
II. ERANSKINA 
 

JARDUNA AZALTZEN DUEN MEMORIA 
 

(Diru-laguntza eskatzen den proiektu bakoitzerako bete behar da) 
 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Toki-erakundearen izena:  

 

Diru-laguntza eskatzeko aurkeztutako 
jardunaren izena: 

 

Helburua:  

Diru-laguntza eskatzeko aurkeztutako 
proiektuaren faseen deskribapena 
(proiektuaren norainokoa): 

 
 
 

Proiektua gauzatzeko metodologia:  
 
 

Proiektuaren justifikazioa, ingurumenaren 
ikuspegitik: 
(Proiektuak dakartzan ingurumen-onurei 
buruzko deskribapen laburra) 

 
 

 

Ekintza ezartzearen ondorioz zuzenean onuradun izan litekeen biztanleriaren ehunekoa, gutxi gorabeherakoa: % ---- 

Ekintza ezartzearen ondorioz zeharka onuradun izan litekeen biztanleriaren ehunekoa, gutxi gorabeherakoa: % ---- 

Ekintza gauzatuta sortzen diren gizarte-onurak, eta ekintzaren justifikazioa (biztanle onuradunen ehunekoa) 

 
 
 

 

Esku hartzen duten agenteak 
(Ekintza egiten parte hartuko duten sailak eta eragile publiko eta pribatuak deskribatu behar dira) 

 
 
 

 

Ekintzaren izaera berritzailea eta/edo estrategikoa 
(Zehaztu beharko da ekintzak zertan laguntzen dien Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia, plan eta 
programei) 

Proiektuaren izaera berritzailearen 
justifikazioa: 

 
 
 

Beste udalerri batzuetan garatu da?  Bai    Ez 

Udalerria eta proiektua:  

Justifikatu ezazu ekintzak zertan 
laguntzen dien Ingurumen eta 
Lurralde Politika Sailaren estrategia 
eta planei: 

 
 
 

 

Ekintzaren aurrekontua 



Aurrekontua, guztira (€):  Aurrekontua, BEZik gabe 
(€): 

 

 

Aurrekontua, banakatuta (BEZik gabe) 

Jardunak, banaka Urteko aurrekontua Aurreikusitako urteko diru-sarrerak 

2013 2014 2013 2014 

Erakundeko langileen 
gastuak (EZ dira diruz 
lagunduko) 

    

     

     

Ondasunak erostea 
(ekipoak, eta abar) 

    

     

     

Obrak, azpiegiturak     

     

     

Gastu orokorrak     

Industria-onura     

Zerbitzuak eta/edo kanpoko 
laguntza teknikoa 
kontratatzea 

    

     

     

Biodibertsitateari eusteko 
eta berau hobetu edo 
leheneratzeko jardunak 

    

     

     

Jarraipen-jardunak     

     

     

Komunikazio- eta 
zabalkunde-jardunak 

    

     

     

 
Lurzoruak eta zabortegiak leheneratzeko proiektuen aurrekontua aurkezteko, ikusi III.A eranskinean 
bildutako jarraibide osagarriak. 
 

Finantziazio-plana 
(Atal honetan, argitu beharra dago aurrekontu-partida baten barruan baliabide nahikorik dagoen ala ez ekintza 
urtero egiteko) 

 
 



 
 

Ba al dago aurrekontu-zuzkidurarik? Bai     Ez  

Jaso al da beste diru-laguntzarik? Bai     Ez  

Zein erakundek eman du diru-
laguntza? 

 

Diru-laguntzaren zenbatekoa (€):  

Jardun bera egiteko, eskatu al zaie diru-laguntzarik beste erakunde batzuei? Bai     Ez  

Zein erakunderi eskatu zaio?  

Diru-laguntzaren zenbatekoa (€):  

Ebatzita al dago deialdi hori? Bai  

Ez  

Bateragarria al da lerro 
honetako laguntzekin? 

Bai  

Ez  

 

Ekintza gauzatzeko epea.  
(Adierazi ekintza hasi eta amaitzeko datak. Diru-laguntza eskatzen denean ekintza gauzatu gabe badago, adierazi 
zein diren ekintza hasi eta amaitzeko aurreikusitako datak) 

Ekintzaren egoera:  Planifikatuta  Kontratatuta eta hasita 

 Kontratazio-aldian  Aurreratuta 

 Kontratatuta, baina hasi gabe  Amaituta 

Ekintza hasteko eguna:  

Ekintza amaitzeko eguna:  

 

Zer nolako ekarpena egiten dio garapen jasangarriari? 

Zenbateraino gutxitu dira ingurumenaren gaineko eraginak eta presioak? (Eman jardunaren eraginkortasuna 
balioesteko adierazleak) 

Jardunaren eraginkortasunaren adierazleak Proiektua gauzatu baino lehen (zehaztu adierazleak) 

 

 

Proiektua gauzatu ondoren (zehaztu adierazleak) 

 

 

 

Hala badagokio, Tokiko 21 Agendaren TEP Tokiko Ekintza Planaren barruan, zein lerro edo programatan dago? 

TEPen lerro estrategikoa:  

TEPen programa:  



 
Erantsitako dokumentazioa (diru-laguntza jasotzeko aurkeztutako proiektu bakoitzeko): 
 

 Kutsatutako lurzoruen lerrorako formularioa (III-A eranskinaren arabera). 
 

 Atmosferaren lerroko proiektuaren formularioa (III-B eranskinaren arabera). 
 

 Biodibertsitatearen lerroko proiektuaren formularioa (III-C eranskinaren arabera). 
 

 Eskolako 21 Agendaren lerroko proiektuaren formularioa (III-D eranskinaren arabera). 
 

 Eskolako 21 Agendaren lerroko proiektua azaltzen duen memoria (IV-A, IV-B eta IV-C eranskinen 
arabera). 
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