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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2016ko deialdia 
(Diru-laguntzaren xede den proiektu bakoitzeko bat bete behar da) 

 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Tokiko erakundearen izena:  

Eskatutako diru-laguntzaren xede den jardunaren 
izenburua: 

 

 

 

Udalerriaren/erakundearen deskribapena: biztanle kopurua  

 
Ekintzaren gauzatzearen epea (Adierazi ekintza gauzatzeko hasierako eta amaierak datak, errealak edo 
aurreikusitakoak) 

Ekintzaren egoera:  Planifikatua  Kontratatua eta abiarazia 

 Kontratazio-fasean  Aurreratua 

 Kontratatua baina hasi gabe  Amaiturik 

Ekintzaren hasiera-data:  Ekintzaren amaiera-data:  

 

Aurrekontua, guztira 

Ekintzen aurrekontua, guztira (€):  Ekintzen aurrekontua, BEZa gabe(€):  

Aurrekontuaren xehetasunak: diruz lagundu daitezkeen gastuak 

Jarduerak banakatuta 
Aurrekontua 

€urotan  

(BEZa gabe) 

Langileen gastua (7. artikuluko 2.d puntuan aurreikusitako kontratazio espezifikoentzat soilik)  

Obren eta zerbitzuen ematearen kontratazioa, laguntza teknikoa eta beste gastu batzuk txosten 
teknikoaren inprimakian definitutako jarduerentzat . Xehatu 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 



 
 

 

 

Komunikazio- eta hedapen-ekintzak. Derrigorrezko errekerimendua kapital naturalaren eta biodibertsitatearen lerroan  

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak guztira  
Argibideak:  
7.4 airtukulua aplikatzen den kasuetan (adibidez, udaleko ibilgailu, autobus, edo beste ekipamendurik) teknologiaren eta konbentzionalaren arteko kostuen arteko 
desberdintasuna soilik kontabilizatzen da kostu gisa. Kostuen arteko desberdintasun hori zehatz-mehatz dokumentatu eta justifikatuta egongo da atxikitako 
dokumentu batean. 
Kapital naturalaren eta biodibertsitatearen lerroan, hala badagokio, ezagutzak eskuratzeari (azterketak gauzatzea) eta sentsibilizazio ekintzei lotutako 
aurrekontuko partidak banakatu beharko dira (7.2.f artikulua). 
Kutsatutako lurzoruaren lerroan ikerkuntza eta lurzoruaren kalitatearen berreskurapenaren inguruko erakundeen aurrekontua aurkeztu beharko da, aleko 
prezioetan banakatuta, eta baimena duen erakunde batek egina, ahal dela. Bertan entitate horiek gauzatutako lurzoruaren kalitatearen inguruko ikerkuntzen eduki 
eta irismena zehaztuko da, 4/2015 Legeak ezarritakoaren arabera. 
Prezio horiek ongi zehaztuta egon beharko dute aleko partiden gauzatzearen segimendua egin ahal izateko.

 
Aurrekontuaren xehetasunak: diru-sarrerak 

Jarduerak banakatuta 
Aurrekontua € 

(BEZa gabe) 

Beste diru laguntza publiko batzuk (eskaera honekin loturarik gabeak):  

 

 

 

 

 

 

Beste diru-sarrera batzuk  

 

 

 

 

 

 

Diru-sarrerak guztira   

Aurrekontua (G-I). Eskatutako aurrekontu osoarekin bat egiten du, aurrezkirik egon ezean (7.3 art)  

 
  



 
 

 

 

 

Aurrezkiak. Diru-laguntzen ordena ataleko 7.3 artikuluan deskribatutako kasuentzat soilik 

Deskribapena 1 urtea 2 urtea 3 urtea 4 urtea 4 urtea Guztira 

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

Aurrekiak guztira       

 

Egindako kalkuluak egiaztatzea ahalbidetzen duten datuak atxiki beharko dira. 
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