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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2019ko deialdia 

(Diru-laguntza eskatzen duen proiektu bakoitzerako bat bete behar da) 
 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Toki-erakundearen izena: 

 

 

Eskatutako diru-laguntzaren xede den 
jarduketaren izena: 

 

 

Udalerri/entitatearen deskribapena: biztanle kopurua  

 
Ekintza gauzatzeko 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 guztirako aurrekontua (€):  

 

Aurrekontua guztira, BEZik gabe (€):  

 

Aurrekontuaren xehetasuna: diruz lagundu daitezkeen gastuak 

Jarduketak banakatuta 

Aurrekontua 
eurotan  

(BEZik gabe) 

Lanak, zerbitzuak eta kanpoko asistentzia teknikoa kontratatzea eta memoria teknikoaren 
inprimakian definitutako ekintzentzako beste gastu batzuk. Banakatu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 
Eremuak erostea, hala badagokio: Natura-ondarearen eta biodibertsitatearen lerroan derrigorrezko errekerimendua  

 

 

 

 

 

 

Komunikazio- eta zabaltze-ekintzak. Natura-ondarearen eta biodibertsitatearen eta ekonomia zirkularraren lerroan 
derrigorrezko errekerimendua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak, guztira  
Oharrak:  
Natura-ondare eta Ekonomia Zirkularren lerroan, sentsibilizazio-ekintzetara zuzendutako aurrekontu-partidak banakatu beharko dira, hala badagokio. (6.2.g 
artikulua). 
Natura-ondare eta Ekonomia Zirkularren lerroan, lurzoruak erostera zuzendutako aurrekontu-partidak banakatu beharko dira, hala badagokio, (2c eta 6.2.c 
artikuluak). 
Natura Ondarearen lerroan, aurrekontu-partidak banakatu egin beharko dira, txosten teknikoan deskribatutako fase eta kontzeptu berberen arabera. 
Kutsatutako lurzoruen lerroan, aleko preziotan banakatu beharko da aurrekontua. Ahal dela, lurzoruaren kalitatea ikertzeko eta lehengoratzeko lanak egin 
ditzakeen erakunde egiaztatu batek egingo du aurrekontu hori, eta 4/2015 Legeak ezarritakoaren arabera, erakunde horiek lurzoruaren kalitatea ikertzeko egingo 
duten ikerketaren edukia eta irismena zehaztuko dira. 
Prezio horiek ongi zehaztuta egon beharko dute aleko partiden gauzatzearen segimendua egin ahal izateko.

 
Aurrekontuaren xehetasunak: diru-sarrerak 

Jarduketak banakatuta 
Aurrekontua € 

(BEZik gabe) 

Aurretik emandako beste diru-laguntza publiko batzuk (eskaera honekin loturarik gabeak):  

 

 

 

 

 

 

Beste diru-sarrera batzuk  

 

 

 

 

 

 

Sarrerak, guztira   

Aurrekontua. Bat dator guztira eskatutako aurrekontuarekin   
 


	Tokierakundearen izena: 
	Eskatutako dirulaguntzaren xede den jarduketaren izena: 
	Udalerrientitatearen deskribapena biztanle kopurua: 
	Amaiturik: 
	Ekintzaren amaieradata: 
	Ekintzen guztirako aurrekontua €: 
	Aurrekontua guztira BEZik gabe €: 
	Aurrekontua eurotan BEZik gabeLanak zerbitzuak eta kanpoko asistentzia teknikoa kontratatzea eta memoria teknikoaren inprimakian definitutako ekintzentzako beste gastu batzuk Banakatu: 
	Lanak zerbitzuak eta kanpoko asistentzia teknikoa kontratatzea eta memoria teknikoaren inprimakian definitutako ekintzentzako beste gastu batzuk BanakatuRow1: 
	Aurrekontua eurotan BEZik gabeRow2: 
	Lanak zerbitzuak eta kanpoko asistentzia teknikoa kontratatzea eta memoria teknikoaren inprimakian definitutako ekintzentzako beste gastu batzuk BanakatuRow2: 
	Aurrekontua eurotan BEZik gabeRow3: 
	Lanak zerbitzuak eta kanpoko asistentzia teknikoa kontratatzea eta memoria teknikoaren inprimakian definitutako ekintzentzako beste gastu batzuk BanakatuRow3: 
	Aurrekontua eurotan BEZik gabeRow4: 
	Lanak zerbitzuak eta kanpoko asistentzia teknikoa kontratatzea eta memoria teknikoaren inprimakian definitutako ekintzentzako beste gastu batzuk BanakatuRow4: 
	Aurrekontua eurotan BEZik gabeRow5: 
	Eremuak erostea hala badagokio Naturaondarearen eta biodibertsitatearen lerroan derrigorrezko errekerimenduaRow1: 
	Eremuak erostea hala badagokio Naturaondarearen eta biodibertsitatearen lerroan derrigorrezko errekerimenduaRow2: 
	Komunikazio eta zabaltzeekintzak Naturaondarearen eta biodibertsitatearen eta ekonomia zirkularraren lerroan derrigorrezko errekerimenduaRow1: 
	Komunikazio eta zabaltzeekintzak Naturaondarearen eta biodibertsitatearen eta ekonomia zirkularraren lerroan derrigorrezko errekerimenduaRow2: 
	Komunikazio eta zabaltzeekintzak Naturaondarearen eta biodibertsitatearen eta ekonomia zirkularraren lerroan derrigorrezko errekerimenduaRow3: 
	Diruz lagundu daitezkeen gastuak guztira: 
	Aurretik emandako beste dirulaguntza publiko batzuk eskaera honekin loturarik gabeakRow1: 
	Aurrekontua € BEZik gabeRow2: 
	Aurretik emandako beste dirulaguntza publiko batzuk eskaera honekin loturarik gabeakRow2: 
	Aurrekontua € BEZik gabeRow3: 
	Beste dirusarrera batzukRow1: 
	Aurrekontua € BEZik gabeRow5: 
	Beste dirusarrera batzukRow2: 
	Aurrekontua € BEZik gabeRow6: 
	Aurrekontua € BEZik gabeSarrerak guztira: 
	Aurrekontua € BEZik gabeAurrekontua Bat dator guztira eskatutako aurrekontuarekin: 
	Botón de radio1: Off
	Texto2: 
	Texto3: 
	Texto4: 
	Texto5: 
	Texto6: 


