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DIRUZ LAGUNTZEA ESKATU DEN JARDUERAREN DATUAK
Norentzat: Etxebizitza Zuzendaria
Enplegu eta Gizarte Politiketako Saila
Donostia-San Sebastián kalea, 1
01010 Vitoria-Gasteiz
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENPLEGU ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Etxebizitza Sailburuordetza
Etxebizitza Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE EMPLEO Y
POLÍTICAS SOCIALES
Viceconsejería de Vivienda
Dirección de Vivienda
Hiri ingurunean eta eraikinetan irisgarritasuna bermatzeko udalentzako eta toki erakunde txikientzako,eta erabilera publikoko erakundeentzako diru laguntza.
Jarduera mota
Aukera bat hautatu.
Jarduera: (Plana (eguneratzea) / Hobetzeko obra eta ekipamendua)
Aurrekontua, zergak eta tasak kenduta (1)
Irisgarritasun koefizientea (7.2 art.) (2)
Eska daitekeen irisgarritasun aurrekontua (3) = (1) * (2)
Irisgarritasun aurrekontua guztira (300.000 € eska daitezke gehienez)
Eskatutako irisgarritasun aurrekontua
Beste finantziazio iturriak
Beste laguntzak eskatu dituzu?
Beste laguntzaren bat eskatu baduzu hautatu
Zein organismoari?
Eskatutako zenbatekoa
Emandako zenbatekoa
Guztira
Irisgarritasun planak:
Hobetzeko obrak eta ekipamenduak:
Aurkeztu beharreko agiriak
Alkatea / entitatearen legezko ordezkaria
Sinatuta:
1.0
Diruz laguntzea eskatu den jardueraren datuak
2011/05/26
Diruz laguntzea eskatu den jardueraren datuak
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