
Eskaera betetzeko azalpenak (Ikastetxe publikoei zuzenduta)



ONLINE ESKABIDEA EGIN AURRETIK KONTUTAN IZAN BEHARREKOAK:

1. Zeinek egin behar du eskabidea? ZUZENDARIAK  BETI

2. Zuzendariak identifikazio elektronikorako bitartekoren bat eduki behar du bere izenean:

Aukera desberdinak daude:

Aurreko urtean parte hartu zuten ikastetxeetako zuzendariek dagoeneko izango dute identifikazio elektronikorako medioren bat.

3. Zuzendariak EA2030-eko espedientearekin erlazionatutako tramiteak (eskabidea izan ezik)

beste pertsona batean delegatu nahi baditu, “Baimena ematea” izeneko dokumentua bete eta

eskaera burutzerakoan atxikitu beharko du.

Kontutan izan beharrekoak:

• Dokumentu hori bakarrik aurkeztuko da baldin eta ikastetxeko zuzendaria ez bada izango eskabide-prozesuaren ondoren diru-laguntzaren
espedientea izapidetuko duena. EA2030-erako ordezkari izendatzen den pertsona izango da espedientearen ardura hartuko duena, Kontuan izan
eman behar diren irakasle-aldaketak ikasturtearen hasieran,

• Tramiteak burutu behar dituen pertsonak identifikazio elektronikorako bitartekoren bat izan behar du bere izenean. (B@kQ-a gomendatzen dugu).

• Pertsona hau izango da, zuzendariak eskaera egin ondoren, Administrazioarekin harremanetan egongo dena .

OHARRA:
Hirurak erabili daitezke baina guk B@kQ-a gomendatzen dugu:

Zergatik?
- Dohainik delako
- Ez da beharrezkoa txartelak irakurtzeko gailua izatea.

Non lortu B@kQ-a?

Anbulatorioetan            KZGune-tan         Zuzenean zerbitzuko
bulegoetan.



NONDIK SARTU BEHAR GARA ESKAERA EGITEKO?

1. Ingurumen hezkuntzako web gunetik sartu (“Diru-laguntzak” atalaren barruan) http://www.euskadi.eus/web01-a1inghez/eu/

2. EA2030 diru-laguntza aukeratu:   “Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei diru-laguntzak. 2020-2021 deialdia”

3. Tramitazio atalaren barne, “Eskaera eta dokumentazioa” izeneko atarian sartuko gara:

4. Azkenik “Eskabidea” izena duen botoian sakatuko dugu:



NOLA BETE BEHAR DA ONLINE ESKAERA?

Jarraitu beharreko prozesua hau da:

1. Identifikatu:

- Eskaera zuzendariak egingo duenez eta bera denez ikastetxeko ordezkaria, atal honetan “Ordezkaria” aukeratuko dugu.

2. Datuak bete (ikastetxearenak eta proiektuarenak):

- Ikastetxearen datuen inguruan kontutan izan beharrekoak:

- Titularraren datuak ikastetxearenak dira (diru-laguntza jasoko duena) eta  argazkian bezala bete behar dira:

• Identifikazio –dokumentua :  IFK

• Zenbakia:  S4833001C (Eusko Jaurlaritzako IFK )

• Erakundearen izana: Ikastetxearen izen osoa.

- Ordezkariaren datuak beteta egongo dira zuzendariaren datuekin. Ez da ezer aldatu behar.

- Atal honetan ere proiektuaren datuak zehaztu behar dira.

- Bukatzeko “Erantzukizunpeko adierazpenak” bete behar dira.



NOLA BETE BEHAR DA ONLINE ESKAERA?
Jarraitu beharreko prozesua hau da:

3. Dokumentuak erantsi:

- Hirugarren pausu honetan atxikitu beharko litzateke  “Baimena ematearen dokumentua” zuzendariak beste pertsona bat izendatu nahi badu Administrazioarekin erlazionatzeko eta 

espedientearekin loturiko tramiteak  burutzeko.

- OHARRA: “Baimena ematearen dokumentua” EZ da beharrezkoa izango espedientearen
tramitazioa eta Administrazioarekiko harremanak zuzendariak kudeatu behar baditu.

- Beste dokumentu gehigarri bat atxikitu nahi izatekotan  (hautazkoa) “Beste dokumentu batzuk” 
izeneko ataletik  igo beharko dira.

4. Sinatu eta bidali

- Egindako eskaeraren laburpena zuzena dela egiaztatu ondoren hau sinatu behar da. Horretarako, identifikazio elektronikorako bitartekoa (B@kQ-a, izenpe txartela…)  erabili behar da.

Baimena ematearen dokumentua



INFORMAZIO BALIAGARRIA:

1. Eskaera bere osotasunean bete gabe utzi behar baduzue, eginda dagoena gordetzeko aukera ematen 

zaizue. Botoi hau pantailaren eskuin aldean agertuko zaizue.

2. Laguntza behar izatekotan kontaktuzko telefonoak honako hauek dira:

Tramitazioan arazorik baduzu:

• Zuzenean - Herritarrentzako arreta zerbitzuaren telefonoa: 012

• Arazo teknikorik baduzu, Erabiltzaileentzako Arreta zentroaren telefonoa:       945 01 68 38

Bestelako zalantzak edo argibideak behar izatekotan:

• Ingurumen-hezkuntza@euskadi.eus


