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ALDAKETA ESKAERA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO 
ETENGABEKO PRESTAKUNTZARI DIRU LAGUNTZAK EMATEKO 

2021EKO DEIALDIAREN ESPARRUAN. 

 

 
 
 Onartutako prestakuntza-ekintza batekin zerikusia duen eta diru-

laguntza ematearen aldeko ebazpenean jakinarazita dagoen edozein 
aldaketa ekintza hasi aurretik onartu beharko da.  Horretarako, atxikitako 
inprimakia aurkeztu beharko da, “PRESTAKUNTZA EKINTZA 
ALDATZEKO ESKAERA”, alegia, erakunde titularraren ordezkariak 
behar bezala beteta, zigilatuta eta sinatuta.  

 Aldaketek barne-prestakuntza edo teleprestakuntza sartzea badakarte, 
aipatutako inprimakiari 1. eranskina beteta gehitu beharko zaio 
(prestakuntza-ekintzaren deskribapena). 

 Erakunde prestatzailea aldatzeak inplikatzen badu egiaztatuta eta/edo 
inskribatuta egotea nahitaezkoa izatea, egoera hori egiaztatuko duten 
agiriak aurkeztu beharko dira.  

 Aldaketek ezein kasutan ez dute ekarriko diru-laguntza gehitzea. 
 Behin aldaketa-eskaera ebatzita, emaitzaren berri erakunde titularrari 

emango zaio.  
 Deialdiaren 12.7 artikuluaren arabera: 

“Emate-ebazpena jaso eta gero, eta prestakuntza-planaren % 50 egikarituta eta behar 
besteko aurrerapenez, finantzatutako planean prestakuntza-ekintza berriak sartzea 
eskatu ahal izango du laguntzaren onuradunak (ez dute gaindituko finantzatutako 
planean onartutakoen % 15), baldin eta aldaketok ez badute murrizten balorazio 
teknikoa, hasierako eskabidean aintzat hartu izan balira lortuko zirenekiko. Plana 
aldatzeko eskabide hori idatziz egingo da, eta behar bezala arrazoitu beharko da”. 

 Prestakuntza-ekintza berri bat sartzen den kasuetan, arrazoiak azalduz 

aurkeztuko den “PRESTAKUNTZA EKINTZA BERRIA SARTZEKO 
ESKAERA” inprimakiarekin batera, beste 1. eranskin bat entregatu 
beharko da beteta.. 
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PRESTAKUNTZA EKINTZA ALDATZEKO ESKAERA 

ESPEDIENTEA ERAKUNDE TITULARRA 

2021/_ _ / _ _ _ _ /_ _  

PRESTAK. EKINTZAREN ZK. PRESTAKUNTZA EKINTZAREN IZENA 

  

 

 ESKAERAN ONARTUTAKO DATUAK PROPOSATZEN DEN ALDAKETA 

TALDE KOPURUA   

MODALITATEA 
PRESENTZIALA/TELEPREST./MISTOA   

IRAUPENA   

BARNEKO/KANPOKO 
PRESTAKUNTZA   

HASIERA/AMAIERA DATAK   

PARTE HARTZAILEEN KOPURUA   

ERAKUNDE ANTOLATZAILEA   

ERAKUNDE PRESTATZAILEA   

 

Zehaztasunez azaldu eskatutako aldaketa justifikatzen duten arrazoiak 
 

 

…………………………………, 2022eko …………………… k ……… 

Izena eta abizenak:      Sinadura eta zigilua: 
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PRESTAKUNTZA EKINTZA BERRIA SARTZEKO ESKAERA 

 

ESPEDIENTEA ERAKUNDE TITULARRA 

2021/_ _ / _ _ _ _ /_ _  

PRESTAKUNTZA EKINTZAREN IZENA 

 

Gogoan izan beste 1. eranskin bat gehitu behar dela beteta (prestakuntza-ekintzaren 
deskribapena) 
 

Zehaztasunez azaldu prestakuntza-ekintza berria sartzea justifikatzen duten 
arrazoiak 
 

 

…………………………………, 2021eko …………………… k ……… 

Izena eta abizenak:      Sinadura eta zigilua: 

 

 


