
II. ERANSKINA 

JARDUERAREN AZALPEN-MEMORIA 

(Diru-laguntza eskatzen den proiektu bakoitzerako bete behar da) 

Diru-laguntza eskatzen duen entitatearen datuak: 

Tokiko erakundearen izena: 

Diru-laguntza eskatzen den jardueraren izenburua. 

Helburua: 

Diru-laguntza eskatzeko 
proiektuaren faseen deskribapen 
laburra (irismena): 

Erabili beharreko metodologia: 

Proiektuaren ingurumen-justifikazioa 
(proiektuak dakarren ingurumen-
hobekuntzaren deskribapen 
laburra): 

Jarduera egiteak sortzen dituen gizarte-onurak 

Jarduera ezartzeak zuzenean onura ekarriko dien herritarren ehunekoa (Kalkulua) % ---- 

Jarduera ezartzeak zeharka onura ekarriko dien herritarren ehunekoa (Kalkulua) % ---- 

Eragileak 
(jardueran parte hartuko duten sailak eta eragile publiko eta pribatuak deskribatu behar dira) 

Jardueraren izaera berritzaile eta/edo estrategikoa
(Ikus Aginduaren 15. artikuluan izaera berritzailearen eta/edo estrategikoaren deskribapena.  
Horrez gain, adierazi Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren (ILPNAS) estrategia 
eta/edo planetako jarduera hauei zertan laguntzen dien: Garapen Jasangarriaren Euskal Ingurumen Planari (2002-
2020), III. Ingurumeneko Esparru Programari (2011-2014), Lurzoru Poluituen Euskal Planari, Klima Aldaketaren 
aurka Borrokatzeko Euskal Planari eta Berdintasun Politikaren Dokumentu Programatikoari, besteak beste). 
Proiektuaren izaera berritzailearen 
justifikazioa: 

ILPNASen estrategia eta planetako 
jardueretan lagundu izanaren 
justifikazioa: 
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Jardueraren aurrekontua 

Aurrekontua, guztira (€):  Aurrekontua, BEZik gabe (€):  

Aurrekontu banakatua (BEZik gabe) 

Urteko aurrekontua Aurreikusitako urteko sarrerak Banakako jarduerak 

2012 2013 2012 2013 

Langile propioen gastuak 
(ezin da diruz lagundu) 

    

    

    

    

Ondasunen erosketa 
(lursailak, ekipoak, etab.) 

    

    

    

    

Obrak, azpiegiturak     

    

    

    

Zerbitzuen eta/edo 
kanpoko laguntza 
teknikoaren kontratazioa 

    

    

    

    

Leheneratze ekologikoko 
jarduerak 

    

    

    

    

    

Ikus, lurzoruak eta zabortegiak leheneratzeko proiektuen aurrekontua aurkezteko argibide gehigarriak III-A 
eranskinean. 
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Finantzaketa-plana 

(atal honetan, tokiko erakundeak aitortu behar du urtean ekintza bat egiteko behar adina baliabide baduela 
aurrekontu-sailean) 

Jasotako beste diru-laguntza batzuk 

Beste erakunde batek eman dio diru-laguntza jarduerari: Bai

Ez

Diru-laguntza ematen duen entitatea:  

Jasotako diru-laguntzaren zenbatekoa (€):  

Jarduera gauzatzeko epea 

(Adierazi hasiera- eta amaiera-datak. Diru-laguntza eskatzean jarduera eginda ez badago, hura egiteko 
aurreikusten diren datak adierazi behar dira). 

 Zehaztuta  Kontratatuta eta martxan jarrita 

 Kontratatzeko fasean  Aurreratua 

Jardueraren egoera: 

 Kontratatuta, baina hasi gabe  Amaituta 

Jarduera hasteko data:  

Jarduera amaitzeko data:  

Garapen jasangarriari egindako ekarpena 

Jarduera Aalborgeko zer konpromisotan sartuta dagoen 

1.- Gobernu-motak  6.- Mugikortasun hobea eta zirkulazioa murriztea 

2.- Jasangarritasunerako udal-kudeaketa  7-. Osasunaren aldeko tokiko jarduera 

3.- Guztion ondasun naturalak  8.- Tokiko ekonomia bizia eta jasangarria 

4.- Kontsumo eta bizi-ohitura arduratsuak  9.- Berdintasuna eta justizia soziala 

5.- Hirigintzaren plangintza eta diseinua  10.- Tokikotik globalera 

Tokiko Agenda 21en Ekintza Planeko zer eremu edo programatakoa den, hala badagokio 

Tokiko Ekintza Planaren 
eremu estrategikoa: 
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Tokiko Ekintza Planeko 
programa: 

Erantsitako dokumentazioa (diru-laguntza eskatzen den proiektu bakoitzeko): 

 Lurzoru poluituak eremurako memoria osagarria (III-A eranskinaren arabera). 

 Atmosfera - Klima-aldaketa eremurako memoria osagarria (III-B eranskinaren arabera). 

 Atmosfera - Airearen kalitatea eremurako memoria osagarria (III-C eranskinaren arabera). 

 Biodibertsitatea eremurako memoria osagarria (III-D eranskinaren arabera). 
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