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2018/19 IKASTURTEAN LANBIDE HEZIKETAKO ERDI-MAILAKO EDO GOI-MAILAKO HEZIKETA-ZIKLOKO 2. MAILAN MATRIKULATUTAKO IKASLEEN ARTEAN KULTURA EKINTZAILEA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAN PARTE HARTZEKO ESKABIDEA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN
HEZKUNTZA SAILA
Inprimaki hau ezin da eskuz bete. Eskabidea egiteko, 5. artikuluan esandakoa bete behar da.
I. ERANSKINA
Ikaslearen datuak:
A.- ESKATZAILAREN DATUAK ETA ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
8.2.1.3144.1.471865.466488
Anexo III - Justificación por medio de las nóminas y facturas que se adjuntan
2013/09/30
Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
ERANTZUKIZUNA NEURE GAIN HARTUTA, HONAKO HAU ADIERAZTEN DUT:
Ez daukadala diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera kentzen didan zehapen penal edo administratiborik, edo horretarako gaitasuna kentzen didan debeku legalik ere, Emakumeen eta Gizonen Berdintasuneko otsailaren 18ko 4/2005 Legeak ezarritakoari jarraikiz gertatutakoak barne.Ez nagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 2. eta 3. zenbakietan jasotako egoeraren batean.Zuzenak direla eskabideko datuak eta eskabidearekin batera doazen agirietako datuak. Betetzen ditut laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudiak ezartzen dituen eskakizunak.Ez dudala helburu bererako beste diru-laguntzarik eskatu ezta ere lortu administrazio publiko edo erakunde pribatuetatikAhalmena ematen diot ikastetxeko zuzendariari nire ordezkaria izateko, eskabidea Administrazioaren aurrean bideratu dezan.Baimena ematen dut Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekin dituztenak betetzeari dagozkion dokumentuak 
Sinatzailea: aita, ama edo legezko tutorea
Sinatzailea:ikaslea
(Data)
(Tokia)
B.- PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DUTEN IKASLEEN DATUAK.  ORDEZKARITZA EGILESTE.
Ondoren  zehazten diren ikasleek ondokoa agertzen dute:
2.- Kultura ekintzailetza sustatzeko diru-laguntzen deialdiaren ondoriotarako, ordezkaritza eskatzaileari ematen diotela. Eskatzailearen datuak dira eskabide honen A apartatuan agertzen direnak.
(Data)
(Tokia)
Ikasle parte-hartzaileen zerrenda
NAN	
Izena
Abizenak
Jaiotze data
Sinadura
Eskabide hau ondo bete behar da, eta sinatu. Ondoren, ikaslea matrikulatuta dagoen ikastetxean entregatu beharko da, hamabost egun naturaleko epean, deialdiaren agindua EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik hasita. 
Eskabideari erantsiko zaizkio enpresa-simulazioko plana eta ikastetxean Ikasenpresa programaren arduradunarekin proiektua egiaztatu dela frogatzen duen agiria.
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