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GIZARTE ESKU-HARTZEAN EKINTZA BOLUNTARIOA ETA PARTE-HARTZE ASOZIATIBOA INDARTZEKO JARDUERETARAKO DIRU-LAGUNTZEN ESKAERA
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ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK *
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
Erregistratuta edo eroldatuta dagoen erroldak edo erregistroak:
 Esp         ELK-2011-
 
 Ere
Administrazioak bete beharrekoa
Errolda edo erregistroa
Erregistratze-data
DIRUZ LAGUNTZEA NAHI DEN JARDUERAREN IZENA *
ESKATUTAKO KOPURUA *
€
ERAKUNDE ESKATZAILEAREN LEGEZKO ORDEZKARITZA DAUKAN PERTSONAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK *
LETRA
-
ESKAERARI DAGOKIONEZ HITZ EGITEKO ERAKUNDEAREN ERREFERENTZIAZKO PERTSONAREN IDENTIFIKAZIO DATUAK *
JAKINARAZPENERAKO HAUTATURIKO MODALITATEA (markatu hautaturiko aukera) *
Jakinarazpenetarako erabili nahi den kanala aukeratu
Jakinarazpen telematikorako:
Telefono bidezko mezua(k) [berezi ; zeinuaren bitartez]:
Mezu elektronikoa(k) [berezi ; zeinuaren bitartez]:
Jakinarazpen presentzialerako zein telematikorako:
JAKINARAZPENERAKO HAUTATURIKO HIZKUNTZA (markatu hautaturiko hizkuntza) *
Jakinarazpenak jaso nahi dituzun hizkuntza aukeratu
BANKUAREN DATUAK *
ERANTZUKIZUN DEKLARAZIOAK (markatu X batez dagokiona) *
Erakunde eskatzaileak 2011rako honako diru-laguntza hauek eskatu ditu edo jasotzen ari da aurkezturiko jarduera finantzatzeko:
Ditu-laguntza eskatu zaion erakundea
Eskatutako kopurua
Egoera
Guztira
Erakunde eskatzaileak honako finantzaketa-iturri hauek dauzka 2011n aurkezturiko proiektuaren finantzaketarako:
 
Finantzaketa-iturriak (diru-laguntzak kanpo)
Kopurua
Guztira
DOKUMENTUETAKO BALIOZKOTZE BAIMENDUAK (markatu X batez dagokiona) *
Erakundearen estatutuak eta erregistratze-data dagozkion errolda edo erregistroetan
Hirugarrenen alta / aldaketa
KONPROMISOAK *
AURKEZTURIKO DOKUMENTAZIOA (markatu X batez dagokion laukia) *
ERAKUNDE ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA:
AURKEZTUTAKO JARDUERARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA:
IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA
Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoa betez, Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak jakinarazten dizu eman dituzun eta zure eskaeran agertzen diren datuak Laguntza eta Diru-laguntza sozialak izeneko fitxategian sartu direla. Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila da fitxategi horren titularra, eta laguntza emateko espedienteak kudeatzea du helburu. Aldez aurretik, Datuak Babesteko Agentziari emango zaio horren berri, hark baitauzka datuen segurtasun osoa bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak. Datu horiek, bestalde, ez zaizkie beste pertsona batzuei jakinaraziko, legeak bideratutako kasuetan izan ezik. Izaera pertsonaleko datuen babesari buruz indarrean dauden arauei jarraiki, eskatzaileak badu sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzea, Izaera Pertsonaleko Datuen Babesari buruzko Lege Organikoak berariaz aitortzen duen bezala. Horretarako, baduzu Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailera joatea (Donostia kalea, zk.g., 01010, Vitoria-Gasteiz).
 
Era berean, jakinarazten dizugu banku-datuak eta posta-komunikaziokoak ordainketak egiteko Kontrol Ekonomiko Bulegoak kudeaturiko hirugarrenen erregistroan jasoko direla, eta Administrazio Publikoak aurkezturiko datuak alderatu eta laguntzak behar bezala adierazteko dagozkion egiaztapenak egin ahalko dituela.
ONESPENA *
(Erakundearen ordezkariaren sinadura) 
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