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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
Ingurumn Sailburuordetza
Natura Ingurunearen eta Ingurumen Plangintzaren Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRIOTORIAL
Viceconsejería de Medio Ambiente
Dirección Medio Natural y Planificación Ambiental
GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2014ko deialdiaJARDUNAREN AZALPEN MEMORIA - ATMOSFERA LERROA
(Diru-laguntzaren xede den proiektu bakoitzeko bat bete behar da)
Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak
%
%
Ekintzaren izaera berritzailea eta/edo estrategikoa
(Ekintzak Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren estrategia, plan eta programei egingo dien ekarpena aipatu behar da)
Beste udalerri batzuetan garatu al da? 
Ekintza gauzatzeko epea
(Adierazi ekintza gauzatzeko hasierako eta amaierak datak, errealak edo aurreikusitakoak)
Ekintzaren egoera:
Ingurumenaren gaineko inpaktu eta presio errealen murrizketa kuantifikatzea (jardunaren eraginkortasuna balioesteko adierazleak)
Garapen jasangarriari egindako ekarpena
Jardunaren eraginkortasunaren adierazlea
Tokiko Agenda 21en Tokiko Ekintza Planaren (TEP) barruko zein lerro edo programari dagokion, hala badagokio
Eskatutako diru-laguntzaren xede den proiektu mota
Aire Kalitatearen Ekintza Plana.
Inpaktu-murrizketaren helburuak(Ekintza gauzatuta lortu nahi diren ingurumen-helburuak. Proiektu motaren arabera, dagozkion atalak bete behar dira.) 1
Berotegi-efektua eragiten duten gas-isurketak murriztea (CO2, N2O, CH42)
Airearen kalitatearekin zuzenean lotuta dauden isurketen murrizketa
1Proiektua balioetsi ahal izateko, proposatutako ekintzak ezartzearen ondorioz espero den murrizketaren gutxi gorabeherako kalkulua egin beharko da.
2Berotegi-efektua eragiten duten gas-isurketekin loturiko gaiei dagokienez, CO2-ren murrizketa eragiten duten proiektuek soilik jasoko dute diru-laguntza eta, beraz, nahitaez kalkulatu beharko da isurketen murrizketa zenbatekoa den.
Kalkulua egiteko erabilitako metodologia, aurretiazko diagnostikorik ba ote dagoen, emaitzak ebaluatzeko proposamena.
Energia-kontsumoaren kalkulua (Tipologia eta kantitatea)
Estimación reducción del consumo energético (Tipología y cantidad)
Kostu/etekin erlazioa eta estrapolagarria ote den
Jardunak lursailen baten gainean jardutea eskatzen ote duen (adibidez, aldirietako aparkalekuak, sarbegiak)
Egungo titularra3
Titularra pribatu izanez gero, ba al dago akordiorik udal-erakundeak lursaila erosteko?:
Egungo hirigintza-kalifikazioa
(Hautatu aukera bat)
Egungo egoera: 
3Lursailaren titular udala dela egiaztatzen duten ziurtagiriak aurkeztu behar dira.
Jarduna zarata-mapak edo zaratak arintzeko proiektuak egitea baldin bada
Ba al da trantsizio akustikoko gunerik udalerrian?
Ba al da aurretiazko diagnostikorik? (aurretiazko azterketak, beste zarata-maparik…)
Egin al da udalerriaren zonifikazio akustikoa?
Zarata-mapan herritarrei eragindako eragozpenaren ebaluazioa egingo da
Eraikinak birgaitzeko azterketei buruzko jardunen kasuan
Eraikinaren izena
(udala titular den eraikin guztien zerrenda txertatu behar da eta argi eta garbi adierazi behar da birgaitze-azterketa zein eraikini dagokion)
Jendeak erabiltzeko irekia da?
Eraikinaren antzinatasuna, gutxi gorabehera
Azken birgaitzearen gutxi gorabeherako data
Ba al du energia-ziurtagiririk?
Energia-kalifikazioa
(ziurtagiriaren arabera)
Egin nahi den birgaitze-azterketaren xede den eraikinaren 2013ko energia-kontsumoa
Jardunean azpiegituraren bat eraiki behar baldin bada.
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