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Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza (LANHITZ DEIALDIA)
EMANDAKO DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO INPRIMAKIA 
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EMANDAKO DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO INPRIMAKIA 
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Entitate onuradunaren identifikazio-datuak
GASTUAK
Gastuen kontzeptuak
Lan-bolumena
Zenbatekoa
a)
Testuen itzulpen eta egokitzapen-gastuak
Itzuli beharreko hitz-kopurua zehaztu
b)
Aldibereko itzulpen-zerbitzua
c)
Lanari lotutako hizkuntza trebakuntza orokorra
Guztirako klase-orduak zehaztu
d)
Laneko berariazko prestakuntza euskaraz
Guztirako klase-orduak zehaztu
e)
Softwarea (Kontzeptu honetan ez dira onartuko itzulpen gastuak. Itzulpen gastuak b) kontzeptuan sartu)
f)
Planaren jarraipena, ebaluazioa eta egokitzapena  (GUZTIRA)
f.1) Euskara Batzordearen jarduera (lantaldeak, azpibatzordeak…)
Guztirako bilera-orduak zehaztu
f.2) Euskara-koordinatzailearen dedikazioa
Bere ohiko lan-jardunaren ehunekoa zehaztu
f.3) Kanpo-aholkularitzaren kostua 
Balantze ekonomikoa
Gastuak guztira
DIRU-SARRERAK
Kontzeptua
Zenbatekoa
Finantzaketa propioa
Onuradunaren ekarpena (gutxienez %40koa)
Entitate pribatuen diru-ekarpenak
Besterik (zehaztu)
Finantzaketa propioa orotara
Finantzaketa propioa orotara gastu osoarekiko (ehunekotan)
Kontzeptua
Zehaztapena
Egoera
Zenbatekoa
Finantzaketa publikoa
Erakundea
(…ko Udala; …ko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza) 
Jarduera
Eskatuta
(Bai/Ez)
Esleituta
(Bai/Ez)
Eusko Jaurlaritza, HPS, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza
Lanhitz
Kudeaketa-plana
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Foru Aldundia (lurraldea zehaztu):
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Udala (zehaztu):
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Beste (zehaztu):
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Finantzaketa publikoa orotara
SARRERAK GUZTIRA (Finantzaketa propioa orotara + finantzaketa publikoa orotara)
DEFIZITA (Diru-sarrerak - Gastuak)
DIRU-LAGUNTZA JASO DUEN JARDUERAREN EDO PROIEKTUAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA
Aurkeztutako dokumentazioa
Besterik erantsiz gero, zehaztu:
Dokumentazioa
Erakunde onuradunaren legezko ordezkari naizenez, honako hau adierazten dut erakundearekiko, eta betiere nire erantzukizunpean:
A.- Generikoak:
1.- Erakundeak egunean dauzka indarreko xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, arauz zehaztu den bezala.
2.- Honako gastu mota hauek bazter uzten ditu erakundeak aurkezturiko balantze ekonomikoak:
Ohiko euskalduntze- eta alfabetatze klaseek eragindako gastuak.
3.- Justifikazioan bildutako dokumentazio gisa jasotako balantze ekonomikoa (gastuak eta diru-sarrerak) egiaz uztartzen da diruz lagundutako programarekin. 
4.- Justifikazio-kontu erraztua formularioaren zerrendarekin loturiko gastu guzti-guztiak diruz lagundutako programaren xedearekin uztartzen dira.
5.- Batetik, erakunde onuradunaren izenean aurkeztutako justifikazio-formularioko datuak eta hari erantsitako agirietakoak egiazkoak dira eta, bestetik, erakunde onuradunak indarrean den araudian diru-laguntza jasotzeko ezarritako betekizun guztiak betetzen ditu eta badauzkat hori frogatzen duten agiriak.
B.- Berariazkoak (markatu “x” batez behar dena):
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, eta datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokionez pertsona fisikoak babesteari buruzko 2016ko apirilaren 27ko 679/2016 Erreglamendua kontutan hartuta, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak jakinarazten dizu deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, parte-hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimenduko dituztenak, fitxategi batean jasoko direla. Fitxategi hori, 2015eko abenduaren 2ko Aginduak araututa dago (EHAA, 2015/12/12), Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko izaera pertsonaleko datuen Fitxategiak arautzen dituenak, hizkuntza-politikaren, kulturaren eta gizarte-hedabideen arlokoak, hain zuzen ere. Agindu horren I. eranskinean, fitxategiak sortzea izenekoan jasotzen da "Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzaren laguntzak eta diru-laguntzak" izeneko izaera pertsonaleko datuen fitxategia sortu dela. Fitxategi honen helburua euskara sustatzeko laguntzen eta diru-laguntzen eskatzaileen erregistroa kudeatzea izango da. Fitxategi honen arduraduna Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza da. 2/2004 Legeak ezarritakoari jarraituz, sarbide, zuzenketa, ezabatze eta aurkatze eskubideak erabiltzeko Kultura eta Hizkuntza Politika Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo beharko da, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Deialdi honetan parte hartu duten pertsona fisiko edo juridiko pribatuek baimena ematen diote Administrazioari emandako datuak alderatzeko eta aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna  egiaztatzeko (dela Administrazio honetan, dela beste Administrazio Publiko batean), deialdi honen xede berdinetarako bakarrik eta, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari baimena ematen diote, beste erakunde publiko batzuetan, aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko.
  
Gainera, banku-datuak eta posta-komunikazioetarako datuak Kontrol Ekonomikoko Bulegoak ordainketak egiteko kudeatzen duen “Hirugarrenen erregistroa”n gordeko dira, eta Administrazio Publikoak laguntzak zuzen esleitzeko datuak erkatu ahal izango ditu eta beharrezko egiaztapenak egin ahal izango ditu.
Erantzukizunpeko adierazpenak
Izaera pertsonaleko datuak babestea
Bikain Euskararen Kalitate Ziurtagia edo bestelako euskararen kalitate-ziurtagiririk eskuratzeari edota eskuratzeko aurrelanari lotutako gasturik
Erakunde onuradunaren legezko ordezkaria naizen aldetik, hauxe adierazten dut: eranskin honen datuak eta berari erantsitako agirietakoak egiazkoak dira; erakunde onuradunak indarrean den araudian diru-laguntza jasotzeko ezarritako betekizun guztiak betetzen ditu eta badauzka hori frogatzen duten agiriak.
Adostasuna
8.2.1.3144.1.471865.466488
Emandako diru-laguntza justifikatzeko inprimakia
2014/02/17
	Dokumentua inprimatu: 
	NombreSolicitante: 
	NIF: 
	NombreRepresentante: 
	DNI: 
	Localidad: 
	Piso: 
	Numero: 
	Calle: 
	Web: 
	CP: 
	Email: 
	Provincia: 
	Importe: 0.00000000
	Itzuli beharreko hitz-kopurua zehaztu: 
	Bilera horietarako aurreikusitako lan-ordu fakturagarriak: 
	Porcentaje: 
	Bestelako ekarpena: 
	Si: 
	No: 
	Lurraldea: 
	Udala: 
	Beste batzuk: 
	Check2_1: 0
	Check2_2: 0
	Check2_3: 0
	Check2_4: 0
	Check2_5: 0
	Dokumentazioa: 
	btnAnnadir: 
	btnEliminar: 
	CheckB_1: 0
	CheckB_2: 0
	CheckB_3: 0



