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Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantza eta akuikulturatik eratorritako 
produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak - LEHIATU BERRIA Programa 

(Agindua, 2021eko ekainaren 16koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuarena) 
 
 

Espediente zk.: 00_____________ - LEH2021-25.  

Onuraduna: ____________________________________________________________ 

EGINDAKO INBERTSIOEN DIRULAGUNTZA ORDAINTZEKO ESKAERA 
 

Aurrean aipatutako aginduaren 15. Oinarriarekin bat etorriz, egindako inbertsioen dirulaguntza 
ordaintzeko eskaera aurkezten da, eta horrekin batera honako dokumentazio hau ere bai: 
 

 Dokumentazioa Bai Ez 

1 Justifikazioa dirulaguntzaren azken ordainketari dagokio.   
2 Egindako jardueren justifikazio-memoria   
3 Salerosketa gertatu bada, eragiketa frogatzen duen dokumentu publikoaren 

kopia 
  

4 Eraikuntza berria egin bada, obra berriaren adierazpena   
5 Inbertsioak obra zibilarekin egin badira, obra egiteko lizentzia   
6 Ordainketen fakturak (jatorrizkoak) eta frogagiriak   
7 Behar den foru ogasunarekiko edota Estatuko ogasunarekiko zerga-

betebeharrak egunean daudelako ziurtagiria 
(1)

 
  

8 Gizarte Segurantzari ordaindu beharrekoak ordaindu direla frogatzen duen 
ziurtagiria (1) 

  
9 Gastu-motaren arabera edo espedientearen balorazioaren arabera eskatu 

daitezkeen gainerako dokumentu zehatz guztiak (enpleguaren sorkuntza...) 
  

 

Halaber, ___________________________________________________ jaunak/andreak 

(NAN: _________________), enpresaren legezko ordezkariaren den aldetik, honako hau 

ADIERAZTEN DU: 

 
Ordainketen fakturak eta frogagiriak ez dira aurkeztu beste programa bateko 

dirulaguntzaren bat justifikatzeko. (2) 

 

Hemen aurkeztu diren fakturek eta frogagiriek ____________________________ 

programaren laguntza jasoko dute; dirulaguntzaren ehunekoa: % _________. (3) 

 

___________________________(e)n, 20__(e)ko ____________aren __(e)(a)n 
 
 

 
(1) Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzak ofizioz egiaztatuko du. 

(2) Markatu laguntzarako aurkezten diren gastuak ez badira aurkeztu beste laguntza-lerro batean 

(3) Markatu laguntzarako aurkeztu diren gastuak beste laguntza-lerroren batean ere aurkeztu badira  

 (Lehiatu 2021 ez beste batean). Hala bada, laguntzaren izena adierazi behar da eta jasotako ehunekoa zehaztu behar da. 

Ordezkariaren sinadura eta enpresaren zigilua 
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