
III. ERANSKINA 
 

ESKABIDE INPRIMAKIA (pertsona juridiko pribatuak) 
 
Honako honen araberako dirulaguntza: Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburuak 
2011ko maiatzaren 18an emana; agindu horren bidez, EAEan, lurzaintzailetzailetza akordioetan diren ondare naturala 
kontserbatzeko ekintzetarako dirulaguntzen deialdia egiten da, 2011. urterako. 
 
Erakundearen izena: .......................................................................................................................................................... 
rdezkariaren Izenabizenak eta NAN:............................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................................... 
Identifikazio fiskala ........................................................................................................................................................... 
Helbidea:............................................................................................................................................................................ 
Herria: ..............................................................Posta kodea: .....................Lurralde historikoa: .................................... 
Telefonoa: .................................. Faxa: ........................................... Emaila: .................................................................. 
Eskatutako dirulaguntza: 
........................................................................................................................................................................................... 
 
Erantsi beharreko dokumentuak: 
 

□ Eskatzailearen NAN eta dagokion ordezkapen ahalordearen kopia, identifikazio fiskalaren kopia, baita 
erakundearen estatutoen eta haien aldaketaren kopia ere. Irabaziasmorik gabeko erakundea dela egiaztatzeko 
euren xedearen definizioa edota beraien xedea egiaztatzen duen beste edozein agiriaren kopia. 

□ Memoria deskribatzailea. Bertan, ondo zehaztuta honako hau jaso beharko da: lurzaintzailetza akordioaren 
edukia (honen kopia erantsiko da), akordioaren iraupena, helburuak, jarduketak egingo diren tokiaren 
mugaketa eta planoak, epeak, ekintzaren hedapen eta garapena. jardueraren aurrekontu osoa, (partidaka 
xehatuta) eta jarduketa betearazteko egutegia. 

□ Beharrezkoa denean, udaleko hirigintza lizentzia egokia eta, behar izanez gero, sektorekako Administrazio 
eskudunaren manuzko baimen edo lizentzia. 

□ Beste pertsona edo erakunde batzuek helburu horrexetarako emandako beste dirulaguntza batzuen zenbatekoen 
adierazpena (halako dirulaguntzarik egonez gero). 

 
Eskatzaileak aditzera emango du eskabide honekin batera datorren dokumentazioaren barruko datu guztiak egiazkoak 
direla, dirulaguntzak bete gabeko gastuari aurre egiteko finantzagaitasun nahikoa duela eta bete egiten dituela 
deialdian ezarritako baldintza guztiak. 
 
Halaber, dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera kenduta zigortuta edo zehatuta ez dagoela ere 
adieraziko du, eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko debekuren batean sartuta ez dagoela ere bai.  
 
Hortaz, aipaturiko aginduan ezarritakoaren arabera, finketan eskabidearekin batera datorren dokumentazioan 
adierazitako aurrekontuen araberako jarduketak egiteko laguntza jasotzeko eskabidea egiten du.  
 

.......................................................... n, 2011ko ……………….......ren ......an. 
 

Sinatuta: 
 
 
 
 

Eskatzailearen edo horren ordezkariaren sinadura 
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