
   

 

 

 
 

2019ko proiektuetarako laguntzen deialdia 
 

DOKUMENTAZIOAREN ETA ERANSKINEN ZERRENDA 
 

Eskakizunak egiaztatzeko derrigorrezko dokumentazioa  
Proposamena balioesteko aurkez daitekeen dokumentazioa  

(ez da zuzengarria) 
 

 

K1 + K2 (K1 mota - Hegoaldea) K3 + K2 (K3 mota - Euskadi) 

1.- Eskabidea (deialdiaren ebazpenean 
ezartzen diren baliabide telematikoen bidez)  
 

1.- Eskabidea (deialdiaren ebazpenean 
ezartzen diren baliabide telematikoen bidez) 

2.- Proposamenaren azalpena:   
 

2.1- Proposamen teknikoa formatuaren 
arabera* (ELM eta kronograma barne) 

 
2.2- Aurrekontua formatuaren arabera* 

2.- Proposamenaren azalpena:   
 

2.1- Proposamen teknikoa formatuaren 
arabera* (ELM eta kronograma barne) 

 
2.2- Aurrekontua formatuaren arabera* 
 

3.- Proposamen teknikoaren eranskinak 
 
3.1- Bideragarritasuna eta jasangarritasuna: 
 
       - Prestakuntza-planak (material eta 
metodologiei buruzko informazioa barne) 
       - Obra edo azpiegituren karpeta teknikoak 
       - Langile atzerriratuen memoria  
       - Errotazio-funtsaren memoria  
       - Bideragarritasun-/merkatu-azterlana 
       - Abalak 
       - Jasangarritasun-konpromisoak 
        
 
EZ sartu eranskinean CVa eta postuko profilak 
(osatu inprimakiko 11.2 atala) 
 
3.2- Aurrekontua - Proformako fakturak eta 
balorizazioak 
 
       - Proformako fakturak*  
       - Balorizazioak*  
       - Ordainagirien erabileraren memoria  
 
*PDF bakarrean aurkeztu, partiden arabera 
antolatuta eta aurrekontuaren araberako 
zenbakia jarrita.  
  

3.- Proposamen teknikoaren eranskinak 
 
3.1- Bideragarritasuna: 
 
       - Prestakuntza-planak (material eta 
metodologiei buruzko informazioa barne)  
 
       - Kontratatutako langileen egokitasun-
memoria (osatu informazio guztia memoria 
bakar batean) 
 
       - Boluntarioen memoria (osatu 
informazio guztia memoria bakar batean) 
 
EZ sartu eranskinean CVa eta postuko 
profilak (osatu inprimakiko 11.2 atala) 
 
3.2- Aurrekontua - Proformako fakturak eta 
balorizazioak 
 
       - Proformako fakturak*  
       - Balorizazioak*  
       - Ordainagirien erabileraren memoria  
 
*PDF bakarrean aurkeztu, partiden arabera 
antolatuta eta aurrekontuaren araberako 
zenbakia jarrita.  
 

4.- Erakunde eskatzaile(ar)en dokumentazioa 
 

4.1- Legezko ordezkaritzaren egiaztapena 
 
(Eskabidea egiten duen pertsona Agenteen 
Erregistroan aipatzen den bera ez den kasuetan)  
 

4.- Erakunde eskatzaile(ar)en dokumentazioa 
 

4.1- Legezko ordezkaritzaren egiaztapena 
 
(Eskabidea egiten duen pertsona Agenteen 
Erregistroan aipatzen den bera ez den 
kasuetan)  



   

 

 

 
 
4.2. Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 
13.2.e) artikuluan ezarritako Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak eta Foru 
Ogasunarekiko zerga-betebeharrak egunean 
daudela egiaztatzen duen agiria. 
 
(Baldin eta erakunde eskatzailearen pertsona 
ordezkariak laguntzaren eskabidean berariaz 
ukatzen badu laguntzen erakunde kudeatzaileak 
automatikoki egiaztatzeko baimen inplizitua) 

 
GLEAko Eragileen Erregistroan inskribatutako 
erakundeak 
 
4.3- Ekitatearen aldeko plana (partzuergoaren 
burua) 
 
Soilik erantsi GLEAri aurkeztu ez bazaio edo 
eguneraturiko bertsioa badago 
 
 
 
 
4.4- Baldin badago, erakunde eskatzaileen 
arteko partzuergo-hitzarmenaren zirriborroa 
 
GLEAko Eragileen Erregistroan inskribatuta 
ez dauden erakundeak (EAEn egoitza sozialik 
ez duten partzuergoko erakundeak) 
 
4.5- Estatutuak 
 
4.6- Dagokion erregistroan inskribaturik 
dagoela adierazten duen agiria, eskabideak 
aurkezteko epea amaitzen den egunerako. 
 
4.7- Identifikazio fiskaleko zenbakiaren (IFZ) 
txartela  

4.2. Dirulaguntzen 38/2003 Lege Orokorraren 
13.2.e) artikuluan ezarritako Gizarte 
Segurantzarekiko betebeharrak eta Foru 
Ogasunarekiko zerga-betebeharrak egunean 
daudela egiaztatzen duen agiria. 
 
(Baldin eta erakunde eskatzailearen pertsona 
ordezkariak laguntzaren eskabidean berariaz 
ukatzen badu laguntzen erakunde kudeatzaileak 
automatikoki egiaztatzeko baimen inplizitua) 

 
GLEAko Eragileen Erregistroan 
inskribatutako erakundeak 

 
4.3- Ekitatearen aldeko plana 
(partzuergoaren burua) 
 
Soilik erantsi GLEAri aurkeztu ez bazaio edo 
eguneraturiko bertsioa badago 
  
4.4- Sexu-jazarpenaren eta sexistaren 
aurkako protokoloa (partzuergoaren burua) 
 
4.5- Baldin badago, erakunde eskatzaileen 
arteko partzuergo-hitzarmenaren zirriborroa 
 
GLEAko Eragileen Erregistroan inskribatuta 
ez dauden erakundeak (EAEn egoitza 
sozialik ez duten partzuergoko erakundeak) 
 
4.6- Estatutuak 
 
4.7- Dagokion erregistroan inskribaturik 
dagoela adierazten duen agiria, eskabideak 
aurkezteko epea amaitzen den egunerako. 
 
4.8- Identifikazio fiskaleko zenbakiaren (IFZ) 
txartela 
 

5.- Toki-erakunde(ar)en eranskinak 
 
Aurretik aurkeztutako erakundeak 
 
5.1- Genero-politika (partzuergoko erakunde 
guztiak) 
 
Soilik erantsi GLEAri aurkeztu ez bazaio edo 
eguneraturiko bertsioa badago 
 
5.2- Baldin badago, tokiko erakundeen arteko  
partzuergo-hitzarmenaren zirriborroa 
 
Lehenengoz aurkezten diren erakundeak 
 
5.1- Dagokion erregistroan inskribaturik 
dagoela adierazten duen agiria eta 

EZ DAGOKIO 



   

 

 

 
 
dokumentua hitzez hitz itzultzea, gaztelaniaz 
edo euskaraz idatzita ez dagoenean.  
 
Hala badagokio, inskribatzeko ezintasun 
politiko-juridikoaren justifikazioa.  
 
5.2- Eraketa/estatutuen agiria eta dokumentua 
hitzez hitz itzultzea, gaztelaniaz edo euskaraz 
idatzita ez dagoenean. 
 
5.3- Genero-politika (partzuergoko erakunde 
guztiak)  
 
Soilik erantsi GLEAri aurkeztu ez bazaio edo 
eguneraturiko bertsioa badago 
 
5.4- Baldin badago, tokiko erakundeen arteko  
partzuergo-hitzarmenaren zirriborroa 
 
 

  
*Ereduak hemen daude eskuragarri: https://euskadi.eus eta www.elankidetza.euskadi.eus 
 

• Memoriak: ordainagirien erabilera, langile atzerriratuak, errotazio-funtsa, 
kontratatutako langileen egokitasuna eta boluntariotza 

• Partzuergoaren hitzarmena (eskatzaileentzat eta tokiko erakundeentzat)  
• Legezko ordezkaritza egiaztatzeko dokumentua 

 
 

http://www.elankidetza.euskadi.eus/

