BEHIN-BEHINEKO EBAZPENA, 2020ko azaoaren 26koa, Hezkunt za Berrizt at zeko zuzendariarena, gailu digit alak
eskurat zeko diru-lagunt zet arako deialdia ebazt en duena (2020-2021eko ikast urt ea). Euskal Aut onomia
Erkidegoko ikast et xeet an Lehen Hezkunt za, Derrigorrezko Bigarren Hezkunt za et a Bat xilergoa egit en ari diren
ikasleak baliat u ahal izango dira gailu horiet az.

Hezkunt za sailburuaren 2020ko irailaren 29ko Aginduak gailu digit alak eskurat zeko diru-lagunt zet arako deia
egit en zuen 2019-2020 ikast urt erako Euskal Aut onomia Erkidegoko ikast et xeet an Lehen Hezkunt za, Derrigorrezko
Bigarren Hezkunt za et a Bat xilergoa egit en ari diren ikasleak baliat u ahal izango dira gailu horiet az.
Agindu horren 10. art ikuluaren arabera, eskabideak egiazt at u ost ean, emandako dirulagunt zei buruzko behinbehineko ebazpena emango du Hezkunt za Berrizt at zeko Zuzendarit zak; bert an, ikasleen ident ifikazio-dat uak et a
emandako zenbat ekoak adieraziko dit u. Horret az gain, ukat ut ako dirulagunt zen zerrenda ere sart uko du, ukat zeko
arrazoia adierazit a. Ebazpenaren jakinarazpena argit arat uko da Eusko Jaurlarit zaren egoit za elekt ronikoko iragarkit aulan, honako web-helbide honet an: ht pps:/ / euskadi.eus.
Aurkezt ut ako eskaera-espedient eak egiazt at u ost ean,

EBAZTEN DUT:
Lehena.– I. eranskinean agert zen diren ikast et xeet ako ikasleei behin-behineko diru-lagunt zak emat ea.
Bigarrena.- II. eranskinean agert zen diren ikast et xeet ako ikasleei behin-behineko diru-lagunt zak ukat zea.
Hirugarrena.- III. eranskinean agert zen diren ikast et xeet ako ikasleei behin-behineko diru-lagunt zak ukat zea.
Ikasle horiek gora jot zeko errekurt soa aurkezt u zut en unibert sit at eaz kanpoko ikasleak eskolat zeko ikasket a-beka
et a –lagunt zet arako 2019-2020 ikast urt eko deialdian (eskola-mat erialen osagaian). Errekurt so horren
ebazpenaren arabera diru-lagunt za hau lort uko dut e ala ez.
Laugarrena.- Eskabide bakoit zari esleit ut ako zenbat ekoa behin-behinekoa da, et a aurkezt ut ako alegazioak
ebazt earen baldint zapean egongo da.
Bosgarrena.- Emango den guzt izko diru-kopuruak aurrekont ua gaindit zen du (1.528.000,00 euro). Lehen
aipat ut ako Aginduaren 5. art ikuluaren arabera, eskat zaile bakoit zarent zako lagunt za berrehun (200) euro izango
da gehienez, et a muga izango da gailu bakoit zaren fakt uraren bidez just ifikat ut ako diru-kopurua. Irizpide horiek
aplikat u ondoren eman beharreko lagunt zet an at erat zen den guzt izko kopurua adierazit ako aurrekont u-kredit ua
baino handiagoa bada, onuradun bakoit zari kalkulat u zaizkion zenbat ekoak proport zioan murrizt uko dira,
lagunt zen guzt izkoa aipat ut ako mugara egokit u art e.
Seigarrena.- Eskat zaileek hamar egun izango dit uzt e, jakinarazi et a hurrengo egunet ik aurrera, egokit zat
jot zen dit uzt en erreklamazioak aurkezt eko.
Zazpigarrena.- Ebazpen hau Eusko Jaurlarit zaren egoit za elekt ronikoko iragarki-t aulan argit arat zeko agindua
emat ea. Argit alpen horrek jakinarazpenaren efekt ua izango du hurrengo egunet ik aurrera.

Nahi izanez gero, J0D0Z-T2ESM-AMST bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador
J0D0Z-T2ESM-AMST en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador

Vit oria-Gast eizen, 2020ko azaroaren 26an

Hezkunt za Berrizt at zeko zuzendaria
LUCÍA TORREALDAY BERRUECO

ERANSKINAK
1.ERANSKINA: EM ANDAKO DIRULAGUNTZEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA.
2. ERANSKINA: UKATUTAKO DIRULAGUNTZEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA.
3.ERANSKINA: UKATUTAKO DIRULAGUNTZEN BEHIN-BEHINEKO ZERRENDA. GORA JOTZEKO ERREKURTSOA
AURKEZTU ZUTEN UNIBERTSITATEAZ KANPOKO IKASLEAK ESKOLATZEKO IKASKETA-BEKA ETA –
LAGUNTZETARAKO 2019-2020 IKASTURTEKO DEIALDIAN (ESKOLA-M ATERIALEN OSAGAIAN)

