
I. ERANSKINA 

DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO ORRIA 
 

NORBERAREN DATUAK

Izen-abizenak                                                                                                     NAN-AIZ-Pas.-IFK                                                  

   
Sexua                      E                     G                Ez bitarra         
                                                              

   
         Interesduna naiz
         Honako hau ordezkatzen dut

  NAN-AIZ-Pas.-IFK
  

Elkartearen egoitza 

Elkartean duen kargua 

JAKINARAZPENETARAKO DATUAK 

Kalea, ataria, solairua, aldea Herria PK

Probintzia Telefonoa Helbide elektronikoa

BANKU DATUAK(diru-laguntza sartzeko)

Banketxea / Kontu korrontearen zk. (IBAN barne)

E S

Dirulaguntza eskaeraren datuak:/Datos de la solicitud de subvención:
Proiektu-jardueraren izena Eskatzen den zenbatekoa
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BAIMENAK / PERMISOS
(Baimentzen ez den kasuetan,egoera egiaztatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da

Nire  erantzukizunpean  adierazten  dut  nik  ordezkatzen  dudan  elkartea  ez  dagoela  sartuta
dirulaguntzak lortzeko oinarri orokorretako 11. artikuluan aipatzen diren debeku arrazoietan.

                            BAI                         EZ 

ESKAERA HONEN ERANTZUNA ELE BIETAN JASO NAHI DUT (Ezer adierazten ez bada, euskara hutsean egingo da)

BITARTEKOTZAKO PLATAFORMATIK ESKATUKO DIREN ZERBITZUAK

Eskatzaileari  informatzen  zaio,  Zumaiako  Udalak  bere  dirulaguntzen  ordenantza  orokorretan  ezarritako  baldintzen
datuak zuzenean egiaztatuko dituela datuen arloko bitartekotzako plataformatik eta beste administrazioetatik. Hala
ere, egiaztatze horri uko egiteko aukera izango du eskatzaileak. Kasu horretan, dagokion dokumentazioa aurkeztu
beharko du.

 EAE-ko Foru Aldundiak - Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen kontsulta 

 Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorra  -  Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketa egunean
izatearen kontsulta 

 Poliziaren Zuzendaritza Nagusia - Nortasun-datuen kontsulta/egiaztapena

  Aurka nago eta eskatutako dokumentazioa aurkezten  dut

Zumaian, 20 ko    ren   an/

Sinadura 

Datu babesari buruzko oinarrizko informazioa

Tratamenduaren 
Arduraduna

Zumaiako Udala 

Foruen plaza 1, 20750, Zumaia (Gipuzkoa)

Datuak Babesteko Ordezkaria: Dbo@zumaia.eus 

Helburua Udalaren eta haren mendeko erakundeen aurrekontu-, ekonomia- eta kontabilitate-jardunaren ondoriozko 
informazio pertsonala kudeatzea.

Zilegitasuna DBEDBLO 8.1 eta 8.2. artikuluak: legezko betebeharragatik, interes publikoagatik edo botere publikoak baliatzeagatik

buruturiko datuen tratamendua.

Komunikazioen 
hartzaileak 

Zumaiako Udalak Zerga Administrazioari, Gipuzkoako Foru Aldundiari eta dagozkion administrazio publikoei jakinarazi 

ahal izango dizkie zure datuak, tratamendu honen esparruan aplikagarria delako legez hala ezartzen bada.

Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, aurkatzeko, transferitzeko eta mugatzeko eskubideak erabiltzeko 
eskubidea du, bai eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazio bat aurkezteko ere.

Informazio 
gehigarria

Datuak babesteari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsulta dezakezu gure webguneko datuak 
babesteari buruzko atalean: Https://zumaia.eus/eu/udala/datuen_babesa     
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II. ERANSKINA

DIRULAGUNTZA ZUZENAK: PROIEKTUAREN DATUAK

Elkartearen  izena IFK 

     

     
Proiektu-jardueraren izena 

Aurrekontua (zer gastu eta diru sarrera espero diren; zer diru sarrera dituen erakundeak egitasmoa finantzatzeko; zenbat 
diru eskatu dien beste erakundeei):

Gastuak (azalpena) 
Zenbatekoa (BEZ barne)

     

Gastuak, guztira

Sarrerak (nondik datozen) 
Zenbatekoa (BEZ barne)

     
     

Sarrerak, guztira      

Zumaian,      

(Eguna ) Sinadura
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III. ERANSKINA
DIRULAGUNTZAK: BESTE LAGUNTZA ESKABIDEEN AITORPENA 

Elkartearen datuak: 
Elkartearen izena IFK 

     

     
Elkartearen helbidea Herria PK 

          
Telefonoa Faxa Hel. elektronikoa 

 

Ordezkaria: 
Izen-abizenak NAN-AIZ- IFK 

  

   

  

  

Elkartean duen kargua 

Jarduera hauetarako eskatutako edo jasotako beste laguntzak (jaso badira, zenbatekoa azaldu):

Administrazioa edo erakundea Jasotako zenbatekoa 

      

    

      

    

      

    

     
  

      

    

   Ez dugu jaso edo eskatu beste inongo laguntzarik 
Nire erantzukizunpean goian azaldutako datuak egiazkoak direla adierazten dut.

Zumaian,      

(Eguna) Sinadura
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                                                               IV. ERANSKINA
Emakume eta gizonen berdintasunaren ikuspuntua noraino kontuan harten den proiektuan

Zumaiako  Udalean,  eta  haren  menpeko erakundeetan  gizonak  eta  emakumeak  berdinak  izateko  zeharreko  ekintzak
ezartzeko jarraibideetan,  baloratuko da,  aurkeztutako eskaintzan eta diruz lagundutako proiektu edo jarduera,  genero-
ikuspegia txertatzea, oro har.

Elkarteari buruzko datuak: 
Elkartearen izena IFK 

          

Ordezkarien izen-abizenak NAN-AIZ 

          

Elkartean duen kargua Sexua / Sexo

     
 Emakumezkoa /  Gizonezkoa / 

 Beste generoak1 /

 

Zuzendaritza Batzordea, sexuaren arabera Lehendakaria

Emakumezkoak %        

Gizonezkoak  %            

Beste generoak1 / %       

Emakumezkoa r  

Gizonezkoa       

Beste generoak1   

Bazkide-kopurua Bazkideak, sexuaren arabera 

     Gizonezkoak

     

Emakumezkoak

     

         Beste generoak1

     

Proiektuari buruzko datuak: 
Jardueraren onuradunak, sexuaren arabera 

Emakumezkoak   %        Gizonezkoak  %   Beste generoak11% 

Jarduerarako kontratatutako pertsonak, sexuaren arabera

Emakumezkoak  %         Gizonezkoak  %        Beste generoak1%   

Jardueran parte hartuko duten boluntarioak, sexuaren arabera 

Emakumezkoak   %     Gizonezkoak  %      Beste generoak1% 

Kontuan hartu al da emakumeek jasaten duten desberdintasun soziala? Horri aurre egiteko neurririk hartu al da?

 Hasierako diagnostikoan               Bai               Ez 

 Proiektuaren helburuetan  Bai               Ez 
 Proposatutako jardueretan  Bai               Ez 

 Ebaluazioan /  Bai               Ez 
Aurreikusi al da inolako neurririk proiektuan parte hartzen duten pertsonen bizitza pertsonal eta familiarra 
jarduerarekin uztartzeko?

 Bai                                       Ez 
1Intersexualak eta transexualak 
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V. ERANSKINA 
EUSKARAREN ERABILERA 

JARDUERAREN IZENA 

Euskaraz Elebitan Oharrak 
Kartelak, esku-orriak…

Sarrerak

Txostena, agiriak, memoria…

Aurkezpena

Megafonia (esataria eta musika)

Besterik

 ELKARTEAREN OHIKO ERABILERA

Euskaraz Elebitan Gaztelaniaz Oharrak 
Zuzendaritzako bilerak

Urteko batzarrak

Deialdiak eta agiriak

Aktak eta memoriak

Webgunea eta sare sozialak

Besterik

Jarduera bakoitzean euskararen erabilera bermatzeko irizpideak baditu elkarteak? Zein?  

Elkarteak parte hartzen du euskara bultzatzeko ekimenetan? Zertan? 
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VI. ERANSKINA
*Dirulaguntza lehen aldiz eskatzen dutenek edo kontu korrontea aldatu dutenek soilik

HIRUGARRENAREN DATUEN ALTA 

   HIRUGARRENA IDENTIFIKATZEKO DATUAK

NAN/AIZ/IFK       

IIzena eta bi abizenak

Helbidea

 Posta-kodea                                                                                          Herria 
      

                                         

                                                                              

Lurraldeaa                                                                                              

    BANKUKO DATUAK 

BANKUA (IBAN kode eta guzti)   

  

BULEGOA                                                                                                                   KOD   

                                                         
KONTU-ZENBAKIA

  

 JABEA 

Oharra: Kontuaren jabeak hirugarrena bera izan behar du.
Nota: El titular de la cuenta tiene que ser el mismo que la tercera persona interesada. 

Bankuaren adostasuna

Sinadura eta zigilua

 Hirugarren interesdunaren adostasuna
 
   

Sinadura eta zigilua

 Udalaren onespena
  

Sinadura eta zigilua
S

                                            20  ko (a)ren    
(eguna)
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