
ALDERDI POLITIKOEKIN LOTURA DUTEN FUNDAZIO ETA ELKARTEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 

Emandako diru-laguntza justifikatzeko laburpena 

ERAKUNDE DATUAK 

Erakundearen izena: _________________________________________________________________ IFZ:______________ 

Programa: Alderdi politikoekin lotura duten fundazio eta elkarteentzako diru-laguntzak 

Espedientearen zenbakia: ______________________________________________________________________________ 

Programaren deskribapen laburra 

Proiektuaren guztirako aurrekontua 

GASTUAK 

GUZTIZKO GASTUAK: 

DIRU-SARRERAK 

Erakunde eskatzailearen hasierako ekarpena: 

Erakunde eskatzailearen ekarpen estra, bere kasuan 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailaren emandako diru-laguntza: 

Beste administrazio publiko batzuen ekarpenak: 

Erakunde pribatuen ekarpenak: 

Beste diru-sarrera batzuk: 

GUZTIZKO DIRU-SARRERAK: 

(Gogoan izan aurrekontua orekatu behar dela)



Aurkeztutako dokumentazioa 

JUSTIFIKATZEKO DOKUMENTAZIOA 

Diruz lagundutako programari buruzko justifikazio laburpena (dokumentu hau) 

Diruz lagundutako programaren memoria. 

Diru-laguntza jaso duen programaren egikaritzapenaren behin betiko aurrekontua (gastuak eta sarrerak); kopuruak 
ahalik eta xehatuen eman behar dira. 

Diru-laguntza jaso duen programa egikaritzeko egindako gastu guztien zerrenda, proposatutako ereduari jarraituz. 

Diruz lagundutako programa egitearen ondorioz sorturiko gastuen frogagiriak, kasu bakoitzeko hirugarren 
interesdunaren aldeko ordainketaren librantza egin izana egiaztatzen duen dokumentazioarekin batera. 

Diruz lagundutako programan edo jardueran oinarrituta sorturiko material bakoitzaren hizkuntza-bertsioen aleak. 

Erantzukizunpeko adierazpenak 

Erakunde onuradunaren legezko ordezkari naizenez, honako hau adierazten dut erakundearekiko, eta betiere nire 
erantzukizunpean: 
A.- Generikoak: 

 Erakundeak aurkezturiko gastu behin-betiko aurrekontuan, hurrengo gastu hauek ez dira diruz lagunduko:
• Higiezinetako obren gastua.
• Ekipamendu-gastuak, fundazio edo elkarte onuradunaren ondarea handitzea eragingo duten gastuak direla

ulertuta, adibidez: makinak, altzariak, informatikako ekipoak eta garraiorako elementuak eskuratzea.
• Amortizazio-gastuak.
• Zerga-gastuak.
• Irakasle, hizlari eta aurkezleen ordainsariak, jasotzailea diru-laguntzaren onuraduna den fundazioko edo

elkarteko zuzendaritza-organoetako kidea bada.
 Justifikazioan bildutako dokumentazio gisa jasotako egikaritzapeneko behin betiko aurrekontua (gastuak eta diru-

sarrerak) egiaz uztartzen da diruz lagundutako programarekin.
 Gastuen zerrendarekin loturiko gastu guzti-guztiak diruz lagundutako programaren xedearekin uztartzen dira.
 Batetik, erakunde onuradunaren izenean aurkeztutako justifikazio-formularioko datuak eta hari erantsitako

agirietakoak egiazkoak dira, eta bestetik, erakunde onuradunak indarrean den araudian diru-laguntza jasotzeko
ezarritako betekizun guztiak betetzen ditu eta badauzkat hori frogatzen duten agiriak.

B.- Berariazkoak (markatu «x» batez behar dena): 

Emandako diru-laguntza justifikatzen duten egiaztagiriak aurkeztu den egunean erakunde titularraren legezko 
ordezkaritza izaten jarraitzen dut. 
Erakunde onuradunak ez du jaso beste ezein administrazio edo erakunderen eskutik diru-laguntzarik, Eusko 
Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren eskutik jasotako laguntza izan ezik, direla publikoak 
edo pribatuak, naziokoak edo nazioartekoak, programa hori egikaritzeko. 
Diruz lagundutako programan edo jardueran oinarrituta sorturiko material bakoitzaren hizkuntza-bertsioak, euskarri 
fisikoan, optikoan edota magnetikoan, gordailuan dauden erakunde onuradunaren egoitza sozialean eta laguntzen 
organo kudeatzailearen eskueran daude organo horrek eskatzen baditu, eta, era berean, material horietan aipatu 
egiten da Eusko Jaurlaritzaren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren babesa, azken hori euskaraz 
agertzen delarik edo, hala ez bada, Euskal Autonomia Erkidegoaren bi hizkuntza ofizialetan. 



 
 
IZAERA PERTSONALEKO DATUAK BABESTEA 
 

Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan (DBLO) esaten dena betetzeko, Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak jakinarazten dizu eskaera 
honetan adierazi dituzun datuak bere titulartasuneko «Kultura Sustatzeko Zuzendaritzaren diru-laguntzen kudeaketa» 
izeneko fitxategian gordeko direla. Fitxategia laguntza espedienteak kudeatzeko erabiliko da, Datuak Babesteko Euskal 
Agentziari jakinarazi ondoren. Fitxategiak segurtasun-neurri egokiak dauzka datuen segurtasuna bermatzeko. Legezko 
kasuetan izan ezik, datuok ez zaizkie emango hirugarrenei. Izaera pertsonaleko datuen babesari buruzko arautegiaren 
arabera, zeure datuak ikusteko, ezabatzeko, zuzentzeko eta haien aurka egiteko eskubideak erabil ditzakezu, berariaz 
onartuta baitago DBLOan, eta horretarako Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Kultura 
Sustatzeko Zuzendaritzara jo behar duzu: Donostia kalea, 1, Gasteiz - 01010. 
Gainera, banku-datuak eta posta-komunikazioetarako datuak Kontrol Ekonomikoko Bulegoak ordainketak egiteko kudeatzen 
duen «Hirugarrenen erregistroa»n gordeko dira, eta Administrazio Publikoak laguntzak zuzen esleitzeko datuak erkatu ahal 
izango ditu eta beharrezko egiaztapenak egin ahal izango ditu 
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