
ALDERDI POLITIKOEKIN LOTURA DUTEN FUNDAZIO ETA ELKARTEENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK 

Garatzeko programaren laburpena 

Harremanetarako datuak 

Eskatzailea: _________________________________________________________________________________________ 

Harremanetarako pertsona: 

Izen-abizenak: _______________________________________________________________________________________ 

Telefonoak: ____________________________   Sakelakoa: __________________________   Faxa: __________________ 

Helbide elektronikoa (e-maila): ___________________________________________________________________________ 

Programaren deskribapen laburra 

Proiektuaren guztirako aurrekontua 

GASTUAK 

GUZTIZKO GASTUAK: 

DIRU-SARRERAK 

Erakunde eskatzailearen ekarpena: 

Beste administrazio publiko batzuen ekarpenak: 

Erakunde pribatuen ekarpenak: 

Beste diru-sarrera batzuk: 

GUZTIZKO DIRU-SARRERAK: 

DEFIZITA: 

ESKATUTAKO KOPURUA: 

Finantziazio-indizea (% [administrazioak betetzeko]): 

Autofinantzaketa-indizea (% [administrazioak betetzeko]): 

Autofinantzaketa-indizearen balioa (administrazioak betetzeko): 

(Gogoan izan aurrekontua orekatu behar dela) 



Aurkeztutako dokumentazioa 

A.- ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

Eskaera sinatu duen pertsona fisiko edo juridikoak eskaeraren titularra legez ordezkatzeko ahala duela egiaztatzea 
(*)

.

Eskaeraren erakunde titularrek Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duen alderdi politiko (edo formazio politiko) 

batekiko mendekotasun organikoaren egiaztagiria, eta hura eskaturiko diru-laguntzaren hartzaile gisa hautatzea. 

Eskaeraren titularrak, zuzenbidean ontzat ematen den edozein frogabidez, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dagoen 

formazio politikoa osatzen duen eta eskatzailearekin lotura duen alderdi politikoak Legebiltzarrean dituen eserlekuak 

edo beraiek ezagutzeko era, egiaztatu beharko ditu. (hau, soilik, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden formazio 

politikoak osatzen dituzten alderdi politikoekin lotura duten fundazio eta elkarteek egiaztatu beharko dute). 

B.- AURKEZTURIKO PROIEKTUARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 

2017ko ekitaldian gauzatu beharreko programari buruzko laburpena (dokumentu hau)

2017ko ekitaldian gauzatu beharreko programari buruzko memoria.

2017ko ekitaldian gauzatu beharreko programaren aurrekontua, proposatutako ereduari jarraituz.

C.- PROGRAMAREN EDO JARDUERAREN EGIKARITZAPEN EGUTEGIA 

2017ko ekitaldian gauzatu beharreko programaren gauzatze-egutegia.

D.- ORDAINKETAK LIBRATZEKO DOKUMENTAZIOA 

Ordainketak egiteko, diru-laguntza eskatzen duen erakundea erregistratu gabe badago Eusko Jaurlaritzako Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoko Hirugarrenen Erregistroan, edota Erregistroan dauden bere bankuko datuak aldatu nahi baditu, 

Euskadi.net atarian eskuragarri duen Eusko Jaurlaritzako hirugarrenaren altari buruzko orria aurkeztu beharko du. 

Eredua: Hirugarrenaren Alta (euskadi.eus) 

E.- BESTE DOKUMENTU BATZUK. 

Nahi izanez gero, aurkeztutako programa hobeto ebaluatzeko eskatzaileak egoki irizten dien bestelako dokumentuak 

gehitu ahal izango dira. 

(*) 
Dokumentazio hau aurkeztea ez da beharrezkoa:

 Entitate eskatzailearen entitate ziurtagiriaz eskaera egiten bada.

 Administrazioak dagoeneko bere esku badauka dokumentazioa. Eskubide hau erabil ahal izateko, eskaerako "emandako dokumentazioa" atalean,

emandako dokumentuen informazioa beteko du.

Oharra: Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak eta Balorazio Batzordeak programa edo jarduera baloratzeko beharrezkotzat jotzen 

dituzten datu eta agiri guztiak eskatu ahal izango dizkiote erakunde eskatzaileari. 

https://www.euskadi.net/y22-izapide/eu/contenidos/autorizacion/alta_terceros/eu_7999/hirugarrenaren_alta.html
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