
1 / 13

QR: 00961#10

Eskaera
EUSKARA SEKTORE PRIBATUAN (22/23) - PLANIK GABEKO JARDUERAK

Nori zuzendua:

Organismoa:
 
Organo izapidegilea:
HIZKUNTZA IKERKETA ETA KOORDINAZIORAKO ZUZENDARITZA

Eskatzailearen datuak

Identifikazio-dokumentua *
 
Zenbakia
 
* Izena
 
Lehen abizena
 
Bigarren abizena
 
Sexua
 

Honen izenean ari da *
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean Ordezkaria

Pertsona/entitate ordezkatuaren datuak

Adi: Ordezkatuaren datuek bat etorri behar dute haren identifikazio-dokumentuan ageri direnekin (NAN, AIZ, eta abar).

Identifikazio-dokumentua
 
Zenbakia
 
Izena
 
Lehen abizena
 
Bigarren abizena
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Sexua
 
Ordezkaritza hau eskaera honetarako erabiliko da, eta ez da gordeko Ahalordeen erregistro elektronikoan.

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko zaizkio:

Tramitazioan zehar administrazioak bidaliko dizkizun jakinarazpenak Ahalordeen erregistro elektronikoan altan emanda
dagoen ordezkariari igorriko zaizkio. Ordezkaririk ez badaukazu, honi:

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

Gaur egun posta-datuak dituzu. Hemendik aurrera, zure kontuaren datuak elektroniko bidez aldatuko dira.

Nahiz eta zure kontuan posta-datuak izan, jakinarazpena modu elektronikoan bidaliko dizugu.

Pertsona juridiko baten ordezkaria zarenez, Administrazioarekiko komunikazio kanalak elektronikoa izan behar du.

Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko kanala aukera dezakezu
 
*

Elektronikoa:Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.

Postala: Atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.

Helbidea
Espainia

Posta kodea
 
Lurralde Historikoa/ Erkidegoa/ Probintzia
 
Udalerria
 
Herria
 
Helbidea
 
Zk
 
Sol.
 
Letra
 

Kanal elektronikoaren gaineko oharra: Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat emango da Nire
karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen denean, jakinarazpena ukatu egin

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
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duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko
du prozedurarekin.

Abisuak jasotzeko datuak

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono
mugikorrera.

* Posta elektronikoa
 
Berretsi posta elektronikoa
 
Telefono mugikorra
 
Gogora ezazu, abisua Ahalordeen erregistro elektronikoan erankunde horretako prozedura honetan langile bezala daudenei
bidaliko dela ere bai

Komunikazio hizkuntza *

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako hizkuntzan bidaliko dizkizugu. 

Euskara Gaztelania

Datuak erabiltzeko baimena

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan
erabiltzea nahi dut.

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut.

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio Hizkuntza
Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzaren Laguntzak eta Diru-laguntzak.  

• Arduraduna: Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila

• Helburua: Euskararen presentzia eta erabilera indartzeko dirulaguntzak kudeatzea.

• Legitimazioa:

• Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren
arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

• Hartzaileak:

• Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak

• Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen
diren bestelako eskubide batzuk ere.
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• Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta
zehaztua

(www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/023400-capa2-eu.shtml)  

Araudia:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/
RGPD-2016_0679_eu.pdf)

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.bo
e.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

 
 
 
 
 
 
 
 

Entitatearen datuak

Identifikazio-dokumentua *
 
* Zenbakia
 
* Entitatearen Izena
 
* Sektorea
 
* Azpisektorea
 
* Jarduera
 
Lurraldea/ Probintzia *
 
* Zenbat urtez jaso duzu euskara-planak kudeatzeko HPS-ren dirulaguntza?
 

Harremanetarako pertsona

* Izen-abizenak
 
* Telefonoa
 
* Helbide elektronikoa
 

https://www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/023400-capa2-eu.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjuntos/RGPD-2016_0679_eu.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
https://www.boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf
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Harreman-hizkuntza *
Gaztelania

Euskara

Zein lurralde/probintziatan daude erakunde eskatzailearen datu fiskalak

Lurraldea/ Probintzia *
 

Langileen kopurua

* Emakumeak
 
* Gizonak
 
Guztira
 

Elebidunen kopurua

* Emakumeak
 
* Gizonak
 
Guztira
 
Guztirakoen %
 

Erakundeak "Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako lankidetza erakundea" aitorpena edo
baliokidea indarrean du? *

Bai

Ez

Erakundeak emakumeen eta gizonen parte hartze orekatua sustatzen du, berdintasun-politikak
eta hizkuntza-normalkuntzako politikak bateratzen dituzten jarduerak aurreikusten ditu, genero
gaietan prestakuntza duen pertsonaren batek parte hartzen du ekintzen diseinuan edota emakumeen
eta gizonen beharrak (ordutegiak, kontziliazioa, ezagutza maila...) kontuan izaten ditu ekintzak
diseinatzerakoan eta planteatzerakoan? *

Bai

Ez

Urteko jardueraren edo jardueren azalpen teknikoa
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Ekintzaren izena Helburua Deskribapena
   

   

   

a) Testuen eta egokitzapenen gastuak

* Zenbatekoa
 
* Itzuli beharreko hitz-kopurua
 

b) Aldibereko itzulpen-zerbitzua

* Zenbatekoa
 

c) Lanari lotutako hizkuntza-trebakuntza orokorra

Maila Emak
umeak

Gizonak Guztira Ikastaroaren
iraupena
(orduak)

Ikastaroaren
iraupen

osoa
(ikasleak
x orduak)

Gastu
osoa

       

       

       

Ikastaroen iraupena guztira
 
Ikastaroen iraupen osoa
 
Gastu osoa
 

d) Laneko berariazko prestakuntza
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Ikastaroa Emak
umeak

Gizonak Ikasleak
guztira

Ikastaroaren
iraupena
(orduak)

Ikastaroaren
iraupen

osoa
(ikasleak
x orduak)

Gastu
osoa

       

       

       

Ikastaroen iraupena guztira
 
Ikastaroen iraupen osoa
 
Gastu osoa
 

e) Softwarea (Kontzeptu honetan softwarearen iturburu-kodea itzultzeko gastuak baino ez dira onartuko)

Aplikazioaren
izena

Zertarako da Itzulpen-
gastuak

Itzulitako
hitz kopurua

Softwaregintza
gastuak

Gastu osoa

      

      

      

Itzulpen-gastuak guztira
 
Softwaregintza-gastuak guztira
 
Gastu osoa
 

Planaren jarraipena, ebaluazioa eta egokitzapena (GUZTIRA)

f.1) Euskara Batzordearen jarduera (lantaldeak, azpibatzordeak...)

Lantaldearen
izena

Helb
urua

Kideen
kopurua

Urteko
bileren

kopurua

Bilera
bakoitzaren

orduen
kopurua

Bilera-
orduak
(kideak
x ordu

guztiak)

Gastu
osoa
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Lantaldearen
izena

Helb
urua

Kideen
kopurua

Urteko
bileren

kopurua

Bilera
bakoitzaren

orduen
kopurua

Bilera-
orduak
(kideak
x ordu

guztiak)

Gastu
osoa

       

Kideen kopurua guztira
 
Urteko bileren kopurua guztira
 
Bilera bakoitzaren orduen kopurua guztira
 
Bilera-orduak (kideak x ordu guztiak) guztira
 
Gastu osoa
 

f.2) Euskara koordinatzailearen edo jardueren komunikazioaz arduratuko den pertsonaren
dedikazioa

Izen-ab
izenak

Sexua Helbide
elektronikoa

Telefonoa Dedikazioa
lanjardunaren

%

Gastu
osoa

      

      

      

% Dedikazioa guztira
 
Gastu osoa
 

f.3) Aholkularitza-enpresa

Enpresa Teknikariaren
izen-

abizenak

Sexua Helbide
elektronikoa

Telefonoa Gastu
osoa

      

      

      

Gastu osoa
 

GASTUAK GUZTIRA
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Finantzaketa propioa

* Eskatzailearen ekarpena (gutxienez %20koa)
 
* Entitate pribatuen diru-ekarpenak
 
Besterik (zehaztu):

Kontzeptua
 
Zenbatekoa
 
Finantzaketa propioa orotara
 
Finantzaketa propioa orotara gastu osoarekiko (ehunekotan)
 

Finantzaketa publikoa

Eusko Jaurlaritza, HPS, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza

* Eskaeraren zenbatekoa
 

Foru Aldundia

Zehaztu Foru Aldundia

 
 
Eskatuta

Bai Ez

Esleituta
Bai Ez

Zenbatekoa
 

Udala

Zehaztu udala

 
Eskatuta

Bai Ez
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Esleituta
Bai Ez

Zenbatekoa
 

Besterik

Zehaztu

 
Eskatuta

Bai Ez

Esleituta
Bai Ez

Zenbatekoa
 

Finantzaketa publikoa orotara
 

SARRERAK GUZTIRA (Finantzaketa propioa orotara + finantzaketa publikoa orotara)
 

DEFIZITA (Diru-sarrerak - Gastuak)
 

* Entitatearen izena
 
2022rako jarduera edo jarduera sorta onartu duen pertsona edo organoaren izena
 
Non hartu da konpromisoa
 
Urtea
 
Hilabetea
 
Eguna
 

 

2022rako jarduera edo jarduera sorta aztertu eta ontzat eman ondoren, hori garatzeko erabakiarekin ados azaldu da
aipatutako aginte goreneko organoa eta, jarduera horren edo horien diseinua abiapuntu hartuta, baiezkoa eman die jarduera
hori edo horiek garatzeko beharrezkoak diren baliabideak esleitzeari.

Erantzukizunpeko adierazpenak
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Eskatzaileak aitortzen du:

Bateragarritasun-adierazpenak *
Ez da laguntzarik jasotzen ari xede eta helburu berarekin administrazio publikoen edo erakunde

pribatuen eskutik.

Administrazio publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza eskatu dio eta eman egin dio (atal honetako
datuak "Bestelako dirulaguntzei buruzko adierazpena" eranskinean zehaztu beharko dituzu).

Administrazio publiko edo erakunde pribaturen bati laguntza eskatu dio, baina erantzunaren zain dago
(atal honetako datuak "Bestelako dirulaguntzei buruzko adierazpena" eranskinean zehaztu beharko dituzu).

Euskadiko    erregistroan inskribatuta dago.

Ez dauka dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo administratiborik.

Ez dago dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen eraginpean,
beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.

Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak, arauz zehaztu bezala.

- Europar Batasunak ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratutako dirulaguntzei
dagokienez: *

Ez du onartu Europar Batasunak ilegal eta merkatu komunarekin bateraezin gisa deklaratu duen
dirulaguntzarik.

Dirulaguntza horietako bat edo gehiago onartu du, eta dirua itzuli du edo ordaindu du blokeatutako
kontu batean dagozkion interesekin.

Dirulaguntza horietako bat edo gehiago onartu du, eta ez du ez dirua itzuli ez ordaindu dagozkion
interesekin blokeatutako kontu batean.

Ez dela krisialdian dagoen enpresa, krisialdian dauden enpresa ez finantzarioen salbamendurako eta
berregituratzerako estatu-laguntzei buruzko Jarraibideetan xedatutakoaren arabera (AO, C 249, 2014-07-31koa).

Entitateak ez du euskara planik.

Entitate edo pertsona eskatzaileak ez duela onuradun izateko ezgaitzen duen debekurik ez izatea Dirulaguntzei
buruzko Lege Orokorrak 13.2 artikuluan xedatutakoaren arabera.

Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.

Hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten dudan dokumentazioa ere, eta
nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 28.7 artikulua).

Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat zehaztasunik
gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio aurkezten erantzukizunpeko
adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen den dokumentazioa, edo komunikazioa,
ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo jardueran aritzen jarraitzea, egitate horren berri izaten
den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak
(Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 69.4 artikulua).
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Beste dirulaguntzak

Erakunde pribatuen ekarpenak

Erakunde pribatua Eskatutako zenbatekoa Emandako zenbatekoa
   

   

   

Eskatutako zenbatekoa guztira
 
 
Emandadko zenbatekoa guztira
 
 

Erakunde publikoen ekarpenak

Erakunde publika Eskatutako zenbatekoa Emandako zenbatekoa
   

   

   

Eskatutako zenbatekoa guztira
 
 
Emandadko zenbatekoa guztira
 
 

Laguntzak behar bezala esleitzeko, adierazitako datuak erkatu eta
beharrezko direnak egiaztatu ahal izango ditu Administrazio publikoak.

________________________________(e)n ,  ________________________________(e)an

(Tokia)                                                    (Data)

(Pertsona/entitate interesdun gisa edo ordezkariaren sinadura)
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ESKABIDEA OSATZEKO ARGIBIDEAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
Zure izenean ari bazara:

- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.
- Sina ezazu eskabidea.

Beste pertsona edo entitate baten ordezkaria bazara:
- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonari dagozkion datuak Titularra atalean,
eta zureak Ordezkaria atalean.

- Sina ezazu eskabidea.
Erakundeak ordezkari bidez aritzen dira beti.

Identifikazio-dokumentua
Zehaztu dokumentu-mota: NAN, IFK, AIZ, pasaportea edo bestelakoren bat.

KOMUNIKAZIO ETA JAKINARAZPENETARAKO KANALA
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu:

- Posta bidezkoa: atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.
- Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu.

10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu ez duzula onartu. Ondorioz, izapidea egintzat joko
da, eta administrazioak prozedura tramitatzen jarraituko du.

ABISUAK JASOTZEKO DATUAK (JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOETARAKO
BAKARRIK)
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzea aukeratu baduzu, helbide elektroniko eta SMS bidezko
abisu-sistema erabil dezakezu. Abisu bat jasoko duzu jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun
bakoitzean.
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez (;).

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Eskatzaileak aitortzen du, bere erantzukizunpean, adierazpen hauetan azaltzen diren datuak benetakoak
direla.

Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake datuak zehatzak ez badira, zerbait nahita esan
gabe geratu bada edo faltsuak badira. Horrek ez du eragotziko izan daitezkeen bestelako erantzukizun penal,
zibil edo administratiboek aurrera egitea.

Ez dago dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen
eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean. (Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera).

Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak, arauz zehaztu bezala.
(1/1997 Dekretuaren arabera, deialdia kudeatzen duen organoak berariazko baimenik gabe egiaztatu ahal
izango du erakunde eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak).

AURRETIK AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK
Nahitaezko datuak dira: Dokumentuaren izena eta Zein erakundetan entregatu zen.


