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ELKARTEEN FEDERAZIOA

2018 Urterako 
dirulaguntzen 

eskaera

Eskatzailea

eskaera epea: urtarrilaren 19a

Erakundearen ordezkaria

Banketxea / entidad bancaria

Izen abizenak        Kargua   Nan

Helbidea       Herria    

Telefonoa       Helbide elektronikoa 

Erakunde eskatzailea      IFK-IFZ

Erakundearen helbidea      Herria   

Telefonoa       Helbide elektronikoa

Banketxea      Kontu korrontearen zkia.        

 

Mesedez, aipatu zein proiektu motara egiten den eskaera:

Bizi kalitatea

Nekazaritza garapena

Jarduera ekonomikoak

Sentsibilizazioa

Beste batzuk

* Proiektu mota bakoitzari dagokion eranskina bete mesedez 

Proiektuaren izenburua

Inbertsioa BEZ barne



Memoria
1.- Sarrera (haserako egoera/ kontextua)

2.- Helburuak

3.- Deskribapena eta nori zuzendua dagoen aipatu

4.- Finantziazioa edo/ eta kudeaketa

5.- Kronograma
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Exekuzio urtea       2018   2019 

Kokalekua
Auzoaren izena 

Landatasun maila

G1

G2

G3

G4

G5

G6

 

Konpromisoa

Honen bitartez, sinatzaileak parte hartzen duen moduan eta eskaria aurkezten duen deialdiko dirulaguntza 
jasoz gero, deialdian finkatutako baldintzak eta eskakizunak betetzeko konpromisoa hartzen du sinatzaileak, 
baita, oinarri horiek betetzen ez baditu, jasotako zenbatekoa itzultzekoa ere.

Aitorpena

Proiektu honetarako, beste herri administrazioengatik edo entitateengandik honako diru-laguntzak, bestelako 
laguntzak edo diru-sarrerak eskatu eta lortu direla helburu berdinarekin:

Ez dela eskaerarik egin.

Bai eskaera egin dela honako erakunde eta honako zenbatekoan.

Bai eskaera egin da eta honako zenbatekoa jaso da

 

Eskatzailea

(Sinadura)

2018 Urterako dirulaguntzen eskaera

________________________ Data

GIPUZKOAKO LANDA GARAPEN
ELKARTEEN FEDERAZIOA



GIPUZKOAKO LANDA GARAPEN
ELKARTEEN FEDERAZIOA

1.-Eranskina 

(bizi kalitatea/ nekazaritza garapena eta jarduera ekonomiko ataleko proiektuek erantzuteko)

• Aipatu, proiektuak eragiten dituen herri edo/eta eskualdeak

• Baserri/ auzo / herri horretan erroldatuta dauden biztanle kopurua  

• Proiektuak eragindako pertsonen kopurua 

• Proiektuak eragindako baserrien izena eta nekazaritza jardueren ezaugarriak

   Baserria     Nekazaritza jarduera

• Azpiegitura edo zerbitzu berria da?  

  Bai      Ez

(Jarraian dagoen galdera jarduera ekonomiko atala duten proiektuek bakarrik erantzun behar dute)

• Lanposturik sortzen du? Zenbatekoa jarri mesedez

  Bai      Ez
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2.-Eranskina
 (sentsibilizazioa eta beste batzuk proiektuek erantzuteko)

• Aipatu, proiektuak eragiten dituen herri edo/eta eskualdeak

  

• Proiektu berria da?  

  Bai     Ez

• Proiektuak eragiten dion biztanleria-segmentua

  Baserritarrak           Landa auzoko biztanlegoa

    Eskolak           Herritarrak orokorrean
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Aurkeztu beharreko dokumentazioa:  
- Eskaera honen ale originala ahaldunaren sinadura eta erakundearen zigiluarekin.
- Inbertsioaren kokapena (planoak).
- Aurrekontu desglosatua, unitateak adieraziz.
- Proiektuaren azalpena (Memoria).

Behemendi:
emailez,  behemendi@behemendi.eus
edo korreoz, Mendiburu kalea, 14 - 20180 Oiartzun

Deba Garaia:
emailez, marikarmen@debagaraia.eus
edo korreoz, Urteaga, 21 - 20570 Bergara

Debemen:
emailez, debemen@debemen.eus
edo korreoz, Kalebarren plaza z/g - 20870 Elgoibar

Goimen:
emailez, goimen@goimen.org
edo korreoz, Olaeta auzoa, 6 - 20247 Zaldibia 

Tolomendi:
emailez, tolomendi@tolomendi.eus
edo korreoz, Nafarroa etorbidea, 6 - 20400 Tolosa

Urkome:
emailez, urkome@urkome.eus
edo korreoz, Enparan kalea, 1, 2 - 20730 Azpeitia
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