EUSKARA SAILAREN DIRULAGUNTZAK
ESKAERA AURKEZTEN DUEN PERTSONA EDO ENTITATEA
Izena eta bi abizenak

NAN

Ordezkatua

IFK - NAN

Ondorengoa naizen aldetik

Nola jaso nahi duzu erantzuna:

Paperean

Posta elektronikoa

Helbidea Posta kodea Herria Lurraldea

e-posta

Harremanetarako hizkuntza

Sakeleko telefono zk.

EUSKARA

Telefono zk.

ELEBITAN

Generoa

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA
Euskara ikasteagatik

Udako Unibertsitateko
ikastaroetan matrikula «Dir2»

Begirale/zuzendari ikastaroa

Errotulazioa euskaratzeko

Banketxeko datuak

Eskatzaileak ziurtatzen du dirulaguntza jasoz gero, oinarrietako baldintzak eta eskakizunak beteko dituela, eta, betetzen ez baditu jasotako
kopurua itzuliko duela.

Data

Aitortzen dut deialdi honetan beste
erakundeei eskatutako dirulaguntzei
buruzko nire egoera azpian markatzen
dudana dela:

Sinadura

Ez dut beste dirulaguntzarik eskatu.

Beste dirulaguntza eskatu du baina oraindik ez
dakit zenbatekoa den emandakoaren kopurua.

Dirulaguntza eskatu dut eta onartu didate:

Dirulaguntza onartu didan erakundearen izena
eta emandako kopurua:

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

Kasu guztietan

•

Eskabide orria sinatua.

•

Eskatzailearen NAN / IFKren fotocopia.

•

Kontu korrontearen titularidadea.

•

Ordainagiriak (Originalak edo kopia konpultsatuak).

•

Ogasunarekin zorretan ez dagoenaren ziurtagiria.

•

Gizarte -Segurantarekin zorretan ez dagoenaren ziurtagiria.

•

Beste diru laguntzaren bat dagoen kasuetan, erakunde, instituzio eta abarretan
aurkeztutako eskabideari buruzko deklarazioa edo, hala balitz, jaso duen laguntzei
buruzko informazioa (II eranskina bete).

•

Euskaltegiko ziurtagiria (lkasturteko asistentzia eta errendirnendua jasoko ditu).

•

Matrikula aurreratu nahi dutenen kasuan, Lezoko Udaleko Gizarte Zerbitzuen aldeko
txostena edo ziurtagiria.

•

Lezokoak ez diren norbanakoen kasuan, Lezoko Udalak, euskara sustatzeko martxan
jarritako plangintzaren batean (OLA plana, merkataritza euskalduntzeko plana,
hitzarmengintza ... ) parte hartzen duela ziurtatzen duen ziurtagiria.

•

Langabetu, ikasle edo jubilatua izanez gero, dagokion txartela edo agiria.

•

lkastaroaren matrikula agiria edota asistentzia ziurtagiria.

Begira/e!Zuzendari ikastaroa egiten
dutenen kasuan

•

Aisialdiko eskolak eginiko ziurtagiria, non egiaztatuko den:
1) eskatzaileak ikastaroa gauzatu duela eta alderdi teorikoa gainditu duela;
2) ordaindutako matrikularen zenbatekoa;
3) ikastaroaren homologazioa eta
4) zein hizkuntzatan burutu den ikastaroa.

Errotuluak euskaratzeko dirulaguntza
eskatzen dutenen kasuetan

•

III Eranskina behar bezala beteta.

•

Errotuluaren argazkia.

Euskara ikasteagatik dirulaguntza
eskatzen dutenen kasuetan

Udako unibertsitate ikastaroetara
ioateko dirulaguntza eskatzen dutenen
kasuetan

Oharra: Udala bera arduratuko da eskatzailea Lezon erroldatua dagoen eta udal zerga eta prezio publiko guztiak ordainduta dituen egiaztatzeaz.

ESKAERA HAU ONDOKO HELBIDE HONETAN AURKEZ DAITEKE:

LEZOKO UDALA
Gurutze Santuaren Plaza, 1.
20100 Lezo

INFORMAZIO-BULEGOA
Herritarrei begirako ordutegia
Astelehenetik ostiralera: 08:30etik 13:30era.

DATUEN BABESERAKO LEGEA
Eskari-orri honetako datu pertsonalak interesatuaren onespenaz jaso dira, tratamendu automatizatua izango dute eta Lezoko
Udaleko Informazio Sisteman sartuko dira. Datu horiek udal kudeaketarako soilik erabiliko dira, eta beste administrazio
publikoei edo besteei laga edo jakinarazi ahal izango zaizkie abenduaren 5eko 03/2018 Lege Organikoa, Datu Pertsonalak
Babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzkoa, aurreikusitakoa gertatzen denean. Interesdunek datuak eskuratzeko,
ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango dute Lezoko Udaleko Informazio Bulegoan.

