SANTURTZIKO SUSTAPEN EKONOMIKORAKO DIRU LAGUNTZEN
ESKAERA ORRIA
1. LEGEZKO ORDEZKARI ETA ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
Izen-abizenak:

NAN:

Honako honen izenean:
Enpresa edo erakundearen izen soziala:

IFZ/IFK:
Izen komertziala:

Enpresa edo erakundearen helbide soziala:
Kalea eta zk.
Udalerria:

PK:

Telefonoa:

E-posta:

Faxa:

http://

Helbide osoa, jakinarazpenetarako
(Bakarrik bete, aurrekoa ez bada)
Izena:
Kalea eta zk.

Udalerria:

KP:

E-posta:

Telefonoa:

Faxa:

Enpresaren jarduera:
JEZ nagusia:

Alta eguna:

Deskribapena:

11

2. SUSTAPEN EKONOMIKORAKO DIRU-LAGUNTZA ESKATU DU
1. lerroa.- Enpresen lehiakortasuna hobetzeko diru-laguntzak.
2- lerroa.- Turismoa sustatzeko diru-laguntzak

3. INBERTSIO, ZERBITZU EDOTA PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Inbertsio, zerbitzu edota proiektuaren deskribapena

*Proiektua zehaztuta eta aurrekontuak 3. eranskinean erantsiko dira.
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4.-ERANTSITAKO DOKUMENTAZIOA
4.1. Erakunde eskatzaileari buruzko dokumentazioa
 Eskatzailea pertsona fisikoa bada: NAN/AIZ agiriaren fotokopia.
 Pertsona juridikoen kasuan: Zerga identifikazioaren txartelaren kopia,
ahalordearen Nortasun Agiria eta ahalordetzaren kopia.
 Jarduera ekonomikoen zergaren altaren egiaztagiria, dagokion Ogasun sailak
egina.
 Erantzukizunezko aitorpen original bakarra sinatua (
 Zerga-betebeharrak eguneratuta dituela adierazten duten Ogasun eta Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Orokorraren ziurtagiri eguneratuak.
 Hirugarrenen alta-agiria, erakunde eskatzaileak eta bankuak sinatu eta zigilatua
(Eskabidearen 2. eranskina).
4.2. Diruz lagunduko den ekintzari buruzko dokumentazioa
 Onuradunaren alde emandako agiri originala edo diruz lagunduko den proiektu,
jarduera edo inbertsioari buruzko txostena, lerroaren arabera (Eskabidearen 3.
eranskina).
 Horren aurrekontu zehatza (Eskabidearen 3. eranskina)

Santurtzin, 2017ko ____________________aren _______(e)an.
Legezko ordezkariaren eta enpresa edo erakundearen zigilua

ESKABIDEAK AURKEZTEKO TOKIA ETA EPEA
Eskabidea eta gainerako dokumentazioa Santurtziko Udaleko Erregistro Nagusian
aurkeztuko dira (Murrieta etor. 6, 48980 Santurtzi).
Eskatzeko epea 2017ko irailaren 30ean amaituko da.

13

ERANSKINA I. ERATZUKIZUNEZKO AITORPENA
(ERAKUNDEAREN LEGEZKO ORDEZKARIEK BANA AURKEZTU BEHAR DUTE)
Izen-abizenak:

NAN:

Honako honen izenean:
Enpresa edo erakundearen izen soziala:
IFZ/IFK:
Izen komertziala:

HONAKO HAU AITORTZEN DU (BERE ERANTZUKIZUPEAN):
Honako eskaera honetan agertzen diren datu guztiak benetakoak direla, bai eta berari
erantsitako dokumentazioan daudenak ere.
Honako deialdi honetako oinarrietan agertutako baldintza eta betebeharren berri duela
eta onartu egiten dituela.
Ordezkatzen duen enpresa ez dagoela diru-laguntza publikoen itzultze edo zehatzeprozeduretan sartuta.
Ordezkatzen duen enpresa ez dagoela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko
aukera galtzearekin zigortuta, ez eta horretarako gaitasuna kentzen duen legezko
debekuan sartuta ere. Debeku horietan barne dago sexuagatiko diskriminazioaren
ondorioz jasotako debekua, xedatua bera Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako
otsailaren 18ko 2005/4 Legean.
Ordezkatzen duen enpresak eskatutako baldintzak betetzen dituela eta ez dagoela Diru
Laguntzen 2003/38 Lege Orokorraren 13. artikuluan jasotzen diren egoeren eraginpean,
onuradun izatea oztopatzen duten horietan alegia.
Ordezkatzen duen enpresak ez duela ez eskatu eta ez jaso beste Administrazio edo
erakunde publiko edo pribatuan inongo diru-laguntza edo laguntza pribaturik
kontzeptu edo xede berbererako. Bestela, eskatu edo jasotako diru-laguntzen
zerrendadun adierazpena aurkeztu beharko du.
Diruz laguntzeko eskatzen diren inbertsio edota proiektuetan ez dagoela eta ez dela
gainfinantziaziorik egongo inola ere .
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Konpromisoa hartzen duela Udal honi jakinarazi eta idatziz adierazteko aitorpen
honekin zerikusia duten gorabehera guztiak.
Konpromisoa hartzen duela inbertsio, proiektu edota zerbitzuak aipatu eskaera-orrian
jasotako terminoetan gauzatu eta indarreko araudia betetzeko.

Santurtzin, 2017ko ________________aren _______(e)ean

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua

15

ANEXO II. DOCUMENTO DE ALTA DE TERCEROS
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ERANSKINA III. DIRUZ LAGUNDU NAHI DEN
PROIEKTU/JARDUKETA ETA AURREKONTUA
Izen-abizenak:

NAN:

Honako honen izenean:
Enpresa edo erakundearen izen soziala:
AIZ/AIK:
Izen komertziala

a.- Egin beharreko proiektu/jarduketaren oroit txostena

Hala badagokio, proiektuaren txostena edo onuradunaren alde egindako agiri originala
gehitu ahal izango da
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b.- Ekintzaren aurrekontu zehatza
1. Lerroa. Enpresen lehiakortasuna hobetzeko diru-laguntzak.

KONTZEPTUA

BEZik gabea

Enpresaren jarduerarekin lotura zuzena duten ekipo eta programa
informatikoak.
IKTak ezartzeko prozesuetarako zerbitzu informatiko profesionalen
ordainsariak.
Enpresa-jarduera

gauzatzen

den

lokala

konpontzeko

lanak:

instalazioak egokitu, zaharberritu edo handitzeko helburuz egiten
diren lan guztiak.
Altzariak eta enpresa jarduera gauzatzeko ekipamendua
Instalazio teknikoak (klimatizazioa, argiteria eta abar).
Erakusleihoa ikusten uzten duten pertsiana motordunak eta
saltokiaren kanpoko aldeko estetika hobetuko duten errotuluak eta
argiteria jartzeko gastuak.
Enpresaren jardueran erabiliko den webgunearen diseinua.
Salmenta guneak, kode-irakurgailuak eta etiketak jartzeko sistemak.
Oztopo arkitektonikoak kendu eta orokorrean lokalen sarbidea
hobetzeko lanak.
Jarduera nagusiarekin zuzenean lotutako tresneria.
Erakusleihoak zaharberritzea (kanpotik zein barrutik).
Ordainsariak profesionalek (dekoratzaileak, arkitektoak eta abar)
obretan emandako zerbitzu teknikoen truke, betiere arestian
aipatutako instalazio eta jarduketekin lotura zuzena badute.
Zenbateko garbia guztira (BEZ kanpo)
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2.Lerroa. Turismoa sustatzeko diru-laguntzak

KONTZEPTUA

Zenbatekoa (BEZ kanpo)

Diruz lagunduko den jardueran zuzenean
arituko diren langileak
…......ordu x .……€/orduko
Zerbitzu

profesionalak

eta

azpikontratazioak
Publizitatea eta komunikazioa
Zenbateko garbia guztira (BEZ kanpo)

Santurtzin, 2017ko ________________________aren _______________(e)an

Legezko ordezkariaren sinadura eta enpresa edo erakundearen zigilua
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