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SEGURAKO UDALAK kudeatzen dituen diru laguntzak 

SEGURAKO ELKARTEEI ZUZENDURIKO DIRU LAGUNTZA IZENDUNAK  

Eskaera bete eta bideratzeko jarraibideak 

 
Segurako Elkarte estimatua: 
 
Urte hasierarekin batera, Udal aurrekontuak prestatzen ari gara. Zuen elkarteak 2022 urteari begira dituen egitasmoak 
eta Udalari eskatu nahi dion dirulaguntza aztertu nahiko genuke. Hori dela eta, garrantzitsua da inprimaki hauek 
betetzea eta Udalera adierazitako moduan aurkeztea.  
 
Halaber, elkarteetan kargu aldaketak egoten direnez, mesedez, Udala norengana zuzendu behar den adieraztea 
eskertuko genizueke. Mila esker.  
 
Eskaerak, eta berarekin batera gainerako agiri guztiak, Segurako Udalaren erregistroan aurkeztu behar dira, aurrez 
aurre edo kultura@segura.eus helbidera bidalita.  
 

••  Eskaerak aurkezteko azken eguna: 2022ko otsailak 11 
 

••  Burututako ekintzak justifikatzeko/zuritzeko azken eguna: 2023ko urtarrilak 15. 
 

Eskaerak aztertu ondoren, 1. zatiaren dirulaguntza %60a, laguntza onartu ondoren emango da, eta 2. zatiaren 
dirulaguntza zuriketa jaso ondoren.  
 

ESKAERA HONEKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK:  

1. Eskaera orri hau, behar bezala beterik.  

2. Jardueraren memoria edo egitasmoa. Helburuak zeintzuk diren zehazturik (parte hartzaile kopurua eta gizon 
eta emakume kopurua bereizita jasotzea eskertuko da). 

3. Aurrekontua: gastu eta sarrerak sailkaturik.  

LEHEN ALDIZ AURKEZTU BEHARREKOAK EDO ALDAKETAREN BAT EGON BADA: 

4. Identifikazio Fiskaleko Zenbakiaren fotokopia.  

5. Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan izena emanda daudela egiaztatzen duen ziurtagiria 

6. Eskatzaileak irekitako kontu korronte baten jabetasuna ziurtatzen duen agiria, diru etxe batek emana.  

7. Elkartearen estatutuak.  

8. Eskatzailearen nortasunaren egiaztagiriaren fotokopia: IFK. 

ZURIKETA EGITEAN AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK: 

9. Eskaera orri normalizatua (Udalak banatuko duena), behar bezala beterik. 

10. Jardueraren memoria edo egitasmoa. Helburuak zeintzuk diren zehazturik (parte hartzaile kopurua eta gizon 
eta emakume kopurua bereizita jasotzea eskertuko da). 

11. Gastu eta sarreren dokumentu ofizial egiaztagarriak: fakturak, nominak… 

12. Zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzen duten agiriak. 
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ESKAERA ORRIA – SEGURAKO ELKARTEAK 
 

 

Erakunde eskatzailea    IFK (CIF)    

Helbidea    Herria  PK (CP) 

Tel.   Telekopia (Fax)     E-posta (e-maila)   

 

Elkarteko arduradunaren izen-deiturak    

 

Nortasun agiria (DNI)  

Helbidea    Herria    PK (CP) 

Tel.   E-posta (e-maila)    

Web orria 

Harremanetarako pertsonaren izen-deiturak 

    

Nortasun agiria (DNI)  

Tel.   E-posta (e-maila)    

 

Banketxea  Kontu zenbakia (20 zifra)    

Kontu jabea (titular)  

 

Azpian izenpetzen duenak, erakundearen ordezkaritza ardura bere gain harturik, hitz ematen du eskaera honen ondorioz diru 

laguntzarik jasoz gero bertan ezarritako baldintza guzti-guztiak beteko dituela; eta, bestela, hartutako diru laguntzaren 

zenbatekoa itzuli egingo duela. 

        

 

 

 

 

Arduradunaren sinadura eta erakundearen zigilua  

Lekua eta data:  
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PROIEKTU EDO EKINTZEN EZAUGARRIAK 

Izena 

Azalpena (parte hartzaile kopuruaren estimazioa jarrita eta sexua bereizita)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

             SEGURAKO UDALA 

Lardizabal, 5. 20214 SEGURA (Gipuzkoa) 

  943801006    943800204 

kultura@segura.eus 

www.segura.eus 

 

4/4 

AURREKONTUA: GASTUAK ETA SARRERAK  

 Azalpena Aurreikuspena 

Sarrerak: 

Proiektuaren berezko diru sarrerak (publizitatea, baliabide propioak...) € 

Erakunde pribatuen diru laguntzak:  € 

Herri erakundeen diru laguntzak: € 

- Udalaren laguntza € 

- Eusko Jaurlaritzaren laguntza € 

- Beste herri erakundeen laguntza € 

- GFAko laguntza € 

Beste batzuk: € 

GUZTIRA SARRERAK € 

  

Gastuak (1) 

 € 

  

 € 

  

 € 

 € 

 € 

 € 

 € 

GUZTIRA GASTUAK (2) € 

(1) Mesedez, zehaztu gastuaren  izaera eta kopurua. 
(2) Aurrekontua orekatu: Gastuen eta sarreren kopuruen guztizkoak berdinak izan behar dira 

 
Baimena ematen diot Segurako Udalari norbanakakoen datuak tratatzeko,  Izaera Pertsonaleko 

Datuak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege 

Organikoak xedatutakoari jarraituz, baita 2016/679 Erregelamenduak (EB) 2016ko apirilaren 27koak, 

Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarenak, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien 

zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoak eta 95/46/CE Zuzentaraua 

indargabetzen duenak xedatutakoari ere. 

 

 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=DOUE-L-2016-80807

