ARDURAPEKO ADIERAZPENA

jaunak/andreak,
adinez nagusiak,

zenbakiko NA eta

PK,

kalea,
herria,

lurraldea helbidea dituenak,

entitatearen ordezkaritzan (IFZ:
kalea,

zk.,

zk.,

, sozietate helbidea:

PK,

herria,

lurraldea.), diharduenak adierazia:
1. Ez bera ezta berak ordezkatzen duen entitatea ere ez daude sartuta martxoaren 27ko 3/07 Foru Arauak,
Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzei buruzkoak, 12. artikuluan aurreikusten dituen onuradun izaera
lortzea eragozten duten egoeretan.

2. Baimena ematen du eskumena duten organoek laga diezaioten dirulaguntza kudeatzen duen administrazio
publikoari ordezkatutako entitateari buruzko informazio hau:
Zerga arloko eta Gizarte Segurantzako betebeharrak betetzen dituela egiaztatzen duen agiria.

3.

BAIMENA EMATEN DU

EZ DU BAIMENA EMATEN

eskumena duten organoek laga diezaioten dirulaguntza kudeatzen duen administrazio publikoari ordezkatutako
entitateari buruzko informazio hau:
I.eranskineko 16.2 oinarrian adierazitakoarekin lotutako informazio fiskala.

4. Ez zaio zigor administratibo edo penalik ezarri sexuaren ziozko bereizkeria egiteagatik, 2005eko otsailaren 18ko
4/2005 Legeak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoak, ezartzen duenaren arabera.

5.- Ez da aritzen armen ekoizpen, merkaturatze eta finantzaketan, 14/2007 Legeak, abenduaren 28koak, Herrialde
Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunarenak, xedatutakoaren arabera.

6. Gaur artean, herri erakundeetan nahiz pribatuetan beste laguntzak eta subentzioak ez ditu eskatu eta/edo
eskuratu proiektu honegatik:
Gaur artean, ondoren zehazten diren herri erakundeetan nahiz pribatuetan beste laguntzak eta subentzioak
eskatu eta/edo eskuratu ditu proiektu honegatik:

Erakundea
Organismo

Deialdia
Convocatoria

Eskaera edo onarpen data
Fecha de solicitud o
aprobación

Eskatutako edo jasotako
kopurua
Importe solicitado o
recibido

7. Aitorpen honetan nahiz eskaeran eta eskaerari erantsita dauden dokumentuetan azaltzen diren datuak egiazkoak
dira, eta ezagutzen eta onartzen ditu Laguntza Programako araudian ezarritako baldintzak.
8. Badaki, ez-betetzeek edo emandako informazioaren eta dokumentazioaren zuzentasun ezak erantzukizun penal,
administratibo edo zibilak ekar ditzaketela.
9. Ezagutzen eta onartzen ditu abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak, datu pertsonalak babesteko eta
eskubide digitalak bermatzekoak, ezartzen dituen baldintzak.

Lekua eta data

, 2020ko
Entitatearen ordezkaritza legala duenaren sinadura eta entitatearen zigilua

(a)ren

a

