GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
I-1 ERANSKINA. DIRU LAGUNTZA ESKABIDEA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Egiteko proiektua:
Zenbatekoa (euro):

()
(BEZik gabe)

Eskatzailearen helbidea edo egoitza soziala (eremu guztiak idatzi behar dira):
Helbidea:
Udalerria:
E-posta:
Kontu zenbakia:

Probintzia:
PK:
Telefonoa:
Mugikorra:

Dokumentazioa bidaltzeko datuak (bakarrik helbide soziala ezberdina den kasuan osatu):
Enpresa:
Izena eta abizenak:
Helbidea:
Udalerria:

E-posta:
Probintzia:
PK:

Harremanetarako pertsonaren datuak:
Izena eta abizenak:
E-posta:

Telefonoa:
Mugikorra:

Jarduera izango den tokiaren datuak
Helbidea:
Udalerria:

Probintzia:
PK:

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
I-2 ERANSKINA. DIRU LAGUNTZA ESKABIDEA
DOKUMENTAZIO TEKNIKOA-ADMINISTRATIBOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HONAKO DOKUMENTAZIO HAU AURKEZTEN DU
Dokumentazio administratiboa:



Sinatzailearen (legezko ordezkaria) NANaren kopia.
IFKaren kopia.











Ahalordetzeko eskrituraren kopia edo ordezkatzeko ahalmenaren dokumentu egiaztagarria.
Eskrituraren, estatutuen edo eratzeko ekitaldiaren kopia.
Eskatzailearen kontu korrontearen titularra onuraduna dela egiaztatzen duen banketxearen agiria (IBAN).
Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri eguneratua.
Gizate Segurantzan dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri eguneratua.
II. eranskina. Eskatzaileak arauak betetzearen inguruko ardura-deklarazioa eskaeraren egunean.
III. eranskina. Eskatu eta/edo emandako diru laguntzei buruzko deklarazioa eskaeraren egunean.
IV. eranskina. Enpresatzat hartzeko deklarazioa, UE 651/2014 Erregelamenduaren arabera.
Proposamena lankidetzan bada, kide bakoitzak bere gain hartutako gauzatze-konpromisoak (jarduera eta
aurrekontu zehatzak) adierazi beharko dira, konfidentzialtasun-akordioak, emaitzen jabetza, jabetza
industrialaren eta intelektualaren legezko babesa (patenteak), emaitzen etorkizuneko merkataritzaustiapena, emaitzak jendaurrean jartzea...

()
()
()
()
()
()
()
()
()
()
()

Dokumentazio teknikoa:











V. eranskina. Proiektuaren dokumentazio teknikoa.
Ondorio pizgarria betetzearen inguruko justifikazioren dokumentua, 651/2014 Erregelamenduaren 6.2
artikuluan eskatzen den bezala, (enpresa handiak bakarrik).
Deskribapen-memoria. Garapen esperimentala deskribatu behar da, hasierako faseetatik hasi eta
saiakuntzetan parte hartu behar duen prototipoaren fasera iritsi arte; prototipoaren deskribapena ere bildu
beharko du. Halaber, honako alderdi hauek ere deskribatuko dira: saiakuntzen helburua zein den, metodoa,
behar izango diren baliabideak eta horiek lortzeko modua, mantentze-lanak saiakuntzetan, instalatzeko eta
desinstalatzeko maniobrak eta abar.
Saiakuntzen programa. Saiakuntzen programaren plangintza, saiakuntzak egiteko tokia prestatzetik hasi eta
saiakuntzetan erabilitako elementuak kentzearekin bukatu, behar izanez gero.
Arriskuen azterketa. Gorabeherei edo arazoei aurre egiteko plana izatea, saiakuntza programarako
egindako arriskuei buruzko azterketarekin bat etorriz.
Guztizko aurrekontu zehatza, kontzeptuen arabera, eta elkarteko, lankidetzan jarduteko proposamen
baten kasuan, eta urte naturalei dagozkien urteko aurrekontuak, kontzeptuen arabera banakatuta ere.
Eskatzaileak saiakuntza aldian egin beharko dituen ordainketen plangintza, urte natural bakoitzaren
barruan, (ikus X. eranskina. Aurrekontu eredua).
X. eranskina. Aurrekontu eredua.
Erakusketa-programa hartuko duen saiakuntza-azpiegiturak sinatutako onarpen edo babes-gutuna.
Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
II. ERANSKINA. ESKATZAILEAK ARAUAK BETETZEAREN INGURUKO ARDURA-DEKLARAZIOA
ESKAERAREN EGUNEAN
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HAUXE ADIERAZTEN DU

1. Diru laguntza eskaeran adierazitakoa eta aurkeztu duen dokumentazioa egia dela, eta horren faltsutasunetik edo zehaztasun
ezatik erator daitekeen edozein erantzukizun bere gain hartzen duela, eta faltsutasun edo zehaztasun ezarik egongo balitz, ez
legoke argudiatzerik egintza horien inguruko ezjakintasuna.
2. Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, Kontratazio Publikoaz diharduen araudian
ezarritako zenbatekoak gainditzen badituzte gastu lagungarriaren zenbatekoek, kontratu txikiari dagokionez, onuradunak
gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko zaizkie hornitzaile ezberdinei, obrarako konpromisoaren kontratazioa gauzatu, zerbitzua
egin edo ondasuna eman aurretik, salbu eta, haren ezaugarri bereziengatik, merkatuan nahiko erakunderik ez baldin bada gauzatu,
zerbitzu egin edo hornitzeko, edo salbu eta gastua egiten baldin bada diru laguntza eman baino lehen (salbuespena, azken kasu
honetan, 651/2014 Erregelamenduaren mende dauden enpresei begira).
3. 2. oinarrian azaltzen denarekin bat etorriz - Laguntzen Programaren onuradunak:
a) Azaroaren 17ko diru laguntzez diharduen 38/2003 Legearen 13. artikuluaren 2. eta 3. ataletan xedatzen diren eskakizunak
betetzen ditu onuraduna izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren
onuraduna ez izateari begira.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Antolamendu Printzipioen Legearen Testu Bategina onartzen duen
azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen 50. artikuluaren 5. atalean xedatzen diren eskakizunak betetzen ditu onuraduna
izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren onuraduna ez izateari begira.
c) Ez du izaera bereko laguntzei edo diru laguntzei dagozkien kantitateak itzultzeko betebeharrik.
d) Enpresa bat izanez gero, 651/2014 Erregelamenduaren arabera emandako diru laguntzak, edo haren 1. artikuluaren 4a) eta 4c)
ataletan xedatzen denari jarraiki, ordezkatzen duen pertsona:
- Ez dago berreskuratzeko agindu baten zain, aldez aurretik Batzordeak emandako erabakiaren arabera, diru laguntza barnemerkatuarekin legez kanpokoa eta bateraezina dela adierazten duena.
- Ez dago krisian, krisia jasaten duten enpresak bideratzeko eta birmoldatzeko Estatuko diru laguntzei buruzko EBren jarraibideen
arabera.
4. Enpresa bat izanez gero, Eusko Legebiltzarraren Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren
28ko 14/2007 Legea betez, enpresak ez du helburu sozialik eta ez da aritzen armagintzaren ekoizpen, merkaturatze eta
finantzaketan ere.
Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
III. ERANSKINA. ESKATU ETA/EDO EMANDAKO
BESTE LAGUNTZA BATZUEI BURUZKO DEKLARAZIOA ESKAERAREN EGUNEAN
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HAUXE ADIERAZTEN DU

I. Diru laguntzen programaren oinarriak ezagutzen dituela, eta bereziki, programa honetan jasotzen diren jardueren helburu bera
duten ekintzak aurrera eramateari begira, beste administrazio publiko batzuek edo elkarte pribatuek emandako diru laguntzekin
bateragarriak izateko aukeraren ingurukoa.
II. Diru laguntzen programan ezarritako helburu bera duten jarduerak gauzatzeko, beste erakunde publikoei edo elkarte pribatu
batzuei honako diru laguntza hauek eskatu dizkiela:
Administrazio publikoa
edo
erakunde pribatua

Eskatutako
eguna

Diru laguntzaren xedea

EZ duela eskatu beste administrazio publiko edo elkarte pribatuei diru laguntzarik, diru laguntza eskabide aurkezten duen
proiektu bera gauzatzeko.
III. Beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren jakinarazpena hartu duela, diru
laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko, aipatutako dokumentuaren kopia bat erantsiz.
Administrazio publikoa
edo
erakunde pribatua

Diru laguntzaren xedea

Aurkeztutako
zenbatekoa

Emandako
eguna

Emandako
diru laguntza

EZ duela beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren jakinarazpena hartu,
diru laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
IV. ERANSKINA. ENPRESATZAT HARTZEKO DEKLARAZIOA
651/2014 ERREGELAMENDUAREN ARABERA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:

2014ko ekainaren 26ko Batzordearen UE 651/2014 Erregelamenduaren arabera, zenbait diru laguntza kategoria merkatu
erkidearekin bateragarritzat jotzen dituena, Itunaren (Exentzioen Erregelamendu Orokorra Kategoriaka) 107. eta 108. artikuluen
aplikazioaren ondorioz eta jarraian aipatzen den Erregelamenduaren 1. eranskinaren 1. artikuluan azaltzen den "enpresa"ren
definizioa kontuan izanik:
Jarduera ekonomiko bat gauzatzen duen edozein entitate enpresa kontsideratuko da, bere forma juridikoa edozein izanda ere.
Bereziki, enpresatzat hartuko dira, gizabanako edo familia bezala, eskuz egindako edo beste edozein jarduera gauzatzen duten
entitateak; erregularki jarduera ekonomiko bat gauzatzen duten pertsonen elkarteak eta asoziazioak ere enpresatzat hartuko dira.
HAUXE ADIERAZTEN DU
I. 651/2014 Erregelamenduaren 1. eranskinaren 3. artikulua - Ordezkatzen duen pertsona juridikoaren ezaugarriak hauexek dira:
Enpresa autonomoa
()
()
Lotutako enpresa
()
Enpresa elkartua
II. Artículo 2 del Anexo I del Reglamento 651/2014 - La persona jurídica a la que representa tiene la consideración de empresa:
Enpresa txikia
()
()
Enpresa ertaina
()
Enpresa handia
Enpresa txiki-txikien, txikien eta ertainen kategoriaren (ETE/PYME) barruan izateko, enpresek honako baldintza hauek bete behar
dituzte: 250 langile baino gutxiago izatea eta urteko negozio bolumena 50 milioi eurotik gora ez izatea, edo urteko balantze
orokorra 43 milioi eurotik gora ez izatea. ETE/PYME kategorien arabera honako ezaugarriak dituen enpresa hartzen da enpresa
txikitzat: 50 langile baino gutxiago izatea eta urteko negozio bolumena edo urteko balantze orokorra 10 milioi eurotik gora ez
izatea.
III. 651/2014 Erregelamenduaren 6. artikulua, ondorio sustatzaileaz edo pizgarriaz diharduena eta aipatutako Erregelamenduaren 2.
(23) artikuluan adierazten den "lanen hasiera" definizioarekin bat etorriz, dirulaguntza eskaeraren xedea den jardueran edo
proiektuan ordezkatzen duen enpresa EZ da lanean hasi, EEEri dirulaguntza eskaera aurkeztu aurretik.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
V. ERANSKINA. DATU TEKNIKOAK
PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Inbertsioaren zenbatekoa (euro):

()
()(BEZik gabe)

JARDUERA EGINGO DEN KOKALEKUAREN DESKRIBAPENA ETA HAREN IRISMENA:

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
VI. ERANSKINA. FASEA EDO PROIEKTUA AMAITZEKO KOMUNIKAZIOA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira
Diru laguntzaren eskatzailea:
hau legez ordezkatuz (badagokio)

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

EEEri jakinarazi dio
duen fasea edo proiektua amaitu duela.

EEE erreferentzia

HONAKO DOKUMENTAZIO HAU AURKEZTEN DU
Dokumentazio administratiboa:






VII. eranskina. Eskatzaileak arauak betetzearen inguruko ardura-deklarazioa justifikazioaren egunean.
VIII. eranskina. Eskatu eta/edo emandako diru laguntzei buruzko deklarazioa, justifikazioaren egunean.
Foru Ogasunean dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri eguneratua.
Gizarte Segurantzan dagozkion ordainketak eginak dituela egiaztatzen duen egiaztagiri eguneratua.
Enpresen kasuan, enpresa txiki edo ertaintzat hartzeko modukoak badira, 651/2014 Erregelamenduaren I.
Eranskinaren 2. artikuluan xedatutakoari jarraiki, horrelakotzat jotzeko behar diren dokumentu hauek
aurkeztu beharko dituzte:
Gizarte Segurantzak emandako ziurtagiria, enpresak duen langile kopuruari buruzko informazioa
azalduko duena.
Urteko negozioen bolumenaren edo urteko balantze orokorraren egiaztagiria.

()
()
()

()
()

Dokumentazio teknikoa:






Egindako inbertsioaren faktura zehatzak (jatorrizko kopiak), honako data hauen artean: laguntza programa
honen diru laguntza eskabidea aurkezten den egunaren biharamunetik 2020ko abenduaren 31ra. 2021ko eta
2022eko ekitaldietarako, aldiz, dagokion ekitaldiaren urtarrilaren 1etik 31ra arte egongo dira datatuta
fakturak. Fakturak onuradunak berak jaulki behar ditu, Oinarri hauetako 2.1 atalean zehazten den bezala.
Fakturak ordaindu izana justifikatzen duten agiriak, honako hauek identifikatzeko moduan: laguntzaren azken
hartzailea; ordainketa jasotzen duen hirugarrena; ordainketa-data (balio-data); eta laguntzaren xede den
proiektua identifikatzeko beharrezkoak diren datuak.
Era berean, onuradunek honako dokumentazio hau ere aurkeztu beharko dute, 10.1 atalean justifikazioaren
xede den jardueraren edo fasearen arabera.

Horregatik guztiagatik, goraxeago aipatutako proiektuari emandako diru laguntzaren ordainketa egitea eskatzen dut.
Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA
BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020
VII. ERANSKINA. ESKATZAILEAK ARAUAK BETETZEAREN INGURUKO ARDURA-DEKLARAZIOA
JUSTIFIKAZIOAREN EGUNEAN
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HAUXE ADIERAZTEN DU

1. Diru laguntza eskaeran adierazitakoak eta aurkeztu duen dokumentazioak egia izaten jarraitzen dutela, eta horren
faltsutasunetik edo zehaztasun ezatik erator daitekeen edozein erantzukizun bere gain hartzen duela, eta faltsutasun edo
zehaztasun ezarik egongo balitz, ez legoke argudiatzerik egintza horien inguruko ezjakintasuna.
2. Diru Laguntzei buruzko Lege Orokorraren 31.3 artikuluan xedatutakoa betez, Kontratazio Publikoaz diharduen araudian
ezarritako zenbatekoak gainditzen badituzte gastu lagungarriaren zenbatekoek, kontratu txikiari dagokionez, onuradunak
gutxienez hiru eskaintza eskatu beharko zaizkie hornitzaile ezberdinei, obrarako konpromisoaren kontratazioa gauzatu, zerbitzua
egin edo ondasuna eman aurretik, salbu eta, haren ezaugarri bereziengatik, merkatuan nahiko erakunderik ez baldin bada gauzatu,
zerbitzu egin edo hornitzeko, edo salbu eta gastua egiten baldin bada diru laguntza eman baino lehen (salbuespena, azken kasu
honetan, 651/2014 Erregelamenduaren mende dauden enpresei begira).
3. Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 27. eta 28. artikuluetan xedatutakoa betez, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkideaz diharduena, espedientearekin batera, egindako inbertsioei dagozkien faktura justifikagarri(ar)en jatorrizko kopia(k)
aurkeztu d(ir)a. Gainera, azaroaren 17ko diru laguntzez diharduen 38/2003 Legearen 31. eta 83. artikuluetan xedatzen diren
eskakizunekin bat etorriz, aipatutako faktura justifikagarria(k) ordaindu egin d(ir)a.
4. 2. oinarrian azaltzen denarekin bat etorriz - Laguntzen Programaren onuradunak:
a) Azaroaren 17ko diru laguntzez diharduen 38/2003 Legearen 13. artikuluaren 2. eta 3. ataletan xedatzen diren eskakizunak
betetzen ditu onuraduna izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren
onuraduna ez izateari begira.
b) Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Antolamendu Printzipioen Legearen Testu Bategina onartzen duen
azaroaren 11ko 1/1997 Dekretu Legegilearen 50. artikuluaren 5. atalean xedatzen diren eskakizunak betetzen ditu onuraduna
izateko, eta artikulu horretan aipatzen diren ezein baldintza edo kasutan ez dago, diru laguntzaren onuraduna ez izateari
begira.
c) Ez du izaera bereko laguntzei edo diru laguntzei dagozkien kantitateak itzultzeko betebeharrik.
d) Enpresa bat izanez gero, 651/2014 Erregelamenduaren arabera emandako diru laguntzak, edo haren 1. artikuluaren 4a) eta
4c) ataletan xedatzen denari jarraiki, ordezkatzen duen pertsona:
- Ez dago berreskuratzeko agindu baten zain, aldez aurretik Batzordeak emandako erabakiaren arabera, diru laguntza barnemerkatuarekin legez kanpokoa eta bateraezina dela adierazten duena.
- Ez dago krisian, krisia jasaten duten enpresak bideratzeko eta birmoldatzeko Estatuko diru laguntzei buruzko EBren
jarraibideen arabera.
5. Enpresa bat izanez gero, Eusko Legebiltzarraren Herrialde Pobretuekiko Justizia eta Elkartasunerako Gutunaren abenduaren
28ko 14/2007 Legea betez, enpresak ez du helburu sozialik eta ez da aritzen armagintzaren ekoizpen, merkaturatze eta
finantzaketan ere.
Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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VIII. ERANSKINA. ESKATU ETA/EDO EMANDAKO
BESTE LAGUNTZA BATZUEI BURUZKO DEKLARAZIOA JUSTIFIKAZIOAREN EGUNEAN
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HAUXE ADIERAZTEN DU

I. Diru laguntzen programaren oinarriak ezagutzen dituela, eta bereziki, programa honetan jasotzen diren jardueren helburu bera
duten ekintzak aurrera eramateari begira, beste administrazio publiko batzuek edo elkarte pribatuek emandako diru laguntzekin
bateragarriak izateko aukeraren ingurukoa.
II. Diru laguntzen programan ezarritako helburu bera duten jarduerak gauzatzeko, beste erakunde publikoei edo elkarte pribatu
batzuei honako diru laguntza hauek eskatu dizkiela:
Administrazio publikoa
edo
erakunde pribatua

Eskatutako
eguna

Diru laguntzaren xedea

EZ duela eskatu beste administrazio publiko edo elkarte pribatuei diru laguntzarik, diru laguntza eskabide aurkezten duen
proiektu bera gauzatzeko..
III. Beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren jakinarazpena hartu duela, diru
laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko, aipatutako dokumentuaren kopia bat erantsiz.
Administrazio publikoa
edo
erakunde pribatua

Diru laguntzaren xedea

Aurkeztutako
zenbatekoa

Emandako
eguna

Emandako
diru laguntza

EZ duela beste administrazio publiko edo elkarte pribatuetatik diru laguntza jasotzeko ebazpenaren jakinarazpena hartu,
diru laguntza eskabide aurkezten duen proiektu bera gauzatzeko.

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Siandura:

()
()
()
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IX. ERANSKINA. ABAL EREDUA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:
HONAKO INFORMAZIO HAU AURKEZTEN DU
Proiektuaren izena:
Inbertsioaren zenbatekoa (euro):

()
()(BEZik gabe)

[...] Bankuak (aurrerantzean, «Bankua») eta, haren izenean eta ordezkari gisa, [...] jaunak/andreak, egintza honetan behartzeko nahikoa
ahalmen izanik ([...](e)ko [...] notario jaunaren/andrearen aurrean eman ziren [...].eko [...]aren [...](e)an, bere protokoloaren [...]
zenbakiarekin) eta baliogabetu edo aldatu gabe daudela ziurtatuta.
Lehen errekerimenduan eta solidarioki [...] sozietateari (IFK: [...] eta helbidea: [...] kalea, [...]) (aurrerantzean, «Sozietatea») ABALA EMAN dio
ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAren aurrean (IKF: [...] eta helbidea: [...] kalea, [...]) (aurrerantzean «Onuraduna» edo «EEE»), Diru-laguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 21. artikuluan eta Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen bermeen eta itzulketen erregimen orokorra arautzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren 3. artikuluan xedatutakoaren
arabera, betiere EEEko zuzendari nagusiak [adierazi data](e)ko ebazpen bidez Sozietateari emandako aurrerakina itzultzeko betebeharrari
erantzuteko; aurrerakina (idatzi letraz) [...] euro (idatzi zifrak) ziren eta 2018-2020 aldiko garapen bidean dauden itsasoko energia teknologia
berriztagarriak erakusteko eta balioztatzeko laguntza programaren esparruan eman zen, [adierazi espedientearen zenbakia] espedientearen
barruan.
Hona hemen abal honen baldintzak:
(i) Bankuak ordena-, eskusio- eta zatiketa-onurei esanbidez uko egiten die, baita edozein motatako defentsa proposatzeari ere.
(ii) Abal honen eraginpean geratzen dira (idatzi letraz) euroko (idatzi zifrak) aurrerakina eta gehienez urtebetez sortzen diren interesak, baita
aurrerakinaren nominalaren % 15 arte ere, balizko erreklamazio judizialaren edo judizioz kanpoko erreklamazioaren kostu eta gastuetarako
(aurrerantzean, «Bermatutako zenbatekoa»).
(iii) Abal hau abstraktua da; beraz, onuradunak ez du zertan adierazi edo justifikatu bermea zergatik egikaritzen duen, eta Bankuak ezin
izango die eragozpenik jarri bermearen kontura ordaintzeko errekerimenduei, nahiz eta Sozietateak eragozpenak jarri.
(iv) Onuradunak eskatzen dizkion zenbatekoak ordaindu beharko ditu Bankuak gehienez ere egutegiko bost (5) eguneko epean, betiere
errekerimendua idazki bidez eta edozein modutan egiten badio, helbide honetan: [...].
(v) Onuradunak eskatutako ordainketak egin beharko ditu Bankuak, behin edo gehiagotan, onuradunak adierazitakoaren arabera, baldin
eta, oro har, ez badute gainditzen bermatutako zenbatekoa.
(vi) Onuradunaren jakinarazpenean adierazitako banku-kontuan egingo dira ordainketak, oraingo edo etorkizuneko inolako zerga, eskubide,
kargu, konpentsazio, kontra-erreklamazio, kenkari edo atxikipenik gabe eta haiengatiko edo haien konturako kenkaririk gabe.
(vii) Abal honen iraupena mugagabea izango da, onuradunak idazki bidezko adierazpen baten bitartez abalaren kitapena baimentzen duen
arte.
(viii) Berme hau Espainiako Zuzenbidearen arabera arautzen da. Berme honen kariaz sortzen diren eztabaidak Bilboko Auzitegietan soilik
ebatziko dira; aldeak Auzitegi horren jurisdikzioaren eraginpean egongo dira eta esanbidez egiten diete uko dagozkien bestelako jurisdikzioei.
Berme hau Bermeen Erregistro Berezian erregistratuta da 20[..](e)ko [...](e)an, eta [...] zenbakia dagokio.
(Lekua eta eguna)
(Erakundearen izen soziala)
(Ahaldun(ar)en sinadura)

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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X. ERANSKINA. AURREKONTU EREDUA
Eskatutako datu guztiak LETRA LARRIZ IDATZI behar dira

A - MARE – 2020
jn./and., NAN zk.:
IFZ zk:

hau legez ordezkatuz:

AURREKONTUARI BURUZKO DATU HAUEK AURKEZTEN DITU
Proiektuaren izena:
Inbertsioaren zenbatekoa (euro)

()
()(BEZik gabe)

Kostuaren deskripzioa

2020

2021

2022

GUZTIRA

DENERA

Lekua eta eguna:
Izena eta abizenak:
Sinadura:

()
()
()
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