
 

4eko 1 orrialdea 

ELKARTEK 2018 

Ikerketa kolaboratiboa eremu estrategikoetan 

ESKAERA (liderrak aurkeztu beharrekoa) 

IMPRESO TC-1 - II. FASEA 

Jn./Andreak: NAN/AIZ:  

Honako honen ordezkaritzan 

  Erakundea:  

  IFZ:  

Bizi denak 

  Udalerria:            /  

  P.K.:  

Kalea eta Zk:  

Harremanetarako pertsona:  

Telefonoa: Faxa: E-maila:  

PROIEKTUAREN LIDER DEN ALDETIK HAUXE ESKATZEN DU: 
Arlo estrategikoetako elkarlaneko ikerketa sustatzeko ELKARTEK 2018 programako laguntzak ematea I. fasean 
onartutako Mota 1: Oinarrizko Ikerketa Kolaboratiboko proiekturako, zeina jarraian azaltzen baita: 

Akronimoa / Titulua:  
 
Parte-hartzaileak: 

IFZ Erakundea: Parte-hartzea €-

tan 

Eginkizuna 

    

    

 Guztizkoak:   

 
 
 
 
 
 
 



 

4eko 2 orrialdea 

 
ELKARTEK 2018 

Ikerketa kolaboratiboa eremu estrategikoetan 

PROIEKTUAN PARTE HARTZEA 
(parte-hartzaile guztiek bete beharrekoa, liderrak barne) 

IMPRESO TC-2 - II. FASEA 

Jn./Andreak: NAN/AIZ:  

Honako honen ordezkaritzan 

  Erakundea:  

  IFZ:  

Bizi denak 

  Udalerria:  

  P.K.:  

  Kalea eta Zk:  

Harremanetarako pertsona:  

Telefonoa: Faxa: E-maila:  

Zein udalerritan gauzatzen den jarduera subentzionagarria:  

AITORTZEN DU: 
Mota 1: Oinarrizko Ikerketa Kolaboratiboko proiektuan parte hartzen du 

Akronimoa / Titulua:  

eta proiektuaren Liderra:: 

 
Hurrengo aurrekontuzko xehatzearekin (€tan): 

X BAIMENA EMATEN DIOT Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren garapena eta azpiegitura sailari edota dagokion 
lurralde bulegoari zuzenean edota SPRI S.A. eska diezaien zerga arazoetan eskumena duten organoei nire 
ordezkatuak zerga betebeharrak eta gizarte-segurantza bete dituela egiaztatzen duen agiria, beti ere Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik dirulaguntzak jasotzen dituzten onuradunen zergen betepenaren 
egiaztapenari buruzko 1991ko urriaren 7ko Aginduan eta ondoren egindako eguneratzeetan ezartzen denaren 
arabera.  

 

Langileen zuzeneko 
kostuak 

Azpikontratatuta Amortizazioa Gastuak Guztira 

   



 

4eko 3 orrialdea 

 

 

ERAGIN PIZGARRIA ZIURTATZEN DUEN AITORPENA 

………………………………………  jn./and., …………………………….………………………….  (IFZ: ………………………) ordezkatuz eta 
haren izenean, …………………………….  kargua eta indarrean dagoen …………………………………… notarioaren ahalordea izanik.  

  PROIEKTUAREN DATUAK 

  LAGUNTZA PROGRAMA

 

  ESPEDIENTEA

 

  AKRONIMOA 

 

  PROIEKTUAREN EDO JARDUERAREN AZALPENA 

 

  AITORPENA  

Eskatutako laguntza beharrezkoa dela goian aipatutako proiektuan aurreikusitako helburuak lortzeko, eta laguntza horrek 
pizgarri efektua izango duela, enpresako I+G+B-ko jarduerak ugarituko direlarik. Hori guztia adierazle hauen bidez zehaztuko 
da: 

   proiektu edo jardueraren tamaina nabarmen handituko da 

   proiektu edo jardueraren aplikazio esparrua nabarmen handituko da 

   proiektuaren exekuzio erritmoa nabarmen azkartuko da 

   I+G-n gastatutako zenbatekoa nabarmen handituko da 

  JUSTIFIKAZIOA (AURREKO ATALEAN AUKERATUTAKO IRIZPIDEAREN AZALPEN LABURRA) 

 

  ERANTZUKIZUNEZKO AITORPENA 

Eskatzaileak edo bere ordezkariak bere ardurapean aitortzen du agiri honetan emandako datuak zehatzak direla eta bat 
datozela indarrean dagoen legeriarekin. 

Noiz eta: 

- Proiektuaren edo jardueraren tamaina nabarmen handitzen denean, laguntzak proiektuaren guztizko 
kostua handitzeko balioko du onuradunaren gastua murriztu gabe, proiektu berak laguntzarik gabeko egoera 
batean izango lukeenarekin alderatuta. Baita ere balioko du I+G+B arloko langile kopurua handitzeko. 

- Proiektuaren aplikazio esparrua nabarmen handitzen denean, laguntzak proiektutik espero diren 
emaitzen kopurua edo haien kalitatea handitzeko balioko du, eta baita ere arrakastarako aukera gehiago eta 
aurrerapen zientifiko edo teknologiko handiagoak dituen proiektu handinahitsuago bat planteatzeko. 

- Proiektuaren exekuzio erritmoa nabarmen azkartzen denean, laguntzak proiektua amaitzeko behar den 
denbora murrizteko balioko du, proiektu berak laguntzarik gabeko egoera batean beharko lukeen 
denborarekin alderatuta. 

- I+G+B-n eginiko gastua nabarmen handitzen denean, laguntzak enpresaren guztizko I+G+B-ko gastua 
edo proiektu zehatz batena handitzeko balioko du, beste proiektu batzuetara bideratutako aurrekontua 
murriztu gabe. I+G+B-n egindako guztizko gastua handituko litzateke negozio bolumenaren portzentaje gisa. 

 



 

4eko 4 orrialdea 

 

 

ERANTZUKIZUNEZKO AITORPENA 

……………………………………… jn./and., …………………………….  den aldetik eta indarrean dagoen 
…………………………………… notarioaren ahalordea duelarik, …………………………….………………………….  

izenean eta hura ordezkatuz (………………………IFZ). Enpresa horrek parte hartzen du ELKARTEK 2018 
programara aurkeztutako ……      …….:: Oinarrizko Ikerketa Kolaboratiboko proiektuan.  

AITORTZEN DU 

1. Proiektu berarentzat beste erakunde publiko zein pribatu batzuetan onartu edota eskatu diren 
laguntzen zerrenda. 

Erakundea Programaren izena Aurkeztutako 
kostu subent.

Eskatutako 
zenbatekoa 

Emandako 
zenbatekoa 

Emate data

      

Halaber, konpromisoa harten du erakunde publiko eta pribatuetan, aurtengo ekitaldian eta proiektu 
honetarako, egiten duen laguntzaren eskaerak komunikatzeko. 

2. Egunean daudela Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zerga betebeharretan. 

3. Erakunde eskatzaileak ez duela diru-itzultze edo zigor espedienterik, administrazio-zehapenik edo 
zehapen penalik eta, beraz, ez duela galdu diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko 
gaitasunik. Halaber, adierazi beharko du ez daukala aipatutakoak eskuratzeko ezgaitzen duen 
legezko galarazpenik, ezta sexu bazterkeriaren bat gertatu delako ezarritako debekurik ere, 
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren 
arabera. 

4. Erakunde eskatzailea ez dagoela berreskuratze-agindu baten menpe, zeina Europako Batzordeak 
ematen baitu laguntza bat legez kanpokoa edo merkatu erkidearekin bateraezina dela erabaki 
ondoren. 



 

3eko 1 orrialdea 

ELKARTEK 2018 

Ikerketa kolaboratiboa eremu estrategikoetan 

PROIEKTUAN PARTE HARTZEA 
(parte-hartzaile guztiek bete beharrekoa, liderrak barne) 

IMPRESO TC-2 - II. FASEA 

Jn./Andreak: NAN/AIZ:  

Honako honen ordezkaritzan 

  Erakundea:  

  IFZ:  

Bizi denak 
  Udalerria:                     /  

  P.K.:  

  Kalea eta Zk:  

Harremanetarako pertsona:  

Telefonoa: Faxa: E-maila:  

Zein udalerritan gauzatzen den jarduera subentzionagarria:  

AITORTZEN DU: 
Mota 1: Oinarrizko Ikerketa Kolaboratiboko proiektuan parte hartzen du 

Akronimoa / Titulua:  

eta proiektuaren Liderra:: 

Hurrengo aurrekontuzko xehatzearekin (€tan): 

 

 

X BAIMENA EMATEN DIOT Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren garapen eta azpiegitura sailari edota dagokion 
lurralde bulegoari zuzenean edota SPRI S.A. eska diezaien zerga arazoetan eskumena duten organoei nire 
ordezkatuak zerga betebeharrak eta gizarte-segurantza bete dituela egiaztatzen duen agiria, beti ere Euskal 
Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorretatik dirulaguntzak jasotzen dituzten onuradunen zergen betepenaren 
egiaztapenari buruzko 1991ko urriaren 7ko Aginduan eta ondoren egindako eguneratzeetan ezartzen denaren 
arabera.  
 
 X BAIMENA EMATEN DIOT Liderrari laguntza eskatzeko gure izenean. 

Langileen zuzeneko 
kostuak 

Azpikontratatuta Amortizazioa Gastuak Guztira 

   



 

3eko 2 orrialdea 

 

 

 

 

ERAGIN PIZGARRIA ZIURTATZEN DUEN AITORPENA 

………………………………………  jn./and., …………………………….………………………….  (IFZ: ………………………) ordezkatuz eta 
haren izenean, …………………………….  kargua eta indarrean dagoen …………………………………… notarioaren ahalordea izanik.  

  PROIEKTUAREN DATUAK 

  LAGUNTZA PROGRAMA

 

  ESPEDIENTEA

 

  AKRONIMOA 

 

  PROIEKTUAREN EDO JARDUERAREN AZALPENA 

 

  AITORPENA  

Eskatutako laguntza beharrezkoa dela goian aipatutako proiektuan aurreikusitako helburuak lortzeko, eta laguntza horrek 
pizgarri efektua izango duela, enpresako I+G+B-ko jarduerak ugarituko direlarik. Hori guztia adierazle hauen bidez zehaztuko 
da: 

   proiektu edo jardueraren tamaina nabarmen handituko da 

   proiektu edo jardueraren aplikazio esparrua nabarmen handituko da 

   proiektuaren exekuzio erritmoa nabarmen azkartuko da 

   I+G-n gastatutako zenbatekoa nabarmen handituko da 

  JUSTIFIKAZIOA (AURREKO ATALEAN AUKERATUTAKO IRIZPIDEAREN AZALPEN LABURRA) 

 

  ERANTZUKIZUNEZKO AITORPENA 

Eskatzaileak edo bere ordezkariak bere ardurapean aitortzen du agiri honetan emandako datuak zehatzak direla eta bat 
datozela indarrean dagoen legeriarekin. 

Noiz eta: 

- Proiektuaren edo jardueraren tamaina nabarmen handitzen denean, laguntzak proiektuaren guztizko 
kostua handitzeko balioko du onuradunaren gastua murriztu gabe, proiektu berak laguntzarik gabeko egoera 
batean izango lukeenarekin alderatuta. Baita ere balioko du I+G+B arloko langile kopurua handitzeko. 

- Proiektuaren aplikazio esparrua nabarmen handitzen denean, laguntzak proiektutik espero diren 
emaitzen kopurua edo haien kalitatea handitzeko balioko du, eta baita ere arrakastarako aukera gehiago eta 
aurrerapen zientifiko edo teknologiko handiagoak dituen proiektu handinahitsuago bat planteatzeko. 

- Proiektuaren exekuzio erritmoa nabarmen azkartzen denean, laguntzak proiektua amaitzeko behar den 
denbora murrizteko balioko du, proiektu berak laguntzarik gabeko egoera batean beharko lukeen 
denborarekin alderatuta. 

- I+G+B-n eginiko gastua nabarmen handitzen denean, laguntzak enpresaren guztizko I+G+B-ko gastua 
edo proiektu zehatz batena handitzeko balioko du, beste proiektu batzuetara bideratutako aurrekontua 
murriztu gabe. I+G+B-n egindako guztizko gastua handituko litzateke negozio bolumenaren portzentaje gisa. 
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ERANTZUKIZUNEZKO AITORPENA 

……………………………………… jn./and., …………………………….  den aldetik eta indarrean dagoen 
…………………………………… notarioaren ahalordea duelarik, …………………………….………………………….  

izenean eta hura ordezkatuz (………………………IFZ). Enpresa horrek parte hartzen du ELKARTEK 2018 
programara aurkeztutako ………….:: Oinarrizko Ikerketa Kolaboratiboko proiektuan.  

AITORTZEN DU 

1. Proiektu berarentzat beste erakunde publiko zein pribatu batzuetan onartu edota eskatu diren 
laguntzen zerrenda. 

Erakundea Programaren izena Aurkeztutako 
kostu subent.

Eskatutako 
zenbatekoa 

Emandako 
zenbatekoa 

Emate data

      

Halaber, konpromisoa harten du erakunde publiko eta pribatuetan, aurtengo ekitaldian eta proiektu 
honetarako, egiten duen laguntzaren eskaerak komunikatzeko. 

2. Egunean daudela Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zerga betebeharretan. 

3. Erakunde eskatzaileak ez duela diru-itzultze edo zigor espedienterik, administrazio-zehapenik edo 
zehapen penalik eta, beraz, ez duela galdu diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko 
gaitasunik. Halaber, adierazi beharko du ez daukala aipatutakoak eskuratzeko ezgaitzen duen 
legezko galarazpenik, ezta sexu bazterkeriaren bat gertatu delako ezarritako debekurik ere, 
Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezarritakoaren 
arabera. 

4. Erakunde eskatzailea ez dagoela berreskuratze-agindu baten menpe, zeina Europako Batzordeak 
ematen baitu laguntza bat legez kanpokoa edo merkatu erkidearekin bateraezina dela erabaki 
ondoren. 

 

 


