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KLIMATEK I+B+G: KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEKO I+G PROIEKTUAK, 

BERRIKUNTZA ETA FROGATZEA  

2016ko ekitaldian laguntzak emateko oinarri arautzaileak 

 
1. artikulua. Helburua 
 
KLIMATEK I+B+G: «I+G proiektuak, Klima Aldaketara Egokitzeko Berrikuntza eta 
Frogatzea» deritzon ekimenerako 2016ko laguntzak ematea arautzea dute helburutzat 
oinarri hauek. Hain zuzen 3. artikuluan zehaztutako erakunde onuradunei emango 
zaizkie horiek, Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiaren 2. helburua 
«Euskadik klima-aldaketaren aurrean erresilientzia izan dezan bermatzea» 
erabakimenez laguntzen duten proiektuak egitea sustatzearren, betiere gutxienez 
honako helmuga hauek badituzte:  
 

- 3. helmuga: Lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia areagotzea 
- 4. helmuga: Natura-ingurunearen erresilientzia handitzea 
- 5. helmuga: Lehen sektorearen erresilientzia handitzea  

 
2. artikulua. Aurrekariak 
 
2015ean, Klima Aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategia onartu zen. 
Estrategia horretan helburu hauek ezarri dira: «BEG isuriak gutxienez % 40 murriztea 
2030erako eta gutxienez % 80 2050erako, 2005. urtearekin alderatuta». Klima-
aldaketara egokitzearen arloan, helburu hau planteatzen du: «Euskadik klima-
aldaketaren aurrean erresilientzia izan dezan bermatzea». 
 
24 jarduera-lerro eta 70 ekintza jasotzen ditu helburu horiek lortzeko, halaber. 
Zehazki, 18. jarduera lerroak hau proposatzen du: «Berrikuntza sustatzea eta 
ezagutza zientifikoa hobetzea eta transferitzea». Gainera, 3., 4. eta 5. helmugen 
barruan (lurraldearen, ingurune naturalaren eta lehen sektorearen erresilientzia 
handitzea dute helburu) hainbat jarduera daude, eta horiek deialdi honetako 
proiektuen bitartez garatu daitezke, besteak beste.  
 
3. artikulua. Erakunde onuradunak 
 
1.- Honako hauek izan daitezke laguntzen erakunde onuradun: Teknologiako Euskal 
Sareko eragiletzat hartutako edozein pertsona juridiko eta/edo erakunde pribatuak, 
baldin eta jarduera industrialak, merkataritzakoak edo zerbitzua ematekoak egiten 
badituzte. 
 
2.- Erakunde onuradunek honako baldintza hauek bete behar dituzte: 
 

- Helbide soziala edo gutxienez jarduera-zentro bat Euskal Autonomia 
Erkidegoan izatea. 

- Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta 
izatea, indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 

 
3.- Laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku bat edo zigor 
administratibo edo penal bat duten pertsona edo erakundeek ezin izango dituzte 
oinarri hauetan zehaztutako laguntzak jaso. II. eranskina sinatuta aurkeztu beharko 
dute. 
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4. artikulua. Irismena eta eremua 
 
Deialdiak aurrerantzean are gehiago sakondu nahi du Euskadiko klima-aldaketaren 
eszenatokiei, urrakortasunari eta/edo inpaktuei buruzko ezagutzaren eta ikerketaren 
aplikazioan, gure lurraldearen erresilientzia hobetzeko tresnak, mekanismoak eta esku-
hartzeak identifikatuz. Ingurune naturalean, lehen sektorean edo bestelako esparru 
sektorialetan klima-aldaketara egokitzea sartzen duten proiektuak jasotzen dira zehazki.  
 
Deialdi honetan proiektu-tipologia hauek sartzen dira: 
 

- Errepika daitezkeen metodologiak definitzea, espazio/espezie/sektoreren... 
baten gaineko aplikazio pilotuarekin. 

- Produktuak sortzea Euskadiko eragile pribatu eta publiko guztiek era arruntean 
erabil ditzaten. 

- Proba-bankuak zehaztu eta hautatzea epe laburrera klima-aldaketaren efektuak 
behatzeko eta jarduteko neurriak, irizpideak, baldintzak... definitzeko.  

- Klima-aldaketara egokitzearen alorrean bestelako berrikuntza-proiektuak 
gauzatzea. 

 
Proposatutako proiektu guztiek hau justifikatu behar dute: 
 

- Izaera berritzailea klima-aldaketara egokitzen: proposatutako esparruan 
EUSKADIn gutxienez lehen aldiz ezartzen diren jarduerak.  

- Emaitza nabariak: proiektuak amaitzean berariazko tostenak, emaitzak eta/edo 
produktuak daude.  

- Transferigarritasuna: irtenbide baten bideragarritasun tekniko eta ekonomikoa 
frogatzeko jarduerak; halakoen lan-eskema, gainera, arrakastatsu gertatuz 
gero, Euskal Administrazioak eta gainerako eragileek errepikatu edo 
erabiltzeko modukoa izan behar da. 

- Proposamenak Euskadin klima-aldaketara egokitzeari ekarpena egitea eta Klima 
2050 estrategiarekin bat etortzea.  

 
5. artikulua. Proiektuak betearazteko epea 
 
Deialdian hautatutako proiektuak 2016ko abenduaren 31 baino lehen amaitu beharko 
dira. 

 
6. artikulua. Erakunde esleipendunek proiektuak egin bitartean izango dituzten 
betebeharrak 
 
Proiektuen helburuak bete eta aurreikusitako emaitzak, baita Ihoberekiko koordinazio 
egokia ere, lortzeko, erakunde esleipendunek: 

 
- Nahitaezko baimen eta lizentziak eskuratu beharko dituzte, proposatutako 

espazioetan esku hartzeko beharrezkoa bada. 
- Ihoberekin koordinaturik egongo dira hautatutako proiektu guztien 

aurrerapenaren jarraipen teknikoa egiteko. Horretarako, proiektuen 
jarraipenerako bilerak egin ahal izango dituzte. 

- Emaitzak argitaratu eta proiektuaren berri emateko orduan, edukiak Ihoberekin 
hitzartuko dituzte, eta deialdiaren identifikazio-logotipoak txertatu beharko 
dituzte. 

- Zabalkunderako egiten diren kartel, testu eta dokumentu guztiak euskaraz eta 
gaztelaniaz egingo dira. 
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- Prestatu beharreko dokumentuetan eta ekintzetan kontuan izan beharko da 
genero ikuspegia; ez da, beraz, elementu baztertzailerik erabiliko, ez 
hizkuntzan, ez irudietan. 

- Proiektuak hala eskatzen duenean, erosketa eta kontratazio publiko berdearen 
irizpideak kontuan izango dituzte. 

 
7. artikulua. Proiektuaren emaitzak eta txostenak 

 
KLIMATEK I+B+G proiektuei buruzko laguntzen erakunde onuradunek gutxienez honako 
txosten hauek egin eta Ihoberi igorriko dizkiote:  
 

- Irtenbidearen metodologien, jardun-planen, emaitzen eta bideragarritasun-
azterketaren amaierako txosten teknikoa.  

- Proiektuaren emaitzen laburpen-agiria, dibulgazio-xedez egina.   
- Proiektuaren emaitzak Euskadiko herritarrei jakinarazi/ezagutarazteko 

bestelako edukiak (adibidez: prentsa-oharrak...). 
- Hautatutako proiektu zehatzen araberako beste era bateko txosten 

espezifikoak. 
 

8. artikulua. Emaitzen konfidentzialtasuna, jabetza eta dibulgazioa 
 
Deialdi honen filosofia zera da: Euskadiko beste eragile publiko eta pribatu batzuek 
erabili eta/edo errepika ditzaketen azterketak, azterlanak, metodologiak, adibideak 
eta/edo jarduketak laguntzea. 
 
KLIMATEK I+B+G proiektuen barruan lortutako emaitzak, informazioa eta produktua 
Ihoberen eta Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren jabetza izango dira, transferentzia 
eta emaitzen erabilera laguntzearren.  
 
Aurreko lerrokadan aurreikusitakoaren ondorioetarako, onuradunak proiektuaren 
esparrua zehaztu beharko du, eta baloratu sustatzaileek zer emaitza izango dituzten 
jabetzan eta zein babestu egin behar dituen, baita hori nola egin ere.  
 
Proiektuaren azken helburuak zaintzearren, Ihobek eta/edo onuradunak hala erabakiz 
gero, babestu beharreko ezagutzaren eta emaitzen jabetzaren gaineko planteamendu 
zehatzagoa egin ahal izango dute, bai eta horren isilpekotasun eta zabalkundeari 
dagokionez ere.  
 
Proiektuaren barruan ere sartuko da emaitzak zabaldu eta transferitzea. Biderik 
eraginkorrenak erabiliko dira, eta onuradunak, Ihobek eta proiektuan parte hartutako 
eragileek idatzizko onarpena eman beharko dute. Zabalkunde orok beste aldeak eta 
deialdi hau berariaz aipatuko ditu. 

 
9. artikulua. Laguntzen zenbatekoa eta lagundu daitezkeen gastuak 
 
Deialdi honen gehieneko zenbatekoa 200.000 € da (BEZa kanpo). 
 
I+G PROIEKTUAK, KLIMA-ALDAKETARA EGOKITZEKO BERRIKUNTZA ETA FROGATZEA 
deritzon ekimenerako partida ekonomiko gehigarririk esleitzen badiote 2016an Ihoberi, 
diru hori deialdi honetan aurkeztutako proiektuak, balorazio-txostenean jasotakoak (10. 
artikulua), adjudikatzeko bideratuko da, baldin eta fase honetan adjudikatu gabe gelditu 
badira horiek. Lortutako puntuazioaren arabera egingo da adjudikazioa, harik eta 
aurrekontua amaitzen den arte. 
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Laguntzen zenbatekoa eskaintzan behar bezala justifikaturiko proiektuaren kostuen % 
100ekoa izango da, gehienez 50.000 € proiektu bakoitzerako (BEZa kanpo). Erakunde 
onuradun bakoitzeko bi proiekturi lagunduko zaie, gehienez ere.  
 
Honako gastu hauek finantzatu ahal izango dira: 
 

• Proiektura esleitutako enpresa liderraren eta/edo haren bazkideen langile-
kostuak, proiektuaren helburuak betetzeko lan egiten badute. 

• Proiektua behar bezala amaitzeko beharrezko diren ekipoak eta materialak 
eskuratu/alokatzea. 

• Proiektuarekin zuzenean lotutako materialak edo pertsonak lekuz aldatzeko 
garraio-kostuak. 

• Zereginak azpikontratatzea, beharrezko badira. 
• Laginketak eta analitikak. 
• Proiektua ongi burutzeko behar-beharrezkoak diren bestelako kontzeptuak, 

behar bezala justifikatuz gero. 
 

Honako hauek laguntzaren xede diren gastuetatik kanpo daude:  
• BEZa eta gainerako zeharkako zergak. 
• Aretoak alokatzea, dietak eta antzekoak. 
• Merkataritzako web edo plataformak garatzea.  
• Proiektuaren helburuak eta txostenak lortzearekin zuzeneko lotura dutela 

justifikatzen ez dutenak.  
 
Proposamen guztiekin batera proiektuaren gastu finantzagarrien banakapena, behar 
bezala zehaztu eta justifikatua, aurkeztuko dute I. eranskineko formatuari jarraiki. 
 
Esleitutako proiektuen prezioa ezingo dute gorantz berrikusi.  
 
10. artikulua. Baloratu eta adjudikatzeko irizpideak  

 
KLIMATEK I+B+G proiektuei dagokienez, hona hemen proiektuak baloratzeko irizpideak 
eta haien haztapena, 100 puntuko oinarria hartuta: 
 

Baloratzeko irizpideak  Baloratu beharreko hainbat alderdi Gehieneko 
puntuazioa 

• Aurkeztutako 
proiektuaren izaera 
berritzailea/frogatzea:  

 

• Izaera berritzailea eta errepikatzeko 
aukera 

• Transferigarritasunaren 
justifikazioa   

• Lantaldearen ezagutza aditua, eta 
proiektuaren aurkezleek 
proposatutako gaitasun 
teknologikoak. 

30 

• Proiektua KLIMA 2050 
estrategiarekin bat 
etortzea: 

 

• Proiektuak estrategia betetzeko 
egin beharreko ekarpena 
justifikatzea. 

• Proposatutako jarduera arlo 
horretako Europako politikekin bat 
etortzea. 

• Deialdiaren esparruan 
aurreikusitako proiektuaren 
inpaktua. 

• Bestelako ingurune, eremu 
geografiko edo sektoreetan antzeko 

20 
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proiektuak bilatu eta identifikatzea. 

• Aurkeztutako 
proiektuaren kalitate 
teknikoa: 

 

• Proiektuaren helburuak 
• Proposamena garatzeko 

metodologia. 
• Proiektuaren esparrua eta emaitzen 

jabetza definitzea. 
• Proiektuaren mugarrien egutegia. 
• Jarraipen-plana. 
• Zabalkunde-proposamena. 

30 

• Exekuzio-gaitasuna eta 
proiektuaren 
bideragarritasuna  

  

• Proposatutako zereginetan 
aurreikusitako baliabideen 
(arduraldiak, bestelako kostuak) 
koherentzia eta egokitasuna 
proiektuaren helburuari begira. 

• Proiektu-garapenean beste eragile 
batzuek parte hartzea. 

• Proiektuaren bide kritikoa 
definitzea.  

• Hala badagokio, proposatutako 
espazioetan esku hartzeko 
lizentziak dituzten. 

20 

GUZTIRA  100 puntu 
 

Aipatutako irizpide horiek oinarri harturik aurkeztutako proiektuen balorazio teknikoari 
buruzko txostena egiten du Ihobek.  
 
EAEko ingurumen-politikaren helburuen kontrako proposamenak baztertuko dira. 
 
Proiektuek esleipena jasotzeko, 65 puntu lortu behar dituzte gutxienez, irizpide guztiak 
batuta. 
 
Lortutako puntuazioaren arabera emango dira laguntzak, aurrekontua amaitu arte.  
 
 
11. artikulua. Laguntza-eskabidea aurkezteko epea eta modua 
 
KLIMATEK I+B+G proiektuentzat: 
 

1.- Eskabideak aurkezteko epea 2016ko martxoaren 11n, 13:00etan, amaituko da.  
 
2.- Eskaintza osoa euskarri informatikoan aurkeztuko dute, Ihoberen bulegoetan: 
Urkixo zumarkalea 36, 6 - 48011 Bilbo (Bizkaia). 
 
3.- Laguntza-eskaerak Ihoben aurkeztuko dira, I. eranskinak dakarren eredu tekniko 
eta ekonomikoari jarraikiz. 

 
12. artikulua.– Zuzenketak 
 
Ihobe ohartzen bada aurkeztutako dokumentuak errore edo akatsen bat duela, edo 
zehatza ez dela, eskatzaileari hala jakinaraziko dio, eta hamar eguneko epea emango dio 
zuzentzeko. Gainera, adieraziko dio hala egiten ez badu, bere eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela.  

 
Epe hori igarota, eskatzaileak eskaera zuzendu ez badu, Ihobek eskaera ezestea 
ebatziko du. 
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13 artikulua. Ordaintzeko baldintzak 
 
Hautatutako KRIMATEK I+B+G proiektuek honela jasoko dute diruz lagun daitezkeen 
gastuen zenbatekoa: 
 

- % 20 proiektua onartzean.  
- % 50 proiektuaren tarteko aurrerapen-mugarria gauzatu ondoren. 
- Gainerako % 30, Ihobe SAk aurreikusitako amaierako behin betiko txostena eta 

proiektuaren gainerako txosten guztiak onartzen dituenean. 
 

Fakturarekin batera ziurtagiria ere aurkeztuko dute proiektuaren egiazko aurrerapena 
zehazteko, bai eta, proiekturako onartutako aurrekontuaren aldean, zer aurrekontu 
gauzatu duten ere.  
 
Ezingo dituzte fakturan jaso gauzapena 2016an justifikatuta ez duten gastuak. 

 
13. artikulua. Ebazpena eta jakinarazpena 

 
Laguntza esleitu edo ukatzeko ebazpena gehienez ere hilabeteko epean jakinaraziko da, 
proposamenak aurkezten dituzten unetik aurrera kontatuta. 

 
14. artikulua. Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna 

 
Proiektuak eragindako kostu guztiak finantzatzen ditu deialdi honek; horrenbestez, ez 
da bateragarria esleitutako proiektuan jasotako kontzeptu edo kostuetarako bestelako 
diru-laguntza edo laguntzekin. 
 
II. eranskina beteta aurkeztu beharko dute atal honi dagokionez. 
 
15. artikulua. Laguntzen xedea eta justifikatzea 

 
Onuradunek zehaztutako xederako bakarrik erabiliko dute jasotako laguntza, eta 
laguntzaren xede den proiektua egiteko konpromisoa hartuko dute. Proiektuaren 
txostenek laguntzen xede zuzena justifikatuko dute. 

 
16. artikulua. Aldatzea eta ez-betetzea 

 
1.- Onuradunak konpromisoa hartzen du laguntza-eskabidean ageri diren datuetan 
gertatzen den aldaketak zein onetsitako laguntzari uko egin izana, gertatzen den unean 
bertan Ihobe SAri jakinaraztekoa. 
 
2.- Onetsitako proiektuaren irismena edo zereginak aldatzeko proposamenak idatziz 
egingo ditu onuradunak, onartutako kostuen egituran aurreikusitako eraginak eta 
aldaketak zehaztuta. Ihobek proposamena idatziz onartu (guztiz edo zati batez), aldatu 
edo baztertuko du, emandako laguntzaren zenbatekoa oinarritzat hartuta. 
 
3.- Onuradunek ez badituzte oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen, edota 
laguntza emateko ebazpenean zehaztutakoak, galdu egingo dute laguntza jasotzeko 
eskubidea, eta Ihoberi oso-osorik itzuli beharko dizkiote ordura arte jaso dituzten 
laguntzak. Gehienez ere hilabeteko epean itzuli beharko dizkiote laguntzak, Ihobek 
eskaera egiten dienetik kontatzen hasita. 
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AZKEN XEDAPENAK 
 

1.- Emandako laguntzei publizitate egokia ematearren, interesdunek erakunde 
onuradunen zerrenda eskuratu ahal izango dute, Ihoberi eskatuta. 
 
2.- Ihobek ez du onuradunen eta proiektuen isilpeko alderdirik ezagutaraziko. Halaber, 
onuradunak proiektuaren emaitzak hedatzen laguntzeko konpromisoa hartuko du. 
 
3.- Oinarri hauek interpretatzean edo gauzatzean zuzenean edo zeharka sor litezkeen 
liskar, desadostasun, auzi edo erreklamazio guztiak konpontzeko, erakunde 
onuradunek Bilboko Merkataritza Ganberaren Arbitraje Gortearen Liskarrak Adostuta 
Konpontzeko Araudian desadostasunak konpontzeko jasotako prozesura joko dute. GAK 
demanda aurkezten den egunaren ondorengo 60 egunetan edota aldeek idatziz 
adostutako beste eperen bat amaituta, desadostasunak ez badira ebatzi, araudiak dioen 
bezala, aldeek beren obligazioetatik libre joko dute beren burua. 
 
4.- Oinarri hauetan aurreikusi ez denerako, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza 
Dekretuan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 
ezarritakoa jarraituko da. 
 
Bilbo, 2016ko otsailaren 18a 
 
Zuzendari nagusia, 
Javier Agirre Orcajo 

 
 



          

  8 

 

I. ERANSKINA: KLIMATEK I+B+G PROIEKTUETARAKO ESKAERAREN EDUKIA 
 
Eskaeraren edukiaren ereduak laguntzok baloratu eta adjudikatzeko irizpideak 
baloratzen lagundu behar du (10. art.), eta gehienez 25 orri izango ditu laguntza-
eskaera bakoitzeko. Ereduak gutxienez honako alderdi hauek jasoko ditu: 
 

1. Proiektuaren izenburua (akronimoa adierazi) 
 

2. Proiektuaren helburua 
 

3. Proiektuaren deskribapena  
a. Proiekturako proposatutako lan-metodologia. Faseen eta zereginen 

deskribapena jasoko dute eta, horrekin batera, proiektuaren helburuak 
lortzeko alderdi kritikoen azterketa bat, baita horien arriskua 
murrizteko jarduerak ere.  

b. Kronograma zehatza eta proiektuaren plangintza, zeregin bakoitzeko 
parte-hartzaileen ardurak eta bide kritikoa zehaztuta. Proposatutako 
fakturazio-mugarri zentrala eta haren justifikazioa jaso beharko ditu. 

c. Deialdiaren esparruan aurreikusitako proiektuaren inpaktua.  
d. Proiektuaren esparrua eta emaitzen jabetzari buruzko alderdiak 

zehaztea 8. artikuluarekin bat etorriz. 
 

4. Proiektuan proposatutako irtenbidearen izaera berritzailea justifikatzea. 
a. Egoeraren azterketa laburra eta izaera berritzailearen justifikazioa.  
b. Aurreikusitako emaitzen transferigarritasunaren justifikazioa. 
c. Lantaldearen ezagutza aditua, eta proiektuaren aurkezleek dena delako 

irtenbidea eraikitzeko proposatutako gaitasun teknologikoak. 
 

5. Proiektua KLIMA 2050 estrategiarekin bat etortzea: 
a. Proiektuak estrategia bete dadin egiten duen ekarpena zehaztea. 
b. Proposatutako jarduera arlo horretako Europako politikekin bat 

etortzea. 
c. Bestelako ingurune, eremu geografiko edo sektoreetan antzeko 

proiektuak identifikatzea. 
 

6. Proiektuko beste parte-hartzaile batzuen proposamena, eta esleitutako 
zereginak identifikatzea.  

 
7. Eskaintza ekonomikoa. Eskaintza ekonomikoak proiektuaren guztizko kostuak 

banakatuko ditu, horren gastuak behar bezala justifikatuta.  Banakapen 
horretan hauek jasoko dituzte: proiektuan parte hartzen duten pertsonen 
ardurak, beharrezko diren ekipoak eta materialak eskuratzea, zereginen 
azpikontratazioa, beharrezkoa bada, eta proiektua ondo amaitzeko zuzenean 
behar diren kontzeptu guztiak. 

 
8. Aurreikusitako txostenak, laguntza hauen 6. artikuluan jasotakoaz gain, baita 

proiektuaren berariazko txostenak eta horiek proiektuaren zer fase edo 
zereginetan sortzen diren ere. 
 

9. Proiektuaren aurrerapenaren koordinazio teknikorako aurreikusitako jarraipen-
plana. 

 
10. Zabalkunde-proposamena. 
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11. Proiektua gauzatzeko behar diren administrazio-baimenen zerrenda, 
horrelakorik duten edo, hala badagokio, lortzea aurreikusitako epea zehaztuta.  
 

12. Buruak sinatutako konpromisoa, finantzaketa eskatzen duten enpresak zein 
bazkideek laguntza hauen 3. artikuluan (II. eranskina) ezarritako baldintzak 
betetzen dituztela ziurtatzeko. 

 
13. Eskaintza ekonomikoa ondoren dagoenaren antzeko Exceleko taula batean 

banakatzea (BEZa kanpo), proiektuaren zenbatekoaren kontzeptuak zehatz-
mehatz jasota: 

 

Kontzeptua Unitateko 
prezioa 

Unitate 
kopurua 

Prezioa, 
guztira 

Langileen kostuak    

-    

-    

-    

Ekipo/materialen erosketa/alokairua    

-    

-    

-    

Garraioa    

-    

-    

-    

Laginketak eta analitikak    

-    

-    

Azpikontratazioa    

-    

-    

-    

Bestelakoak    

-    

-    

-    

-    

    

-    
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II. ERANSKINA 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  

  
Jaun/andre honek: 
...........................................................................................................................……. 
NANaren zk.:  ..............................................................................................................  

Honen ordezkari:  ..................................................................................  
IFZ:  ......................................................................................................................  
Enpresaren helbidea:  ................................................................... 
.......................................................................................................................  
  
 
 
ADIERAZTEN DU: 
 

• Eskatzailea laguntza hori jasotzeko ezintasuna dakarren debekuren baten edo 
zigor administratibo edo penalen baten mende ez dagoela baieztatzen dut. 

• Eskatzaileak ez du finantzaketa gehigarririk aurkeztutako proiektua egiteko 
edota horretan jasotako kontzeptu eta kostuak ordaintzeko; izan ere, deialdi 
honek proiektuak dakartzan gastu guztiak finantzatzen ditu eta, horrenbestez, 
ez da bateragarria bestelako diru-laguntza edo laguntzekin.  

 
 
  
 
 
[...](e)n, 2016[...](e)ko [...](a)ren [...](e)(a)n 
  
[Enpresaren/lizitatzailearen izena].  
A.O.  
  
  
_________________________  
[…] jauna 


