Or.: 1
(Donostiako AEG ikastetxeko Izaskun Akizuri esker moldatutako dokumentua)

JARRAIPENA ETA 22-26 HNP PROIEKTUA
1.-22-26 HNPa pdf lortu behar dugu. Horretarako ULIBARRI aplikazioan
“Ziurtagiria eskuratu” atalean sartuko gara eta “Deskargatu pdf-a” botoia
sakatuko dugu.

ULIBARRIKO jarraipena eta 22-23 HNPa igotzeko hurrengo helbidea erabiliko
dugu https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2022/ulibarri_jarrai/web01tramite/eu/
OHARRA: esteka hau deialdian agertzen da.(
https:// www.euskadi.eus/zerbitzuak/0173220 )
Ikusten den pantaila hau da:

Or.: 2

“Eskabidea” botoia sakatuz nola sinatu behar dugun eskatuko digu:
Gure kasuan “Ziurtagiri digitalak” aukeratuko dugu.…

Ziurtagiri digitala ordenagailuan instalatuta badago edo momentu honetan
exekutatzen ari bada, hurrengo leihoan agertu behar du.

Ziurtagiria aukeratu eta “Aceptar” botoian klik egingo dugu.
Leiho honetan identifikazio datuak daude eta normalean ez da ezer egin behar.

Or.: 3

Behean dagoen “Hurrengo” botoia sakatu eta…

Or.: 4

Pantaila honetan aukeratu behar direnak:


Ez du jasotzen helburu bera duen laguntza edo dirulaguntzarik administrazio publiko
edo erakunde pribatuetatik.



Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor
penal edo administratiborik. *



Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten
lege-debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen
eraginpean. *



Itunpeko ikastetxea da. *



Proiektuak ikastetxeko Ordezkaritza Organo Gorenaren edo ikastetxeko Eskola
Kontseiluaren onarpena duela aitortzen dut. *



Ez daude oraindik izapidetzen ari den inongo itzulketa- edo zehapen-prozeduratan
sartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo beraren erakunde
autonomoek emandako izaera bereko laguntzen edo dirulaguntzen esparruan. *



Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.



Hemen jasotako datu guztiak egiazkoak direla eta osorik daudela, baita aurkezten
dudan dokumentazioa ere, eta nire gain hartzen dut dagokion erantzukizuna
(Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015
Legearen 28.7 artikulua). *

eta “Hurrengo” botoia sakatu.

“Erantsi” sakatzean HNP 22-26ko fitxategia aukeratzeko leihoa ikusiko dugu:

Or.: 5

Ordenagailuan fitxategia bilatuko dugu eta
Fitxategia igotzen denean hau ikusiko da.

“Hurrengo” botoia sakatuz datuak egiaztatzeko pantaila ikusiko dugu. Datuak
ondo ez badaude “Atzera” edo “Utzi” botoiak (behean daude)erabili ditzakegu

Or.: 6

Kontuan hartu behar ditugun datuak dira:




Ikastetxearen datuak
Erantzukizunpeko adierazpenak
Erantsitako dokumentuak.

Datuak ondo badaude, “Sinatu eta Bidali” botoia (behean dago) sakatuko dugu
eta hurrengo urratsean sinadura prozedura egiten da.
Ondo sinatzen badu hurrengo pantaila agertzen da: (leihoa hau, agian, ez da
aurten agertzen den berdin-berdina, aurreko proiektuaren da eta. Baina ez da
asko aldatuko)

Erregistroaren frogagiria lortzeko “Lortu erregistroaren frogagiria estekaren
bidez”-en klik egingo dugu.

Or.: 7

Eskabidea deskargatu nahi badugu, ”Eskabidea deskargatu” botoia (beheko
partean) erabiliko dugu
Kontsultak egiteko “Nire karpeta” erabiliko dugu. Nire kudeaketan horrela
ikusiko da “Espedienteak” + “Nire Espedienteak” + “Izapidetzen” aukeratzen
badugu. Neri beheko partean (azkenekoa) agertzen zait.

