
 

Andoaingo Udala 

EUSKARA  ZERBITZUA 

AAuurrrreezz  iizzeennaa  eemmaatteeaa::  

EEuusskkaarraa  IIkkaassttaarrooeettaarraakkoo  ddiirruu--llaagguunnttzzaakk  

Kodea: 

 

 

 

LLeeggee  OOhhaarrrraa::  IIzzaaeerraa  PPeerrttssoonnaalleekkoo  DDaattuuaakk  BBaabbeesstteekkoo  

Jakinaren gainean nago, eskaera hau betetzerakoan emandako datuak Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko abenduaren 5eko 2018/3 Lege Organikoak eta 

Europako Datuak Babesteko Erregelamenduak babesten dituela. Bertan azaltzen diren eskubideak gauzatu nahi ahala izateko Andoaingo Udalaren helbidera jo 

dezakedala badakit (Goikoplaza z/g, 20140 Andoain). 
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1.- Dirulaguntza egitasmoa  

  Arrunta  

  Gutxieneko dirusarrerak (< LGS x 12 urtean familiakide bakoitzeko) 

  Familia ugaria  

 

 

5.- Ikastaroari buruzko datuak  

 

DIRULAGUNTZA ESKATZEN DIOT Udal honi, eta horretarako behin ikastaroa bukatuta, 15 eguneko epean, dirulaguntzak 

arautzen dituzten baldintzak bete ditudala ziurtatuko dut. Era berean adierazten dut badakidala agiri hau aurkezte hutsa 

ez dela nahikoa dirulaguntza lortzeko. 

 

Andoainen,       

Eskatzailea   

 

2.- Eskatzailearen datuak  

Izen-deiturak  

      

NAN  

      

Sexua*  

 E/M   G/H   B/O 

Jaioteguna  

      

Helbidea  

      

e-posta  

      

Telefonoa  

      

* E: Emakumea   G: Gizonezkoa   B: Besterik   

 
3.- Nola jakinarazi 4.- Nori jakinarazi  

 Postaz bidalitako gutun bidez  Jakinarazpen elektroniko bidez  Interesatuari  Ordezkariari 

Ikastaroa / Curso 

  Aurrez aurrekoa    Trinkoa   Autoikaskuntza   Online   Barnetegia 

Euskaltegia 

      

Matrikula  

      € 

Maila  

      

Iraupen orduak  

      

Hasiera data  

      

Bukaera data  

      



 

Andoaingo Udala 

EUSKARA  ZERBITZUA 

Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak* 

 

Kodea: 

 

 

 

* Udalbatzaren Osoko Bilkurak 2018.11.20an onartua, eta GAOn 2018.11.26an argitaratutako Andoaingo udalerrian 

euskara sustatzeko jardueretarako dirulaguntzen emakida araupetzen duen berariazko ordenantzaren laburpena 
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Onuradunak  

Dirulaguntza hauen onuradun izango dira 2. artikuluko eta ondorengo baldintza hauek betetzen dituztenak: 

 

a) 16 urtetik gorakoa izatea 

b) Andoainen erroldatuta egotea sei hilabete lehenagotik, gutxienez.  

c) HABEk homolagatutako ikastaroa egitea  

 

Bete beharreko berariazko baldintzak 

a) Ikasleak gutxienez %85eko bertaratzea egiaztatu behar du. 

b) Ikastaroa A0 – B2 mailen artekoa bada, HEOCen zehaztutako azpimaila bat gainditu beharko da gutxienez. 

Azpimaila berberari dagokion dirulaguntza gehienez ere bi ikastarotan jaso ahal izango da osorik. 

c) Ikastaroa C1 mailari dagokiona bada, azpimaila bat gainditu beharko da gutxienez. Ikasleak, lehendik diruz behin 

lagundutako azpimaila baino ez badu gainditu, legokiokeen dirulaguntzaren erdia jasoko du beste behin bakarrik. 

d) Laugarren mailako ikastaroa behin laguntzeko aukera eskainiko da.  

e) C2 mailako ikastaroari dagokionez, azpimaila bat gainditu beharko da gutxienez, eta behin bakarrik emango da 

dirulaguntza 

f) Aurretiazko eskabidea, eskabidea bera eta agiriak horretarako ezarritako epean aurkeztea. 

 

Eskabideak 

− Aurretiazko eskabidearen inprimakia ikastaroa hasten denetik 30 eguneko gehienezko epean,  

− Dirulaguntza eskaeraren inprimakia Ikastaroa amaitzen denetik 15 eguneko gehieneko epean, ondorengo agiriekin 

batera: 

• NAN fotokopia.  

• Ikastegiaren ziurtagiria.  

 

Dirulaguntzak ikasturte honetarako 

− Ohiko dirulaguntza: %85 

− Dirulaguntza berezia (familia ugaria, edo familia unitateko kide bakoitzarengatiko diru-sarrera gordinen batez 

bestekoa LGS x 12 euro baino gehiagokoa ez izatea.): %100  

− AUTOIKASKUNTZA ikastaroetan, %100eko dirulaguntzen kasuan, gehienezko kopurua, 675€ ikasturteko eta ikasleko. 

− ONLINE ikastaroetan, %100eko dirulaguntza denean, gehinezko kopurua 627 € ikasturteko eta ikasleko. 

− BARNETEGIETAKO ostatu gastuei dagokienez, %50eko dirulaguntza, beti  ere 400 €ko mugapean, ikasleko eta  

ikasturteko 
 


