
II. ERANSKINA 
JUSTIFIKAZIOA EGITEKO JARRAIBIDEAK 

 
 
Esleitutako diru-laguntzaren zenbatekoa edozein delarik ere, diru-laguntzaren onuradun orok diruz lagundutako 
egitasmoaren gauzatzea justifikatu behar du, ezinbestean, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako 
Zuzendaritzaren aurrean. Justifikazioari ekiteko, diru-laguntza esleitzeko orduan erabilitako gastu-aurrekontu 
onartua erabiliko da, eta egitasmoaren aurrekontu onartuaren % 100 justifikatu beharko da.  
 
Justifikazioa aurkezteko epea, 2013ko urtarrilaren 31n bukatuko da. 
 
Honako hauek ere aurkeztu beharko ditu eskatzaileak diru-laguntza justifikatzeko: 
 

ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA 
 
1.- Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak. 
 
Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak egiaztatuko du eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko 
betebeharrak kitatuta dituela, elkarreraginkortasun-sistemen bidez.  
 
2.- Zerga-betebeharrak. 
 
Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak egiaztatuko du eskatzaileak zerga-betebeharrak kitatuta 
dituela, elkarreraginkortasun-sistemen bidez. 
 
Hala ere, eskatzaileak helbide fiskala Nafarroako Foru Erkidegoan edo Espainiako Estatutik kanpo baldin badu, 
eta kontuan hartuta elkarreraginkortasun-sistema oraindik ez dagoela erabilgarri kasu horietan, eskatzaileak 
honako hau aurkeztu beharko du: zerga-betebeharrak kitatuta dituela adierazten duen ziurtagiri eguneratua, 
gehienik ere sei (6) hilabete lehenago egindakoa eta organo eskumendunak emana.  
 

II. A ERANSKINA: EGITASMOAREN EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA 
 
Burututako jardunari eta lortutako emaitzei buruzko txostena (II.A Eranskina). Txostenaren atal guztiak bete 
beharko dira. 
 

II.B ERANSKINA: GASTUAK JUSTIFIKATZEKO AGIRIEN ZERRENDA + BEHIN BETIKO BALANTZE 
EKONOMIKOA 

 
Gastuen justifikazioa justifikazio-kontu erraztuaren arabera egingo da, betiere II.B Eranskina (Gastuak 
justifikatzeko agirien zerrenda + Behin betiko balantze ekonomikoa) izeneko eredua erabilita. Justifikazio-kontu 
erraztuak, zinpeko aitorpenaren izaera izango duenak, honako informazio hau jasoko du: 
 

1.- Diruz lagundutako egitasmoari dagozkion gastuak justifikatzeko agirien zerrenda 
sailkatua. 

 
Jarduerak eragindako gastuak justifikatzeko agirien zerrenda sailkatua betetzerakoan honako datu hauek 
zehaztu beharko dira: 
 

• Mota: gastua zuritzeko erabiliko den agiria faktura, nomina, TC1 ala TC2 den zehaztu. 
• Zenbakia: faktura bada, zenbakia eta, hala badagokio, seriea. 
• Data: fakturaren jaulkitze data. Nomina bada, dagokion hilabetea. 
• Igorlea/hartzailea: fakturaren igorlearen izen-abizenak edo baltzuaren izena. Nomina bada, langilearen 

izen-abizenak. 
• Kontzeptua: fakturan ageri den kontzeptua. 
• Zenbateko osoa: fakturaren edo nominaren zenbateko osoa zehaztu. 
• Egozten zaion zenbatekoa: zehaztu zenbateko oso horretatik zenbat egozten zaion kontzeptu horri. 



• Guztira: kontzeptu bakoitzean fakturaren eta nominaren bidez zuritutakoaren batuketa. 
 
Diru-laguntza ematen duen organoak behar adina frogagiri eskatuko dio onuradunari, diru-laguntza behar bezala 
erabili dela egiaztatzeko. Horretarako, unitate moneta laginketa teknika erabiliko du. 
 
 

2.- Diruz lagundutako egitasmoari dagokion behin betiko balantze ekonomikoa. 
 
Egitasmoak izandako behin betiko gastu eta sarrerak adierazi behar dira. 
 
 

PRODUKZIOA 
 
A multzoko egitasmoen kasuan, dagokion helbide elektronikoa zehaztuko da II.A Eranskinean.  
 
B multzoko egitasmoen kasuan: 
 

1.- Demorako sarbide-kodea bidali behar da (beti ere, izaera publikoa ez duten egitasmoen kasuan). Datu 
hori II.A. Eranskinean zehaztu beharko da. 
 
2.- Aurreko aukera erabili ezin denean justifikatu egin behar da horren arrazoia, eta gutxienez ere diruz 
lagundu den egitasmoaren atalak islatuko dituzten pantailak inprimatuta bidali behar dira, aparteko 
eranskin batean. Azalpena II.A Eranskinean idatzi beharko da. 

 
JUSTIFIKAZIOAREKIN LOTUTAKO BESTE AZALPEN BATZUK 

 
Anomalia edo irregulartasunen bat ikusiz gero, IKT diru-laguntza deialdia arautzen duen Aginduko 18. eta 19. 
artikuluetan finkatutakoari ekingo zaio automatikoki. 
 

Jarraipen-batzordea 
 
Justifikaziorako aurkeztutako dokumentazio guztia aztertzeko eta ontzat emateko jarraipen-batzordea eratuko 
da. Azterketa horren ondorioz bideratu beharreko ordainketak edota likidazio-ebazpenaren inguruko 
proposamenak Hizkuntza Politikarako sailburuordeari egingo dizkio. Honako hauek osatuko dute jarraipen-
batzordea:  
 
 - Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako zuzendaria, batzordearen buru. 
 - EBPNren jarraipenerako arduraduna. 
 - Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzako teknikari bat. 
 
 
LABURPENA: 
 
Justifikaziorako aurkeztu beharreko agiriak (2013ko urtarrilaren 31 baino lehen): 
 
- Eskatzaileak helbide fiskala Nafarroako Foru Erkidegoan edo Espainiako Estatutik kanpo baldin badu: zerga-
betebeharrak kitatuta dituela adierazten duen ziurtagiri eguneratua, gehienik ere sei (6) hilabete lehenago 
egindakoa eta organo eskumendunak emana. 
 
- II.A Eranskina (Emaitzei buruzko txostena) 
 
- II.B Eranskina (Gastuen zerrenda + Behin betiko balantze ekonomikoa) 


