
Kultur Etxearen eta kultur-elkarteen
arteko harreman telematikoa



Deialdi aktiboetako 
dirulaguntzen informazioa 
eskuratzeko jarraitu 
beharreko urratsak:

Sartu www.getxo.eus/dirulaguntzak 
wegbunean.

Indarrean diren deialdietako 
dirulaguntzen zerrenda 
agertuko da, eta bertan 
informazioa eskuratu eta 
deskargatu ahal izango da.

Amaitutako deialdiak ere 
ikus daitezke.

www.getxo.eus/dirulaguntzak


Dirulaguntzaren eskaera bidaltzeko atalean sartzeko jarraitu beharreko urratsak:

Lehenik eta behin, Getxoko Administrazio Elektronikoko Bulegoan sartu behar da: 

Jarraian, aukeratu nola identifikatu eskeinitako hiru aukeren artean:

https://eudala.getxo.eus/

https://eudala.getxo.eus/


Elkarteentzako eskaera:

Behar duzun erakunde-ziurtagiriaren eskaera gure on-line aplikazioaren bidez formularioa osatuz hasten da.

Eskabidea online sina dezakezu ziurtagiriarekin, edo aplikazioaren bidez hasi eta aurrez aurre amaitu, edo eskabidea notario aurrean autentifikatu.
Ziurtagiriaren tramitazioa osatzeko, honako dokumentazio hau bildu beharko du:

1. Eskatzailearen NAN/AIZ/Egoitza-txartela edo Izenperi datuak eskari-formularioaren bidez egiaztatzeko baimena.
2. Erakundearen IFZ eta fotokopia (IFZ lehen jaulkipen-eskaeran bakarrik aurkeztu beharko da)
3. Ordainagiria (gogoan izan ordainketa online edo ordainketa-gutunarekin egin ez baduzu, hitzordua hartzean kreditu-txartelarekin ordaindu beharko duzula)
4. Proposatutako ziurtapen-eredua (erantsitako gidaren 6. orrialdea)

- Eskatzailea ahalordeduna bada, eskritura hauetako bat aurkeztu beharko du, fotokopiarekin batera:
- Edozein pertsona pribatu edo publikoren aurrean erakundea ordezkatzeko ahalmena duen ordezkaritza-botere orokorra.
- Edo ahalordetze-klausula berezi eta espresu bat duen ahalordea, ziurtagiria lortzeko eta erabiltzeko.

Hitzordu bat elektronikoki eskatzeko, https://servicios.izenpe.com/cita_previa/mostrarSolicitarCita.do helbidean, erabiltzaileari arreta emateko guneetako batean, non 
dokumentazioa entregatu ahal izango duzun, edo telefonoz: 900 840 123

Helbidea: Gran Via 85 Bilbao

Ziurtagiria eta gakoak hitzorduaren unean emango zaizkizu.

Dokumentazioa baliozkotu ondoren, Izenpek ziurtagiria emango du hautatutako euskarrian, eta postaz bidaliko du, modu seguruan, eskabidean adierazitako helbidera.

file:///C:/Users/pelorriaga/Desktop/Relación telemática entre el Aula de Cultura y las asociaciones culturales/3_Gida_Elkarteak IZENPE BAKQ.pdf
file:///C:/Users/pelorriaga/Desktop/Relación telemática entre el Aula de Cultura y las asociaciones culturales/3_Gida_Elkarteak IZENPE BAKQ.pdf


Identifikatu ondoren, pantaila hau agertuko da:



«Nire erregistro telematikoa 
(Eskaerak )» atalaren barruan, 
klikatu «Egin Eskaera-n» eta 
ondoren «Kultur Etxea-n».
Hemendik egin daiteke eskabidea.

Eskaeraren deskribapenaren 
atalaean labur-labur idatzi behar 
da eskaeraren arrazoia.

Eta «Erantsi-tako dokumentuak» 
atalean, eskaerari dokumentu 
ezberdinak erantsi ditzakezu.  

Eta klikatu “Bidali eskaera".

Sinadura 7-Zip (updatestar.com)64 bits

https://www.youtube.com/watch?v=m0_Ps7cux4s
https://www.youtube.com/watch?v=m0_Ps7cux4s
https://7zip-es.updatestar.com/


Bestalde,
“Kexak eta Iradokizunak” 
izeneko atalean, bidal 
daitezke Kultur Etxeari.



Eskerrik asko etortzeagatik! 

Patricia
Leticia




