Bizkaiko unibertsitate-ikasle eta unibertsitate-ikasle ohi langabetuei zuzendutako
laguntza, Bizkaiko Foru Aldundiak eman eta UEUk kudeatzen duena.
Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 19ko 120/2006 FORU DEKRETUAn oinarritutako
deialdia ( BAO. 120. zk. 2006, ekainak 23. Ostirala)

1. Aurkeztu beharreko dokumentazioa
•
•
•
•

•
•

•

•

Nortasun agiriaren fotokopia.
Erroldatzearen ziurtagiria.
Izandako gastuen egiaztagiriak: ostatu gastuen egiaztagiriak (otorduen tiketak, logelaren
alokairuaren tiketak edo fakturak...) eta joan-etorrien gastuen egiaztagiriak (garraio publiko
tiketak, parking, gasolina-erreziboak...).
Nork bere udalari beka edo laguntza eskatu diolako frogagiria eta eskatutako zenbatekoarena
edo horrelakorik eskatu ez duelako zinpeko aitorpena (zinpeko aitormenaren eredua eranskin
moduan atxikitu dizugu agiri honen amaieran).
Unibertsitate ikasleek aurkeztu beharreko agiri bereziak: 2016-2017ko unibertsitateko
matrikularen fotokopia.
Unibertsitateko ikasle ohi langabetuek aurkeztu beharreko agiri bereziak: egindako gradu,
lizentziatura edo diplomaturaren ziurtagiri edo tituluaren fotokopia; Estatuko Enplegurako
Zerbitzu Publikoak (INEMek) emandako ziurtagiria, edo lan-biziaren ziurtagiria, Gizarte
Segurantzako Diruzaintza Nagusiak emanikoa, langabetuaren izaera egiaztatzen duena.
Kontukorrontearen 20 zenbakiak.
Oharra: dokumentazioa aurkezteko epea, 2017ko uztailaren 25era arte.

2. Langabetuaren izaera egiaztatzen duten ziurtagiriak: helbide eta telefonoak
Tesoreria General de la Seguridad Social (lan-biziaren ziurtagiria)
Gran Vía, 89 bajo
48011 BILBAO (BIZKAIA)
901 50 20 50

3. Agirien bidalketa: posta arruntez edo e-postaz (agiriak dijitalizatuta)
Unai del Burgo
Udako Euskal Unibertsitatea (UEU)
Erribera 14-1.c - 48005 Bilbo (Bizkaia)
u.delburgo@ueu.eus - Telefonoa: 94 679 05 46

BESTE LAGUNTZARIK JASO EZ IZANAREN ZINPEKO AITORMENA

Zinpeko aitormen honen bitartez, nik, ______________________________________ honakoa
ziurtatzen dut:
(zehaztu zure aukera X batekin)
 UEUren 46. Udako Ikastaroetan parte hartzeko ez dudala bestelako laguntzarik
jasotzeko aukerarik izan, nire udalak eta beste administrazioek ez dutelako laguntzarik
ematen edo, nahiz eta laguntza horien deialdi publikoa argitaratu, laguntza horren baldintzak
ez ditudalako betetzen.
 Udako Euskal Unibertsitateak antolatzen dituen 46. Udako Ikastaroetan parte nire
udalaren laguntza jaso edo jasoko dudala. Laguntza horren zenbatekoa honako hau izango
da: ____________ (zehaztu zure udalak emandako zenbatekoa, zein kontzeptu estaltzen
dituen adieraziz: matrikula-gastuak, egoitza-gastuak edo/eta bidai gastuak)

Eta horrela jasota gera dadin, honako aitorpena egiten dut.

__________-n, 2017ko __________-ren ____-an.

(Sinadura)

