EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEAREN ETA __________________________
UNIBERTSITATEAREN ARTEKO DIRULAGUNTZA HITZARMENAREN EREDUA

BILDUTA
Batetik, ________________________________, ___________________ moduan; kargu horrek
lege-eskumena ematen dio ERAKUNDEaren izenean eta ordezkari moduan Lankidetzarako
Hitzarmen hau izenpetzeko, ______________________________-ko estatutuei jarraiki.
Eta bestetik, _________________________________________ jaun txit gorena, Euskal Herriko
Unibertsitateko __________________________ moduan, haren izenean eta ordezkari moduan,
________________________-k ematen dion eskuduntzarekin.
Bi aldeek haien erakundeen ordezkari moduan hitzarmen hau izenpetzeko lege-ahalmena dutela
aitortu dute eta

AZALTZEN DUTE
________________ ERAKUNDEAren helburua nagusia dela _____________________________
laguntzea.
Eta, horrez gain, asmo hauek dituela: _____________________________________ bultzatzea,
________________________-ren eta ________________________-ri lotutako instituzioen edo
erakundeen arteko harremana eta elkarlana sustatzea, ___________________-ri buruzko gaiak
eta ____________________________-ko harremanak ezagutaraztea eta zabaltzea, bakarrik eta
beste erakunde batzuekin elkarlanean topaketak, mintzaldiak, ikastaroak, mintegiak, biltzarrak
eta abar antolatzea…
Euskal Herriko Unibertsitatearen xedeetako batzuk direla goi mailako irakaskuntzan __________
profesionalak formatzea eta prestatzea, _____________________-ren esparruko arazoei
buruzko eztabaidetan parte hartzea, eta giza eskubideak errespetatzea. Horrek dakar
________________________________________________________.
ERAKUNDEAren gobernu-organoek laguntzea adostu dutela __________________________-ko
finantza-ekarpenekin.
____________________-(e)an (eguna) ERAKUNDEAk eta Euskal Herriko Unibertsitateak
Asmoen Hitzarmena izenpetu zutela eta, horren bitartez, __________________________ abian
jartze aldera, bi erakundeek
Lankidetzarako Hitzarmena sinatzeko izapideak hasteko
konpromisoa hartu zutela.
Azaldutakoa betez, bi aldeek Lankidetzarako Hitzarmena sinatzea adostu dute; hona hemen
hitzarmenaren
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KLAUSULAK
LEHENA. - HITZARMENAREN HELBURUA
Hitzarmenaren helburua da sinatu duten aldeen artean lankidetza-ildoak
___________________________________ abian jartzeko eta aurrera eramateko.

zehaztea,

Programaren helburu espezifikoak hauek dira:
BIGARRENA. - JARDUERAK
Hitzarmen honen esparruan garatuko dira UPV/EHUko _______________________________-k,
______________________________-ren unibertsitate-zentroetako arduradunak eta elkarlanean
aritzen diren ___________________-k behin betiko adosten dituzten jarduerak.
Jarduerak hauek izango dira:
Hedapena eta sentsibilizazioa.
Elkarlana eta formazioa.
Eragiketa, segimendua eta ebaluazioa.
HIRUGARRENA. - EKARPENAK
Aipatu helburua lortze aldera, hitzarmena sinatu duten aldeek konpromiso hauek hartzen
dituzte:
1.-

Euskal Herriko Unibertsitateak, dagokion ikasturte akademikoan,

____________________________________ kudeatzea eta aurrera eramatea.
Garapen-txostena eta segimendua egitea.
Hitzarmeneko eta ______________________-ko jarduerak zabaltzea eta aurrera eramatea
unibertsitate-komunitatean.
Programa ebaluatzea.
Halaber, UPV/EHUk __________________________-ren ondorioz sortzen den dokumentazioan
eta publizitatean azalduko du ______________________________-k (erakundearen izena)
ekarpen ekonomikoak egin dituela eta, hala dagokien kasuetan, babesle moduan aritu dela.
2.-

Bestalde, ERAKUNDEAK,

Eskumena duen organoak zehaztutako finantza-ekarpena egitea, ikasturte bakoitzean.
___________________________-ren garapen-txostena jasotzea eta segimendua egitea.
Administrazio- eta finantza-kudeaketa burutzea erakunde emaile eta/edo laguntzaileen aurrean.
Erakunde-babesa eskaintzea eta bazkideei proiektua ezagutaraztea.
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LAUGARRENA. - FINANTZAZIO- ETA TRANSFERENTZIA-FORMULA
Ikasturteen hasieran, ERAKUNDEAk urteko zenbatekoaren %__ jarriko du UPV/EHUk
______________________________ aurrera eramateko daukan kontu-korrontean (2095
029299 3239003884).
Hitzarmen honetan aurreikusitako dirulaguntzarekin batera beste erakunde publiko edo
pribatuek helburu berarekin eskaintzen dituzten dirulaguntzak ere jaso daitezke; betiere,
finantzazioa ez bada. Eta, hala bada, dirulaguntzaren zenbatekoa dagokion minimoraino
gutxituko da.
BOSGARRENA. - SEGIMENDUA ETA EBALUAZIOA
Elkarlana eta lankidetza hobetze aldera, segimendua egiteko irizpide eta mekanismo hauek
zehaztu dira:
UPV/EHUk, _________________________________-ren bitartez, finantza-txostena bidaliko dio
ERAKUNDEAri, unibertsitate-ikasturtea bukatu eta hiru hilabete baino lehen. Txostena
hitzarmenaren esparruan burututako jardueren gainekoa izango da, eta erantsiko dizkio
dagozkion finantza-euskarriak (frogagiriak, ordainagiriak, fakturak, e.a.).
UPV/EHUk, _________________________________-ren bitartez, txosten narratiboa bidaliko du
laguntzaren iraunaldia bukatu eta hiru hilabete baino lehen; txostenari erantsiko dizkio
proiektuaren eta lortutako eraginaren ebaluazioa.
Hitzarmenean adostutako baldintzen bat aldatu nahi bada, aurretik jakinarazi behar da, idatziz.
SEIGARRENA. - HITZARMENAREN ERANSKINAK
Hitzarmenari dokumentu hauek erantsi zaizkio:
SEIGARRENA. - HITZARMENA SUNTSITZEKO ARRAZOIAK
Bi aldeetakoren batek hitzarmenaren edo indarrean dagoen legediaren zehaztapenak betetzen
ez baditu, hitzarmena suntsitu egingo da.
ZAZPIGARRENA. - IRAUNALDIA
Hitzarmen honek 2 (edo X) urte iraungo ditu. Dena den, denboraldi beretan luzatu daiteke,
salbu bi aldetakoren batek hala nahi ez badu; kasu horretan, sei hilabete lehenago abisua eman
behar da.
Adostasun-proba moduan, bi aldeek
________________-ren _____ (e)an.

hitzarmen

hau

sinatu

dute

Erakundearen izenean

UPV/EHUren izenean:

Izena
Kargua

Izena
Kargua

Gasteizen,

2004ko
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