IKASLEEN DIRULAGUNTZAK
2020KO DEIALDIA
ESKAERA EGITEKO JARRAIBIDEAK
1. ESKAERA AURKEZTEKO BIDEA AUKERATU
1.1. Dirulaguntzaren eskaera Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoaren bitartez egin behar da eta bertarako
sarbide zuzena www.habe.euskadi.eus/zerbitzuak/1038703 helbidea duzu. Halaber, HABEren web
orrialdean sartu IKASLEENTZAKO DIRULAGUNTZAK/EGOITZA ELEKTRONIKOA. SARBIDEA helbidean eta
bertatik ere egoitza elektronikora joango zara.
1.2. Eskaera egiteko ordenagailua erabili behar duzu. Egoitza elektronikoan zaudela, bi aukera ikusiko dituzu:
“Eskabide elektronikoa” eta “Aurrez aurreko aurkezpena”.
1.3. “Eskabide elektronikoa” hautatuz gero, identifikazio elektronikoa egin behar duzu, ziurtagiri elektronikoa
erabiliz. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak identifikazio elektronikorako honako sistema hauek eskaintzen
ditu:
a) Erabiltzailea, pasahitza eta itsasontzi-jokoa (koordenadak) edo b@kq txartela: sistema honek ez du
inolako softwarerik instalatzeko eskatzen, ezta inolako hardwarerik ere zure gailu elektronikoan.
b) Ziurtagiri digitalak (eNAN, herritarren ziurtagiria, IZENPE txartela, etab.): Sistema honek zure gailu
elektronikoan softwarea eta hardwarea instalatzeko eskatzen du.
Identifikazio elektronikoa egin ondoren, hurrengo pausua datuak betetzea da eta, eskabide

elektronikoa hautatu duzunez, formularioaren datu gehienak beteta izango
dituzu: datu pertsonalak, egiaztatutako mailak eta deialdiaren arabera diruz laguntzea dagokizuna. Eta
zuk honako datu hauek adierazi beharko dituzu soilik: ordaindutako matrikulak; beste dirulaguntzarik jaso
baduzu, zein udalek eta zenbat eman dizun; eta azkenik, dirulaguntza zein banku-kontutan jaso nahi
duzun.

B@kq txartela izapidetzea gomendatzen dizugu: erabiltzailea, pasahitza eta
itsasontzi-jokoaren B@kq txartela.
1.4. “Aurrez aurreko aurkezpena” hautatuz gero, bete beharreko formularioa hutsik edukiko

duzu eta datu guztiak zeuk idatzi beharko dituzu: datu pertsonalak; egiaztatutako mailak;
ordaindutako matrikulak; beste dirulaguntzarik jaso baduzu, zein udalek eta zenbat eman dizun; eta
azkenik, dirulaguntza zein banku-kontutan jaso nahi duzun.
Gainera, datuak bete ondoren, formularioa inprimatu, sinatu eta ZUZENEAN zerbitzuko edozein
egoitzatan, HABEren bulego batean edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen Legearen (urriaren 1eko 39/2015 Legea) 16. artikuluak zehaztutako tokietan, eta EAEko
Administrazio Orokorraren eta haren erakunde autonomoen erregistroen sorrera, antolaketa eta
funtzionamenduari buruzko Dekretuan (apirilaren 29ko 72/2008 Dekretua) adierazitakoetan.

NON ETA NOLA LORTU ITSASONTZI-JOKOAREN TXARTELA (b@kq txartela)?
NON: edozein KZgunetan, ZUZENEAN zerbitzuaren bulegoetan edo IZENPEren
webgunean jasotako gainerako arreta presentzialeko puntuetan.
NOLA: bertara joan, zure NAN aurkeztu eta unean bertan emango dizute.
NOLA ERABILI ITSASONTZI-JOKOAREN TXARTELA (b@kq txartela)?
Identifikazio-modu honek hiru atal ditu:
• Erabiltzailea: zure NAN-zenbakia, kontrol-letra barne.
• Pasahitza: zuk zeuk bakarrik ezagutzen duzun 8 karaktere alfanumerikoen multzoa.
• Itsasontzi-jokoa: egitura hau daukan koordenatu-sistema bat:
ABDE
FGHI
JKLM
NOPR
2236
2053
8467
8538
Identifikazio elektronikoa egiteko datu hauek sartu behar dituzu:
1. NAN: NAN zenbakiak sartu behar dituzu, kontrol-letra barne.
(Adibidez, 12345678B)
2. Pasahitza: zure pasahitzaren 8 karaktereak sartu behar dituzu. (Adibidez, 123456Po)
OHARRA: pasahitza gogoratzen ez baduzu, hautatu “Pasahitza ahaztu al zaizu?” aukera.

“SARTU” botoia aukeratu.

Hurrengo pantailan, sistemak hiru letra eta pantailako teklatua agertaraziko dizkizu. Adibidez: G H R
Pantailako teklatua erabilita, eskatzen dizkiguten
3 koordenatuak sartu behar dituzu.
(Adibidez, 058 koordenatuak aukeratuko
zenituzke, GHR letrei dagozkienak).
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“JARRAITU” botoia aukeratu.

Modu elektronikoan identifikatu ondoren, eskaera egiteko formulariora joango zara eta datu gehienak bistan
izango dituzu.

2. ESKAERA OSATU (formularioa bete) ESKABIDE ELEKTRONIKOAREN BIDEZ
Edozein laguntzatarako eskabide elektronikoa egiteko pausuak hauek dira:
1.- Lehen pausua: Identifikatu
2.- Bigarren pausua: Datuak bete
3.- Hirugarren pausua: Dokumentuak erantsi (beharrezkoa bada)
4.- Laugarren pausua: Sinatu eta bidali
2.1. Identifikatu

Nahitaez bete beharreko datuak dira (*) izartxo gorriz markatutako eremuak.
Lehendabizi, adierazi zeure izenean (titular gisa) jardungo duzun ala beste pertsona edo erakunde baten
izenean (ordezkari gisa).

Ordezkari gisa eginez gero eskaera, adierazi dirulaguntzaren onuradunaren datuak.

Ondoren, jakinarazpenetarako datuak adierazi.

Datu guztiak adierazitakoan, sakatu “HURRENGOA”.
2.2. Datuak bete
Eskabide-inprimaki guztiek dute “IKASLEAREN DATUAK” izeneko hasierako fitxa eta “ERANTZUKIZUNPEKO
ADIERAZPENAK” izeneko amaierako fitxa. Bi fitxa horien artean, egiaztatutako mailak eta ordaindutako
matrikula-gastuak agertuko dira fitxetan antolatuta.

Eskabidea betetzen ari garela, sartu ahala, datuak gordetzen joatea komeni da (Word-en daukagun
“Gorde honela...” aukera bezala), “Eskabidea gorde” aukera erabilita. Horrela, gorabeheraren bat
gertatuz gero (saioa amaitu, tentsioa eten, eta abar), sartutako datuak ez ditugula galdu ziurtatuko dugu.

OHARRA: “Eskabidea gorde” aukerak EZ du esan nahi eskabidea bidali eta Administrazioan erregistratuta
geratu denik.

“IKASLEAREN DATUAK” fitxan eremu hauek daude:
• Ikaslearen datuak harremanetarako.
• Harremanetarako telefonoak.
• Bankuaren datuak

Ondoren, maila egiaztagarriak fitxa ikusiko duzu.

Ondoren, ordaindutako matrikula-gastuak adierazi.

“ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK” izeneko fitxan daude bilduta laguntzen deialdiaren araudian
aipatutako erantzukizunpeko adierazpen guztiak.

OHARRA: Nahitaez bete beharreko datu guztiak sartu eta gero, “HURRENGOA” botoia aukeratuko duzu.

2.3. Dokumentuak erantsi (beharrezkoa bada)
Prozeduran eskatzen diren dokumentu motak ikus ditzakezu jarraian. Dokumenturen bat igotzeko, sakatu
Erantsi. Mota bereko dokumentu gehiago eransteko, sakatu Gehitu.

HABEk ofizioz egiaztatuko ditu eremu honetan zerrendatzen diren datuak.

Ondoren, honako datu hau egiaztatzeko Administrazioak zure baimena beharko du.

Aurreko pausoetan egiaztatze horren aurka egonez gero, eskatutako dokumentua aurkeztu beharko duzu
hurrengo multzoan, Eskatutako dokumentu motak multzoan.

“HURRENGOA” botoia sakatu.

2.4. Sinatu eta bidali
Pausu honetan, eskabide osoa ikusiko duzu beteta, ondo dagoen ikusteko eta balidatzeko. Ados bazaude,
“SINATU ETA BIDALI” botoia hautatuko duzu.
Hasieran egin bezala, itsasontzi-jokoaren b@kq txartela erabiliz sinatu beharko duzu (hiru letra emango
dizkizu sistemak eta zuk dagozkien zenbakiak sartu beharko dituzu). Sinatu eta bidali ondoren, ondoko
pantailak agertuko dira:

Zure eskabidea ondo
sinatu eta bidali da.
Erregistroaren frogagiria
deskargatu eta gorde
dezakezu lortu
erregistroaren frogagiria
estekaren bidez.
Espedientea kontsultatu
ahal izango da Nire
Karpetan minutu batzuk
igarota.

Erregistroaren frogagirian daude:
• Erregistro-zenbakia
• Erregistro-data
• Eskabidearen jasotze-data
• Administrazio-isiltasunaren
ondorioa
• Ebazteko gehienezko epea

Aukeratu “ESKABIDEA
DESKARGATU” botoia eskabidea
gailu elektronikora deskargatzeko
edota inprimatzeko.

Eta prozesua amaitu duzu, dirulaguntzaren eskaera aurkeztuta daukazu.

