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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ESKABIDEAN ERANTSI BEHARREKO MEMORIA ETA AURREKONTUA
toki-mailako erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-laguntzak emateko modua arautu eta horretarako deia egiten duen AGINDUAren arabera
Erakunde eskatzailearen datuak
DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y POLÍTICAS SOCIALES
ENPLEGUKO ETA GIZARTE
POLITIKETAKO SAILA
Udalak 2016ko apirilaren 15a baino lehen gazte ekipamenduko konpetentzia garatu du?
Proiektua
OHARRA: Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako Jabetza Publikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz, deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, parte-hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimenduko dituztenak, fitxategi batean jasoko dira. Fitxategi honen helburua deialdi honetako diru-laguntzak eta deialdi honekin zer ikusia duten beste edozein prozedura edo espediente administratiboa kudeatzea izango da, eta baita deialdi honetara aurkezten diren pertsonei deialdiaren garapenari buruz informatzea ere. Fitxategi honen arduraduna Enpleguko eta Gizarte Politiketako Saileko Gazteria Zuzendaritza da. Lege horretan adierazitako sarbide, zuzenketa, ezabatze eta aurkatze eskubideak erabiltzeko Enpleguko eta Gizarte Politiketako Sailera jo beharko da, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz. Halaber, deialdi honetan parte hartu duten pertsonek fitxategian dauden datu pertsonalak Euskal Autonomia Erkidegoko beste herri-administrazioei uzteko baimena ematen dute, deialdi honen xede berdinetarako bakarrik eta, Gazteria Zuzendaritzari baimena ematen diote beste erakunde publiko batzuetan aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko.
Harreman pertsonaren identifikazio datuak, informazioa igortzeko
Proiektuaren memoria
Aurrekontua
GASTUAK
Kontzeptua
Zenbatekoa
Gastuak guztira
INBERTSIOA
Kontzeptua
Zenbatekoa
1.- Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzari eskatutako dirulaguntza (gastu guztien %70, gehienez ere):
2.- Beste finantzaketa-iturri batzuk
Importe
	2.a) Eskaeraren datarako eman diren beste laguntza batzuk
Importe
	2.b) Beste diru-sarrera batzuk
Importe
	2.c) Entitate eskatzailearen diru-ekarpena: (20.000 biztanle baino gehiagoko entitateen kasuan
	gastuaren % 30 izan behar du gutxienez)	           
Inbertsioa guztiraOharra: zenbatekoak gastuekin bat etorri behar du.
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