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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
1.- EAEko erakunde eskatzailearen datuak
-
2.- Erakunde eskatzailearen legezko ordezkariaren identifikazio-datuak 
-
Programen deialdian parte hartu ahal izateko eskakizunen eta gaitasunen egiaztapena EHAAn noiz argitaratu den:
Oharra: Partzuergoa bada, 1. eta 2. atalak bete beharko ditu partzuergoko erakunde bakoitzak, eta partzuergoburu den erakundea ezarriko da lehenik.
3.- Eskabideari buruz jarduteko erakundearen erreferentziazko pertsonaren identifikazio-datuak
4.- Tokiko erakundearen identifikazio-datuak
-
5.- Tokiko erakundearen legezko ordezkariaren identifikazio-datuak 
-
Oharra: Partzuergoa bada, 4. eta 5. atalak bete beharko ditu partzuergoko erakunde bakoitzak, eta partzuergoburu den erakundea ezarriko da lehenik.
6.- Programaren izena (gehienez hamar hitz)
7.- Zein herrialdetan burutuko den
8.- Jarduera-sektorea (CAD)
9.- Jarduera-sektorea lau urteko gidaplana GLEA
10.- Programaren iraupena 
11.- Programaren finantzazioa
Tokiko moneta euroen truke aldatzeko erabilitako kanbio-mota:
Emandako/dauden edo eskatutako beste ekarpen batzuk (zehaztu):
Emandakoa/Dagoena
Eskatutakoa
EAEko erakunde eskatzailea
Tokiko erakunde bazkidea
Xede-biztanleria
Bestelako ekarpenak (baterako finantzaketa iturri bakoitzeko lerro bat sartu)
12.- Erantzukizunpeko adierazpenak
13.- Onartutako balidazioak 
14.- Konpromisoak
15.- Aurkeztutako agiriak (markatu X batekin dagokion laukitxoa)(*) Nahitaezko eremua
Zehaztu:
Erakunde eskatzaileari buruzko agiriak
Tokiko erakundeari buruzko datuak
Aurkezten den lehen aldia bada edo aurreko urtearekiko aldaketarik badago soilik aurkeztu beharko dira administrazioko agiriak. Lehenago aurkeztu izan bada, aipatu erreferentziazko espedientea:
A) ADMINISTRAZIO-ESKAKIZUNEN AKREDITAZIOA
B) FINANTZA-GAITASUNAREN AKREDITAZIOA:
C) KUDEAKETA-GAITASUNAREN AKREDITAZIOA:
D) GAITASUN SOZIALAREN AKREDITAZIOA:
E) GAITASUN ESTRATEGIKOAREN AKREDITAZIOA:
F) PARTZUERGOAK
(Legez erakundea ordezkatzen duen eskatzailearen sinadura)
(Tokia)
(Data)
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