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Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza (LANHITZ DEIALDIA)
ENTITATE ETA PROIEKTUAREN INGURUKO BESTE DATU BATZUK 
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
ENTITATE ETA PROIEKTUAREN INGURUKO BESTE DATU BATZUK 
Harreman-hizkuntza:
Harremanetarako hizkuntza aukeratu: euskara edo gaztelania eta euskara
Jarduera-mota aukeratu:- Lehen erabilera-planaren diseinua eta 2013ko kudeaketa-planaren garapena- 2013ko kudeaketa-planaren garapena
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
KULTURA ETA  HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA
Eskatzailearen datuak
Harremanetarako pertsona
Jarduera-mota
Beste datu batzuk
Emakumeak
Gizonak
Guztira
Langile-kopurua
Erakundeak "Emakumeen eta Gizonen Berdintasuerako lankidetza Erakundea" aitorpena indarrean du? 
Harremanetarako hizkuntza aukeratu: euskara edo gaztelania eta euskara
URTEKO EUSKARA-PLANAREN INPLIKATUAK
Inplikatu-kopurua
Emakumeak
Gizonak
Zertan, labur
Inplikatutako langileak guztira
AHOLKULARITZA
Enpresaren izena
TEKNIKARIA
Izen-abizenak
Emakumea/Gizona
e-maila
Telefonoa
 ko
Euskara plana nork onartzen duen aukeratu: zuzendaritzak edo aginte exekutibo gorena duen organoak
-n,
Euskara-planean, besteak beste, honako hauek jaso dira: entitatearen ohiko jardun-eremuak, euskara non eta zertarako erabiltzen den eta zein erabilera sustatu nahi den. Horretarako, euskara-planak landu ditzakeen ardatzak, jardun-eremuak eta helburuak hautatu eta lehenetsi dira.
Euskara-plana aztertu eta ontzat eman ondoren, hori garatzeko erabakiarekin ados azaldu da aipatutako aginte goreneko organoa eta, egindako planaren diseinua abiapuntu hartuta, baiezkoa eman die datozen urteetarako urtekako kudeaketa-plana definitzeari (hizkuntza-irizpideak, ekintzak, parte-hartzaileak, adierazleak, arduradunak, kostuak, epeak eta abar), garatzeko erabakiari eta plana garatzeko beharrezkoak diren baliabideak esleitzeari.
Azkenik, konpromisoa hartu du,  urtero planaren ebaluazioa egiteko eta, ebaluazioaren ondoren, aurreko plana hobetzeko zein  kudeaketa-plana(k) eta hizkuntza-lorpenak erakundean errotzen joateko hartutako neurriak ontzat emateko.
Euskara planaren onarpena (erantzukizunpeko adierazpena)
GASTUAK
Gastuen kontzeptuak
Lan-bolumena
Zenbatekoa
a)
Lehen  euskara planaren diseinua
b)
Testuen itzulpen eta egokitzapen-gastuak
Itzuli beharreko hitz-kopurua zehaztu
c)
Aldibereko itzulpen-zerbitzua
d)
Lanari lotutako hizkuntza trebakuntza orokorra
Guztirako klase-orduak zehaztu
e)
Laneko berariazko prestakuntza euskaraz
Guztirako klase-orduak zehaztu
f)
Softwarea (Kontzeptu honetan ez dira onartuko itzulpen gastuak. Itzulpen gastuak b) kontzeptuan sartu)
g)
Planaren jarraipena, ebaluazioa eta egokitzapena  (GUZTIRA)
g.1) Euskara Batzordearen jarduera (lantaldeak, azpibatzordeak…)
Guztirako bilera-orduak zehaztu
g.2) Euskara-koordinatzailearen dedikazioa
Bere ohiko lan-jardunaren ehunekoa zehaztu
g.3) Kanpo-aholkularitzaren kostua (jarraipenari, ebaluazioari edota Planhitz aplikazioa betetzeari dagokiena)
h)
Bestelako gastuak: ohiko euskalduntze- eta alfabetatze-gastuak ez dira sartzen.
Aurrekontua
Gastuak guztira
DIRU-SARRERAK
Kontzeptua
Zenbatekoa
Finantzaketa propioa
Eskatzailearen ekarpena (gutxienez %40koa)
Entitate pribatuen diru-ekarpenak
Besterik (zehaztu)
Finantzaketa propioa orotara
Finantzaketa propioa orotara gastu osoarekiko (ehunekotan)
Kontzeptua
Zehaztapena
Egoera
Zenbatekoa
Finantzaketa publikoa 
Erakundea
(…ko Udala; …ko Foru Aldundia, Eusko Jaurlaritza) 
Jarduera
Eskatuta
(Bai/Ez)
Esleituta 
(Bai/Ez)
Eusko Jaurlaritza, HPS, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza
Lanhitz 
Diseinua
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Eusko Jaurlaritza, HPS, Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza
Lanhitz kudeaketa-plana
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Foru Aldundia (lurraldea zehaztu):
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Udala (zehaztu):
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Beste (zehaztu):
Finantzaketa publikoa eskatu den adierazi
Finantzaketa publikoa 2013rako esleitua izan den adierazi
Finantzaketa publikoa orotara
SARRERAK GUZTIRA (Finantzaketa propioa orotara + finantzaketa publikoa orotara)
DEFIZITA (Diru-sarrerak - Gastuak)
Adierazi zein justifikazio-mota erabiliko duzuen, diru-laguntza jasoz gero, justifikatzeko:- Ohiko justifikazio-mota (jatorrizko fakturak edo hauen kopiak eta langile-gastuak zuritzeko nominak, tc1ak, tc2ak edo gastuaren zinpeko ziurtapena)- Justifikazio-kontu erraztua (VI. eranskina, fakturak, nominak, tc1ak edo baliokideak zerrendatuta)
Adierazi zein justifikazio-mota erabiliko duzuen, diru-laguntza jasoz gero, justifikatzeko:
Markatu  “x”batez behar diren laukiak: 
C.- BESTELAKO DOKUMENTAZIOA
Nahi izanez gero, erakunde eskatzaileak diru-laguntza jasotzeko aurkeztutako plana ondo balioesteko beharrezkotzat jotzen dituen agiri guztiak aurkez daitezke.
Justifikazio-mota
Aurkeztu beharreko agiriak
A.- ERAKUNDE ESKATZAILEARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
3.- Adierazle-sorta:
B.- AURKEZTURIKO PROIEKTUARI BURUZKO DOKUMENTAZIOA
Oharra: Aurreko idatz-zatietan aipaturiko dokumentazioa aurkeztu beharraz salbu daude kasuan kasuko ordezkari denpertsona fisiko edo juridikoaren bidez (eskaeraren erakunde titularraz bestelakoa) eskabidean berariazkoerantzukizunpeko adierazpena behar bezala bete eta hari dagokion laukia "x" batez markatu duten erakundeak.
Dokumentazioa
Oharra: Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzak eta Balorazio Batzordeak plana baloratzeko beharrezkotzat jotzen dituzten datu eta agiri guztiak eskatu ahal izango dizkiote erakunde eskatzaileari.
8.2.1.3144.1.471865.466488
Entitate eta proiektuaren inguruko beste datu batzuk
2014/02/17
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