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Eusko Jaurlaritzaren Erakundearen logotipoa
III. ERANSKINA: JUSTIFIKAZIO MEMORIA
Lurralde-eremua:
Elija
Jardueraren lurralde-eremua hautatu: tokian tokikoa, lurralde historikoa edo Euskal Autonomia Erkidegoa
Egutegia:
Erabilitako hizkuntza:
Jarduera zein hizkuntzatan egingo den hautatu: euskara, gaztelera, euskara/gaztelera edo beste bat
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Emakundearen logotipoa
Zuzeneko onuradunen kopurua (entitatekoak direnak eta bertan lan egiten dutenak):
Elija
Bitarteko onuradunen kopurua (jarduera gauzatzeko kontratatu direnak edo jarduera aurrera eramateko kontratatu den entitate edo enpresakoak direnak eta bertan lanean daudenak):
Elija
Azken onuradunen kopurua (eginiko jardueraren onurak jasoko dituztenak):
Elija
1. JARDUERA
Diruz lagundutako jardueratik ateratako produktua justifikatzen duen agiria erantsi, edozein euskarritan (ikastaro, jardunaldi edo kongresu baterako diseinatutako programa, egindako ikerketaren laburpena, argitalpena eta abar).
Gastuak
Hizlarien/irakasleen gastuak
Ordainsariak
Ostatua
Garraioa
Besterik (zehaztu) 
Jardueran baino ez diharduten langileen gastuak
Ordainsariak
Ostatua
Garraioa
Besterik (zehaztu) 
Material-gastuak
Fotokopiak
Material didaktikoak (liburuak, ikus-entzunezkoak...)
Material-alokairua 
Beste material batzuk (zehaztu) 
Pubizitatea
Diseinuak eta logotipoak 
Horma-irudiak eta liburuxkak 
Prentsako eta irratiko iragarkiak 
Besterik (zehaztu) 
Jarduerak egiteko lokalak alokatzea
Gastu arruntak
Posta
Telefonoa eta faxa
Besterik (zehaztu) 
Beste gastu batzuk (zehaztu) 
Gastuak guztira:
1. Jardueraren balantze ekonomikoa
1. Jardueraren diru-sarrerak
Emakunderen diru-laguntza 
Beste zenbait erakunderen ekarpena 
Eusko Jaurlaritza 
Foru Aldundia 
Udala
Beste batzuk (zehaztu) 
Bazkideen kuotak 
Parte hartzaileen ekarpena 
Besterik (zehaztu) 
Diru-sarrerak guztira:
Erakundearen ordezkariaren sinadura
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