
To view the full contents of this document, you need a later version of the PDF viewer. You can upgrade 
to the latest version of Adobe Reader from www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html 
 
For further support, go to www.adobe.com/support/products/acrreader.html


Izartxo batekin (*) markatutako datuak nahitaezkoak dira
(I. ERANSKINA) EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA-PORTAEREI BURUZKO SENTSIBILIZAZIO- ETA PREBENTZIO-JARDUERAK BULTZATZEN ETA SUSTATZEN DITUZTEN ERAKUNDE, ELKARTE ETA FUNDAZIOEI DIRU-LAGUNTZAK LORTZEKO PROIEKTUAREN DATUAK
.\LOGO oficial.jpg
Logotipo del Instituto Vasco de la Mujer
Zein erregistrotan/erroldatan eman duzun izena
Estatutuen arabera, erakundearen helburua honako hau da (hitzez hitz kopiatu): *
Erregistroaren / erroldaren izena: *
Zuzendaritza Batzordearen osaera *
Kide anitzeko gobernu-organoa/zuzendaritza batzordea -eskabidearen datan indarrean dagoena eta erregistroan edo erroldan erregistratuta dagoena- osatzen duten kideak, honako hauek dira: (hitzez hitz kopiatu, izenak eta karguak adieraziz. Erakundearen estatutuetan kide anitzeko gobernu-organo bat egotea aurreikusi gabe badago, presidentzian, idazkaritzan eta diruzaintzan daudenen izenak eta karguak adierazi):
Izena
Kargua
Presidentea
Proiektuaren datuak
A) Proiektuaren memoria * 
(lerro hauetan memorian kontuan hartuko diren puntu esanguratsuenak bilduko dira)
a) Proiektuaren kalitate teknikoa
b) Proiektuaren onura soziala
c) Euskara eta espainiera erabiltzea jardueraren publizitatean edo garapenean
B) Proiektuaren memoria ekonomikoa 
(Jarduera-programan agertu behar duen memoria ekonomikoaren laburpena, laguntza arautzen duen Ebazpenaren 6.1.c artikuluan ezarritakoari jarraituz)
 1. Proiektuaren gastuak
1. Funtzionamenduko gastu arruntak (ezin izango dira ezein kasutan proiektuaren kostu osoaren % 10 baino handiagoak izan)
2. Langile-gastuak (soldatak eta Gizarte Segurantza) (soil-soilik diruz lagundutako proiektua garatzen diharduten langileak)
3. Alokairuak eta kanonak (proiektuaren xede den jarduerari zuzenean eta esklusiboki loturik daudenak)
4. Zerbitzuen azpikontratazioa (ez dute gaindituko proiektuaren guztizko zenbatekoaren % 20)
Proiektuaren kostua guztira
 2. Proiektuaren finantziazioa
2.2. Proiektua garatzeko dagoeneko emandako diru-laguntzak (beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandakoak)
Erakundea
Zenbatekoa
Ebazpen-data
Guztira
2.3. Proiektua garatzeko eskatuta eta ebazteko zain dauden diru-laguntzak (beste erakunde publiko edo pribatu batzuei eskatutakoak)
Erakundea
Zenbatekoa
Guztira
 2.4. Proiekturako ekarpen partikularrak
Bazkideak / erabiltzaileak
Emandako zenbatekoa
Guztira
 2.5. Beste diru-sarrera batzuk (Finantziazio-iturria / Emandako zenbatekoa adierazi)
Finantziazio-iturriak
Emandako zenbatekoa
Guztira
8.2.1.3144.1.471865.466488
2014/04/08
Proiektuaren datuak
EMAKUNDE
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