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Izartxo batekin (*) markatutako datuak nahitaezkoak dira
(I. ERANSKINA) EMAKUMEEN KONTRAKO INDARKERIA-PORTAEREI 
BURUZKO SENTSIBILIZAZIOETA PREBENTZIO-JARDUERAK BULTZATZEN 
ETA SUSTATZEN DITUZTEN ERAKUNDE, ELKARTE ETA FUNDAZIOEI DIRU-LAGUNTZAK LORTZEKO PROIEKTUAREN DATUAK
..\berria.png
Logotipo del Instituto Vasco de la Mujer
Zein erregistrotan/erroldatan eman duzun izena
Erregistroaren / erroldaren izena: *
Estatutuen arabera, erakundearen helburua honako hau da (hitzez hitz kopiatu): *
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)
Gastuak
Zenbatekoa
Hizlarien/Irakasleen gastuak
Ordainsariak
Ostatua
Garraioa
Besterik (zehaztu)
Proiektuan baino ez diharduten langileen gastuak
Ordainsariak
Ostatua
Garraioa
Besterik (zehaztu)
Material-gastuak
Fotokopiak
Material didaktikoak (liburuak, ikus-entzunezkoak...)
Material-alokairua
Beste material batzuk (zehaztu)
Publizitatea
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)
Azpikontratazioak
Beste gastu batzuk (zehaztu)
Gastuak guztira:
Diru-sarrerak
Zenbatekoa
Elkarte/fundazioaren ekarpena
Beste zenbait erakunderen ekarpena
Eusko Jaurlaritza
Foru Aldundia
Udala
Beste batzuk (zehaztu)
Ekarpen partikularrak
Ebazteke dauden diru-laguntzak
Parte-hartzaileen ekarpena
Beste diru-sarrera batzuk (adierazi finantzaketa-iturria/Emandako zenbatekoa)
EMAKUNDERI ESKATZEN ZAION DIRU-LAGUNTZA
Diru-sarrerak guztira:
Adierazi proiektuaren aurrekontuarekiko ehunekoak, eremu hauei dagokienez:
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