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Eusko Jaurlaritzaren Erakundearen logotipoa
I. ERANSKINA
ENPRESA ETA ERAKUNDE PRIBATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK,
AHOLKULARITZA-ENPRESA HOMOLOGATUAK KONTRATATZEKO, EMAKUME ETA
GIZONEN BERDINTASUNARI BURUZKO DIAGNOSTIKOAK ETA BERDINTASUN-PLANAK 
EGIN DITZATEN
 
Izartxo batekin (*) markatutako datuak nahitaezkoak dira
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Emakundearen logotipoa
kargua
dudala,  hitz ematen dut aurrera jarraituko dudala diagnostikoa eta berdintasunerako plana egiteko hasiko lan-prozesuarekin,
harik eta enpresa edo erakundea emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunerako Lankidetza Erakunde bihurtu arte, 424/1994
Dekretuan ezarritako moduan. Horretarako, aitorpen hori eskatutako dut, diru-laguntza esleitzeko ebazpena EHAAn argitaratu
eta urte biren barruan.
Izpta.:
Konpromisoa
(erakundean betetzen duen kargua) izendatzen dut diagnostikoa eta
berdintasun-plana egiteko lan-prosezua dinamizatzeko arduradun.
Izpta.:
Dinamizatzailearen izena
Ba al dago entitatean langileen sindikatu-ordezkaritza?
Entitatean langileen sindikatu-ordezkaritzarik dagoen adierazi
Sindikatu-ordezkaritza barneko lan-taldearen partaidea da?
Sindikatu-ordezkaritza barneko lan-taldearen partaidea den adierazi
Representación sindical
Barneko lan-taldearen osaera
Izen-abizenak
Postua
Taldea osatzeko irizpideak
Laguntza osagarriak
Beste finantzazio-iturririk izan duzu?
Beste finantzazio-iturririk izan duzun adierazi
Zeintzuk?
Emandako
zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzarik eskatu duzu?
Beste laguntzaren bat eskatu duzun adierazi
Zein erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
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