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II. ERANSKINA 
ERAKUNDE ESKATZAILEAREN DATUAK
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
.\LOGO oficial.jpg
Emakunderen logotipoa
ERREGISTROAREN DATUAK / IZENA EMATEN DUEN ERROLDA
Estatuetan, helburuen artean, emakumeen eta gizonen berdintasunaren sustapena jasotzen da (hitzez hitz kopiatu): *
Bazkideak onartzeko prozedurak, betekizunak eta bazkide-motak aipatzen diren kapitulua 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: (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
Presidentzia
Idazkaritza
Diruzaina
Beste batzuk (zehaztu)
BESTE FINANTZIAZIO ITURRIAK
Beste finantziazio iturririk izan al dituzu?
Beste finantziazio iturririk izan dituzun adierazi
Zeintzuk?
Emandako
zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzarik eskatu al dituzu?
Beste laguntzaren bat eskatu duzun adierazi
Zein erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
AURKEZTUTAKO DOKUMENTAZIOA
Aurkezten diren dokumentuen zerrenda
I. eranskina - Diru-laguntzak, 2012ko ekitaldian, euskal autonomia erkidegoan emakumeen eta gizonen berdintasunaren alde diharduten elkarte mistoentzat eta gizonez osatutako elkarteentzat
II. Eranskina - Erakunde eskatzailearen datuak - Dokumentazioa
III. Eranskina - Jardueren programa
VI. Eranskina - Justifikatzeko memoria
Egiaztagiria, dagokion foru ogasunak egina, erakunde eskatzailea BEZaz salbuetsita dagoela egiaztatzeko
«Datuen alta/Hirugarren interesduna» inprimakia
Emakumeen eta gizonen berdintasunaren alorreko prestakuntzaren fotokopia eta/edo esperientziaren egiaztagiria
Erakunde eskatzailearen estatutuak
Beste agiri batzuk
Erakundearen ordezkariaren sinadura
8.2.1.3144.1.471865.466488
II. Eranskina - Erakunde eskatzailearen datuak
2012/04/26
II. Eranskina - Erakunde eskatzailearen datuak
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