
 

 

I. ERANSKINA 

ESKABIDEAREN MEMORIA 

– Ikertzaile nagusiaren edo proiektuaren arduradunaren izena: egin klik edo 
sakatu testua idazteko. 

– Zer deialditan hartuko den parte: egin klik edo sakatu testua idazteko. 

– Proiektuaren izena: egin klik edo sakatu testua idazteko. 

– Data: egin klik edo sakatu testua idazteko. 

– Orri kopurua (azala barne): egin klik edo sakatu testua idazteko.  



 

 

 

IZENA. Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

IKERTZAILE NAGUSIA EDO PROIEKTUAREN ARDURADUNA. Egin klik edo sakatu testua 
idazteko. 

IRAUPENA: 1 urte ☐ 2 urte ☐ 3 urte ☐ 

LABURPENA (Proiektuaren helburuak eta metodologia) (gehienez 250 hitz) 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

TITLE. Egin klik edo sakatu testua idazteko. 



 

 

SUMMARY (Objectives and methodology): 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

  



 

 

 
Gaiaren aurrekariak eta oraingo egoera (3 orri gehienez) 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

Bibliografia behinena (1 orri gehienez) 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

Hipotesia: 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

Helburuak: 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

  



 

 

 
Metodologia (diseinua, aztergaiak, aldagaiak, datuen analisia eta ikerketaren mugak) (3 orri 
gehienez) 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

  



 

 

 
Lan-plana (lantalde osoaren zereginak garatzeko eta banatzeko etapak, eskatzen diren 
langileentzat aurreikusitako esleipenak barne; bekadunak badira, aurreikusitako prestakuntza-
plana zehaztu. Adierazi proiektua non egingo den) (orri 1 gehienez) Egin klik edo sakatu testua 
idazteko. 



 

 

Ikerketa-taldeak gaian daukan esperientzia (orri 1 gehienez) 
Egin klik edo sakatu testua idazteko.  



 

 

 

Jendarteratze-plana: 
1.– Proiektuaren garrantzia eragin klinikoari, asistentzialari edo garapen teknologikoari 
dagokienez. 

2.– Proiektuaren garrantzia eragin bibliometrikoari dagokionez 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

Proiektua gauzatzeko eskuragarri dauden baliabideak 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

  



 

 

Eskatutako laguntzaren justifikazio zehatza (orri 1 gehienez) 
Egin klik edo sakatu testua idazteko.  



 

 

 

ESKATUTAKO AURREKONTUA (urteka banakatuta) 

1.– Langile-gastuak 1. urtea 2. urtea 3. urtea guztira 

Egin klik edo sakatu testua idazteko. 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

GUZTIZKO PARTZIALA 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

2.– Gauzatze-gastuak 1. urtea 2. urtea 3. urtea guztira 

a) Ondasunak erostea eta zerbitzuak 
kontratatzea (inbentariagarria, 
suntsikorra eta beste gastu batzuk) 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo sakatu testua idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

GUZTIZKO PARTZIALA 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

b) Bidaiak eta dietak 1. urtea 2. urtea 3. urtea guztira 

Egin klik edo sakatu testua idazteko. 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

GUZTIZKO PARTZIALA 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

3.– Zeharkako kostuak 1. urtea 2. urtea 3. urtea guztira 

Egin klik edo sakatu testua idazteko. 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

ESKATUTAKO LAGUNTZA, GUZTIRA 
Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 

Egin klik edo 
sakatu testua 

idazteko. 
ERANSKINAK 
Egin klik edo sakatu testua idazteko. 


