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IV- ERANSKINA
BIZI-KALITATEA HOBETZEKO PROIEKTUA JUSTIFIKATZEKO MEMORIA ETA MEMORIA EKONOMIKOA
..\Familia\Imagenes\EJ.jpg
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN ETA KONTSUMO SAILA
Osasun Publikoko Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y CONSUMO
Dirección de Salud Pública
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
0.- ESKABIDE-DATA
1.- INFORMAZIO OROKORRA
1.1.- Proiektuaren iraupena *
2.- JARRAIPEN TEKNIKOA
2.3.- Emaitzak lortzea (deskribatu aurreikusitako emaitza, hori neurtzeko adierazleak, eta zehaztu zein neurritan lortu den) 
 
2.4.- Garatutako jardueren zerrenda:
Aurreikusitako jarduera
  Amaituta            Egin gabe
Aurreikusitako jarduera amaituta edo egin gabe badago hautatu.
Aurreikusi gabeko jarduera
2.5.- Jardueren kronograma eguneratzea (2.4. atalean deskribatutako jarduerak izendatu, eta bakoitza zein hiletan egin den markatu (x))
Jarduera
Urt
Ots
Mar
Api
Mai
Eka
Uzt
Abu
Ira
Urr
Aza
Abe
3.- BALORAZIOA
4.- PROIEKTUKO GASTUEN MEMORIA XEHATUA. JUSTIFIKAZIOA
Deialdi honetan onartutako zenbatekoa
Kontzeptua
Gauzatu den proiektuko gastu 
guztiak
Laguntza horri 
egotzitako zenbatekoa
Langileak (nominak eta gizarte-segurantzako gastuak)
Profesional independenteen zerbitzuak
Joan-etorriak eta otorduak
Ekipamenduak eta materialak
Argitalpenak eta komunikazio-jarduerak
Kudeaketa eta administrazioa
Beste gastu batzuk (zehaztu)
Zuzeneko gastuak, guztira
Alokairuak eta errentamenduak
Konponketak eta kontserbazioa
Beste gastu batzuk (zehaztu)
Zeharkako gastuak, guztira
Proiektuaren gastuak, guztira
* Egotzitako zeharkako gastuen atala, gehienez, onartutako laguntzaren % 10 izango da.
Proiektua finantzatzeko beste bide batzuk:
Zeintzuk
Zenbatekoa
Erakundearenak berarenak
Erabiltzaileen ekarpenak
Beste erakunde batzuenak. Zeintzuk
Beste diru-sarrera batzuk (zehaztu)
Guztira
Deialdi honetan aitortutako zenbatekoaren eta beste finantzabide batzuen zenbatekoaren arteko batuketa ezin izango da proiektuaren aurrekontu osoaren zenbatekoa baino gehiago izan.
5.- GASTUA ZURITZEKO AGIRI-ZERRENDA
Gastua zuritzeko agiri guztien zerrenda, deialdi honetan jasotako zenbatekoekin. 
Zuzeneko gastuak
Kop.
Kopurua
Agiriaren
izaera 
Kontzeptua
Emailea
Data
Kopurua
Egozte %
Zenbatekoa
Zuzeneko gastuak, guztira
Zeharkako gastuak (Iniziatiba sozialek bete behar dute bakarrik - IV Kapitulua)
Kop.
Kopurua
Agiriaren
izaera 
Kontzeptua
Emailea
Data
Kopurua
Egozte %
Zenbatekoa
Zeharkako asgtuak, guztira
Guztira
Taula hau erreferentzia gisa eransten da; beste formatu batean aurkez daiteke, betiere pareko informazioa ematen bada.
6.- JARDUERAREKIN ZERIKUSIA DUEN DOKUMENTAZIO PUBLIKOA
Jarduerarekin zerikusia duen dokumentazio publikoa, adibidez, prentsa-laburpenak edo landutako heziketa materialak, errepikatuko eta zabaldutako proiektuaren fondoen kargura. Dokumentazioa paperan, digitalan eta/edo lotura elektronikoen bidez kreditatu ahal izango da.
Erakunde ordezkariaren izenpea eta erekunde eskatzaileko zigilua
Aitortzen dut egiazkoak direla, bai justifikazioan jasotako datuak,baita horri atxikitako dokumentazioko datuak ere.
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Memoria justificativa de actuación de Calidad de Vida en euksera.
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