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II ERANSKINA 
GAIXOEN KOLEKTIBOEN ETA HAIEN FAMILIEN BIZI-KALITATEA HOBETZEKO JARDUERAK SUSTA DAITEZEN DIRU-LAGUNTZAK ESKATZEKO MEMORIA
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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
INFORMAZIO OROKORRA
Entitatearen izena
Proiektuaren izena
ZER JARDUETARAKO ESKATZEN DA LAGUNTZA?
Izena:
Zein da jardueraren lurralde-eremua? Jarduera beste elkarte batzuekin batera edo federatuta egingo den. Jarduera, fisikoki, zer tokitan garatuko den:
Jardueraren justifikazioa. Deskribatu jarduerarekin zer egoerari erantzun nahi zaion:
Diru-laguntza zer jardueretarako eskatu den; zeintzuk dira jarduera horrekin lortu nahi diren helburuak?
Zer irizpide tekniko hartu da kontuan jarduera diseinatzeko, xede-populazioak eta boluntarioek parte-hartzeari dagokionez?
Jarduera nori zuzenduta dago? edo nor izan liteke horren onuraduna? Kuantifikazioa (lurraldeko edo EAEko onuradunen kopuruaren eta erasandakoen kopuruaren arteko kalkulua), ezaugarritzea (sexua, adina, erasandakoen desberdintasun sozioekonomikoei eta genero ikuspegiari arreta jartzea jarduera garatzeko):
Deskribatu jarduera nola garatuko den (edukiak, faseak, atazak, kudeaketa-prozesuak, kokalekua, denbora…):
Jarduera ebaluatzeko zein prozedura erabiliko da? Eta noraino iristea aurreikusten da? Adierazleak:
Koordinazioa eta sinergia; aurreikusitako jardueren eta prestazio, zerbitzu edo ekintzen, eta   esparru sanitarioko eta/edo sozio-sanitarioko uneko politika publikoen artekoa:
Jarduera gauzatzeko beharrezko giza baliabideak: kuantifikazioa eta ezaugarriak (prestakuntza, kualifikazioa, eta, hala badagokio, aurreikusi diren pertsonak identifikatzea). Adierazi erakunde-eskatzaileak zuzenean kontratatuko dituen horiek, ala ez:
Jarduera gauzatzeko beharrezko baliabide materialak eta azpiegiturak: deskribatu eta kuantifikatu, badituzuen edo ez adieraziz:
PROIEKTUAREN
kontzeptua
Proiektuaren aurrekontu xehatua
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 aurrekontua, guztira
Proiektuaren finantzabideak:
Zein
Zenbatekoa
Erakundearenak berarenak
Erabiltzaileen ekarpenak
Beste erakunde batzuenak. Zeinenak 
Beste diru-sarrera batzuk (zehaztu)
Guztira
Proiekturako eskatutako beste laguntza batzuk:
Erakundea
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Deialdi honetan eskatutako zenbetekoa:
Eskatutako zenbatekoa
Kopurua
%
Zuzeneko gastuak
Zeharkako gastuak
Eskatutako guztira
Eskatutako zenbatekoaren eta beste finantzabide batzuen zenbatekoaren arteko batuketa ezin izango da proiektuaren aurrekontu osoaren zenbatekoa baino gehiago izan.
Erakunde ordezkariaren izenpea eta erakunde eskatzaileko zigilua
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