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Solicitud Genérica
Eusko Jaurlaritza - Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea - EJIE
Documento de solicitud genérica para cualquier ayuda del Gobierno Vasco
Euskal autonomia erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko 
zientzia-, teknologia- eta enpresa-ingurunean ikertzaileak eta teknologoak 
prestatzeko programa 
IKERTZAILEEN ETA TEKNOLOGOEN EGONALDIAK 
Atxikitzeko zentroez bestelako egonaldiak 
EGONALDIAREN KOMUNIKAZIOA 
 Nortasun datuak 
Izena eta abizenak: 
Bekaren deialdia:
Beka
-
mota:
Doktoratu aurrekoa
Teknologoa
Atxikitze zentroa:
Proiektuaren izenburua: 
Proiektuaren
t
utorea:
 Komunikazioa 
Atxikitako zentroa ez den beste batean egin beharreko egonaldiari buruzko informazio hau JAKINARAZI DU: 
Lekua (hiria eta herrialdea): 
Atxikipen zentroa: 
Tutorea:
Hasiera data: 
Amaiera data: 
Mugikortasun
-
edo egonaldi
-
gastuak finant
zatzeko beste laguntzarik 
BAI
EZ
eskatu edo lortu duela. 
Erantzuna baiezkoa bada, zehaztu organismoa:
D
a
t
a
:
Tutorearen oniritzia
-
Izena
:
Sinadura
:
Sinadura
:
O
HARR
A:
Erantsi onarpenaren egiaztagiria
IKERTZAILEEN ETA TEKNOLOGOEN EGONALDIAK 
Atxikitzeko zentroez bestelako egonaldiak 
BESTE LAGUNTZA BATZUEN DEKLARAZIOA 
Nortasun datuak
Izena eta abizenak: 
Bekaren deialdia: 
Beka-mota: 
Doktoratu aurrekoa 
Teknologoa 
Atxikitze zentroa:  
Proiektuaren izenburua: 
Proiektuaren tutorea: 
 Deklarazioa 
ADIERAZTEN DUT estatuko, autonomia-erkidegoko edo tokiko beste erakunde, organismo edo administrazio batzuetatik 
honako laguntza hauek eskatu/lortu ditudala, egonaldiaren gastuak finantzatzeko: 
-
Data: 
Sinadura: 
Lekua (hiria eta herrialdea): 
Atxikipen-zentroa: 
Egonaldia:
-
tik
-a arte
 Justifikazioa dokumentazioa 
JUSTIFIKAZIO-AGIRI hauek erantsi dira:
Laguntza eskaera
Laguntza ematea
Laguntzaren justifikazioa eta likidazioa
Laguntzaren izena eta deialdia: 
Erakunde emailea:
Finantzatutako gastua:
Eskatutakoa:
Emandakoa:
Laguntzaren izena eta deialdia:
Erakunde emailea:
Finantzatutako gastua:
Eskatutako
a
:
Emandakoa:
Laguntzaren izena eta deialdia:
Erakunde emailea:
Finantzatutako gastua:
Eskatutakoa:
Emandakoa:
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