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BALANTZE EKONOMIKOA ETA GASTUEN JUSTIFIKAZIOA
1. Gastuak justifikatzeko agirien zerrenda sailkatua
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Jarduerak eragindako gastuak justifikatzeko agirien zerrenda sailkatua betetzerakoan honako datu hauek zehaztu beharko dira:
●
Mota: gastua zuritzeko erabiliko den agiria faktura, nomina, TC1 ala TC2 den zehaztu.
●
Zenbakia: faktura bada, zenbakia eta, hala badagokio, seriea.
●
Data: fakturaren jaulkitze data. Nomina bada, dagokion hilabetea.
●
Igorlea/hartzailea: fakturaren igorlearen izen-abizenak edo baltzuaren izena. Nomina bada, langilearen izen-abizenak.
●
Kontzeptua: fakturan ageri den kontzeptua.
●
Zenbateko osoa: fakturaren edo nominaren zenbateko osoa zehaztu.
●
Egozten zaion zenbatekoa: zehaztu zenbateko oso horretatik zenbat egozten zaion kontzeptu horri.
●
Guztira: kontzeptu bakoitzean fakturaren eta nominaren bidez zuritutakoaren batuketa.
2. Proiektuaren behin betiko balantze ekonomikoa
Justifikazio gastuen laburpena (Behin betiko gastuak)
Langile gastuak
Bestelako gastuak
Behin betiko gastuak, guztira:
Behin betiko diru-sarrerak
Finantziaketa propio
Publiko finantziaketa
Eusko jaurlaritza
Foru aldundia
Udaletxea
EUDEL
Estatuko administrazioa
Europako Batzordea
Bestelakoak
Publiko finantziaketa, guztira
Behin betiko diru sarrerak, guztira
●
Jasotako datu guztiak egiazkoak dira eta ados nago  Ebazten duen erakundea gaiarekin lotutako edozein ziurtagiri egiaztatzearekin, diru-laguntza behar bezala erabili dela egiaztatzeko; eta, horretarako, jatorrizko ziurtagiriak aurkezteko eskatu ahal izango didate.)
Erakunde eskatzailea (k):
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