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II. ERANSKINA 
GAIXOEN KOLEKTIBOEN ETA HAIEN FAMILIEN BIZI-KALITATEA HOBETZEKO JARDUERAK SUSTA DAITEZEN DIRULAGUNTZAK ESKATZEKO MEMORIA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
DATU OROKORRAK
Erakundearen izena
Proiektuaren izenburua
LAGUNTZA ZER JARDUERATARAKO ESKATU DEN
1.- Jardueraren justifikazioa, zer egoerari erantzun nahi zaion (deskribapena), zer faktoreren gainean eragin nahi den
2.- Dirulaguntza eskatu den jarduera eginda zer helburu espezifiko lortu nahi diren
3.- Aurreikusitako jardueraren garapenari buruzko deskribapena (edukiak, faseak, zereginak, kudeaketa-prozesuak, jardueraren kokapena edo lurralde-eremua, jarduera garatuko den leku fisikoa, denbora-kokapena, aurrekontua, etab.)
4.- Jardueraren ebaluaketa egin jarraipen-adierazleak eta eraginaren adierazleak erabiliz eta parte hartu dutenak gustura zenbateraino geratu diren ebaluatu
5.- Desberdintasunak aintzat hartu: ezberdintasun sozioekonomikoei aurre egiteko neurriak (egoera sozioekonomikorik eskasenean direnek ere bidea izan dezaten); proiektuan genero-ikuspegia ere barneratu (osasun- eta gaixotasun-prozesuetan generoak eragiten dituen ezberdintasunak kontuan hartu); jarduerara iristeko bidea erraztu (elkarteren batean direnak eta ez direnak, lurraldeko bazter guztietako bizilagunak, etab.)
6.- Jarduera diseinatzeko kontuan hartutako irizpide teknikoak zein diren, xede-populazioak eta boluntarioek parte-hartzeari dagokionez
7.- Jarduera beste elkarte batzuekin koordinaturik egin, federazio edo beste esparruren bateko erakundeekin
8.- Koordinazioa eta sinergia, aurreikusitako jardueren eta prestazio, zerbitzu edo ekintzen, eta esparru sanitarioko eta/edo sozio-sanitarioko uneko politika publikoen artean
PROIEKTUAREN AURREKONTU GUZTIA XEHATURIK
Azalpena
Proiektuaren aurrekontu xehatua
Langileak (nominak eta gizarte-segurantzako gastuak)
Beren kabuz lan egiten duten profesionalen zerbitzuak
Ekipamenduak eta materialak
Argitalpenak eta komunikazio-jarduerak 
Beste zenbait gastu (zehaztu)
Zuzeneko gastuak, guztira
Alokairu eta errentamenduak
Konponketak eta mantentze-lanak
Kudeaketa eta administrazioa
Garraioa eta dietak
Beste zenbait gastu (zehaztu)
Zeharkako gastuak, guztira
Proiektuaren aurrekontua, guztira
Proiektua finantzatzeko iturriak
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 zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Kopurua
Zuzeneko gastuak
Zeharkako gastuak
Eskatutakoa guztira
Eskatutako zenbatekoaren eta beste finantza-iturri batzuen bidez lortutako zenbatekoaren batura ezin da proiektuaren aurrekontu guztia baino gehiago izan. 
 
Zeharkako gastuen atala, gehienez, onartutako laguntzaren % 10 izango da.
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