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II. ERANSKINA
EZARRITA DAUDEN SISTEMA DIGITALEI BURUZKO EBALUAZIO-AZTERKETAK ETA HORIEK EZARTZEAREKIN PROPOSATU ZIREN HELBURUAK LORTU DIREN JAKITEKO EBALUAZIO-AZTERKETAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
Jaunak/andreak
Gisa:
Eta erakundearen legezko ordezkari
Egoitza soziala herri honetan du:
Kalea:
Postal-kodea:
Telefonoa:       
Faxa:       
Helbide elektronikoa:        
ADIERAZTEN DU:
Ordezkatzen duzun erakundeak betetzen ditu ezarrita dauden sistema digitalen bidez egiten diren jarduerak ebaluatzeko sistemak diseinatzeko eta aplikatzeko, eta horien bidez proposatutako helburuak lortu diren jakiteko diru-laguntza deialdian eskatutako baldintzak. Deialdia Osasun eta Kontsumoko sailburuaren 2012ko Urriaren 16ko Aginduaren bidez egin zen
DEKLARATZEN DU: 
Eskaera honetan aurkezturiko datuak egiazkoak direla eta erakundea diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko ezgaitzen duen kausa edo debekuren baten eraginpean ere ez dagoela.
 
ESKATZEN DU
EZAGUTZAREN GESTIOKO ETA EBALUAZIOKO ZUZENDARIA
Oharra: Agindu honen bidez aurreikusitako diru-laguntzak eskatzeko ematen diren datuak ”Ikerketa, osasun-ebaluazioa eta garapen profesionala” izeneko fitxategi automatizatura sartuko dira, eta Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoak xedatutakoari loturik egongo dira. Fitxategi hori Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Sailak soilik erabili ahal izango du erakunde eskatzaileen laguntzak kudeatzeko, eta ezingo zaizkie beste pertsona edo erakunde batzuei utzi. Hala nahi dutenek datuak eskuratu, zuzendu, deuseztatu edo aurka egiteko legean aurreikusitako eskubidea erabil dezakete. Horretarako, idazki bat zuzendu behar diote Osasun eta Kontsumo Saileko Kalitate, Ikerketa, eta Berrikuntza Sanitarioko Sailburuordetzako Ezagutzaren Gestioko eta Ebaluazioko Zuzendaritzari.  
euro, honela deritzon jarduerako  
a
Nº  
Erakundea ordezkatzen duen pertsonaren sinadura eta erakunde eskatzailearen zigilua
KONTSUMO  
OSASUN ETA
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
Horietako agiriren bat Eusko Jaurlaritzari aurreko beste deialdiren batean aurkeztu bazaio, edo deialdi honen beste lerroetakoren batean, bestela, erantsitako koadroan adierazi behar da zein saili eta zuzendaritzari aurkeztu zaion eta noiz.
Agiria
Data
Zein zuzendaritzatan eta sailetan aurkeztu den
OSASUN ETA
KONTSUMO  
DEPARTAMENTO DE SANIDAD
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