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IV. ERANSKINA
ESKAERA INPRIMAKIAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIA (Paperean aurkezteaz gain euskarri informatikoan aurkeztu beharko da)
ERAKUNDEAREN DATUAK JASOTZEKO FORMULARIOA
Harremanetarako pertsona:
Erakundearen antzinatasuna
(aukera bakarra markatu)
Betetzen duen eremu geografikoa 
(aukera bakarra edo gehiago markatu)
Lan-eremua
Orientazio espezifikoa
Lan-eremua eta orientazioa
Zure erakundeak osasun-eremuan soilik jarduten du?
Hala badagokizu, zer beste eremutan egiten dituzu jarduerak?
Ematen diren zerbitzuak
Erakundearen jarduera nagusiki zein talderi zuzendurik dagoen (aukera bakarra edo gehiago markatu )
Hautatu dituzun aukeretan, identifikatu zenbat lagunentzat izan diren onuragarri erakundearen jarduerak azken urtean.
Seinalatu erakundearen jarduera zein adin talderi zuzentzen zaion
(bat edo gehiago markatu)
Elkartuen kopurua
Laguntzaileak:
Erakundearen urteko aurrekontua
(azken ekitaldikoa)
Finantza-bideak
(aukera bakarra edo gehiago markatu)
EZAGUTZAREN GESTIOKO ETA EBALUAZIOKO ZUZENDARIA
 
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa bete dadin, inprimaki  honen bidez ematen dituzun datu pertsonalak "Laguntzak jasotzen dituzten erakundeak" izeneko fitxategian sartuko direla adierazi nahi dizugu; Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzak du fitxategi horren ardura, eta helburua irabazi-asmorik gabeko diru-laguntzak kudeatzea da.
Nahi izanez gero sartze, zuzentze, baliogabetze eta aurka egiteko eskubidea gauza dezakezu, Eusko Jaurlaritzaren Osasun eta Kontsumo Saileko Osasun Publikoko Zuzendaritzara idazki bat bidaliz (Donostia-San Sebastian kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz).
 ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK: 
Izen-abizenak:
Betetzen duen kargua:
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