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DROGA-MENDEKOTASUNAREN TOKIKO PLANEN BARRUAN
KOMUNITATEAN ADIKZIOAK PREBENITZEKO 
PROIEKTUAK EGITEKO DIRU-LAGUNTZAK JUSTIFIKATZEKO MEMORIA
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección Salud Pública y Adicciones 
1.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
2.- PROGRAMA / DIRU-LAGUNTZA JASO DUEN PROIEKTUA
3.- ESPEDIENTEA
4.- ERAKUNDE ESKATZAILEAREN LEGEZKO ORDEZKARIAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
Adierazten du:
Ordezkatzen duen erakundeak 2013an prebentzio komunitarioko talde teknikoak mantentzeko, adikzioen prebentzioko programak garatzeko, jarduera fisikoa sustatzeko ekintzak gauzatzeko, eta, arriskuak eta kalteak prebenitzeko eta gutxitzeko programak egiteko deialdiaren barruko diru-laguntza jaso duela.
Deialdi hori Osasun sailburuaren 2013ko                                                     aren         (e)ko Aginduaren bidez egin da.
Aitortzen du:
Eskabidearekin batera aurkeztutako datu guztiak egiazkoak direla eta
Eskatzen du:
izeneko proiektu / programarako emandako diru-laguntzaren bigarren ordainketa egiteko,
Erakundea ordezkatzen duenaren sinadura eta erakunde eskatzailearen zigilua
1.- INFORMAZIO OROKORRA
1.4.- Programaren iraupena
2.- JARRAIPEN TEKNIKOA
2.2.- Programa helburuak bete diren.(Azaldu proiektuak aurreikusitako helburuak betetzen nola lagundu duen.)
Benetan erakunde hartzaileei zuzentudako zenbat helburu bete diren
Proiektuaren izena
Ildoa / Programa
Aurreikusitako kopurua
Benetako kopurua
Total
Benetan hartzaileei (pertsonak) zuzendutako zenbat helburu bete diren
Proiektuaren izena
Ezaugarriak (nor diren)
Aurreikusitako kopurua
Benetako kopurua
 Guztira   
Lortutako beste helburu operatibo batzuk
Ezaugarriak
Kopurua
Guztira
2.3.- Faseen arabera garatutako jarduerak
Jardueren kronograma eguneratzea (2.3 atalean deskribatutako jarduerak zerrendatu eta X batez markatu jarduera bakoitza gauzatu den hilabeteak)
Jarduera
Urt
Ots
Mar
Api
Mai
Eka
Uzt
Abu
Ira
Urr
Aza
Abe
2.4.- Programaren balaibideak
Parte hartu duten erakundeak
Hautatu ea entitateak bakarrik edo beste entitate espezializatu batzuekin lan egiten duen. Bigarrena hautatzen baduzu, zein entitate den adierazi.
Eskainitako giza baliabideak
Lan-kategoria
Arduraldia (%)
3.- BALORAZIOA
4.- JARRAIPEN EKONOMIKOA
4.1.- Gauzatutako aurrekontuaren laburpena
KOSTU ZUZENAK:
Aurreikusitato zenbatekoa
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Beste erakunde batzuk azpikontratatzea
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Beste batzuk (zein)
Aurreikusitato zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
Proiektuaren kostua guztira
PROGRAMA OSATZEN DUTEN PROIEKTU BAKOITZAREN KOSTUA
Proiektuaren izena
Alorra-helburua / Ildoa
Aurreikusitako zenbatekoa
Benetako zenbatekoa
OHARRA: Proiektu guztien aurreikusitako eta benetako kostua eta programaren aurreikusitako eta benetako kostua bera izan behar da.
 Proiektu guztien kostua
DIRU-SARRERAK
Zenbatekoa
Ehunekoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritzaren dIru-laguntza
Beste diru-laguntza batzuk
Zenbatekoa
Ehunekoa
Erakunde eskatzailearen ekarpena
Beste diru-sarrera batzuk
Zenbatekoa
Ehunekoa
Guztira
JUSTIFIKATZATZEKO KONTUA. Programaren gastu osoa egiaztatzen duten datuen ardurapeko aitorpena
Gastu zuzenak
Zk.a
Dokumentuaren izaera
Identifikazioa
Kontzeptua
Igorlea
Data
Zenbatekoa
% egotzita
Igotzitako zenbatekoa
Gastu zuzenak guztira
Gauzatutako aurrekontuaren laburpena (gizarte ekimeneko erakundeek soilik bete behar dute - V. Kapitulua)
Zk.a
Dokumentuaren izaera
Identifikazioa
Kontzeptua
Igorlea
Data
Zenbatekoa
% egotzita
Igotzitako zenbatekoa
Zeharkako gastuak guztira
GUZTIRA
Taula hau erreferentzia gisa eransten da; beste formatu batean aurkez daiteke, betiere pareko informazioa ematen bada, eta erakundearen arduradunak sinatu eta erakunde onuradunaren zigilua badu.
MEMORIA HONEKIN BATERA AURKEZTU DIREN DOKUMENTUAK
Nahitaezkoa (markatu zer dokumentu aurkezten diren)
Erakunde eskatzailea Gizarte Segurantzaren sisteman izen emanda ez badago: (gizarte-ekimeneko erakundeek soilik bete  behar dute  - V. kapitulua)
Jarduerarekin erlazionatutako izaera publikoko dokumentazioa:
1.0
Droga-mendekotasunaren tokiko planen barruan komunitatean droga-mendekotasuna prebenitzeko proiektuak egiteko diru-laguntzak justifikatzeko memoria
2012/04/23
Subvención para el desarrollo de proyectos de prevención comunitaria en euskera.
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