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JUSTIFIKAZIO-KONTU SINPLIFIKATUARI DAGOKION INPRIMAKIA
DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES
BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
I.- MEMORIA
HARREMANETARAKO PERTSONA:
JARDUERAREN IRAUPENA:
JARDUERA MOTA:
II.- JARDUERAREN DIRU-SARREREN ETA GASTUEN BEHIN BETIKO BALANTZEA
Gastuak
Aurrekontuko partida
Kontzeptua
Gastua
Gastua, guztira
Diru-sarrerak
Kontzeptua
Zenbatekoa
1.- Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak emandako dirulaguntzaren zenbatekoa
2.- Beste finantzaketa-iturri batzuk
Importe
	2.a) Jasotako bestelako laguntzak (entitatea eta zenbatekoa)
Importe
	2.b) Bestelako sarrerak 
Importe
	2.c) Erakunde eskatzailearen ekarpena
Diru-sarrerak, guztira
Oharra: diru-sarreren zenbatekoak bat etorri beharko du gastu guztiekin.
III.- JUSTIFIKATUTAKO GASTUAK, ZEHAZTUTA
MOTA
Zk
Igorpen data
Ordainketa data
Kontzeptua
Guztizko zenbatekoa (€)
Egotzitako zenbatekoa (€)
Zenbatekoa, guztira
 
Egotzitako zenbatekoa, guztira
 
 
 
AURKEZTU BEHARREKO JUSTIFIKATUTAKO GASTUEN ZEHAZTASUNEI BURUZKO ARGIBIDEAK
 
Jarduerak eragindako gastuen zerrenda sailkatua betetzerakoan honako datu hauek zehaztu beharko dira:
 
Mota: Gastua zuritzeko erabiliko den agiria faktura, nomina, edo RLC eta RNT den zehaztu . Kooperatiben kasuan, baliokideak izan daitezkeen dokumentuak.Zenbakia: Faktura bada, zenbakia eta, hala badagokio, seriea.Igorpen data: Fakturaren igorpen data. Nomina bada, dagokion hilabetea.Ordainketa data: Fakturaren edo nominaren ordainketa data.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 fakturen eta nominen bidez zuritutakoaren batuketa.
ZINPEKO ADIERAZPENA
Aipatutako erakundearen ordezkari legala naizen aldetik, honako hau, 
 
Adierazten dut: 
 
Eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, deialdi honek ezarritako betebeharrak betetzen ditudala eta, nolanahi ere, prest nagoela Gazteria Zuzendaritzaren esku jartzeko Zuzendaritzak eskatutako justifikazio-agiri original guztiak, jasotako dirulaguntza behar bezala erabili dela konprobatzeko, bai eta agiri honetan zerrendatutako justifikazio-agiri originalak bidaltzeko ere, behar izanez gero.
 
IV.- EKIMENEN SISTEMATIZAZIO ETA EBALUAZIO FITXA (bete bakarrik jarduera mota hori egin bada)
1.- Ekimenaren deskribapen laburra (hurrengo alderdien laburpena).
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