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Eusko Jaurlaritzaren Erakundearen logotipoa
I. ERANSKINA
ENPRESA ETA ERAKUNDE PRIBATUENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK,
AHOLKULARITZA-ENPRESA HOMOLOGATUAK KONTRATATZEKO, EMAKUME ETA
GIZONEN BERDINTASUNARI BURUZKO DIAGNOSTIKOAK ETA BERDINTASUN-PLANAK 
EGIN DITZATEN
 
Izartxo batekin (*) markatutako datuak nahitaezkoak dira
.\LOGO oficial.jpg
Emakundearen logotipoa
kargua
dudala, hitz ematen dut aurrera jarraituko dudala diagnostikoa eta berdintasunerako plana egiteko hasitako lan-prozesuarekin, 
harik eta enpresa edo erakundea emakumeen eta gizonen aukera-berdintasunerako Lankidetza Erakunde aitorpena eskatzeko
prest egon arte, diru-laguntza esleitzeko ebazpena EHAAn argitaratu eta hurrengo hiru urteren barruan. Hori guztia, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako Lankidetza Erakundea aitorpena arautzen duen otsailaren 11ko 11/2014 Dekretuan ezarritako
Konpromisoa
moduan.
(erakundean betetzen duen kargua) izendatzen dut diagnostikoa eta
berdintasun-plana egiteko lan-prosezua dinamizatzeko arduradun.
Dinamizatzailearen izena
Ba al dago entitatean langileen sindikatu-ordezkaritza?
Entitatean langileen sindikatu-ordezkaritzarik dagoen adierazi
Sindikatu-ordezkaritza barneko lan-taldearen partaidea da?
Sindikatu-ordezkaritza barneko lan-taldearen partaidea den adierazi
Representación sindical
Barneko lan-taldearen osaera
Izen-abizenak
Postua
Taldea osatzeko irizpideak
Laguntza osagarriak
Beste finantzazio-iturririk izan duzu?
Beste finantzazio-iturririk izan duzun adierazi
Zeintzuk?
Emandako
zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzarik eskatu duzu?
Beste laguntzaren bat eskatu duzun adierazi
Zein erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Erakunde eskatzailea irabazi-asmorik gabeko erakunde da?
Indique si existe en la entidad representación sindical de la plantilla
Gainontzeko informazioa
Aurrekontuko zenbatekoa (eurotan):
2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Europako Batzordearen Erregelamendua, Europako Batasunaren Funtzionamendurako Tratatuko 107 eta 108 artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa (EBAO, L 352 zenb. 2013.12.24)
Onuradunak azken hiru urteetan entitate publikoetatik zein entitate pribatuetatik aurrekontu publikoen kontura finantzatutako honako diru-laguntza hauek jaso ditu eta 200.000 euro baino gutxiagoko zenbatekoa dute guztira:
Erakundea
Deialdia
Aprobazio data
Aprobatutako kopurua
Jasotako kopurua
Ordaintze data
Onuradunak konpromisoa hartzen du informazioa emango duela ekitaldi fiskal honetan aurkeztutako beste diru laguntza eskaerei buruz, baita ematen dizkioten diru laguntzei buruz ere.
KONPROMISOA
EMAKUNDE
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