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II. ERANSKINA
ENTITATE-ZIENTIFIKO-SANITARIOEN ERAKETARAKO EDO
FUNTZIONAMENDURAKO LAGUNTZA ERANSKINA
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Evaluación
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
ERAKUNDEAREN DATUAK
ERREGISTROAREN DATUAK / IZENA EMATEN DUEN ERROLDA
Estatutuek elkartearen helburua hurrengoa dela jasotzen dute (hitzez hitz kopiatu): *
ZUZENDARITZA PARTAIDEAK *
Taldeko Aginte Organo/Entitatearen Zuzendaritza Batzordeko kideak, eskabidearen datan indarrean eta erregistroan edo erroldan erregistratuta egonik, honako hauek dira, (hitzez hitz kopiatu, izenak eta karguak adieraziz. Erakundearen estatutuak taldeko Aginte Organo bat existitzea aurreikusten ez badu, lehendakaritza, idazkaritza eta altxortegia osatzen duten pertsonen izenak eta karguak adierazi):
Izena
Kargua
Lehendakaria
BESTE FINANTZIAZIO ITURRIAK
Beste finantziazio iturriak erabili dituzu?
Beste finantziazio iturriak erabili badituzu hautatu
Zeintzu?
Emandako
zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzak eskatu dituzu?
Beste laguntzaren bat eskatu baduzu hautatu
Zein organismoari?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
DEIALDI HONETAN ESKATZEN DEN ZENBATEKOA
8.2.1.3144.1.471865.466488
Entitate-zientifiko-sanitarioen eraketarako edo funtzionamendurako laguntza eranskina
28/03/2011
Anexo de ENTIDADES en euskera.
	Dokumentua inprimatu: 
	Denominacion: 
	Letra: 
	Piso: 
	Zenbakia: 
	Domicilio: 
	Localidad: 
	Provincia: 
	Posta Kodea: 
	Telefono: 
	Fax: 
	Email: 
	Identifikazio fiskaleko zenbakia: 
	NumSocios: 
	Elkartearen helburua: 
	NumRegistro: 
	Data: 
	Izena: 
	Kargua: 
	btnAnnadir: 
	Si: 
	No: 
	Finantziazio iturria: 
	Emandako zenbatekoa: 
	Eskatutako zenbatekoa: 
	TotalCon: 
	TotalSol: 
	Organismoa: 
	Importe: 



