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DEPARTAMENTO DE IGUALDAD,
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BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA
GIZARTE POLITIKETAKO SAILA
I.- TXOSTEN ZEHATZA
Txosten honi buruzko kontsultak nori egin behar zaizkion: 
II.- URTEKO DIRU-SARREREN ETA GASTUEN BALANTZEA
Gastuak
Aurrekontu-partida
Kontzeptua
Gastua
Gastuak, guztira
Inbertsioak
Kontzeptua
Zenbatekoa
1.- Eusko Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritzak emandako dirulaguntzaren erabateko zenbatekoa
2.- Beste finantzaketa-iturri batzuk
Importe
	2.a) Beste laguntza batzuk
Importe
	2.b) Beste diru-sarrera batzuk
Importe
	2.c) Entitate eskatzailearen diru-ekarpena: (20.000 biztanle baino gehiagoko entitateen kasuan
	gastuaren % 30 izan behar du gutxienez)	           
Inbertsioa guztiraOharra: zenbatekoak gastuekin bat etorri behar du.
III.- JUSTIFIKATUTAKO GASTUAK, ZEHAZTUTA
Mota
Zenbakia
Data
Kontzeptua
Zenbateko osoa (€)
Egozten zaion zenbatekoa (€)
Zenbateko osoa guztira 
 
Egozten zaion zenbateko guztira
ZINPEKO EDO ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Aipatutako erakundearen ordezkari legala naizen aldetik, honako hau Adierazten dut:
 
Eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, deialdian ezarritako betebeharrak betetzen ditudala eta, nolanahi ere, prest nagoela Gazteria Zuzendaritzaren esku jartzeko Zuzendaritzak eskatutako justifikazio-agiri original guztiak, jasotako diru-laguntza behar bezala erabili dela konprobatzeko, bai eta agiri honetan zerrendatutako justifikazio-agiri originalak bidaltzeko ere, behar izanez gero.
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