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 GASTUAK ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUAK LAGUNTZEN DITUEN KONTZEPTUAK 

BESTE GASTUAK (zehaztu: soldatak, gizarte 
segurantza, funtzionamendu gastuak…) 
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GASTUAK DENERA    --- ---      
 

 

DIRU SARRERAK   

KATXETAK, TAKILLAK, BESTEAK (zehaztu)  

ENTE PRIBATUEN EKARPENA (zehaztu)  

ENTE PUBLIKOEN EKARPENA (zehaztu) 
 

ESKATZAILEAREN EKARPENA  

ETXEPARE EUSKAL INSTITUTUAK EMANDAKO DIRU-LAGUNTZA  

DIRU-SARRERAK DENERA 
 

   
Behean sinatzen dudan honek aitortzen dut eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, Agindu honetan ezarritako betebeharrak betetzen ditudala eta, Etxepare Euskal Institutik jasotako diru-laguntza 
behar bezala erabili dela konprobatzeko, Etxepare Euskal Institutuko zuzendariak eskatutako edozein agiri Etxepare Euskal Institutuaren eskura jartzeko prest nagoela.     
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