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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
JUSTIFIKAZIO-KONTU ERRAZTUA
Gazteriaren esparruan egitarau eta jarduerak garatzeko diru-laguntzaren justifikazioa
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN,
POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA
ETA KULTURA SAILA
Aurkibidea
I.- Proiektuaren garapena
II.- Datu ekonomikoak
III.- Zinpeko edo erantzunkizunpeko aitorpena
Markatu laukian zein proiektutarako aurkeztu duzun eskabidea.
Marque la casilla correspondiente al proyecto para el que presenta la solicitud.
Proiektuaren hasiera-eguna:
(Lehenengo ordainketaren eguna)
Proiektuaren bukaera-eguna:
(Azken gastuaren eguna)
Jardueren hasiera:
Jardueren bukaera:
Txosten honi buruzko kontsultak nori egin behar zaizkion
I. ATALA.- PROIEKTUAREN GARAPENA
Jarduera mota
Proiektuaren iraupena eta kokagunea
II. ATALA.- DATU EKONOMIKOAK: GAUZATUTAKO AURREKONTUA
BEHIN BETIKO GASTUAK
Zeharkako kostuak: programa honi egotzi ahal zaizkion erakundearen egitura-gastu finkoak
Kopurua
Langileria
Kanpoko zerbitzuak (kontratatu direnak)
Bestelako gastuak (zergak, tasak...)
Zeharkako kostuak, guztira
Programaren zuzeneko kostuak: Kontzeptuak
Kopurua
Profesionalen kontratazioa (txostengileak, monitoreak, prestatzaileak, koordinatzaileak eta abar)
Txostena aurkezteko orduak
Zenbat monitore
Zenbat monitore
Zenbat egun
Zenbat egun
Zenbat prestatzaile
Zenbat prestatzaile
Zenbat egun
Zenbat egun
Zenbat koordinatzaile
Zenbat koordinatzaile
Zenbat egun
Zenbat egun
Kopurua
Kopurua
Kopurua
Kopurua
Zabaltzearen gastuak (publizitatea, inprentak, mezularitza…)
Aseguru-primak (istripuak, erantzukizun zibila...)
Alokairuak (espazioak, materialak…)
Garraioak
Erosketak (zehaztu)
Kanpoko beste zerbitzu batzuk (zehaztu enpresekin kontratatu diren bestelako zerbitzuak)
Programaren zuzeneko kostuak, guztira
Gastuak, guztira (zuzenekoak eta zeharkakoak batuta)
BEHIN BETIKO DIRU SARRERAK
Erakundearen diru sarrera propioak
Eskatzailearen ekarpena
Entitate pribatuen ekarpenak (zehaztu zeintzuenak eta kopuruak)
Erakundea
Kopurua
Bestelako diru sarrerak (kuotak, sarreren salmentak...)
Kontzeptua
Kopurua
Erakunde publikoen ekarpena
Eusko Jaurlaritza (Gazteria eta Kirol Zuzendaritzak emandakoa)
Eusko Jaurlaritza: beste zuzendaritza batzuek emandakoa (zehaztu zeintzuk eta kopuruak)
Erakundea
Kopurua
Foru-aldundiek emandakoa (zehaztu zeintzuk eta kopuruak)
Udaletxeek emandakoa (zehaztu zeintzuk eta kopuruak)
Beste erakunde publikoek emandakoa (zehaztu zeintzuk eta kopuruak)
Diru sarrerak guztira
Mota
Zk.
Número
Data
Igorlea (izen-abizenak edo izen soziala)
Kontzeptua
Zenbateko osoa (€)
Egozten zaion zenbatekoa (€)
Guztira
JUSTIFIKATUTAKO GASTUAK, ZEHAZTUTA
AURKEZTU BEHARREKO JUSTIFIKATUTAKO GASTUEN ZEHAZTASUNEI BURUZKO ARGIBIDEAK 
Jarduerak eragindako gastuen zerrenda sailkatua betetzerakoan honako datu hauek zehaztu beharko dira:
1.         Mota: Gastua zuritzeko erabiliko den agiria faktura, nomina, ed TC1 eta TC2 den zehaztu . Kooperatiben kasuan, baliokideak izan daitezkeen dokumentuak. 
2.         Zenbakia: Faktura bada, zenbakia eta, hala badagokio, seriea.
3.         Data: Fakturaren jaulkitze data. Nomina bada, dagokion hilabetea.
4.         Igorlea / hartzailea: Fakturaren igorlearen izen-abizenak edo baltzuaren izena. Nomina bada, langilearen izen-abizenak.
5.         Kontzeptua: Fakturan ageri den kontzeptua.
6.         Zenbateko osoa: Fakturaren edo nominaren zenbateko osoa zehaztu.
7.         Egozten zaion zenbatekoa: Zehaztu zenbateko oso horretatik zenbat egozten zaion kontzeptu horri.
8.           Guztira: Kontzeptu bakoitzean fakturen eta nominen bidez zuritutakoaren batuketa.
-
-
Aipatutako erakundearen ordezkari legala naizen aldetik, honako hau
 
Adierazten dut:
 
Eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, deialdi honetako 19. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzen ditudalaeta, nolanahi ere, prest nagoela Gazteria eta Kirol 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.
HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILEKO GAZTERIAKO ETA KIROLETAKO ZUZENDARIA
LEGE-OHARRA         
Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoarekin eta Datu Pertsonaletarako JabetzaPublikoko Fitxategiei eta Datuak Babesteko Euskal Bulegoa Sortzeari buruzko otsailaren 25eko 2/2004 Legearekin bat etorriz,deialdi honen tramitazioan jasotako datu pertsonalak, parte-hartzaileek erabiltzea eta argitaratzea baimenduko dituztenak,fitxategi batean jasoko dira. Fitxategi honen helburua deialdi honetako diru-laguntzak eta deialdi honekin zer ikusia duten besteedozein prozedura edo espediente administratiboa kudeatzea izango da, eta baita deialdi honetara aurkezten diren pertsoneideialdiaren garapenari buruz informatzea ere. Fitxategi honen arduraduna Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Gazteria eta Kirol Zuzendaritza da. Lege horretan adierazitako sarbide, zuzenketa, ezabatze eta aurkatze eskubideak erabiltzeko Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Saileko Araubide Juridikoaren eta Zerbitzuen Zuzendaritzara jo beharko da, helbide honetara: Donostia kalea 1, 01010 Vitoria-Gasteiz.
 
Halaber, deialdi honetan parte hartu duten pertsonek fitxategian dauden datu pertsonalak Euskal Autonomia Erkidegoko besteherri-administrazioei uzteko baimena ematen dute, deialdi honen xede berdinetarako bakarrik eta, Gazteria eta Kirol Zuzendaritzari baimena ematen diote beste erakunde publiko batzuetan aurkeztutako dokumentuen benetakotasuna egiaztatzeko.
III. ATALA.- ZINPEKO EDO ERANTZUNKIZUNPEKO AITORPENA
8.2.1.3144.1.471865.466488
Justificación de la subvención recibida
2013/05/07
Justificación de la subvención recibida
Para el desarrollo de programas y actividades en el ámbito de juventud
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