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II. ERANSKINA
PROGRAMA ETA JARDUERA BAKOITZAREN AURREKONTU ZEHATZA. GIB/HIESA PREBENITZEKO ETA KONTROLATZEKO BIDERATUTAKO JARDUERAK EAEN EGITEN DITUZTEN IRABAZI-ASMORIK EZ DUTEN EKIMEN SOZIALEKO ENTITATEI BIDERATUTAKO LAGUNTZAK
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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
OSASUN SAILA
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza
DEPARTAMENTO DE SALUD
Dirección de Salud Pública y Adicciones
Izartxoa (*) duten datu guztiak nahitaez bete behar dira
ESKABIDEAREN DATUAK
PROGRAMAREN DATUAK
ZER JARDUERETARAKO ESKATZEN DEN DIRU-LAGUNTZA, ETA HORRETARAKO AURREIKUSTEN DIREN KOSTUAK:
Helburua: *
PROGRAMAREN HELBURUA
euro
Jarduera: *
JARDUERA ZUZENDUKO DUTEN EDO HORRETAN PARTE HARTUKO DUTEN LANGILE ARDURADUNAK
(Horien prestakuntza eta proiektuan duten parte-hartze maila adierazi)
Elkarteko kideak: *
Elkartetik kanpoko kideak (zein erakundetakoak diren eta erakundearen datuak): *
ERREGISTRO-DATUAK / INSKRIBATUTA DAGOEN ERROLDA-DATUAK
Estatutuetan jaso du elkartearen helburua dela (kopiatu hitzez hitz): *
ZUZENDARITZAKO KIDEAK
Hauek dira (eskabidearen datan indarrean egon eta dagokion erregistroan edo erroldan inskribatuta dagoen, hitzez hitz kopiatu, izenak eta karguak adieraziz. Erakundearen estatutuak taldeko aginte organorik aurreikusten ez badu, lehendakariaren, idazkariaren eta diruzainaren izen-abizenak eta kargua adierazi) taldeko Aginte Organo/Entitatearen Zuzendaritza Batzordeko kideak:
Izena
Kargua
Lehendakaria
BESTE FINANTZIAZIO ITURRI BATZUK
Baduzu beste finantziazio-iturririk?
Beste finantziazio-iturririk erabili duzun adierazi
Zein?
Emandako zenbatekoa
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Beste laguntzarik eskatu duzu?
Beste laguntzarik eskatu duzun adierazi
Zein erakunderi?
Eskatutako zenbatekoa
Guztira
Sinatua:
Lehendakaria/Erakundearen arduraduna
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II. Eranskina - Aurrekontua, programaka eta jardueraka zehaztua. Euskal Autonomia erkidegoan egoitza izan eta HIESaren arloan lanean diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteentzako laguntzak
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