DIRU-LAGUNTZA ESKAERA
KULTURA, AHOLKULARITZA, PROMOZIO ETA INFORMAZIO JARDUERAK
ANTOLATZEKO SANTURTZIKO UDALERRIKO EMAKUME TALDE ETA/EDO
ERAKUNDEEI, ELKARTEEK ESKATUTAKO DIRU-LAGUNTZA.
Jaun/and........................................................... N.A.N........................
Helbidea .............................................................................................
Telefono

zenbakia....................................................I.F.K.......................

Elkartearen legezko ordezkariak .............................................................
HONAKOA ADIERAZI DU:
Udalerrian, emakumearentzako kultura, aholkularitza, promozio eta
informazio jarduerak antolatzeko emango diren diru-laguntzak lortzeko
ezarritako baldintzak betetzen dituela.
HONAKOA ESKATU DU
Jarduera horiek antolatzeko tako diru-laguntza eman diezaiotela.
Eskaerarekin batera, honako agiri hauek erantsi dizkiogu eta agiri horien
zinezkotasuna nik egiaztatu egiten dut.
Hona hemen erantsitako agiriak
1) Egingo diren jardueren egitarau zehaztua.
2) Diru-sarrera eta gastuei buruzko aurrekontu banakatua.
3) Elkarteak bankuan duen kontu zenbakia, diru-laguntza han sartu ahal
izateko.
4) Izen eta abizenak, N.A.N. eta jai batzordea osatzen duten kideen kargua.
Bestalde, diru-laguntzaren bat lortuz gero, konpromisoa hartzen dut dirulaguntza hori eskatutakorako baino ez dudala erabiliko eta deialdian ezarritako
baldintza guztiak beteko ditudala. Bereziki ziurtatu nahi dut nik ordezkatzen
dudan elkarteak zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren ordainketa
egunean dituela.
Santurtzin, 20.......eko ......................(a)ren................(e)an.
(Elkartearen legezko ordezkariaren sinadura)

JARDUEREN PROGRAMA
1.2.3.4.5.6.7.8.9.…
Giza baliabideak: (jarduerak antolatzeko dituzten giza
baliabideak).
IZENA

ABIZENAK

N.A.N.

JARDUERETAN ZER
EGINGO DUEN ETA ZE
KARGU DUEN

- Diru-laguntza gisa eskatu den kopurua:.......................... eurok.
- Diru-laguntza sartzeko banketxearen datuak::
- Kontuaren jabea: …………………………………………………………
Banketxea: ……………………………………………………………….
Sukurtsala:………………………………………………………………..
- Kontu zenbakia: ………………………………………………………….

* Jarduera programa guztiek formulario hau erantsi behako dute, behar
bezala beteta.
Jardueraren deskribapena…………………….
Lehenengo eguna: …………..
Azkeneko eguna: ……………
Ordutegiak: …………………
Jarduera egiteko lekua:
………………………………………………………
Jardueraren oinarria …………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………..

Honakoak dira bere helburuak:
-…………….
-…………….
-…………….
-…………….
Hizkuntza: euskara …. X
gaztelania ..... X
biak …......… X
Zuzeneko erabiltzaile kopurua: ………..
Zeharkako erabiltzaile kopurua: ………..
Zuzeneko erabiltzaileen hileko kuota: ……………………
Gertakari guztian egongo diren guztizko kuoten aurreikuspena: ………
Bestelako diru-sarrerak, guztira: ……………..
Eskatu den zatizko diru-laguntza: …………..

JARDUERA BAKOITZA EGIAZTATZEKO MEMORIA
1.- Jarduaren izendapena

2.- Metodologia

3.- Lortutako helburuen baliospena

4.- Jardueran parte duen lagun kopurua

5.- Hasiera data eta amaiera data

6.- Aktibitatearen guztiko kostua

7.- Erlazioen gastuak

8.- Sarrerak guztira

JARDUERA BAKOITZERAKO FAKTUREN ZERRENDA
JARDUAREN IZENDAPENA

KONTZEPTUA

ERLAZIOEN
GASTUAK

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.-

GUZTIRA

PUBLIZITATE-LIBURUXKEN ZERRENDA

