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G multzoa: Euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea helburu duten egitasmoak
C:\Documents and Settings\illonabe.EJGVNET\Escritorio\EJ-GV.png
Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
Oharra: ondoren datozen atalak zehatz-mehatz bete behar dira ezinbestean. Bertan emandako informazioari esker balorazio-batzordeak egokiro ekin ahal izango dio bere egitekoari. Ez erantsi, mesedez, behar-beharrezkoa ez bada, inongo orririk. Eredu honi jarraitu behar zaio, ezinbestean.
1.- Egitasmoaren izena (izen laburra erabili, mesedez)
2.- Eskatzailearen datuak
3.- Egitasmoaren azalpena
DEPARTAMENTO DE CULTURA,
Y  POLÍTICA LINGÜÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA
EUSKALGINTZA
3.14.- Egitasmoa gauzatuko duten norbanakoak.
3.14.1.- Eskatzailearen menpeko norbanakoak (nomina bidez ordaindu beharrekoak):
Izen-abizenak
Egitekoa
Egotzitako orduak
3.14.2.- Entitate eskatzailearen menpeko ez diren norbanakoak (profesional beregainak):
Izen-abizenak
Egitekoa
Egotzitako orduak
4.1.- Adierazitako gastu-aurrekontua
4.- Adierazitako aurrekontua
Zer
€
Langile-gastuak
Ordainsariak
Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak
Beste gastu sozial batzuk
Langile-gastuak guztira
Funtzionamendu-gastuak
Alokairuak
Zergak
Argindarra
Telefonoa
Ura
Posta eta mezularitza
Garbiketa
Bulego-materiala
Lokomozioa eta egonaldiak
Profesional beregainen zerbitzuak
Bestelako zerbitzuak
Funtzionamendu-gastuak guztira
Produkzio-gastuak
Produkzio-gastuak guztira
Bestelakoak
Bestelakoak guztira
Adierazitako gastuak guztira
4.2.- Adierazitako sarrera-aurrekontua
Zer
€
Finantzaketa
propioa
Eskatzailearen diru-ekarpenak
Zerbitzu-salmentatik eskuratutakoak
Produktu-salmentatik eskuratutakoak
Publizitate pribatutik eskuratutakoak
Publizitate instituzionaletik eskuratutakoak
Entitate pribatuen diru-ekarpenak
Besterik
Adierazitako gastu-aurrekontuarekiko zenbatekoa den finantzaketa propioa.
Finantzaketa propioa guztira
Finantzaketa publikoa
Eusko Jaurlaritzako beste edozein Sail
Foru Aldundiak
Udalak
EUDEL
Estatuko Administrazioa
Europako Batzordea
Besterik
Finantzaketa publikoa guztira
Adierazitako sarrerak guztira
(1)
Adierazitako gastu-aurrekontuarekiko zenbatekoa den finantzaketa propioa.
5.- Adierazitako defizita (Gastuak - Sarrerak)
ADIERAZITAKO DEFIZITA (Gastuak - Sarrerak)
6.- Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari eskatutako diru-laguntza
8.2.1.3144.1.471865.466488
DIRUZ LAGUN DAITEKEEN EGITASMOARI BURUZKO INFORMAZIOA (EUSKALGINTZA)
2013/11/25
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