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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
GASTUAK JUSTIFIKATZEKO AGIRIEN ZERRENDA SAILKATUA + BEHIN BETIKO BALANTZE EKONOMIKOA
1. Gastuak justifikatzeko agirien zerrenda sailkatua
DEPARTAMENTO DE CULTURA,
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURAETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
 
Langile-gastuak
Mota
Zk
Data
Igorlea
Kontzeptua
Zenbateko osoa (€)
Egozten zaion zenbatekoa (€)
Langile-gastuak, guztira
Bestelako gastuak
Mota
Zk
Data
Igorlea
Kontzeptua
Zenbateko osoa (€)
Egozten zaion zenbatekoa (€)
Bestelako gastuak, guztira
Argibideak
Jarduerak eragindako gastuak justifikatzeko agirien zerrenda sailkatua betetzerakoan honako datu hauek zehaztu beharko dira:
●
Mota: gastua zuritzeko erabiliko den agiria faktura, nomina, TC1 ala TC2 den zehaztu.
●
Zenbakia: faktura bada, zenbakia eta, hala badagokio, seriea.
●
Data: fakturaren jaulkitze data. Nomina bada, dagokion hilabetea.
●
Igorlea/hartzailea: fakturaren igorlearen izen-abizenak edo baltzuaren izena. Nomina bada, langilearen izen-abizenak.
●
Kontzeptua: fakturan ageri den kontzeptua.
●
Zenbateko osoa: fakturaren edo nominaren zenbateko osoa zehaztu.
●
Egozten zaion zenbatekoa: zehaztu zenbateko oso horretatik zenbat egozten zaion kontzeptu horri.
●
Guztira: kontzeptu bakoitzean fakturaren eta nominaren bidez zuritutakoaren batuketa.
2. Egitasmoaren behin betiko balantze ekonomikoa
Justifikatutako gastuen laburpena (behin betiko gastuak)
Langile-gastuak
Bestelako gastuak
Behin betiko gastuak guztira
Behin betiko diru-sarrerak
Finantzaketa propioa
Finantzaketa publikoa
HPS ez den Eusko Jaurlaritzako beste edozein atal
Foru Aldundia
Udala
EUDEL
Estatuko Administrazioa
Europako Batzordea	  
Besteren bat
IKT deialdian egitasmoari esleitutakoa
Finantzaketa publikoa guztira
Behin betiko diru-sarrerak guztira
BESTELAKO DIRU-LAGUNTZARIK JASO EZ IZANAREN AITORPENA (HPStik jasotako diru-laguntzaz gain bestelako diru-laguntzarik jaso ez bada, markatu beheko laukia)
ZINPEKO AITORPENA 
Aitortzen dut eranskin honetan jasotako datuak  egiazkoak direla, Agindu honetako 18. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzen ditugula eta, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak jasotako diru-laguntza behar bezala erabili dela konprobatzeko agiri honetan zerrendatutako justifikazio-agiriak behar izanez gero, eskatutako justifikazio-agiri guztiak Sailburuordetzaren eskura jartzeko prest nagoela.
Data:
Sinadura:
8.2.1.3144.1.471865.466488
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