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ZARAUZKO UDALERRIKO IRABAZI-ASMORIK GABEKO KULTURA EDO GIZARTEELKARTEEI DIRULAGUNTZA IZENDUNAK EMATEA
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* Emakume eta gizonen kopurua zehaztea derrigorrezkoa da
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E-01 eredua
2020ko JARDUERA EDO PROGRAMAREN AZALPENA: Jarduera edo programa zehaztu
behar da (noiz, zer, non...)*

* Genero ikuspegia kontuan izanez kultur-jardueren kopuruak zehaztea derrigorrezkoa da: guztietan, zenbaitetan, inoiz ez... Azterketa honen egite ala
ez egitea edo honen ordez hartutako neurriak, derrigorrez zehaztu beharko dira.
− Onuradun elkarteak aurreikusten dituzten jardueren ondorioak aztertu beharko ditu edo gizon eta emakumeen arteko parekotasun eza ekiditeko
neurri zuzentzaileak hartu.
− Azterketa honen egite ala ez egitea edo honen ordez hartutako neurriak, derrigorrez zehaztu beharko dira eskaera agirietan eta baita dirulaguntza
kitatzeko garaian aurkeztu behar den memorian ere.
* Ingurumenari buruzko araudia::
- Elkarteak bere jardueran sortutako hondakinak sailkatu eta bakoitza dagokion eran kudeatu beharko dute
- Elkarteak erabilitako esku orri, bulego paper, kartelak eta abar paper birziklatua izatea, bi aldeetatik inprimatzea eta abar noizbehinka egitea
- Elkarteak erabilitako esku orri, bulego paper, kartelak eta abar paper birziklatua izatea, bi aldeetatik inprimatzea eta abar beti egitea
* Drogamenpekotasunen aurrezaintza: Elkarte onuradunak EZINGO du edari alkoholdunen publizitaterik egin eta antolatzen duen jardueretan ezingo
du 18 urtetik beherakoei alkohola zein tabakoa saldu edo hornitu.
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JARDUERAREN EDO PROGRAMAREN DIRU-SARRERA ETA GASTU AURREIKUSPENA

2020 DIRU-SARRERA AURREIKUSPENAK

2020 GASTU AURREIKUSPENAK

Bazkideak

€ Jarduerak

€

Partaideak

€ Soldatak / Diru-sariak

€

Kultura Departamentuari
eskatutako dirulaguntza*

€ Mantentze gastuak

€

Bestelako diru-sarrerak (sorrera
zehaztu)

Bestelako gastuak

DIRU-SARRERA GUZTIAK

€

GASTU GUZTIAK

* Eskatutako dirulaguntzaren kopurua zehaztea

OHAR GARRANTZITSUA:
Diru-sarrerak eta gastuak orekatuak izan behar dira: diru-sarrerak = gastuak.
Aurrekontua orekatuta ez daukaten proiektuak AUTOMATIKOKI ATZERA BOTAKO
DIRA.

Zarautz, 2020ko .................aren ...an
Eskatzailearen sinadura
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