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A

A.00

Memoria Teknikoa
JARDUERAK PROGRAMATZEA
(orri bat bete behar da, eskaeraren xede den jarduera bakoitzeko)
Azalpenak idazteko leku gehiago behar baduzu: memoria teknikoaren buk aeran bi agiri zuri daude, atalen
zehaztasun gehiago idazteko.

1. JARDUERAREN IZENA

2. DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN KONTZEPTU BAKOITZERAKO AURREKONTUA ETA
ESKATUTAKO ZENBATEKOA, DEIALDIAREN OINARRIETAN EZARRITAKOAREN ARABERA
1) “Zeharkako gastuak” jarduerako ez dago memoria hau bete beharrik.
2) Zabalkunde gastuen kontzeptuak jarduera bereizi gisa eskatu behar dira.
Kontzeptua

Eskatutako kopurua

Aurrekontua

GUZTIRA:

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

0,00 €

0,00 €

3. JARDUERAREN EGOKITASUNA ETA KALITATE TEKNIKOA
a.1. Jardueraren azalpena, eta elkarteak Gizarte Ongizaterako Foru Erakundearen jardueren
xede diren gizarte beharrei egiten dien ekarpenaren justifikazioa (30 puntu gehienez)
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a.2. Jardueraren xedeak, ekintzak, metodologia eta kuantifikazioa (20 puntu gehienez)
XEDEAK (5 puntu):

EKINTZAK (5 puntu):

METODOLOGIA (5 puntu):

KUANTIFIKAZIOA ETA AURREKONTUA (5 puntu):
JARDUERAREN GASTU ETA DIRU SARRERA GUZTIEN AURREKONTU XEHAKATUA
Gastuaren kontzeptua

Zenbatekoa

GUZTIRA

Diru-sarrerak

0,00 €

Zenbatekoa

GUZTIRA

OHARRA: Gastuen guztirakoak eta diru sarreren guztirakoak zenbateko berdina izan behar dute.

0,00 €
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KUANTIFIKAZIOA ETA AURREKONTUA (jarraipena):
Jardueraren erabiltzaileak edo onuradunak Gizonak:

Emakumeak:

GUZTIRA: 0,00

Jarduera egiteko aurreikusitako orduak
Ekintza

Orduak guztira

GUZTIRA

0,00

Jarduera gauzatzeko aurreikusitako eta eskatutako kilometroak

Abiapuntua

Lanlekua

Km-ak
Bidaia
Km-en
(joan-etorria) kopurua guztizko partziala
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

GUZTIRA

0,00

OHARRAK: Kilometroak egoitza dagoen herrian, soilik diruz lagunduko zaie langile boluntarioei.
Gainerakoak, gehienez diruz lagunduko diren kilometroak: Araban dagoen egoitzatik gauzatzen den lekuraino.

a.3. Segimendu-prozesua eta aurrez ikusitako ebaluazio-adierazleak (gehienez, 5 puntu)

A
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a.4. Materialak, giza eta teknologia baliabideak (gehienez ere 5 puntu)
Jarduerarako behar diren material suntsikorren xehetasuna eta kuantifikazioa:
(Diruz laguntzeko eta ondoren justifikatzeko modukoak izango dira jarduera bera gauzatzen kontsumitzen
direnak bakarrik, eta zehaztu egin behar dira espresuki atal honetan)
Behar diren materialak

Kopurua/zk. Zenbatekoa, guztira Eskatutako zenbatekoa

OHARRA: Hedapenerako materialak jarduera bereizi gisa eskatu behar dira
Jarduera egiteko aurkeztutako giza eta teknologia baliabideak:

d) GENERO IKUSPEGIA ETA BERDINTASUNAREN SUSTAPENA JASOTZEA
(gehienez, 5 puntu)
Deialdiaren 8.d. oinarrian jasotako 5 baldintzetatik, azaldu zeintzuk eta nola beteko diren jarduera hau garatzean

e) EUSKARAREN ERABILERA SUSTATZEA ETA HAREN ERABILERA ESPARRUAK
ZABALTZEA (gehienez, 5 puntu)
Markatu dagokiona, zeintzuk eta/edo nola zehaztuta:

Euskara erabiltzen da komunikazio bidalietan

Euskara erabiltzen da aurkezpenetan

Euskara erabiltzen da inprimatutako beste material batzuetan

OHARRA: d) eta e) ataletan adierazitakoa bete dela frogatu egin beharko da ondoren dagokion justifikazioan.
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AURREKONTUA, ERAKUNDEAREN LANGILEEK ESKAERAREN XEDE DIREN
JARDUERETAN PARTE HARTZEARI BURUZKOA (orri bat bete behar da, horrelako
egoeretan eskaeraren xede den pertsona bakoitzeko)

ESKAERAREN XEDE DEN JARDUERAREN IZENA

1. LANGILEEN AZALPENA, ETA JARDUERA EGIN, EMAN EDO KOORDINATZEKO
DEDIKAZIOA
JARDUERARI LOTUTAKO LANGILE PROPIOAK (URTEKO KUANTIFIKAZIOA):
Izena
Lanpostua
Osagarriak
Gastua, guztira

Orduak urtean
Antzinatasuna

Oinarrizko
soldata

Enpresaren Gizarte Segurantza

0,00 €

• Jarduera zuzenean gauzatzen emandako ordu kopurua
• Zeharkako lana egiten emandako ordu kopurua; halaber, adierazi behar da zertan ematen diren ordu
horiek, esate baterako, joan-etorrietan, koordinatzen, gai zerrenda edo memoria egiten, eta abarretan. (1.
Oharra)
Ordu kop.:

Kontzeptua:

Ordu kop.:

Kontzeptua:

2. KOSTUA, ERAKUNDEAREN LANGILEEK ESKAERAREN XEDE DEN JARDUERAN
PARTE HARTZEAK DAKARRENA
A. Langileen urteko kostua (soldatak + enpresari dagokion G. Segurantza):

€

B. Langileen urteko lanorduen kopurua, guztira
C. Langileen lanordu bakoitzaren kostua (A / B)

€

D. Jarduera horri egotzitako ordu kopurua, guztira:
E. Langileen kostu osoa (C x D):
(1. Oharra). Zeharkako lanari dagokionez, gehienez diruz lagundu daitezkeen orduak honako hauek dira:

• zuzeneko laneko orduez gain, denboraren % 100 diruz lagundu daiteke gehienez, 3 ordu baino gutxiagoko
programa edo jardueretan.
• zuzeneko laneko orduez gain, denboraren % 75 diruz lagundu daiteke gehienez, 10 ordura arteko jardueretan.
• zuzeneko laneko orduez gain, denboraren % 50 diruz lagundu daiteke gehienez, 30 ordura arteko jardueretan.
• zuzeneko laneko orduez gain, denboraren % 25 diruz lagundu daiteke gehienez, 30 ordu baino gehiagoko
jardueretan.

0,00 €
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