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PROIEKTUAREN IZENA 

PROIEKTUAREN ARDURADUNA 

SINADURA 

PROIEKTUAREN BESTE EGILE BATZUK 

SINADURA 

Oharra: bete behar beste fitxa. 

IZENA ABIZENAK 

HELBIDEA AUZOA /BARRUTIA 

TELEFONOA NAN 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 

NAZIONALITATEA JAIOTZE DATA 

IZENA ABIZENAK 

HELBIDEA AUZOA /BARRUTIA 

TELEFONOA NAN 

HELBIDE ELEKTRONIKOA 

NAZIONALITATEA JAIOTZE DATA 
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Sustatzaileak kolektiboren batekoak dira?     BAI ❑          EZ  ❑ 

Baietz erantzunez gero, esan kolektiboren izena: 

Proiektua sustatzen duten pertsonen eta gazte taldeei buruzko informazioa (zuei buruzko informazioa, jakiteko zerk bultzatu zaituen proiektua aurkeztera, proiektua abian 

jartzeko orduan zer-nolako ezaguerak eta esperientziak dituzuen edota proiektua burutzeak zer ekarriko dizuen. Azaldu zuen ikasketak, lanbidea, interesak eta kezkak, 

esperientzia, proiektuari lotutako motibazioa…). 
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PROIEKTUAREN LABURPENA Helburuak, proiektuaren hartzaileak (adina). Proiektuaren fase guztietan gazteek izango duten parte-hartze maila (diseinua, garapena eta 

ebaluazioa). 

Proiektua garatu bitartean, beste gazte, entitate eta erakunde batzuekin (plataformak, sareak...) harremanik egongo den eta zertan datzan esan. 
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PROIEKTUA GAUZATZEKO EGUNA ETA LEKUA. Adierazi espazio publikorik erabiliko den ala ez, eta hala bada, zein erabilera-mota izango den (espazio publikoaren 
erabilerari lotutako proiektuetan, nahitaezkoa da argazkiak/argazki-muntaiak, planoak, eskemak, proiekzioak eta abar eranstea). 
 
 
 

 

Proiektuan erabiliko diren HIZKUNTZAK 

 

 

PROIEKTUAREN JUSTIFIKAZIOA: Zerk ekarri ahal dion Proiektu honek Bilboko gazte-programazioari 
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BURUTU BEHARREKO JARDUEREN AZALPENA. PROPOSAMENA LANTZEKO BEHAR IZANGO LIRATEKEEN BALIABIDEAK: giza-baliabideak (profilak zehaztu), 

baliabide materialak, espazioak/ekipamenduak, espazio publikoaren erabilera, proiektuaren berri emateko bitartekoak, beste batzuk... 
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PROIEKTUAREN KRONOGRAMA: Hasiera, bitarteko faseak eta proiektuaren amaiera 
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AURREKONTUAREN LABURPENA 

                       Proiektu honetarako behar diren langileak (profila eta kostua zehaztu)      

  

  

  

  

                        Publizitatea (kartelak, sare sozialak…)  

                        Egile-eskubideak (SGAE…)  

                        Alokairuak (espazioak, agertokia, ekipoak, altzariak...)  

                        Garraioak  

                        Beste material batzuk  

 
PROIEKTUAREN AURREKONTUA GUZTIRA 
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ERANTSITAKO DOKUMENTUAK 
Erantsitako dokumentuak zeintzuk diren eta zein formatutan aurkeztu diren adierazi behar da atal honetan. 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

DOKUMENTAZIOA 

FORMATUA 

Datu pertsonalen babesaren arloko araudietan erabakitakoarekin bat etorrita, jakinarazten dizugu zure datuak “Gazteen eta umeen gaietako informazioa eta 
programak” izeneko fitxategian sartuko direla. Fitxategi horren arduraduna Bilboko Udalaren Gazteria eta Kiroleko Zuzendaritza da
Datu horiek programak kudeatzeko eta gazteen eta umeen gaietako programei buruzko informazioa bidaltzeko erabiliko dira.
Datu horiek gazteen eta umeen gaietako programetan onartutako pertsonen zerrendetan argitara daitezke.
Datuok ikusteko, zuzentzeko, aurka egiteko eta baliogabetzeko eskubideaz baliatu zaitezke helbide honetan: Ernesto Erkoreka plaza 1, 48007 Bilbo. 
Horretarako, NAN edo horren agiri baliokidea aurkeztu beharko da.

Bilbao, 20___(e)ko_________________aren______(a)    

PROIKETUAREN ARDURADUNAREN SINADURA 
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Zelan izan duzu deialdiaren berri? (Aukera bat baino gehiago markatu ahal duzu) 

❑Udalaren web orriaren bidez 

❑Bilbao Gazte Webgunea (www.bilbaogazte.bilbao.eus) 

❑Kartelak  

❑Komunikabideen bidez 

❑Newsletter 

❑Facebook Bilborock  

❑Ikastegia edo antzekoa  

❑Norbaitek esanda 

❑Beste modu batez (zehaztu) 

 

http://www.bilbaogazte.bilbao.eus/
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