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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
DIRUZ LAGUNDUTAKO EGITASMOARI ETA LORTUTAKO EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA
Oharra: Ondoren datozen atalak zehatz-mehatz betetzeko eskatzen dizuegu. Egitasmoaren inguruko balorazioa jaso nahi dugu eta horretarako garrantzitsua da informazio hau helaraztea. Ahal bada ez erabili ordezko txostenik. Eskabidea egin zenuten unean aurkeztutako informazioarekin erkatu nahi dugu, eta ordukoarekiko aldeak aztertu. Informazio berriak alde horiek argitzea nahi dugu, hau da, errepikapen hutsa izan barik, hasierako eta amaierako egoerak alderatzeko aukera eskaintzea.
Deialdiari dagokion urtean egindako lanak
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y
POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURA 
ETA HIZKUNTZA POLITIKA SAILA
Diru-laguntza honako lan hauek burutzeko eman da (eskabidea egiterakoan zehaztutako atazak)	
Gauzatutako lanaren deskripzioa
Produkzioa
Bisita-kontagailua: 
Diru-laguntzak arautzen dituen Aginduaren 6. artikuluan xedatzen denez, webguneek bisita eta bisitariak neurtzeko neurgailua eduki behar dute. Entitate eskatzaileak Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari emango dio neurgailurako sarbidea.
Pasahitza:
Erabiltzailea:
Sustapena
Gogoratu: diruz lagundutako egitasmoa ezagutarazteko erabili diren materialei buruzko frogak bidali beharko dira.
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren aipamena
Diru-laguntzak arautzen dituen Aginduak 18. artikuluan xedatutakoaren arabera, laguntza-mota honen bidez diruz lagundutako egitasmo orok Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren menpeko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko du egitasmoaren argitan kaleratutako euskarri guztietan. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua agerrarazi behar dute. Logotipoak ikusgai egon behar du hasierako orri edo atal nagusian, ebazpena ematen den unetik gutxienez urtebeteko epean.
EUSKADI.EUS atarian argitaratzeko informazioa
Diruz lagundutako egitasmoen berri emango da Euskadi.eus atariaren bidez. Horretarako, honako hauek behar ditugu:
1. Egitasmoaren laburpena, euskaraz eta gaztelaniaz (bi hizkuntzetan egin behar duzue, eta azalpena ezin izango da 400 karaktere baino gehiagokoa izan)
2. Egitasmora heltzeko edo eskuratzeko helbidea edo lotura
3. APPen kasuan, prezioa (baldin badagokio)
4. Egitasmoa identifikatuko duen irudia, jpge formatuan (gehienez ere 100 Kb).
 
WEBGUNEEN KASUAN
 
Webgunearen helbidea 
 
APPEN KASUAN
 
APPa eskuratzeko helbideak: 
APParen prezioa:
8.2.1.3144.1.471865.466488
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