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DANTZA SUSTATZEKO DIRU-LAGUNTZAK - 2012PROFESIONALENTZAKO ETENGABEKO PRESTAKUNTZA
 ETA LAGUNTZAREN MODALITATEA 
 
4. ERANSKINA - PROIEKTUAREN AURREKONTUAREN LABURPENA (1) (2)
Eranskin honek kopuru globalak islatu behar ditu. Proiektuaren Oroitzetan, gastuen desglose zehatzak aurkeztu behar dira.Aurrekontuak gstu Gastuen eta Sarreren arteko oreka islatu behar du. Sarreren atalean, proiekturako lortu edo eskatutako laguntza pribatu edo publiko guztiak sartu behar dira.
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SARRERAK (3) (4)
Eskatutako diru-laguntzak ezin du gehienezko muga orokorra gainditu.Egindako bestelako eskaerei dagokienez: aitorpena,  Eskaera orrian eta, bere kasuan, 1. Eranskina. 
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C-BESTE ERAKUNDE PUBLIKOEN EKARPENAK
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D-KULTURA SAIL HONI EGINIKO ESKAERA (3)
Eskatutako diru-laguntzak ezin du gehienezko muga orokorra gainditu.
Erakunde Publikoen Sarrerak Guztira
La cantidad solicitada no debe superar los límites subvencionables máximos (artículo 2.3 de la Orden de convocatoria ) ni los límites específicos para las modalidades de Consolidación, ni, en su caso, los de las modalidades de Producción y Formación permanente y apoyo.
SARRERAK GUZTIRA (2)
Aurrekontuak gstu Gastuen eta Sarreren arteko oreka islatu behar du. Sarreren atalean, proiekturako lortu edo eskatutako laguntza pribatu edo publiko guztiak sartu behar dira.
(1) - Eranskin honek kopuru globalak islatu behar ditu. Proiektuaren Oroitzetan, gastuen desglose zehatzak aurkeztu behar dira.
 
(2) - Aurrekontuak gstu Gastuen eta Sarreren arteko oreka islatu behar du. Sarreren atalean, proiekturako lortu edo eskatutako laguntza pribatu edo publiko guztiak sartu behar dira.
 
(3) - Eskatutako diru-laguntzak ezin du gehienezko muga orokorra gainditu.
 
(4) - Egindako bestelako eskaerei dagokienez: aitorpena,  Eskaera orrian eta, bere kasuan, 1. Eranskina. 
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