
I. ERANSKINA 
ESKABIDE-ORRIA 

ESKATZAILEAREN DATUAK

Izen-abizenak: 

NAN/IFK:

Bizilekua: 

PK:  Herria:

Tel:  Faxa:

Helbide elektronikoa:

PROIEKTUAREN IZENA

Izenburua:
MODALITATEA: 

Antzerkirako testuak. 
Gidoiak. 
Musika-konposizioak.

ORDAINKETARAKO DATUAK, dirulaguntza eskuratuz gero:

Bankua: 

Agentzia:

Kontuaren zk.:



ZURE ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK 

BATERAEZINTASUNARI BURUZKO ADIERAZPENA

Ez naiz ari jasotzen helburu eta xede berdinerako beste laguntzarik, ez inongo herri-administraziotik ez inongo 
erakunde pribatutik. 

BESTELAKO ADIERAZPENAK
Ez daukat dirulaguntzak edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten didan zehapen administratibo edo penalik, eta 
ez daukat laguntzak jasotzea galarazten didan inongo legezko debekurik ere; zehazki, ez daukat sexu-
bereizkeriagatik eragindako debekurik, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen amaierako seigarren xedapenean zehaztutakoaren arabera. 

Nire hau proiektu orijinala da, ez dut orain arte inoiz garatu. 

Eskabideko datuak eta horri erantsitako agirietakoak egiazkoak dira. 

Indarrean dagoen araudiak laguntza hauek jasotzeko ezarrita dauzkan baldintza guztiak betetzen ditut. 

........................................(e)n, 2012ko ...........................................aren ........(e)(a)n. 

OHARRA: 

KULTUR SORMENA



Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera, eta Titularitate Publikoko Datu 
Pertsonalen Fitxategia eta Datuak Babesteko Euskal Agentzia sortzeko otsailaren 25eko 2/2004 Legearen arabera, 
deialdi honen tramitazioan bildutako datu pertsonalak deialdiko parte-hartzaileen baimena jasota tratatu eta 
argitaratuko dira, eta honako dirulaguntza deialdi hau bera edo horrekin lotutako beste edozein prozedura edo 
administrazio-espediente kudeatzeko erabiliko den fitxategi batean gordeko dira, eta parte-hartzaileei deialdiaren 
nondik norakoen berri emateko erabiliko dira. Fitxategi honen arduraduna Kultura Saileko Kultura Sustapenerako 
Zuzendaritza izango da.  Datu horiek eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko edo aurkatzeko eskubideak gauzatzeko, 
Kultura Saileko Zerbitzu Zuzendaritzara jo behar da, helbide honetara: Donostia kalea 1, Gasteiz 01010 

 Bide batez, deialdi honetan parte hartzen dutenak baimena ematen dute fitxategian bildutako datuak 
Euskal Autonomia Erkidegoko beste herri-administrazioren bati laga diezazkiegun, deialdi honekin lotutako 
gauzetarako, eta baimena ematen diote, halaber, Kultura Sustapenerako Zuzendaritzari beste organismo 
publikoetan begiratzeko ea aurkeztutako agiriak zuzen eta zorrotzak diren. 


	Titular: 
	cif: 
	direccion: 
	codigopostal: 
	localidad: 
	telefono: 
	fax: 
	email: 
	titulo: 
	modalidad1: Off
	modalidad2: Off
	modalidad3: Off
	entidad: 
	agencia: 
	dc: 
	cuenta: 
	lugar: 
	mes: 
	dia: 


