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MUSIKA-JARDUERA PROFESIONALENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK
PARTITURAK ARGITARATZEKO  MODALITATEA (MK1)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
1. Eskaeraren laburpen fitxa
1.1 Eskatzailearen identifikazioa
1.2 Laguntza eskatzen den proiektua
1.3 Aurrekontu orokorra eta Sail honi eskatutako kopurua (datuak Aurrekontu orritik jasotzen ditu)
Gastu aurrekontua guztira
Eskatutako kopurua
% Eskatua / Aurrekontua
1.4 Argitalpenen zehaztapena  (1)
Edizio bakoitzaren zehaztapenak:
Lana
Egilea
Argitalpen mota
Aurreikusitako argitalpen data
Aurreikusitako ale kop.
Banaketa mota(2)
Emakumearen partaidetza(3)
Oharrak
NOTAS
(1) Rellenar una ficha por cada proyecto de edición presentado.   Ver Artículo 17.4. (nº máximo de ediciones: 4)
(2) Auerreikusitako banaketa mota zehaztu eta webguenaren helbidea.
(3) Irizpide honen inguruan kontuan izateko erreferentziak (art.18.1.e).
2. Eskatzailearen profila eta 2017ko Ekoizpenaren laburpena (1)
Eskatzailearen identifikazioa
2.1 Entitatearen datuak eta ibilbidea
PERTSONALA (3)
Enpresako langile finkoak edo ebentualak
Zk.
Izen/abizenak
Kontratu mota
Ihardunaldi mota
Oharrak / Lan-mota
2.2 Pertsona edo entitate eskatzailearen 2017ko Jardueren zehaztapena	
Tipologia eta ekoizpen bolumena
JARDUERA MOTA ETA PORTZENTAIA (4)
PRODUKTU MOTA ETA EKOIZPEN BOLUMENA (5)
Zk
Jarduera mota
%
Produktu musikala
Ale kop.
Oharrak
Zerrendan azaltzen ez diren bestelako jarduera(k) (hala bada, taldekatu)
% GUZTIRA:
%
%
%
2.3 2017an ordezkatutako edo ekoiztutako aktiboan dauden artista / taldeen zerrenda (6)
Zk.
Artista edo taldearen izena
Erreferentziako herria
Musika estilo orokorra
Hizkuntz
Erlazio mota / Oharrak
OHARRAK
(1) Formulario honetan diru-laguntzaren eskatzaileari (pertsona fisikoa edo juridikoa) dagozkion datuak eman behar dira.  Kasu bakoitzari dagozkion datuak eman. Adi proiektuak baloratzeko irizpideei. Ematen ez diren datuak ezingo dira puntuatu. 
(2) Entitatearen errejistro urtea (musika jarduera duen enpresa gisa). Epigrafe musikal nagusia zehaztu. (Deialdiaren  3.1.b).
(3) Pertsonalari dagozkion datuak (* eskatzaile motaren arabera):Enpresak:     - Musika jardueretan aritzen diren  langile kopurua eta zerrenda (beste jarduera arloekin partekatutakoen kasuan: musika        jarduera ‘Ihardunaldi mota’ atalean islatu .     - Bazkide langileak: bi ataletan islatu.     - Autonomoak: atal honetan islatu urtean zehar enpresari eginiko  fakturazioa enpresako bataz besteko soldataren %50tik gora baldin badago soilik.Langile autonomoak : bazkide eta langile gisa zenbatu.Elkarteak: bazkide kopurua eta, hala badagokio, Elkarteak kontrataturiko langileak.
(4) Jardueren zehaztapena:  jardueren erlazioa eta bakoitzaren pisu portzentuala. 
(5) Produktu mota:  jarduera berean ere,  produktu desberdinak bereiztu (adb.: kontzertuak, jaialdiak)
(6) Atal hau ez dagokio Programazioari.
3. Aurrekontu orokorra xehatua (1)
Eskatzailearen identifikazioa
3.1 Jardueraren Gastuen aurrekontua (2)(3)(5)
Pertsonaleko gastuak
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira
Funtzionamendu eta jarduerari dagozkion datuak	
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira
Guztira gastuak
3.2 Sarreren aurrekontua (4)
Eskatzailearen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira
Entitate pribatuen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira
Erakunde publikoen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
0
%
Deialdi honetan eskatutako kopurua (3)
%
Guztira
Guztira sarrerak
3.3 Guztira Gastuak - Sarrerak
Guztira Gastuak - Sarrerak = 0
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira gastuak
%
Guztira sarrerak
%
OHARRAK
(1)  Deialdiaren hurrengo artikuluak errepasatu:- 4.art. - Bideragarritasuna, lagundu daitezkeen gastuak, azpikontratazioa eta laguntzen muga orokorra.- 14. art.- Diru-laguntzaren ordainketa eta justifikazioa.  
(2) Gastu aurrekontua:  1 Formularioan islatutako edizio partzial bakoitzeko xehatu. 
(3) Dagokion modalitatearen artikulu espezifikoak errepasatu: diru-laguntzaren mugari eta balorazio irizideei buruzkoak.  
(4) Sarreren atala (proiektuaren finanziazioa): aurreikuspena eman Gastu aurrekontua osoaren arabera (Gastuak=Sarrerak, deialdi hoentan eskatutako  kopurua barne). 
(5) Diru-laguntzaren jasoz gero:- Aurkezturiko proiektua eta aurrekontua, behin-betiko justifikaziorako erreferentziak dira.- Behin-betiko Balantzeari dagokion formularioan eskaeran aurkeztutako hasierako aurrekontu hau ere islatu behar da.   - Onuradunaren betebeharrei, proiektuen edota aurrekontuen eraldaketei baita ‘Ez betetzei’  buruz, Deialdi Agindauren 13, 15 eta 16 artikuluak errepasatu.  
4. Bestelako diru-laguntzei buruzko  ardurapeko aitorpena	
Eskatzailearen identifikazioa
4.1 Eskatutako bestelako diru-laguntzak
Erakunde pribatuen ekarpenak
Zk.
Erakunde pribatuen ekarpenak
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
Erakunde publikoen ekarpenak
Zk.
Erakunde publikoen ekarpenak
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
4.2 Trukaketak / Kolaborazio hitzarmenak / Bestelako laguntzak
Zk.
Entitatea
Laguntza edo kolaborazio mota
4.3 Oharrak
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