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MUSIKA-JARDUERA PROFESIONALENTZAKO DIRULAGUNTZAK
ZUZEN-ZUZENEAN ZIRKUITUA (MK4)
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 (recoge el dato desde la Hoja de presupuesto)
Gastu aurrekontua
Eskatutako kopurua
% Eskatua / Aurrekontua
2. Eskatzailearen profila Aretoaren datu orokorrak
Eskatzailearen identifikazioa
2.1 Pertsona edo entitate eskatzailearen profila (1)
2.2 Aretaoren zehaztapenak 
Aretoaren datu orokorrak
Izena
Herria
Lurraldea
Azalera guztira -m2-
Gehienezko edukiera legala
Lizentzia mota(5)
Ezaugarriak eta baliabide teknikoak
Elemento
Bai/Ez
M2
Altura
Eszenatokia
Importe
Aldagelak
Importe
Arropazaindegia
Importe
Pertsonala(6)
Mota
Importe
Finkoak
Ez finkoak
Soinu teknikariak
Importe
Argiztapen teknikariak	
Importe
Eszenatoki-teknikariak	
Importe
Atezainak / Txartel-saltzaileak
Importe
Beste?
Importe
Guztira
Programazioaren datu orokorrak
Hasiera-urtea(7)
Importe
Tipologia e iniciativa de la programación      
Número  medio anual    
Kontzertu - egunak
Importe
Programaturiko taldeak
Importe
Programaturiko euskal taldeak
Importe
Bestelako programazio kulturala
Importe
Publikoa -bertaratutakoak orohar-
Importe
Programazioaren ardura
Importe
%
Importe
Aretoa promotore gisa
Importe
Beste promotore pribatu
Importe
Entitate publikoak(8)
Importe
Guztira (=100%)	
Importe
2.3 Eskatzaileak garatutako betelako jarduerak (9)
Memoria zehatza aurkeztu behar da (ikus balorazio irizpideak Deialdiaren 27.1.c artikuluan)
OHARRAK
(1) Formulario honetan dirulaguntzaren eskatzaileari (pertsona fisikoa edo juridikoa) dagozkion datuak eman behar dira.
(2) Hala ez balitz,  eskaera honi dagokion programazioaren kudeaketaren inguruan, Aretoren gerenteak sintatutakoa agiria, aurkeztu behar da (Ikus Deialdi Aginduaren 6.4.2.b artikulua).
(3) Enpresa,  musika jarduerak egiteko errejistratutako urtea.
(4) Pertsona edo entitate eskatzailearen epigrafe musikal nagusia seinalatu (Ikus Deialdiaren 3.1.b artikulua). 
(5) Aretoak  duen lizentziatik antzekoen aukera seinalatu. Behar izanez gero, ondorengo hutsunean zehaztapena eman.   
(6) Kasu bakoitzean 'ihadunaldi' osoen kopuru bat seinalatu (hau da, beharrezko bada zatiketak erabiliz. Adb: 1,25... edo 0,75...). Balioanitzeko pertsonen kasuan, datuak beren jarduera nagusiari. inputatu.  
(7) Entitate eskatzaileak areto honetan programatzen hasi zen urtea.
(8) Beraiek zuzenean antolatuak (ez diruz-lagundutako kontzertuak).
(9) Kontzertuei dagokionez bakarrik, hau barne: enpresak, elkarteak, entitate publikoak, auto-kudeatutako taldeak.                                    
3. Programaturiko kontzertuak (1) 
Eskatzailearen identifikazioa
3.1 Deialdi honen aurreko urtean aretoak programaturiko data, kontzertu eta taldeen profila (1)
Programaturiko kontzertua(1)
Zk
Data
Hilea/Eguna
Lehiatilako prezioa
Mota
Artista edo taldearen izena
Jatorria(2)
Hizkun-tza(3)
(4) Emak. presentz.
OHARRAK
(1) Ikus Deialdiaren   25, 26 y 27 artikuluak:  sarbidea, diruz-lagungarri diren kontzertuak eta  balorazio irizpideak. Ordainpeko egunak / kontzertuak soilik sartu.Kontzertu kopurua egiaztatu behar da:- 100.000 biztanle baino gehiagoko herriak: 20- gainontzeko herriak: 12
(2) Seinalatu:  EH (Euskal Herriko taldeak) eta dagokion autonomi erkidegoa  edo nazioa, gainontzeko kasuetan. 
(3)  Honako hau seinalatu:- Hizkuntza nagusia, testudun musika proiektuetan.- 'Instr',  testurik gabe edo ia gabeko proiektuetan  - 'Batzuk', hizkuntz askodun edo mistoak diren (testu / instr.) proiektuetan.- 'Beste',  zerrendan ez dauden hizkuntzetarako, Kasu horreta ondorengo laukitxoan hizkuntza aipatu.  
(4) Emakumeak dauden taldeak:  'X' batez markatu.
4. Aurrekontu orokorra xehatua (1)
Eskatzailearen identifikazioa
4.1 Gastuen Aurrekontua (1)
4.4.1 Talde nagusi gisako euskal taldeen kopuruari dagokion Gastuen balioespena(1,2)
Programatu beharreko talde kopurura (hipostesia)
Gastu Kontzeptuak
Kontzertuko, bataz 
besteko gastua
Guztira(2)
Ordainsaria
Productora
Janariak / Ostatuak
Productora
Ekoizpena
Productora
Promozioa
Productora
Besteak
Productora
Guztira
4.4.2 Hasierako talde gisako euskal taldeen kopuruari dagokion Gastuen balioespena(1,2)
Programatu beharreko talde kopurura (hipotesia)
Gastu Kontzeptuak
Kontzertuko, bataz 
besteko gastua
Guztira(2)
Ordainsaria
Productora
Janariak / Ostatuak
Productora
Besteak
Productora
Guztira
Gaztuak guztira
4.2 Sarreren aurrekontua (1)
Sarrera Kontzeptuak
Kontzertuko, bataz besteko sarrerak
Guztira
Lehiatila sarrerak(3) 
Productora
Bestelako laguntzak
Productora
Eskatzailearen ekarpena
Productora
Deialdi honetan eskatutako dirulaguntza(4)
Productora
Sarrerak guztira
4.3 Guztira Gastuak - Sarrerak
Guztira  (Gastuak - Sarrerak = 0)
Zk
Kontzeptua
Guztira
Gastuak Guztira
%
Sarrerak Guztira
%
Gastuak - Sarrerak
OHARRAK
(1) AURREKONTUA EGITEKO ERREFERENTZIA OROKORRAK 
1.1.- Eskaera egiteko orduan baita, hala badagokio, dirulaguntzaren zuriketarako ere, kontuan izan behar da emandako dirulaguntzek eragina orokorra dutela Deialdian aurreikusitako diruz-lagungarri diren kontzertu guztietan;  bai kontzertuen tipologiari bai programazioaren epeari dagokienez (Ikus Deialdiaren 25 eta 26 artikuluak).  
1.2.- Eskaera egiterakoan, Gastu eta Sarreren zenbatespen orokor bat aurkeztu behar da.  Horretarako programazio hipotesi errealista bat eta aleko erreferentzia estandar batzuk erabili behar dira:  
      a) talde nagusi gisa programatuko diren euskal taldeen kopurua; 
      b) hasierako talde gisa programatuko  diren euskal taldeen kopurua;  (talde nagusiaren jatorria edozein delarik).
      c) gastuen zenbatespena, Formulario honetako atal bakoitzean islatutako konteptuen arabera (talde nagusiak / hasierako taldeak).
1.3.- Aurreko zenbatespenak Deialdiaren 26 artikuluan finkatzen diren irizpide eta baldintzak kontuan harturik egin behari dira, baita 4.6 eta 25.4 artikukuletan aipatzen dire dirulauguntzaren mugak ere. 
1.4.- Edozelan ere, modalitate honetan eman beharreko kopuruak   Deialdi Aginduaren 28. artikuluan azaltzen diren balorazio irizpideen eta prozeduren arabera oinarrituko dira.  
1.5.- Kontuan hartu ere emandako dirulaguntzaren behin-betiko zuriketa (1) egiteko honako dokumentuak aurkeztea beharrezkoa izango dela: 
a) Burututako proiektua dela-eta izandako gastuen eta sarreren balantzeari buruzko erantzukizunpeko aitorpena.
b) Programatutako kontzertuen zerrenda eta datu xehatuak:- taldeak, publikoa, gorabeherak;- gastuak eta sarrerak;- gastuen erlazio sailkatua ;
c) Gastuak justifikatzen dituzten egiaztagiri eta fakturak. Dena den ordaindutako katxetak aurkeztu behar dira.
(2) Orotariko balioa automatikoki egiten da, emandako aleko balioa, talde nagusi gisa, euskal talde kopuruari dagokion aurreikusitako datutik biderkatuz (talde nagusiak edo teloneroak).
(3) Lehiatilako diru sarrereren aurreikuspena: euskal taldeak talde nagusi gisa erabilitako hipotesiaren arabera. 
(4) Eskatu / eman ahal daitekeen gehienezko dirulaguntzari dagozkion erreferentziak:- Gastu eta Sarreren balantzea= 0 izan behar du.- Eskaera Deialdiak finkatzen dituen gehienezko mugen barruan izan behar du:  aurreikusitako gastuen aurrekontu osoaren %80a gehienez; gehinezko dirulaguntza: 18.000 euro.  
5. Bestelako dirulaguntzei buruzko  ardurapeko aitorpena	
Eskatzailearen identifikazioa
5.1 Eskatutako bestelako dirulaguntzak
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
5.2 Trukaketak / Kolaborazio hitzarmenak / Bestelako laguntzak
Zk.
Entitatea
Laguntza edo kolaborazio mota
5.3 Oharrak
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
04/03/2013
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
	Solicitante: 
	Representante: 
	%: 
	%: 
	Importe: 0
	Sinopsis: 
	Presupuesto: 
	Solicitado: 
	%: 0.00000000
	Proyecto: 
	Socios: 
	Personalidad: 
	Otra: 
	Comienzo: 
	IAE: 
	Defensa: 0
	Trabajadores: 
	Observaciones: 
	%: 
	%: 
	%: 
	%: 
	%: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Importe: 
	Productora: 1
	%: 
	%: 
	%: 
	Grupo: 
	Procedencia: 
	Idioma: 
	%: 0
	btnAnnadir: 
	btnEliminar: 
	Importe: 
	BalanceTotal: 
	TotalGastos: 
	Importe: 
	TotalIngresos: 
	Importe: 
	Compania: 
	%: 
	Importe: 
	PrevistoTotal: 
	%: 



