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ARTE ESZENIKOEN ETA MUSIKALEN AZPIEGITURAK MODERNIDATZEKO ETA MODU IRAUNKORREAN KUDEATZEKO DIRULAGUNTZAK
1 FORMULARIOA: ENTITATEAREN PROFILA ETA PROIEKTUAREN LABURPENA
 
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
Formulario honetan honako hau eskatzen da:
_ Entitate eskatzaileari eta dirulaguntzaren xede den proiektuari buruzko datuak edo erreferentziak (laburbilduta).
_ Deialdian jasotako balorazio-irizpideei buruzko datuak edo erreferentziak.
1. ENTITATE ESKATZAILEAREN PROFILA ETA JARDUERA
2. PROIEKTUAREN XEDE DEN AZPIEGITURA
 
2.6.- Espazioan 2021eko uztailaren 1etik eta 2022ko ekainaren 30era bitartean espazioan eginiko jarduera kopurua 
(ikus: 5.2.b, 9.2.a eta 14.a.2.2 art.).
N. egun
% urteko erabilpen
A.- DEIALDIAREN EREMUKO JARDUERAK
a1.- Arte eszenikoen programazioa
(antzerkia, dantza, zirkua, askotariko diziplinak)
a2.- Musika programazioa 
a3.- Sorkuntza – Ekoizpena / Arte eszenikoak
a.4.- Sorkuntza – Ekoizpena / Musika 
B.- BESTELAKO KULTURA JARDEURAK 
(Amateur izaerako jarduerak / kultura elkarteak / zine programazioa, etab. ) 
C.- BESTELAKO ERABILERAK  
Erabilpen egunak, guztira
3. PROIEKTUAREN LABURPENA
3.3.- Aurreikusitako jarduera nagusien zerrenda eta xehetasunak
 
- Egin beharreko jarduerak labur zerrendatu, deialdiaren 4.4 artikuluan aurreikusitako helburu eta jarduera-multzoen arabera (erreferentzia horiek Aurrekontuaren formularioan ere jaso eta banakatu beharko dira).
 
Proiektuaren memorian zehatz-mehatz jaso beharko dira jarduketa bakoitzaren irismena eta xehetasun teknikoak.
Jarduera blokea
Espazioaren elementuak edo zatiak
Deskribapena
4. BALIOESPEN-IRIZPIDEEI BURUZKO ERREFERENTZIAK
*** Irizpide bakoitzari dagokionez, proiektuaren erreferentzia nagusiak edo idei nagusiak  labur azaldu (5 lerro gehienez, irizpide bakoitzeko)
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa 
Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio Kultura eta sormen eremura bideratutako laguntzak eta dirulaguntzak.
·         Arduraduna: Kultura Sustatzeko Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
·         Helburua: Kultura eta sormen sektoreko laguntza ekonomikoak eta diru-laguntzak kudeatzea.
·         Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
·         Hartzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak
·         Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
·         Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua
(www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/024300-capa2-eu.shtml) 
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