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ARTE ESZENIKOEN ETA MUSIKALEN AZPIEGITURAK MODERNIZATZEKO ETA MODU IRAUNKORREAN KUDEATZEKO DIRULAGUNTZAK
2 FORMULARIOA - PROIEKTUAREN AURREKONTUA ETA AZKEN EMAITZA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
JARRAIBIDEAK
Dirulaguntza lortuz gero, eskabide-fasean aurkeztutako ale bera Justifikazio-fasean osatu eta entregatu beharko da.
 
A) Eskaera. Atal hauek bete beharko dira:
 
(1) Proiektuko gastuen eta diru-sarreren aurrekontua, aurreikuspenaren zutabea.
(2) Aurkeztutako aurrekontuari buruzko oharrak eta erreferentziak.
(5) Beste dirulaguntza batzuei buruzko zinpeko aitorpena (eskatutakoa edo emandakoa, dagokionaren arabera).
 
B) Justifikazioa. Atal hauek bete beharko dira:
 
(1) Gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenen taula: `Azken emaitza´ zutabea osatu behar da.
(3) Gastuaren azken exekuzioari buruzko oharrak.
(4) Justifikatutako gastuen laburpena, kontzeptuka.
(5) Beste dirulaguntza batzuei buruzko zinpeko airtorpena (eguneratuta)
 
 Ikusi (1) 'Aurrekontuari dagokionez kontuan hartu beharreko gaiak' 
 
1. Proiektuaren gastuen eta diru-sarreren aurrekontua
Eskatzailearen identifikazioa
1.1 Jarduren Gastuen aurrekontua
Gastuen aurrekontu banakatua
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira
Guztira gastuak
1.2 Presupuesto de ingresos
Eskatzailearen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira
Entitate pribatuen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira
Beste entitate publikoen dirulaguntzak
Zk.
Erakundea / Deialdia ala laguntza mota
Aurreikusita
Behin-betikoa
0
%
Eusko Jaurlaritza (deialdi honetan eskatutako kopurua)
%
Guztira
GUZTIRA SARRERAK
1.3 Guztira Gastuak - Sarrerak
(Gastuak - Sarrerak) = 0
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira gastuak
%
Guztira sarrerak
%
(1) AURREKONTUARI DAGOKIONEZ KONTUAN HARTU BEHARREKO GAIAK
 
1.- Aurrekontua: orekatua izan behar du, Gastuak = Diru-sarrerak (deialdi honetan eskatutako zenbatekoa barne).
2.- BEZik gabeko zenbatekoak adierazi behar dira.
3.- Dirulaguntza lortuz gero, aurrekontu osoa (eta, hala badagokio, egindako aldaketak) justifikatu beharko da.
4.- Gastuak: xehetasunez banakatzea, proiektua garatzeko behar diren ekintzen edo zereginen arabera.
5.- Fakturen edo bestelako gastu-frogagirien bidez justifika daitezkeen kontzeptuak sartu behar dira. 
6.- Deialdiaren artikulu hauek kontuan hartu: 
- 5.4. art. Proiektu ekonomikoaren ezaugarriak.
- 6.2. artikulua.- Modalitate honetako diru-laguntzaren –eskaeraren- gehieneko muga: 150.000 euro.
- 7. art. Diruz lagundu daitezkeen gastuak.
- Art. 16. eta 5.4.d:  Dirulaguntzen bateragarritasuna.  
- 14. artikulua.- Balorazio- eta esleipen-irizpideak (14.1.B_ Aurrekontuaren balorazioa).
- 18. eta 19. artikulua.- Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.
- 17., 20. eta 21. artikuluak: Obligazioak, aldaketak eta ez-betetzeak.
 
 
 
 
 
 
2. Aurkeztutako aurrekontuari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 50 lerro)
(Eskaera-fasea) 
3. Aurrekontua gauzatzeari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 50 lerro)
(Justifikazio-fasea) 
4. Bestelako dirulaguntzei buruzko ardurapeko aitorpena
(Eskaera- eta justifikazio-fasea -kasu bakoitzean eguneratutako datuak-) 
Eskatzailearen identifikazioa
4.1  Beste dirulaguntzak	
Erakunde pribatuen ekarpenak
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
Erakunde publikoen ekarpenak
Zk.
Entitatea
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
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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