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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
Dirección de Patrimonio Cultural
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y  POLÍTICA LINGÜÍSTICA
Kultura Ondarearen Zuzendaritza
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
EUSKAL KULTURA ONDAREAREN GARRANTZIA AZPIMARRATU ETA HEDATZEKO DIRU-LAGUNTZAK
ESKATZAILEA
JARDUERA
AZKEN JUSTIFIKAZIOAREN ZINPEKO AITORPENA / ZIURTAGIRIA
Ebazpenaren bidez diruz lagundutakoa (ebazpen horren bidez 
Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko diru-laguntzak eman ziren), emandako diru-laguntzaren helburua betez gauzatu dela, eta diru-sarreren eta gastuen behin betiko balantze honen arabera:
GASTUAK
Eskabidearen aurrekontuan aurreikusitako gastuak
Behin-betiko gastuak (1)
GASTUAK GUZTIRA
Oharra (1): BEZari dagozkion gastuak bakarrik lagundu ahal izango dira diruz, baldin eta erakunde onuradunak gastu horiek berreskuratu edo konpentsatu ezin baditu
DIRU-SARRERAK
Eskabidearen aurrekontuan aurreikusitako sarrerak
Behin-betiko sarrerak
ONURADUNAREN EKARPENA
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKAREN SAILEKO EKARPENAK 
BESTE ERAKUNDE PUBLIKOEN EKARPENA
ERAKUNDE PRIBATUEN EKARPENA
DIRU-SARRERAK GUZTIRA
(Tokia)
(Data)
Eta horrela jasota gera dadin eta dagozkion ondorioak izan ditzan, adierazpen/ziurtagiri hau sinatzen dut
DATU PERSONALAK BABESTEAREN ARLOKO INFORMAZIO-KLAUSULA
 
-         Arduraduna: 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza. 
Kultura eta Hizkuntza Politika Saila. 
Donostia kalea 1  - 01010 Vitoria-Gasteiz, Araba. 
Telefonoa: 945 01 80 00. 
Webgunea: http://euskadi.eus
-         Xedea: Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko dirulaguntzak kudeatzea. 
-         Legitimazioa: interes publikoan edo tratamenduaren arduradunari emandako ahalmen publierabili bitartean eginkizun bat betetzeko behar den tratamendua (Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra eta Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua).
-         Hartzaileak: arlo honetan eskumenak dituzten administrazio publikoei eman ahal izango zaizdatu pertsonalak. 
-         Eskubideak: Eskubidea duzu zure datuak eskuratu, zuzendu eta ezerezteko, bai eta tratamugatu zein aurkaratzeko ere. Ikus informazio gehigarria. 
-         Informazio gehigarria: datuen babesari buruzko informazio gehiago eskuratu daiteke honako web helbide honetan: https://www.euskadi.eus/dbao/0034807.
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