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Logotipo del Gobierno Vasco
EUSKARA INGURUNE DIGITALEAN:
AURREKONTUA
GASTU-AURREKONTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA  SAILA
A. EGITASMOA GAUZATZEKO GASTUAK 
Gastu hauek mota hauetakoak izan daitezke:
         -enpresa barruko gastuak
         -kanpoko zerbitzuen gastuak (lan horiek egiteagatik ordainduko diren fakturak)
GOGORATU: ez dira atal guztiak bete behar. Egitasmoari dagozkion atalak bete behar dira soilik. Adibidez: EGITASMOA EUSKARARA LOKALIZATZEA, beste hizkuntza batean sortutako produktua lokalizatu behar denenan bete behar da; EKOIZPEN-GASTUAK egongo dira webserie bat bada, baina ez webgune bat bada... 
Atazak
Langile-gastua (€) (BEZ gabe)
EGITASMOA EUSKARARA LOKALIZATZEA 
Euskarara lokalizatzeko lanak: moduluak egokitu
EGITASMOA EUSKARARA LOKALIZATZEA 
Euskarara lokalizatzeko lanak: Interfazeko hitz edo terminoak itzuli / Testu-edukiak euskarara itzuli / Euskarara itzulitako hitz eta edukiak kargatu
EGITASMOAREN GARAPEN INFORMATIKOA 
Sistemaren definizioa eta analisi informatikoa / Sistemaren diseinua / Sistemaren garapena - probak - inplementazioa
EKOIZPEN-GASTUAK 
Gidoiak eta beste ekoizpen-gastu batzuk
PRODUKTUAREN SUSTAPENA 
Egitasmoa ezagutaraztea
EDUKIEN KUDEAKETA
Euskarazko eduki berriak sortzea, gainbegiratzea eta sisteman sartzea (erredakzioa / multimedia diseinua) / Euskarazko edukiak eguneratzea, edota paperean dauden euskarazko edukiak digitalizatzea  
EGITASMOAREN KUDEAKETA
Koordinazioa, administrazioa... 
LANGILE-GASTUAK GUZTIRA
B. BESTE GASTU BATZU
Oro har, funtzionamendu-gastuak (alokairua, telefono-gastua...)
 
Zehaztu gastu bakoitza zeri dagokion
Gastua (€) 
(BEZ gabe)
BESTE GASTU BATZUK, GUZTIRA
GASTU-AURREKONTUA, GUZTIRA
Gogoratu: dirulaguntza jasotzen baduzue, aurrekontuaren %100 justifikatu beharko duzue
SARRERA AURREKONTUA
FINANTZAKETA PROPIOA
FINANTZAKETA PUBLIKOA (deialdi honetan eskatutakoaz gain)
Non eskatu den / 
esleitu zaion
Zehaztu dagokiona: Saila / Lurralde Historikoa / Udalerria, bai eta dirulaguntzaren izena ere
Departamento / Territorio Histórico / Ayuntamiento y nombre de la convocatoria de subvenciones
Dagoeneko eskatuta eta esleituta (€)
Eskatuta eta oraindik esleitu gabe, edo eskatuko dena (€)
Eusko Jaurlaritzako beste edozein atal
Foru Aldundia
Udala
EUDEL
Estatuko Administrazioa
Europako Batzordea
Besteren bat
FINANTZAKETA PUBLIKOA, GUZTIRA(deialdi honetan eskatutakoaz gain)
Egitasmo hau gauzatzeko eskatu duzun finantzaketa publiko edo dirulaguntza bakarra Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzari eskatutako hau bada, markatu ondoko lauki hau:
Hizkuntza Politikarako Sailbuordetzari egitasmoa gauzatzeko ESKATUTAKO DIRU-KOPURUA
ADIERAZITAKO SARRERA-AURREKONTUA, GUZTIRA
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