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AURREKONTUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Aurreikusitako gastuen eta sarreren arteko aurrekontu orekatua aurkeztu beharko da. 
AURREKONTUA
Enpresa eskatzailea eta proiektua 
Gastuak
1 Lerroko gastuak (Aholkularitza) 
Kontzeptua eta deskripzioa
2022 (% 60)
2023 (% 40)
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Personal gastuak. Proiektuaren parte-hartzaile bakoitzeko gastuak
Aholkularitza gastuak
Formakuntza gastuak
Merkataritza-prospekzioko gastuak
Bestelakoak. Zehaztu
Gastuak, guztira
2. lerroko gastuak (Inbertsioa)
Kontzeptua eta deskripzioa
2022 (% 60)
2023 (% 40)
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Ibilgetu materialeko gastuak 
Ibilgetu ukiezineko gastuak
Bestelakoak. Zehaztu
Gastuak, guztira
B. Sarrerak
Kontzeptua eta deskripzioa
2022
2023
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Eskatzailearen ekarpena
Deialdi honetan eskatutako zenbatekoa 1 Lerroa
Deialdi honetan eskatutako zenbatekoa 2 Lerroa
Erakunde publikoen ekarpenak. Eskatutako eta emandako kopuruak adierazi behar dira. Erakundeen zerrenda eta dirulaguntzen xehetasunak
Erakunde pribatuen ekarpenak.Zehaztu
Proiektuari esker sortutako diru-sarrerak.Zehaztu
Bestelakoak.Zehaztu
Sarrerak, guztira
C. Laburpen taula
Kontzeptuak
2022
2023
Guztira
% sobre presupuesto
Gastuak (1. lerroko Ahokularitza)  
Pertsonal gastuak
Aholkularitza gastuak
Formakuntza gastuak
Merkataritza-prospekzioko gastuak
Bestelakoak
Gastuak (2 lerroa, Inbertsioa)
Ibilgetu materialeko gastuak 
Ibilgetu ukiezineko gastuak
Bestelakoak
Proiektuaren gastuak, guztira
Sarrerak
Eskatzailearen ekarpena
Deialdi honetan eskatutako zenbatekoa 1 Lerroa
Deialdi honetan eskatutako zenbatekoa 2 Lerroa
Erakunde publikoen ekarpena
Erakunde pribatuen ekarpena
Proiektuari esker sortutako diru-sarrerak
Bestelakoak
Balantzea (Sarrerak - Gastuak = 0)
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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