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MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
PARTITUREN EDIZIOAREN MODALITATEA (MK1)
1. FORMULARIOA - ERAKUNDEAREN PROFILA ETA PROIEKTUAREN LABURPENA (1)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(1) OHARRAK
Formulario honetan hau eskatzen da:
 a) 1. atala: erakunde eskatzaileari eta dirulaguntzaren xede den proiektuari buruzko datuak edo erreferentziak (labur).
 b) 2-5 atalak: Deialdian jasotako balorazio-irizpideei buruzko datuak eta erreferentziak.
 
*Formulario honetaz gain, ezinbestekoa da 2. formularioa - Proiektuaren aurrekontua eta balantzea aurkeztea. 
 
 
 
 
1. Eskaeraren laburpen fitxa
1.1 Eskatzailearen identifikazioa
1.2 Laguntza eskatzen den proiektua
1.3 Aurrekontu orokorra eta Sail honi eskatutako kopurua (datuak Aurrekontu orritik jasotzen ditu)
Gastu aurrekontua guztira
Eskatutako kopurua
% Eskatua / Aurrekontua
1.4 Argitalpenen zehaztapena  (1)
Edizio bakoitzaren zehaztapenak:
Lana
Egilea
Argitalpen mota
Aurreikusitako argitalpen data
Aurreikusitako ale kop.
Banaketa mota
Banaketarako webgunea
Euskararen presentzia
Emakumearen partaidetza
Oharrak
NOTAS
(1) Proiektu bakoitzeko fitxa bat bete (gehienez 4). Adi, modalitate honetako balorazio irizpideei. 
2.Entitate eskatzailearen profila eta aurreko urteko ekoizpen laburpena (1)
Eskatzailearen identifikazioa
2.1 Entitatearen datuak eta ibilbidea
Pertsonala (3)
Enpresako langile finkoak edo ebentualak
Zk.
Kontratu mota
Ihardunaldi mota
Oharrak / Lan-mota
2.2 Detalle de actividades de la persona o entidad solicitante	
Tipología de actividades
PRODUKTU MOTA ETA EKOIZPEN BOLUMENA (4)
Zk
Jarduera mota
%
Zerrendan azaltzen ez diren bestelako jarduera(k) (hala bada, taldekatu)
 % GUZTIRA: 
2.3 2019tik aurrera entitateak argituratutako lanak (erreferentzia unitarioa edo globala – bilduma/aldizkaria…–).
Urtea
Egilea
 Obra
OHARRAK
(1) Eskatzaileari (fisikoa eta juridikoa) dagozkion datuak aurkeztu behar dira. Proiektuak baloratzeko irizpideak kontuan hartu.
(2) Erakundea musika-jarduera duen enpresa gisa erregistratu den urtea. Adierazi zein den musika-epigrafe nagusia.
(3) Pertsonalari buruzko datuak (eskatzaile motaren arabera):
- Musika-jardueretan aritzen diren langileen kopurua eta mota (beste arlo batzuekin partekatzen badira, zenbatetsi Dedikazioa 'lanaldi motan') 
- Bazkide langileak: bi ataletan islatu.
- Elkarteak: kideen eta, hala badagokio, langileen kopurua.
(4) Jardueren xehatasuna: jarduerak eta bakoitzaren gutxi gorabeherako ehunekoaren pisua erlazionatzea.
 
 
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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