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DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
`ZUZEN-ZUZENEAN´ MODALITATEA (MK4)
1. FORMULARIOA - ERAKUNDEAREN PROFILA ETA PROIEKTUAREN LABURPENA (1)
(1) OHARRAK
* Formulario honetan honako hauek aurkeztu behar dira:
a) Erakunde eskatzaileari eta dirulaguntzaren xede den proiektuari buruzko datu orokorrak.
b) Deialdi-aginduaren 22. artikuluan jasotako balorazio-irizpideei buruzko datuak edo erreferentziak.
* Formulario horrez gain, ezinbestekoa da 2. Formularioa - Proiektuaren aurrekontua eta balantzea aurkeztea.
1. Eskaeraren laburpen fitxa
1.1 Eskatzailearen identifikazioa
1.2 Laguntza eskatzen duen proiektua: `Zuzen-zuzenean 2022-23´
 A) Musika programazioa - Kontzertu kopurua:
 B) Jarduera osagarriak:
Jardueren kopurua:
1.3 Eskatutako kopurua
Programazioa
Jarduera osagarriak
Guztira
2. Aretoaren datuak eta egungo egoera (2020-21)
2.1 Eskatzailearen identifikazioa
2.2 Aretaoren zehaztapenak 
a) Datu orokorrak
Izena
Herria
Lurraldea
Azalera guztira -m2-
Gehienezko edukiera legala
Lizentzia mota
*(Bestela, aretoko kudeatzaileak sinatutako dokumentu bat aurkeztu behar da, eskaera honen xede den programazioaren kudeaketari buruzkoa).
b) Ezaugarri eta baliabide teknikoak
Elemento
Bai/Ez
M2
Altura
Eszenatokia
Importe
Aldagelak
Importe
Arropazaindegia
Importe
d) Programazio datuak
Hasiera urtea (eskatzailea):
Importe
Programazio egun kopurua
Urtea
Importe
Musika
Kultura beste
Importe
2020
Importe
2021
Importe
2022 (I-VIII)
Importe
3. Programatutako kontzertuak (1)
Eskatzailearen identifikazioa
2020an programatutako kontzertuen datak eta profila
(2021ean eskaera egin bazenuen, ez duzu bete behar) 
Zk.
Data-2019Hilea/Eguna
Lehiatilako prezioa
Mota
Artista edo taldearen izena
Jatorria(2)
Hizkuntza(3)
(4) Emak. presentz
OHARRAK
(1) Deialdiaren dagozkien artikuluak errepasatu:  sarbidea, diruz-lagungarri diren kontzertuak eta  balorazio irizpideak. Ordainpeko egunak / kontzertuak soilik sartu.Kontzertu kopurua egiaztatu behar da:- 100.000 biztanle baino gehiagoko herriak: 20- gainontzeko herriak: 12
(2) Seinalatu:  EH (Euskal Herriko taldeak) eta dagokion autonomi erkidegoa  edo nazioa, gainontzeko kasuetan. 
(3)  Honako hau seinalatu:- Hizkuntza nagusia, testudun musika proiektuetan.- 'Instr',  testurik gabe edo ia gabeko proiektuetan  - 'Batzuk', hizkuntz askodun edo mistoak diren (testu / instr.) proiektuetan.- 'Beste',  zerrendan ez dauden hizkuntzetarako, Kasu horreta ondorengo laukitxoan hizkuntza aipatu.  
(4) Emakumeak dauden taldeak:  'X' batez markatu.
4. Eskabidearen xede den proiektuan aurreikusitako jarduera osagarrien laburpena.
Adi: bete bakarrik atal honetarako dirulaguntza eskatuz gero. Egin beharreko jarduera zehatzen edo jarduera blokeen zerrenda eta erreferentzia orokorrak jaso behar dira  (Memorian detaile gehiago eman - Balorazio-irizpideak kontuan hartu)
4.1 Garatu beharreko jarduera-blokeak: tipologia, edukiaren arreikuspena eta garapena, gutxi gorabeherako datak (guztira 8 lerro zabal daitezke). 
Zk.
Tipologia
Zk.
Izenburu edo edukiaren erreferentzia(k), datak eta garapena
Productora
Oharrak
Productora
4.2 Atal honi buruzko 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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