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MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
`ZUZEN-ZUZENEAN´ MODALITATEA (MK4)
2. FORMULARIOA - PROIEKTUAREN AURREKONTUA ETA BEHIN-BETIKO EMAITZA
Eskatzailearen identifikazioa
ARGIBIDEAK
Dirulaguntza lortuz gero, eskabide-fasean aurkeztutako Formulario bera osatu eta Justifikazio-fasean entregatu beharko da.
 
A) Eskabidea. Atal hauek bete beharko dira:
 
(1) Proiektuaren gastuen eta diru-sarreren aurrekontua, `Aurreikusia´ zutabea.
(2) Aurkeztutako aurrekontuari buruzko oharrak eta erreferentziak.
 
B) Justifikazioa. Honetako atal hauek bete beharko dira:
 
(3) Kontzertuen, jardueren eta gastuen zerrenda
(4) Gastuaren azken gauzatzeari buruzko oharrak.
(5) Kontzeptuen arabera justifikatutako gastuen laburpena.
(6) Beste dirulaguntza batzuei buruzko zinpeko aitorpena (gaur egun eguneratutako datuak)
 
 
 
1. Gastu eta sarreren aurrekontua(1)
(Eskabide-fasea)
(1) AURREKONTUA EGITERAKOAN KONTUAN HARTU BEHARREKO OHARPENAK
A) Programazioaren atala:
a) Eskaeran –eta geroko justifikazioan- sartu beharreko kontzertu kopurua: 3 eta 9 artean.
b) Kontzertuak deialdian jasotako tipologiaren araberakoak izango dira, eta aretoak berak antolatuko ditu.
c) Gastu aurrekontua eta takilako diru-sarreren aurreikuspena automatikoki osatzen dira: kontzertu kopurua X bataz besteko gastua –edo takilaren batez besteko sarrera–.
 
B) Jarduera atala: aurreikusitako jarduera edo jarduera-bloke bakoitzerako gastu-kontzeptuak banakatzea.
 
C) Bi ataletarako:
a) Gastuak kalkulatzeko erabilitako erreferentziak: Formulario honetako 2. atalean azaldu.
b) Dirulaguntzen gehieneko muga:
- Programazioa: 18.000 euro.
- Jarduerak: 10.000 euro
- Guztira: 28.000 euro.
c) Autofinantzaketarako gutxieneko muga (gastuen aurrekontu osoaren % 20).
d) Dirulaguntza justifikatzeko arautegia.
d1.- Aurreikusitako aurrekontuaren % 100 honako hauen bidez justifikatu behar da:
- Fakturak (kontzertu edo jarduera bakoitzaren katxeak eta bestelako gastu zuzenak).
- Hala badagokio, aretoaren egiturazko gastuen zenbatespen proportzionala (langile, finkoak, etab.). eta dagozkien egiaztagiriak (nominak, fakturak).
Eskatzailearen identifikazioa
1.1 Gastuen aurrekontua
 1.1.1 Programazioaren (A) ataleko gastuen zenbatespena.
Programatu beharreko kontzertuen kopurua (hipotesiak)
Gastu Kontzeptuak
Kontzertuko, bataz
besteko gastua
Programazio gastuak guztira (A)
Ordainsaria
Productora
Janariak / Ostatuak
Productora
Ekoizpena
Productora
Promozioa
Productora
Besteak
Productora
Guztira
1.1.2 Jarduera paraleloen ataleko gastuen zenbatespena (B)  
Jarduera edo blokea
(1. Formularioan erabilitako izena edo kodea - 4.4)
Gastu kontzeptua
Subtotala
Guztira
GASTUEN AURREKONTUA, GUZTIRA (A) + (B)
1.2 Diru-sarreren aurrekontua
Sarreraren kontzeptua
Subtotala
Guztira
Kontzeruen takila (subtotala: kontzertuko bataz besteko hipotesia)
Productora
Beste babesletza batzuk (eskabide honen edukiei dagokionez)
Productora
Eskatzailearen ekarpena
Productora
Programazioaren atalean eskatutako dirulaguntza
Productora
Jarduera osagarrien atalean eskatutako dirulaguntza
Eskatutako dirulaguntza guztira
SARREREN AURREKONTUA GUZTIRA (A) + (B)
1.3 Guztira Gastuak - Sarrerak
 (Gastuak - Sarrerak) = 0
Zk
Kontzeptua
Guztira
Gastuak Guztira
%
Sarrerak Guztira
%
Gastuak - Sarrerak
2. Aurkeztutako aurrekontuari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 20 lerro)
(Eskaera fasea) 
3.- Egindako jardueren zerrenda eta behin betiko gastua
(Justifikazio-fasea) 
Eskatzailearen identifikazioa
3.1 Programazioaren atala (kontzertu justifikatuak)
Programatutako talde nagusiak: datu orokorrak eta gastu justifikatuak (*)
(*) Data bereko taldeak, ez errepikatu prezioari/publikoari buruzko daturik.
Zk
Data
Izena
Prezioa
Publikoa guztira
Lehiatilako 
diru-sarrerak
Katxea
Bazkari/Ostatua(bataz besteko kalkulua)
Ekoizpena(bataz besteko kalkulua)
Promozioa(bataz besteko kalkulua)
GUZTIRA
Programacio-gastuak eta lehiatilako sarrera, guztira
SARRERAK
GASTUAK
Lehiatila
Katxeak
Bazkari/Ostatua
Ekoizpena
Promozioa
GUZTIRA
        
3.2 Jarduera osagarrien atala
3.2.1 Egindako jarduera osagarrien zerrenda eta gastuen banakatzea
 
Jarduera
Gastu kontzeptua
€
Jardueren gastuak guztira
3.3 Behin-betikoa (A) + (B)
GASTUAK GUZTIRA
Programazio gastuak
Jardueren gastuak
Gastuak guztira
DIRU SARRERAK GUZTIRA
Lehiatila
Eskatzailearen ekarpena
Pribatuak beste
Bestelako dirulaguntzak
Dirulaguntza Zuzen-Zuzenean
Sarrerak guztira
BEHIN-BETIKO EMAITZA
4. Aurrekontuaren gauzatzeari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 30 lerro)
(Justifikazio-fasea) 
5. Justifikatutako gastuen laburpena, kontzeptuen arabera banakatuta.
(Justifikazio-fasea) 
5.1 Eskatzailearen identifikazioa
5.2 Fakturen zerrenda
Kontzertua-ren kodea
Fakturaren zenbatekoa
Data
Igorlea
Kontzeptua
Gutzira
(BEZ gabe)
  
Guztira
NOTA
(1) Kontzertu kodea: `1-Taldeak-Gastu Zerrenda´orrian dagokion zenbakia aipatu
 
JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA IKUS Agindu Deialdiaren 15.2.3 eta 27.2 artikuluak. 
AURKEZTU BEHARREKO GASTU-AGIRIAK
1.- Emandako diru-laguntzaren adinako gastuak, gutxienez, justifikatzen dituzten egiaztagiri eta fakturak. 
2.- Aurkeztu daitezkeen gastu motak: Deialdiak laguntzen dituen kontzertuen ordainsarien, ekoizpen eta promozio gastuak.
3.- Kultura sustatzeko zuzendaritzak, beste edozein kontzerturen edota gastu-agiria eskatu ahalko du. 
6. Bestelako dirulaguntzei buruzko ardurapeko aitorpena.
(Justifikazio-fasea -eguneratutako datuak-) 
6.1 Eskatzailearen identifikazioa
6.2 Beste dirulaguntzak
Erakunde pribatuen ekarpenak
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain
Guztira
Aportaciones de entidades públicas
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain
Guztira
6.3 Intercambios Convenios de colaboración / Ayudas en otra especie
Zk.
Entitatea
Laguntza edo kolaborazio mota
6.4 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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