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MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
 MUSIKA ZIKLOEN MODALITATEA (MK5) 
ZURIKETA FORMULARIOA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
1. Eskatzailearen idenfitikazioa
2. Behin-betiko emaitza ekonomikoa
2.1 Listado y gastos de los conciertos programados
Programatutako kontzertuen kopurua
Zk.
Data
Musika taldea
Publikoa
Prezioa
Takilako sarrerak (bete)
Katxea
Bazkari/Ostatua
Ekoizpen teknikoa
GUZTIRA
Kontzertuetako gastu espezifikoak, guztira
2.2 Gastuen eta diru-sarreren azken laburpen orokorra
GASTUAK
Kontzeptua
Eskaeraren aurreikuspena (bete) 
Behin-betiko emaitza 
(Zikloa guztira)
%
Katxeak
Hotelak/Bazkaria
Ekoizpen teknikoa
Sustapena
Kontzertuen beste gastu batzuk
Zikloko beste gastu batzuk
Kordinazio orokorra
Gastuak guztira
SARRERAK
Kontzeptua / Erakundea
Eskaeraren aurreikuspena (bete) 
Behin-betiko emaitza (Zikloa guztira)
%
Takilako diru-sarrerak
Erakundearen ekarpena
Dirulaguntza deialdia
Beste dirulaguntza publiko eta pribatu batzuk
Diru-sarrerak guztira
AZKEN EMAITZA
3. Aurrekontuaren gauzatzeari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 50 lerro)
4. Justifikatutako gastuen laburpena, kontzeptuen arabera banakatuta
4.1 Eskatzailearen identifikazioa
4.2 Fakturen zerrenda
Kontzertua-ren kodea(1)
Fakturaren zenbakia
Data
Igorlea
Kontzeptua
Gutzira
(BEZ gabe)
  
Guztira
OHARRA
(1) Kode Kontzertua: lehengo orrian (`Taldeak / Gastu´) agertzen dena jarri 
 
Justifikazio ekonomikoa: formulario honetaz gain, gastu-dokumentu guztien kopiak aurkeztu behar dira (ahal dela PDF dokumentu bakar batean).
 
5. Bestelako dirulaguntzei buruzko ardurapeko aitorpena
5.1 Eskatzailearen identifikazioa
5.2 Beste dirulaguntzak
Erakunde pribatuen ekarpenak
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain
Guztira
Erakunde publikoen ekarpenak
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain
Guztira
5.3 Trukaketak / Kolaborazio hitzarmenak / Bestelako laguntzak
Zk.
Entitatea
Laguntza edo kolaborazio mota
5.4 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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