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MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
MUSIKA-EKIMEN ENPRESARIALAK MODALITATEA (MK3)
1. FORMULARIOA - ERAKUNDEAREN PROFILA ETA PROIEKTUAREN LABURPENA (1)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
(1) OHARRAK
* En este formulario deben aportarse:
a) Erakunde eskatzaileari eta dirulaguntzaren xede den proiektuari buruzko datu orokorrak.
b) Deialdi-aginduaren 22. artikuluan jasotako balorazio-irizpideei buruzko datuak edo erreferentziak: proiektuaren memoriako erreferentzia kualitatibo aipagarrienak; datu kuantitatibo zehatzak.
* Formulario horrez 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
Gastu aurrekontua guztira
Eskatutako kopurua
% Eskatua / Aurrekontua
1.4 Balorazio batzordearen aurrean Proiektua defendatzeko aukera eskaera
1.5  Proiektuaren jarduera partzialak (3 gehienez) / Datu zehatzak eta baloraziorako erreferentziak  (1)
Jarduera partzial bakoitzaren detaileak:
Titulua
Mota
Jardueraren deskribapena
Garapen data / epea
(Hala badagokio) Artista edo musika taldea (2)
Emakumearen partaidetza
Euskararen erabilpena
Proiektuaren interes artistikoa
Sektorean eta/edo lurraldean duen eragina
Garapen plana
Zabalpen plana
Oharrak
OHARRAK
(1) a) Dirulaguntza eskatzen den jarduera bakoitzeko fitxa bat betetzea (gehienez 3)
b) Diruz lagun daitezkeen jarduerei, jarduera partzialei eta balorazio-irizpideei dagozkien artikuluak berrikusi.
c) Adi aldaketei: jarduera bakoitzeko gehieneko eskaera eta jarduera bakoitzeko ebazpena.
(2) Hala badagokio, 3.formularioa betetzea: `Proiektuan inplikatutako musikari edo taldea´
 
2. Entitate eskatzailearen profila(1)
Eskatzailearen identifikazioa
2.1 Entitatearen datuak eta ibilbidea
Pertsonala (3)
Enpresako langile finkoak edo ebentualak
Zk.
Izen/abizenak
Kontratu mota
Ihardunaldi mota
Oharrak / Lan-mota
2.2 Pertsona edo entitate eskatzailearen jardueren zehaztapena
Jardueren tipologia
PRODUKTU MOTA ETA EKOIZPEN BOLUMENA (4)
Zk.
Jarduera mota
%
Zerrendan azaltzen ez diren bestelako jarduera(k) (hala bada, taldekatu)
 % GUZTIRA: 
2.3 Aurreko urtean ordezkatutako edo ekoiztutako aktiboan dauden artista / taldeen zerrenda
Zk.
Artista edo taldearen izena
Erreferentziako herria
Musika estilo orokorra
Hizkuntz
Erlazio mota / Oharrak
OHARRAK
(1) Formulario honetan dirulaguntzaren eskatzaileari (pertsona fisikoa edo juridikoa) dagozkion datuak eman behar dira.  Kasu bakoitzari dagozkion datuak eman. Adi proiektuak baloratzeko irizpideei. Ematen ez diren datuak ezingo dira puntuatu. 
(2) Entitatearen errejistro urtea (musika jarduera duen enpresa gisa). Epigrafe musikal nagusia zehaztu. 
(3) Pertsonalari dagozkion datuak (* eskatzaile motaren arabera):Enpresak:     - Musika jardueretan aritzen diren  langile kopurua eta zerrenda (beste jarduera arloekin partekatutakoen kasuan: musika        jarduera ‘Ihardunaldi mota’ atalean islatu .     - Bazkide langileak: bi ataletan islatu.     - Autonomoak: atal honetan islatu urtean zehar enpresari eginiko  fakturazioa enpresako bataz besteko soldataren %50tik gora baldin badago soilik.Langile autonomoak : bazkide eta langile gisa zenbatu.Elkarteak: bazkide kopurua eta, hala badagokio, Elkarteak kontrataturiko langileak.
(4) Jardueren zehaztapena:  jardueren erlazioa eta bakoitzaren pisu portzentuala. 
 
 
3. Proiektuan inplikaturiko artista edo taldeari buruzko datuak (1)
Eskatzailearen identifikazioa
Dagokion jardueraren zenbakia eta izena:
Izen artistikoa
Hasierako urtea
Hizkuntza nagusia
Jatorrizko edo erreferentziako herria
Musika estilo orokorra
Estilo zehatza
Proiektuaren lider musikala(k)
Web nagusia eta `on line´-eko bestelako soinu edo ikusentzunezko erreferentziak 
Taldearen edo liderraren aurreko erreferentziak:
Taldearen ohiko edo oinarrizko partaideak
Izen-abizena(k)
Instrumentoa(k)
Diskografia
Disko kopurua
Egungo diskoetxea
Diskografia (esteka)
Argitaratutako lehen eta azken diskoen erreferentziak
Urtea
Titulua
Diskoetxea
Lege gordailuaren erref.
Zuzeneko kontzertuak
Egungo Management
Kontakturako emaila
Kontzertu kopurua orohar
Kontzertu kopurua (2019 y 2020)
2019
2020
Guztira
Euskal Herria
Euskal Herria
EH-tik kanpo
EH-tik kanpo
Guztira
Guztira
(1) OHARRAK
(a) Musika-produkzioen kasuan eta artistari edo jardueraren prestakuntza nagusiari dagokionez bakarrik betetzea. 6 fitxa zabal daitezke.
(b) Fitxa bakoitzari dagokion jarduera aipatu.
(c) Webak: lerro bakoitzean, esteka bat (gehienez 4): musika edo taldearen webgune nagusia eta/edo audio eta bideoko beste erreferentzia batzuk.
(d) Disko eta kontzertuen kop.: egungo formazioarena bakarrik. 
(e) Diskografikoa: izena edo, hala badagokio, `Autoekoizpena´.
(f) Management edo, hala badagokio, `Autogestión´delakoaren izena.
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