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MUSIKA JARDUERA PROFESIONALETARAKO DIRULAGUNTZAK
ENPRESA MUSIKA-EKIMENEN MODALITATEA (MK3)
2. FORMULARIOA - PROIEKTUAREN AURREKONTUA ETA BEHIN-BETIKO EMAITZA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
ARGIBIDEAK
Dirulaguntza lortuz gero, eskabide-fasean aurkeztutako ale 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.
(5) Beste dirulaguntza batzuei buruzko oharrak eta erreferentziak.
 
B) Justifikazioa. Honetako atal hauek bete beharko dira:
 
(1) Gastuen eta diru-sarreren aurreikuspenen taula:`Azken emanitza´zutabea osatu behar da.
(3) Gastuaren azken gauzatzeari buruzko oharrak.
(4) Kontzeptuen arabera justifikatutako gastuen laburpena.
(5) Beste dirulaguntza batzuei buruzko zinpeko aitorpena (gaur egun eguneratutako datuak)
 
 
 
1. Proiektuaren gastuen eta diru-sarreren aurrekontua
(Ikus (1) Oineko oharrak)
Eskatzailearen identifikazioa
1.1 Jarduren Gastuen aurrekontua
Gastuen aurrekontu banakatua
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira
Guztira gastuak
1.2 Diru-sarreren aurreikuspena
Eskatzailearen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira
Entitate pribatuen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira
Deialdi honetan eskatutako kopurua
Jarduera zkia
Titulua
Aurreikusita
Behin-betikoa
1
%
2
%
3
%
Guztira
Beste entitate publikoen dirulaguntzak
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
0
%
Deialdi honetan eskatutako kopurua
%
Guztira
GUZTIRA SARRERAK
1.3 Guztira Gastuak - Sarrerak
(Gastuak - Sarrerak) = 0
Nº
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betikoa
Guztira gastuak
%
Guztira Sarrerak
%
(1) AURREKONTUARI DAGOKIONEZ KONTUAN HARTU BEHARREKOAK
 
1.- Aurrekontua: orekatua izen behar du, Gastuak = Diru-sarrerak (deialdi honetan eskatutako zenbatekoa barne)
2.- BEZik gabeko zenbatekoak adierazi behar dira.
3.- Dirulaguntza lortuz gero, aurrekontu osoa justifikatu behar da (eta, hala badagokio, egindako aldaketak).
4.- Gastuak: xeheki xehakatzea, proiektua garatzeko beharrezkoak diren ekintzen edo zereginen arabera.
5.- Fakturen edo bestelako gastu-frogagirien bidez justifika daitezkeen kontzeptuak sartu behar dira.
6.- Pertsona edo erakunde eskatzaileak berak egin beharreko lanei egotz dakizkiekeen gastuak: horiek kalkulatzeko erabilitako erreferentziak aurkeztu beharko dira..
7.- 5.4 atala: aurrekontua egiteko erabilitako erreferentziak eta beste edozein ohar interesgarri adieraztea.
8.- Deialdiko artikulu hauek kontuan hartu: 
 
- Art. 4.- Dirulaguntzen bideragarritasuna, diruz lagun daitezkeen gastuak, azpikontratazioa eta muga orokorra..
- Art. 14.- Dirulaguntza ordaintzea eta justifikatzea.
- Art. 24.5.- Modalitate honetako gehieneko dirulaguntzak -eskaerak-:
                   Jarduera partziala: 15.000 euro.
                   Guztira: 22.500 eurs. 
- Art. 25.- Esleipen-irizpideak (25.1.c Aurrekontuaren balorazioa).
- Art. 13, 15 y 16: betebeharrak, aldaketak eta ez-betetzeak.
 
 
 
 
 
 
2. Aurkeztutako aurrekontuari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 30 lerro)
(Eskaera fasea) 
3. Aurrekontuaren gauzatzeari buruzko oharrak eta erreferentziak (gehienez 30 lerro)
(Justifikazio-fasea) 
4. Justifikatutako gastuen laburpena, kontzeptuen arabera banakatuta.
(Justifikazio-fasea) 
4.1 Eskatzailearen identifikazioa
4.2 Gastuen justifikazioa
A
B
Kapitulua
C 
Mota
D
Zenbakia
E 
Data
F 
Igorlea
G
Kontzeptua
H
Kopurua
Guztira
Justifikagrien zerrenda sailkatuan honako datu hauek azaldu behar dira:     - A-Justifikagiriaren zenbaki korrelatiboa (eskuratutako agirian agertu beharreko identifikazio zenbakia).     - B-Gastu kapitulua: gastuaren fasea edo antolaketa propioaren tipologiaren arabera sailkatu.     - D-Gastu mota: agiria faktura, nomina edo TC1 eta TC2e zehaztu. Kooperatiba edo pertsona fisikoa bada, dokumentu baliokideak.     - E-Faktura edo agiriaren zenbakia ala kodea.     - F-Fakturaren jaulkitze data. Nomina bada, dagokion hilea.     - G-Fakturaren igorlearen izen-abizenak edo gizarte izendapena. Nomina bada, langilearen izen-abizenak.     - H-Fakturan azaltzen den kontzeptua.     - I-Fakturaren kopurua bez gabe, edo nominaren kopurua.     - Guztira: Kontzeptu bakoitzean fakturen eta nominen bidez zuritutakoaren batuketa.
 
Oharra: Behean sinatzen dudan honek aitortzen dut eranskin honetan jasotako datuak egiazkoak direla, Agindu honetako 15. artikuluak ezarritako betebeharrak betetzen ditugula eta Cultura Sustatzeko Zuzendaritzak jasotako diru-laguntza behar bezala erabili dela konprobatzeko agiri honetan zerrendatutako justifikazio-agiri originalak behar izanez gero, eskatutako justifikazio-agiri original guztiak Zuzendaritzaren eskura jartzeko prest nagoela.
5. Bestelako dirulaguntzei buruzko ardurapeko aitorpena
(Eskaera- eta justifikazio-fasea -kasu bakoitzean eguneratutako datuak-) 
Eskatzailearen identifikazioa
5.1 Beste diru-laguntzak         
Erakunde pribatuen ekarpenak
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
Aportaciones de entidades públicas
Zk.
Entitatea
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
5.2 Trukaketak / Kolaborazio hitzarmenak / Bestelako laguntzak
Zk.
Entitatea
Laguntza edo kolaborazio mota
5.3 Oharrak
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