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MUSIKA-JARDUERA PROFESIONALENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK
MUSIKA PROIEKTU UNITARIOEN  MODALITATEA (MK2)
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA 
POLITIKA SAILA
1. Eskaeraren laburpen fitxa
1.1 Eskatzailearen identifikazioa
1.2 Laguntza eskatzen den proiektua
1.3 Aurrekontu orokorra eta Sail honi eskatutako kopurua (datuak Aurrekontu orritik jasotzen ditu)
Gastu aurrekontua guztira
Eskatutako kopurua
% Eskatua / Aurrekontua
1.4 Jardueraren deskribapena
Mota
Jardueraren deskribapena
Garapen data / epea
(Hala badagokio) Artista edo musika taldea(1)
Emakumearen partaidetza(2)
Euskararen erabilpena(3)
Oharrak
OHARRAK
(1) Hala badagokio, 3. Formularioa bete: 'Proiektuan inplikaturiko Artistaren edo musika taldearen datuak’. 
(2) Balorazio irizpide honen inguruan kontuan izateko erreferentziak (22.2.F)
(3) Balorazio irizpide honen inguruan kontuan izateko erreferentziak (22.2.F)
2. Entitate eskatzailearen profila eta aurreko urteko ekoizpen laburpena (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 aurreko urteko Jardueren zehaztapena	
Tipologia eta ekoizpen bolumena
JARDUERA MOTA ETA PORTZENTAIA (4)
PRODUKTU MOTA ETA EKOIZPEN BOLUMENA (5)
Zk
Jarduera mota
%
Produktu musikala
Ale kop.
Oharrak
Zerrendan azaltzen ez diren bestelako jarduera(k) (hala bada, taldekatu)
% GUZTIRA:
%
%
%
2.3 Aurreko ekitaldian ordezkatutako edo ekoitzitako euskal taldeak/artistak (6)
Zk.
Artista edo taldearen izena
Erreferentziako herria
Musika estilo orokorra
Hizkuntz
Erlazio mota / Oharrak
OHARRAK
(1) Formulario honetan diru-laguntzaren 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. 
(5) Produktu mota:  jarduera berean ere,  produktu desberdinak bereiztu (adb.: kontzertuak, jaialdiak)
(6) Atal hau ez dagokio Programazioari.
3. Proiektuan inplikaturiko artista edo taldeari buruzko datuak (1)
Eskatzailearen identifikazioa
3.1 Artista edo taldearen datu orokorrak (2 gehinez)
Izen artistikoa
Hasierako urtea (2)
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 (3)
Taldearen ohiko edo oinarrizko partaideak
Izen-abizena(k)
Instrumentoa(k)
Diskografia
Disko kopurua (4)
Egungo diskoetxea (5)
Argitaratutako lehen eta azken diskoen erreferentziak
Urtea
Titulua
Diskoetxea
Lege gordailuaren erref.
Zuzeneko kontzertuak
Egungo Management(6)
Kontakturako emaila
Kontzertu kopurua orohar(7)
Importe
Kontzertu kopurua (2018 y 2019)
2018	
2019
Guztira
Euskal Herria
Euskal Herria
EH-tik kanpo
EH-tik kanpo
Guztira
Guztira
OHARRAK
(1) - Bete Musika ekoizpenen kasuan bakarrik eta dagokion jardueraren artista edo musika talde nagusiari buruz soilik.-  Jarduera bakoitzeko 2 fitxa ere bete ahal duzu. Musika talde gehiago  kontenplatzen duten jardueren kasuan, erreferentzi gehiago  proiektuaren txostenean azaldu.- Kontzertu esanguratsuen datuak azaldu nahi badira, hurrengo Formularioa erabili (F4). 
(2) Proiektua dagokion artista edo musika taldearen inguruan.
(3) Lerro bakoitzean, interneteko esteka bat (gehienez 4): webgune nagusia edota proiektuaren baloraziorako aurkeztu nahi diren bestelako soinu edo ikusentzunezko erreferentziak . 
(4) Proiektuan inplikaturiko taldearenak  edo bere liderrarenak (datu hau egokiagoa bada). 
(5) Diskoetxearen izena eman edo, hala badagokio, ‘AUTOEKOIZPENA’  eta zigilu propioaren izena.   
(6) Bulegoaren izena eman edo, hala badagokio, ‘AUTOKUDEAKETA’  eta kontakturako e-mail bat.    
(7) Taldearen ibilibide osoaren zehar, gutxi gora behera,  emandako kontzertu kopurua azaldu. 
4. Musika taldearen kontzertuen zerrenda  -kontzertu bereziak- (1)
Eskatzailearen identifikazioa
Kontzertuen zerrenda
Zk.
Data
Aretoa / Antzokia / Jaialdia
Localidad
Erk. Autonomoa/Estatua
OHARRAK
(1) Formulario honi dagokionez: 
Formulario hau BETE:  21.1.1 artikuluko jarduera-eremuari buruzko proiektuen kasuan bakarrik:
-. Modalitate honetara 20.2.1 artikuluaren finkatutakoaren arabera sartu nahi bada: aurkeztu gutxienez 45 erreferentzia eta, nolanahi ere, 2018. eta 2019. urteetako guztiak. 
 - Gainerako kasuetan, erlazionatu soilik ibilbide osoko kontzertu esanguratsuenak (eta bereziki 2018 eta 2019koak).
5. Aurrekontu orokorra xehatua (Ikus oin Oharrak -1, 2,3,4-)
Eskatzailearen identifikazioa
5.1 Jardueraren Gastuen aurrekontua (2)
Jardueraren gastu xehatuak
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira gastuak
5.2 Sarreren aurrekontua (3)
Eskatzailearen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira
Entitate pribatuen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira
Erakunde publikoen ekarpena
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
0
%
Deialdi honetan eskatutako kopurua (3)
%
Guztira
Guztira sarrerak
5.3 Guztira Gastuak - Sarrerak
Guztira Gastuak - Sarrerak = 0
Zk.
Kontzeptua
Aurreikusita
Behin-betiko balantzea
Guztira gastuak
%
Guztira sarrerak
%
OHARRAK
(1) Deialdiaren hurrengo artikuluak errepasatu:
- 4. Art.: Bideragarritasuna, lagundu daitezkeen gastuak, azpikontratazioa eta laguntzen muga orokorra.
-  4.4. art. – Pertsonal gastuak (koordinazioa): Proiektuaren memorian haren kalkulurako erreferentziak eman behar dira.
- 14. Art.: Dirulaguntzaren ordainketa eta justifikazioa.
- 21.4 Art.- Modalitate honetako gehienezko dirulaguntza.
- 22. Art.- Balorazio irizpideak.
- 13; 15 eta 16. Art.: betebeharrak, eraldaketak ta ez betetzeak.
(2) Gastuen aurrekontua: Ekoizpena edo aktibitatea garatzeko aurreikusitako  gastuak zehatz xehatu. 
(3) Aurrekontu orekatua Gastuak=Sarrerak (Deialdi honetan eskatutako kopurua barne).
(4) Dirulaguntza jasoz gero: 
- Aurkezturiko proiektua eta aurrekontua, behin-betiko justifikaziorako erreferentziak dira.
- Behin-betiko Balantzeari dagokion formularioan eskaeran aurkeztutako hasierako gastu aurrekontua ere islatu behar da.
6. Bestelako diru-laguntzei buruzko  ardurapeko aitorpena	
Eskatzailearen identifikazioa
6.1 Eskatutako bestelako diru-laguntzak
Erakunde pribatuen ekarpenak
Zk.
Erakunde pribatuen ekarpenak
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
Erakunde publikoen ekarpenak
Zk.
Erakunde publikoen ekarpenak
Eskatutako kopurua
Emandako kopurua
Ebazpenaren zain (aurreikusitako data)
Guztira
6.2 Trukaketak / Kolaborazio hitzarmenak / Bestelako laguntzak
Zk.
Entitatea
Laguntza edo kolaborazio mota
6.3 Oharrak
8.2.1.3144.1.471865.466488
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
04/03/2013
Listado de documentos justificativos del gasto de la producción
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