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Logotipo del Gobierno Vasco
BEHIN BETIKO AURREKONTUA 
A. 2 URTEKO JARDUERAREN  GASTUAK 
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Kontzeptuak
1. urtea
2. urtea
Azpiguztizkoak
Guztizkoak
Aurrekontuaren %ekoa
Porcentaje sobre presupuesto
01. Enpresaren egitura-gastuak
01.01. Langileak (gastu finko egonkorrak)
01.02. Lokalak (alokairuak eta amortizazioa)
01.03. Material teknikoa (alokairuak eta am.)
01.04. Ibilgailuak (alokairuak eta amor.)
01.05. Telefonoak, Internet eta informatika
01.06. Bidaiak, garraioak eta dietak
01.07. Ohiko gastua
01.08. Aholkulariak
01.09. Aseguruak
01.10. Banketxeak, finantzaketa eta fiskalitatea
01.11. Beste enpresa-gastu orokor batzuk
02. Produkzio-gastu zuzenak
01. Egileak
02. Interpretatzaileak
03. Material teknikoa (alokairuak eta am.)
04. Ibilgailuak (alokairuak eta amor.)
05. Telefonoak, Internet eta informatika
06. Bidaiak, garraioak eta dietak
07. Lokalak (gastu orokorrak ez dira egoztekoak)
08. Beste produkzio-gastu zuzenak
09. Produkzioarei egotzitako enpresa-gastu orokorrak (1)
10. Banketxeak eta finantzaketa-gastuak
03. Banaketa-gastu zuzenak
03.01. Lan honetarako  eskatzaileak duen pertsonalaren gastuak.
03.02. Kanpoko entitatei edo profesionalei ordaindutakoak.
03.03. Material grafikoa eta ikus-entzunezkoa sortzea, egitea eta editatzea
03.04. Web orriak irekitzea, gaurkotzea eta mantentzea
03.05. Publizitatea hedabideetan  eta komunikazio ekintzak
03.06. Sustatze eta saltze bestelako gastuak
04. Beste jardueren gastuak
04.01. Bitartekaritza jardueren gastuak
04.02. Sentsibilizazio jardueren gastuak
04.03. Prestakuntza jardueren gastuak
04.04. Bestelako gastuak
AURREIKUSITAKO BI URTEKO GASTUAK GUZTIRA 
B. 2 URTEKO JARDUERAREN SARRERAK 
Kontzeptuak
1. urtea
2. urtea
Azpiguztizkoak
Guztizkoak
Aurrekontuaren %ekoa
Porcentaje sobre presupuesto
01. Kapital ekarpenak
01.01. Produktoraren ekarpena
01.02. Entitate publikoen kapitala
01.03. Entitate pribatuen kapitala
02. Diru-laguntza 
02.01. Partikularren diru-laguntzak
02.02. Entitate publikoen diru-laguntzak
Eusko Jaurlaritza
03. Maileguak 
03.01. Entitate pribatuen maileguak
03.02. Entitate publikoen maileguak
AURREIKUSITAKO 2 URTEKO FINANTZAKETA GUZTIRA
C. LABURPEN TAULA
Kontzeptuak
Guztizkoak
Aurrekontuaren
 %ekoa
Porcentaje sobre presupuesto
A. 2 urteko jarduera gastuak
01. Enpresaren egitura-gastuak
02. Produkzio-gastu zuzenak
03. Banaketa-gastu zuzenak
04. Beste jardueren gastuak
Aurreikusitako gastuak guztira
B. 2 urteko jardueraren sarrerak 
01. Kapital ekarpenak
02. Diru-laguntza 
03. Maileguak 
Aurreikusitako finantzaketa guztira
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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