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IKUS-ENTZUNEZKOEN ARLOAN PRODUKZIOAREN ALDEKO DIRU-LAGUNTZAK
FINANTZAKETA-PLANA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
A) Proiektuaren datuak
Generoa:
Formatua:
Ekonomia-intereseko Taldea:
Adierazi zein den EIT-aren kideen artean ekoizle independentea aginduaren 17.artikuluan ezartzen den balorazioari
B) Koprodukzioa
Koprodukzioa:
Kopurua
Parte-hartzea 
(%)
Produkzio-etxe eskatzailea
Euskadiko beste produkzio-etxeak
Beste produkzio-etxeak
Productora
Nazioarteko produkzio-etxeak
Produkzio-etxea
Herrialde
Kopurua
(%)
Productora
Parte-hartzea, guztira:
C) Proiektua Finantzatzeko Iturriak
Egiaztagiria
Proiektua Finantzatzeko Iturriak
Bazkide finantzarioaren izena
Bai
Ez
Data
Kopurua
%
Ziurtatutako finantziazio totala:
Proiektuaren errealizaziorako guztizko aurrekontua:
100,00
OHARRA: Deklaratutako finantziazio iturri guztiak finantziazio baldintzak ziurtatzen dituzten agiriekin lagunduko dira.
D) Inplikatutako euskadiko enpresa eta giza baliabideak
1 - Talde teknikoa
Mota
Izena
Bizilekua
Kopurua
%
Zuzendaria:
Gidoilaria:
Ekoizle exekutiboa:
Ekoizpen zuzendaria:
Zuzend.-laguntzailea:
Argazki zuzendaria:
Zuzendari artistikoa:
Musikaren egilea:
Muntatzailea:
Animazio zuzendaria:
Hondoen diseinatzailea:
2 - Talde artistikoa
Mota
Izena
Bizilekua
Kopurua
%
3 - Banatzailea
Mota
Izena
Bizilekua
Kopurua
%
4 - Beste zenbait ekipo eta zerbitzu-enpresa
Mota
Izena
Bizilekua
Kopurua
%
5 - Beste batzuk (zehaztu)
Mota
Izena
Bizilekua
Kopurua
%
Euskadiko enpresa eta giza baliabideen totala:
Proiektuaren aurrekontu totala:
100,00
OHARRA: Euskadin bizilekua edo egoitza soziala duela akreditatu behar da, bai agiri bidez bai enpresa eskatzailearen legezko ordezkariaren ardurapeko aitorpen bidez. Edozein kasutan, diru-laguntzaren onuradunek justifikazio moduan aurkeztuko duten auditorearen txostenak ziurtatu beharko du Euskadiko enpresa eta giza baliabideen total moduan eranskin honetan jarritako portzentaia bete dela.
E) Eskatzailearen ibilbide profesionala eta kaudimen ekonomikoa
Antzinatasuna epresan (urteak):
Finantza-erakundeen txostena (*):
Gizarte Segurantzari kotizatutako kopurua azken hiru urteetan:
(*) OHARRA: Egiaztagiriak aurkeztu behar dira.
F) Filmaketa Euskadin
Egun kopurua
%
Filmeketaren iraupen totala
100,00
Euskadin egingo den filmeketaren iraupena
G) Animazio prozesua Euskadin
Egun kopurua
%
Animazio prozesuaren iraupen totala
100,00
Euskadin egingo den animazio prozesuaren iraupena
H) Proiektuaren ibilbidea: Garapen eta koprodukzio foroetan parte hartzea
Non:
Datak:
I) Emakumearen parte-hartzea: 
Zehaztu honako postuetan jardungo duten pertsonen izen-abizenak.
Mota
Emakumea/k
Gizonezkoa/k
Zuzendaritza
Gidoia
Ekoizpen exekutiboa
Musikaren konposizioa
Argazki-zuzendaritza
Zuzeneko soinu buruzagitza
Soinua muntatzeko zuzendaritza
Produkzio-zuzendaritza
Efektu berezi fisikoen zuzendaritza
Ikusizko efektuen berezien zuzendaritza
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