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Eskatzailea eta proeiktu edo jarduera
A. Gastuak
Kontzeptua eta deskribapena
2020
2021
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Pertsonal gastuak  (% 15 max). 
Langile bakoitzaren gastua zehaztu egidako lanen arabera. Ikus  10.1.a artikulua)
Zerbitzu profesional independenteak (%50 max.). Kontratatutako zerbitzu bakoitzaren aurrekontu xehetua erantsi.         
Norberarenak ez diren lekuak alokatzea; edo eta barneko zein kanpoko tokiak erabiltzea; ekipamentu, makinaria eta altzariak alokatzea. Ikus.1.b art.
Titulartasun pribatuko ekipamendu, makinaria, altzairu eta tokia amortizatzea. % 5 max. Ikus 10.1.c art.
Bitarteko digitalak eta komunikazio gaiak (ekoizpena barne). % 25 max. 
Zuzen-zuzenean proiektuan parte hartze dutenek bidai eta ostatu gastuak. %5 max.
Bestelakoak. Zehaztu
Gastuak. Guztira
B. Sarrerak
Kontzeptua eta deskribapena
2020
2021
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Eskatzailearen ekarpena
Entitate publikoek egindako ekarpena. Zehaztu eskatutako/emandako dirulaguntza publikoak. Entitatea eta zehaztasunak.
Deialdi honetan eskatutako kopurua (max.  onartutao aurrekontuaren %50 eta ez 40.000 €/25.000 €). Ikus 9.2 art.
Concepto
Entitate pribatuek egindako ekarpena.Zehaztu
Jarduerak sortutako diru-sarrerak.Zehaztu
Bestelakoak.Zehaztu
Sarrerak. Guztira
Laburpena
Kontzeptua
2020
2021
Guztira
% sobre presupuesto
Gastuak
Pertsonal gastuak
Zerbitzu profesional independenteak 
Norberarenak ez diren lekuak alokatzea; edo eta barneko zein kanpoko tokiak erabiltzea; ekipamentu, makinaria eta altzariak alokatzea
Titulartasun pribatuko ekipamendu, makinaria, altzairu eta tokia amortizatzea
Bitarteko digitalak eta komunikazio gaiak (ekoizpena barne)
Zuzen-zuzenean proiektuan parte hartze dutenek bidai eta ostatu gastuak
Bestelakoak
Sarrerak
Eskatzailearen ekarpena
Entitate publikoek egindako ekarpena
Entitate pribatuek egindako ekarpena
Jarduerak sortutako diru-sarrerak
Bestelakoak
Balantzea (Sarrerak - Gastuak = 0)
8.2.1.3144.1.471865.466488
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