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AURREKONTU EXEKUTATUA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Eskatzailea eta proiektua
A. GASTU LAGUNGARRIAK
Kontzeptua eta deskribapena
2022 (*)
2023 (*)
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
*Oharra: *Ez sartu BEZ kengarriaren zenbatekoa, baldin eta pertsona edo erakunde onuradunak zerga horren aitorpena egin behar badu.
ZUZENEKO GASTUAK
Langile gastuak
Lan tipologiaren arabera zehaztu
ZEHARKAKO GASTUAK
Alokairuak: guneak, makinaria, altzariak...
Ohiko jarduerak ez direnean
Mantentze gastuak (gehienez 10%)
 
Kontsumoak (argia, ura, telefonoa, gasa, internet)
Material eta ondasun suntsikorrak
Bestelako gastuak (zehaztu)
JARDUERA GASTUAK
Sorkuntza proiektuen jarduera gastuak: egoitzak, ostatuak, laguntzak...
Prestakuntzarako, ezagutza transmititzeko, ikerketa/esperimentazio gastuak
Lankidetza, lurraldeko, erkidegoko edo sareko proiektuen gastuak
BESTELAKO GASTUAK
Bestelako gastuak (zehaztu)
Azpikontratatutako zerbitzuak (gehienez %80 edo %60, ikus 6.3. artikulua)
A) Diruz lagundutako jarduerari buruzko epigrafean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda dauden pertsona fisiko edo juridikoekin (%60 gehienez ere) 
B) Gainerako azpi kontratazioak (a+b= 80 gehinez ere)
Gastu lagungarriak guztira
GASTU EZ LAGUNGARRIAK
Kontzeptua eta deskribapena
  2022
2023
Guztira
Gastu lagungarrien BEZa
Ostatatutako proiektuen produkzio-kostua
Inbertsio-gastuak
Bestelako gastuak
Gastu ez lagungarriak guztira
GASTUAK GUZTIRA
B. Sarrerak
Kontzeptua eta deskribapena
2022
2023
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Eskatzailearen ekarpena
Entitate publikoek egindako ekarpena. Zehaztu eskatutako/emandako dirulaguntza publikoak. Entitatea eta zehaztasunak.
Deialdi honetan eskatutako kopurua
Concepto
Entitate pribatuek egindako ekarpena.Zehaztu
Jarduerak sortutako diru-sarrerak.Zehaztu
Bestelakoak.Zehaztu
Sarrerak Guztira
C. Tabla resumen
Kontzeptua
2022
2023
Guztira
% sobre presupuesto
Gastuak
Langile gastuak
Alokairuak: guneak, makinaria, altzariak...
Mantentze gastuak
Kontsumoak (argia, ura, telefonoa, gasa, internet)
Material eta ondasun suntsikorrak
Bestelako zeharkako gastuak (zehaztu)
Sorkuntza proiektuen jarduera gastuak: egoitzak, ostatuak, laguntzak...
Prestakuntzarako, ezagutza transmititzeko, ikerketa/esperimentazio
gastuak
Lankidetza, lurraldeko, erkidegoko edo sareko proiektuen gastuak
Bestelako gastuak
Azpikontratatutako zerbitzuak A
Azpikontratatutako zerbitzuak B
Sarrerak
Eskatzailearen ekarpena
Entitate publikoek egindako ekarpena
Entitate pribatuek egindako ekarpena
Jarduerak sortutako diru-sarrerak
Bestelakoak
Balantzea (Sarrerak - Gastuak = 0)
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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