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KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
SINTESI ETA EBALUAZIOA
11.0.0.20130303.1.892433.887364
A. Proiekturako baliabideak
1. Giza baliabideak:
Pertsonala
Gizon  kopurua
Emakume kopurua
Lan harremana (1)
Zuzendaritzakoak
Teknikariak
Administratiboak
Mendekoak
(1)  Bazkidea, autonomoa, kontratatua edo lanaldi partzialeko kontratatua
2. Lokalak, guneak:
Lokala/guneak
m²
Erabilera/Ezaugarriak
3. Teknikoak
Baliabideak zehaztu
Zenbat
Erabilera/Ezaugarriak
4.- Ekonomikoak
AURREKONTUA
Gastuak
€
Zuzeneko gastuak
Zeharkako gastuak
Jarduera gastuak
Bestelako gastuak (zehaztu)
Gastuak Guztira
Sarrerak
€
Ekarpen pribatuak
Ekarpen publikoak (zehaztu):  
1) Dirulaguntza honetan eskatutakoa
Sarrerak Guztira
5. Komunikazioa
Webguenak edota blogak
Izena
Sare sozialak
Izena
Facebook
B. Proiektuaren sintesi, ebaluazioa eta inpaktu orokorra
C. Sorgunean egindako jarduerak
1. Sorgunean ostatatu duten sorkuntza-proiektuak
1.2. Sorgunean ostatatu duten sorkuntza-proiektuen zerrenda kronologikoa.
Noiztik
Noiz arte
Proiektuaren izena
2. Prestakuntza, jakintza besterenganatzeko eta ikerketa proiektuak
2.2. Sorgunean garatutako jarduerak
Profesionalentzako
Zenbat ordu
Zenbat jende
Ingurumariari begirakoak 
(zaleak, bestelako kolektiboak…)	
Zenbat ordu
Zenbat jende
3. Sorguneko titularrak beste entitate batzuekin garatutako lankidetza, lurraldeko, erkidegoko edo sareko proiektuak
3.1. Proiektuen zerrenda
Proiektua
Entitate laguntzailea
3.2. Zein saretan zara partaide?
D. Erabilitako sarbide eta erabilera baldintzak 
Prozedura edo prozeduren deskribapena
Zenbat 
egonaldi/lagapen
1
2
3
4
5
Egonaldi /lagapenen ezaugarriak
1
2
3
4
5
Deialdi publikoa?
Gonbidapena?
Deialdirik gabeko eskaria?
Alokairua?
Laguntza ekonomikoa?
Ostatua?
Tutoretza?
E. Inguru hurbilarekiko uztardura - Itzulkin soziala
F. Euskararen erabilera
G. Genero-berdintasuna
H. Nazioartekotzea
I. Berrikuntza
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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