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Eskatzailea eta proiektua
Gastuak
* BEZik ez sartu, kenkaria legez bidezkoa ez dela egiaztatzen duten erakundeen kasuan izan ezik.
Aurrekontua
Kontzeptua eta deskribapena
2021
2022
2023
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Proiektuarekin lotutako zeregin zehatzei dagokienez, erakundearen beraren langile-gastuak, (gehienez % 15).
Gogoratu deialdi honen bidez kostuaren % 15era arteko diru-laguntzak soilik jaso ahal izango direla. (7.2.c artikulua)
Proiektuari zuzenean eragiten dioten aholkularitza-gastuak (gehienez % 20).
Gogoratu laguntza horiek ezin izango direla emandako laguntzaren % 20 baino handiagoak izan. (7.2.a artikulua)
Laguntzaren xede den jardueraren publizitate-, komunikazio- eta zabalkunde-gastuak, kulturaren edo erakundeen beste sektore batzuen sustapenari lotutako kanpainak (gehienez % 15).
Gogoratu laguntza horiek ezin izango direla emandako laguntzaren % 15 baino handiagoak izan. (7.2.b artikulua)
Ekipamenduen alokairu-gastuak.Soilik, erosteko aukera barne hartzen duen finantza-errentamenduko kontratua denean eta aukera hori egikaritzen denean, eta enpresaren aktiboaren zati izatera igaroko denean, proiektua gauzatzeko epearen barruan.
Gogoratu deialdi honen bidez kostuaren % 15eraino baino ezin izango direla diruz lagundu (7.2.d artikulua)
 
Proiektuari zuzenean eragiten dioten eta deialdi honetan diruz lagun daitezkeen beste batzuk (zehaztu)
DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK, GUZTIRA
Deialdi honetan diruz lagundu ezin diren proiektuaren gastuak (zehaztu)
PROIEKTUAREN GUZTIZKO GASTUAK 
(Deialdi honetan diruz lagun daitezkeenak eta diruz lagun ezin daitezkeenak)  
Sarrerak
Kontzeptua eta deskribapena
2021
2022
2023
Guztira
Porcentaje sobre presupuesto
Eskatzailearen ekarpenak / Jarduerako diru-sarrerak
Erakunde pribatuen ekarpenaErakundea eta deskribapena.
Erakunde publikoen ekarpena. Zehaztu guztiak. Eskatutako eta / edo emandako diru-laguntza publikoak. Erakundea eta deskribapena.
Deialdi honetan eskatutako dirulaguntza
(Eskatutako laguntzak ezin izango du diruz lagundu daitezkeen gastuen % 80 gainditu, Kategorien araberako Salbuespenen Erregelamendu Orokorraren (KBEO) 53.8 artikuluak laguntza mota horietarako xedatzen duenaren arabera)
 
Concepto
Beste diru-sarrera batzuk (zehaztu)
PROIEKTUAREN DIRU-SARRERAK, GUZTIRA
Laburpen-taula
Kontzeptua eta deskribapena
2021
2022
2023
Guztira
Gastuak
Pertsonal gastuak
Aholkularitza zerbitzuak
Publizitate gastuak
Ekipoen alokairua
Diruz lagun daitezkeen beste gastu batzuk
Diruz lagundu ezin diren gastuak
Sarrerak
Eskatzailearen ekarpenak
Erakunde pribatuen ekarpenak
Erakunde publikoen ekarpenak
Beste diru-sarrera batzuk 
Balantzea (sarrerak - Gastuak = 0)
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