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Eusko Jaurlaritzaren logotipoa
VI ERANSKINA
PROIEKTUARI BURUZKO JUSTIFIKAZIO-MEMORIA
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Y POLÍTICA LINGÜÍSTICA
KULTURA ETA HIZKUNTZA
POLITIKA SAILA
Eskatzailea eta proiektua
Proiektuaren deskribapen teknikoa
I) Proiektu-tipologia. Markatu tipologia!
II) Proiektuaren deskribapen teknikoa tipologien arabera: Inplementatutako neurriak, egindako jarduerak eta lortutako emaitzak deskribatu.
III) Proiektatutako jarduera deialdiaren 1. artikuluan aurreikusitako helburuetara egokitzea.
IV) Proiektuaren planteamendu ekonomikoa eta bideragarritasuna.
V) Inbertsio-proiektuek ingurumenari kalte nabarmenik ez eragiteko printzipioa errespetatu beharko dute, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko ekainaren 18ko 2020/852 (EB) Arautegiaren 17. artikuluan zehaztutakoa.
Proiektua gauzatzeko egutegia
Proiektuaren zatikako kronograma.
Fasea
2021
2022
2023
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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Propuesta de intervención
2014/03/18
EJIE - Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea
Eusko Jaurlaritza / Gobierno Vasco
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