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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
Oinarria
BEZa*
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) 
(Sartu hemen BEZa, itzulketa legez bidezkoa ez dela egiaztatzen duten erakundeen kasuan izan ezik)
PROIEKTUAREN GUZTIZKO GASTUAK 
(deialdi honetan diruz lagun daitezkeenak eta diruz lagun ezin daitezkeenak)  
Aurreikusitako 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 dirulaguntza 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
Aurreikuspena
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)
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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