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BALIABIDEARI BURUZKO XEHETASUNAK 
 

LAGUNTZAREN HELBURUA: 
▪ Tokiko konpainia eta artisten mugikortasuna eta ospea sustatzea, Euskal Elkargoaren lurraldetik 

kanpo, ikuspenagatik eta mundu profesionala mobilizatzeko gaitasunagatik begiztatuak diren festibal 
edo leku seinalatuetan (lagapen-kontratuez kanpo). 

 
LAGUNTZA MOTA: 

▪ Pertsona bakoitzeko 500 euroko dirulaguntza finkoa, eta talde artistiko bakoitzeko 4.000 eurokoa 
gehienez 

▪ Urte zibil eta talde artistiko bakoitzeko eskaera bat onar daiteke, hiru mugikortasun-eremuetako 
bakoitzean: mugaz gaindikoan, estatu mailakoan eta nazioartekoan 

▪ Laguntza jasotzeko eskubidea ematen duten Euskal Elkargoaren lurraldetik kanpoko emanaldiak 
2021eko martxoaren 1aren eta 2023ko abenduaren 31ren artean programatuko dira. 

 
HAUTAGARRITASUN BALDINTZAK: 

▪ 1901eko legepeko elkartea izatea eta egoitza Euskal Elkargoaren lurraldean kokatua izatea 
▪ Ikuskizun biziko enpresaburu-lizentzia baten jabe izatea 

 

GOMENDIOAK 
▪ Formularioko eremu guziak bete behar dira 

▪ Dosier osatugabea ez da aztertuko 

▪ Dosierra eta gainerateko dokumentuak posta elektronikoz bidali behar dira .pdf formatuan (ikus  
beherago dosierrari erantsi beharreko dokumentuen zerrenda). 

▪ Hautagaitza bakoitzeko mezu elektroniko bakarra bidaltzea gomendatzen da fitxategi erantsi guziekin 
edo bitarteko zerbitzu digital bat erabiltzea mezuak orotara 10 Mb baino gehiago pisatzen badu 

▪ Dosier osoa desmaterializaturik igorri behar da helbide honetara: culture@communaute-
paysbasque.fr 

▪ Mezu elektronikoaren gaia zehaztu behar da: BERPIZTU 2: Zure egituraren izena 

▪ Galderarik?  
Jarri harremanetan Hélène Bourguignonekin: h.bourguignon@communaute-paysbasque.fr –            
07 61 72 86 62  

BERPIZTU - KULTURA-SEKTORE PROFESIONALA SUSPERTZEKO PLANA 
 

HAUTAGAITZA FORMULARIOA 

2. BALIABIDEA 

Ikuskizun bizia – Talde artistikoei laguntzea 

Tokiko artisten mugikortasunari laguntzea Euskal Elkargoaren lurraldetik kanpo 
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1 – EGITURAREN IZENA:  

2 – EGOITZA SOZIALAREN 
HELBIDEA: 

 

3 – ESTATUTU JURIDIKOA:  

4 – WEBGUNEA:  

5 – LEGEZKO ORDEZKARIA:  

FUNTZIOA:  

TELEFONOA:  E-POSTA:  

6 – DOSIER HONETARAKO ERREFERENTEAREN 
IZEN-DEITURAK: 

 

FUNTZIOA:  

TELEFONOA:  E-POSTA:  

7 – EGITURAREN AURKEZPENA (10 LERRO GEHIENEZ): 

 

8 – ZEHAZTU ESKATUKO LAGUNTZAREN ZENBATEKOA: 

 

9 – BESTE ERAKUNDE BATI LAGUNTZA ESKATU DIOZU?  
ERANTZUNA BAIEZKOA BADA, ADIERAZI ERAKUNDEAREN IZENA ETA ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN 
ZENBATEKOA: 

 

10 – DIRULAGUNTZA OSOA EDO ZATI BAT EUSKOTAN BILDU NAHI DUZU? 
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DOSIERRA AURKEZTEN ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTUEN KOPIAK: 
Dosier osoak baizik ez dira aztertzen 

▪ Inprimaki hau behar bezala beterik eta sinaturik (3 orrialde) 

▪ Mugikortasun proiektuari buruzko xede-oharra 

▪ Mugikortasun proiektuaren behin-behineko aurrekontua, Euskal Elkargoak bere gain hartutako zatia 
agerraraziz, gorago zehaztutako laguntza motaren arabera. 

▪ Ikuskizunetarako enpresaburu-lizentzia 

▪ Egituraren deklarazioaren frogagiria (JOAFE delakoaren agiria, ...) 

▪ Bankuko nortasun agiria  

▪ Osorik edo parte batez euskoz ordaintzea onartzen baduzu: Berpiztu suspertze planaren webgunean 
deskarga daitekeen kobrantza-agindu formularioa bete eta igorri. 

 

PROIEKTUA GAUZATU ONDOAN AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTUAK: 
▪ Artistak eta profesionalak enplegatu edota haiei gastuak ordaindu izanaren frogagiriak 

 
ESKAERA ONARTZEN BADA: 

▪ Hitz ematen dut konpainiaren komunikazio euskarrietan “Euskal Elkargoak lagundua” aipua 
agerraraziko dudala eta helaraziko zaidan Euskal Elkargoaren logotipoa ezarriko dudala, 

▪ Hitz ematen dut Euskal Elkargoaren laguntza osoa jasotzeko frogagirien kopiak aurkeztuko ditudala, 
proiektua bururatu eta hamabost egunen buruan berantenaz 
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