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BALIABIDEARI BURUZKO XEHETASUNAK 
 

LAGUNTZAREN HELBURUA: 
▪ Euskal Elkargoaren lurraldeko musikari profesionalen programazioa bultzatzea  

 
LAGUNTZA MOTA: 

▪ Artisten ordainsariaren %50ari dagokion dirulaguntza 
▪ Muga: urtean 3 ordainsari edo 6.000 euro 
▪ Laguntza jasotzeko eskubidea ematen duten emanaldiak 2021eko martxoaren 1aren eta 2023ko 

abenduaren 31ren artean programatuko dira. 
▪ Musikaren bestari lotutako emanaldiak ez dira baliabide honetan onartzen 

 
HAUTAGARRITASUN BALDINTZAK: 

▪ Musikari profesionala(k) ordezkatzen d(it)uen legezko pertsona izatea eta bere egoitza Euskal 
Elkargoaren lurraldean kokatua izatea 

▪ Ikuskizunetako 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 3: Zure artista edo taldearen izena 

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

BERPIZTU – KULTURA-SEKTORE PROFESIONALA SUSPERTZEKO PLANA 
 

HAUTAGAITZA FORMULARIOA 

3. BALIABIDEA 

Musika – Musikari profesionalei laguntza 

Programaziorako laguntza 
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1 – TALDE EDO ARTISTAREN IZENA:  

2 – ARTISTAREN BIZITOKIA:  

3 – ARTISTA(K) ORDEZKATZEN 
D(IT)UEN LEGEZKO PERTSONAREN 
IZENA: 

 

4 – EGOITZA SOZIALAREN 
HELBIDEA: 

 

5 – ESTATUTU JURIDIKOA:  

6 – WEBGUNEA:  

7 – LEGEZKO ORDEZKARIA:  

FUNTZIOA:  

TELEFONOA:  E-POSTA:  

8 – DOSIER HONETARAKO ERREFERENTEAREN 
IZEN-DEITURAK: 

 

FUNTZIOA:  

TELEFONOA:  E-POSTA:  

9 – TALDE EDO ARTISTA PROFESIONALAREN AURKEZPENA (10 LERRO GEHIENEZ): 

 

10 – ZEHAZTU ESKATUTAKO LAGUNTZAREN ZENBATEKOA: 

 

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

 

12 – DIRULAGUNTZA OSOA EDO ZATI BAT EUSKOTAN BILDU NAHI DUZU? 
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DOSIERRA AURKEZTEAN ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTUAK: 
Dosier osoak baizik ez dira aztertzen 

▪ Inprimaki hau behar bezala beterik eta sinaturik (2 orrialde) 

▪ Aurrekontua, inplikatutako alderdiek sinaturik (alde batetik, musikari profesionala(k) ordezkatzen 
d(it)uen legezko pertsonak, eta, bestetik, programazio-egiturak). Aurrekontua kontzertu bat saltzeari 
buruzkoa izan behar da, Euskal Elkargoak bere gain hartutako zatia agerraraziz, gorago zehaztutako 
laguntza motaren arabera. 

▪ Ikuskizunetarako enpresaburu-lizentzia  

▪ Legezko pertsonaren 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: 

▪ Inplikatutako alderdiek sinatutako lagapen-kontratua (alde batetik, musikari profesionala(k) 
ordezkatzen d(it)uen legezko pertsonak, eta, bestetik, programazio-egiturak). 

 
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 lagapen-kontratua aurkeztuko dudala, 
programaturiko azken emanaldia bururatu eta hamabost egunen buruan berantenaz. 
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