IKUSENTZUNEZKOAK

LABURPENA

GEHIENEZ 40.000 €

Gipuzkoan, lokal publiko
batean estreinatu aurreko
edozein fasetan,
garatutako ikusentzunezko
proiektuak ekoiztera eta
hedatzera bideratutako
dirulaguntzak.

AURKEZTU BEHARREKOA:
- Eskaera orria beteta.
- Diru laguntzaren xede den proiektu,
programa edo jardueraren azalpentxostena.
- Proiektuaren diru-sarreren eta gastuen
aurrekontu xehatua. (horretarako
aplikazioan atxikitzen den eredua bete).

ESKATZAILEAK

BALDINTZAK

-Pertsona físiko, irabazi asmorik gabeko
entitateak nahiz empresa pribatuak, ikusentzunezko proiektuak Gipuzkoan zuzenean
garatzen badituzte.

• Gipuzkoako Lurralde Historikoan
garatutako proiektua.

-Ikusentzunezko lantzat hartuko da 60
minutu baino gehiagoko iraupena duena.
-Lokal publiko batean publikatuko dena.
-Ekonomia Jardueraren Gaineko Zergan
dagokion atalean izena emanda egotea.
pertsona juridikoa denean, bere helburu edo
gizarte xedea ikusentzunezko jarduerekin
zerikusia duena izatea.

• Ekonomikoki bideragarria izan
behar du.
• Jarduerak deialdia argitaratzen
den egunetik, deialdiak
ezartzen duen urte naturaleko
abenduaren 31ra bitartean egitea.

Entitate, enpresa edo partikular
eskatzaile bakoitzak ekoizpen
proiektu bakarra aurkeztu ahal izango
du.

KANPO GELDITZEN DIRA
a) Diru laguntza izenduna xedatua
dutenak.
b) Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura,
Lankidetza, Gazteria eta Kirol
Departamentuaren beste diru
laguntza deialdietan egokiago sar
daitezkeenak edo espresuki sartuta
daudenak.
c) Aurrez Gipuzkoako Foru
Aldundiaren diru laguntzaren bat jaso
dutenak.
d) 2007ko abenduaren 28ko 55/2007
Legearen 9.2 artikuluaren arabera
(Zinemaren legea), X sailkapena duten
filmei buruzko proiektuak.

IRIZPIDEA

PUNTUAK

EPEAK

1.Proposamenaren kalitatea
eta interesa

50

•

ESKAERAK AURKEZTEKO

Dirulaguntza horien eskaerak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izango da.
Azken eguna: 2021-05-31

Gipuzkoako kokalekuak

10

Gipuzkoako ekipo tekniko eta
artistikoak

10

Gipuzkoako ekoizpenaren
barruan duen garrantzia

30

Laguntzak bi zatitan ordainduko dira: %60 emateko ebazpenarekin batera eta
gainerako %40a diruz lagundutako jarduera amaitu ostean.

2. Hizkuntza berritzaileak eta
ikuspegi berriak

20

TRAMITAZIOA NOLA

3. Euskarazko errodajea

15

4. Emakumeen parte-hartzea

15

•

•

Diru laguntzak emateko proposamenean
soilik sartuko dira gutxienez 50 puntuko
balorazioa izan duten eskabideak.

DIRU KOPURUA
Diruz lagundu daitekeen programa
garatzeko aurreikusitako gastuen % 70a.
Horrek esan nahi du proiektu bakoitzak
gutxienez aurrekontuaren% 30 ziurtatu
behar duela beste iturri batzuen bidez:
publikoak, pribatuak, pertsonalak...

ZURIKETA AURKEZTEKO

Agiriak aurkezteko epea deialdiaren hurrengo urteko martxoaren 1ean amaituko da.

ORDAINKETA:

Prozesu osoa Gipuzkoako Foru Aldundiaren egoitza administratiboaren bidez egin
behar da (https://egoitza.gipuzkoa.eus/eu/)
Horretarako pasahitz operatiboa eduki behar duzu, edo ziurtagiri digitalen bat
(B@kQ, DNIe...)

BULETINA IRAKURTZEA GOMENDATZEN DUGU: LAGUNTZEN OINARRI
OROKORRAK ETA LERRO BAKOITZARENTZAT EGITEN DEN DEIALDIA,
BERTAN ZEHAZTEN BAITIRA DETAILE GUZTIAK.
G.A.O. zk.78, 2021eko apirilaren 29koa. Deialdia
Edozein zalantza baduzu, K bulegoarekin jar zaitezke harremanetan telefonoz,
emailez edota bertara hurbilduta. Atsegin handiz lagunduko zaitugu zure eskaerari
dagokionez izan ditzakezun dudekin.

(+34) 943 113 343 / kbulegoa@gipuzkoa.eus /
Errege-erregina Katolikoen kalea, 16 /
20006 Donostia
Astelehenetik ostegunera: 10:00-14:00
*Hitzordua hartzea gomendatzen dugu.

