
 
E.A.Eren ABESBATZA-SORKUNTZARAKO DIRULAGUNTZAK 2015 

OINARRIAK 

1. Deialdiaren helburuak 

Deialdi honen helburua gure abesbatzei bere beharrizan objetiboak 

bete ahal dituzten errepertorio berriak sortzera lagun ditzakeen 

dirulaguntzak ematea da. 

Bestalde, deialdi honekin musikagile-zuzendari-abeslari erlazioak 

indartu nahi dira.  

2. Onuradunak 

Dirulaguntzon onuradunak Confederación de Coros del País Vasco – 

Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteko (EAEko) parte diren 

Federazioetako kide diren abesbatzak soilik izan daitezke. 

3. Laguntzen zenbatekoa 

Dirulaguntzaen gehienezko zenbateko osoa 14.000€koa izango da, 

aukeratutako proiektuetan banatuta. Emandako dirulaguntza ez da 

inoiz 500€ baino gutxiagokoa izango.  

4. Eskaerak eta dokumentazioa 

Eskaerak abesbatza eskatzailearen Presidenteak sinatuak egon 

beharko dute, oinarri hauei atxikitutako ereduarekin bat, emailez 

info@koralakeae.com helbidera edo postaz honako helbidera bidali: 

mailto:info@koralakeae.com


 

Euskal Herriko Abesbatzen Elkartea (San Juan kalea, 8 baxua. 20003 

Donostia – San Sebastián). 

- Eskaera honako dokumentazioarekin batera bidaliko da: 

- 1. Musikagilearen curriculum vitae laburra. 

- 2. Lanaren justifikazio laburra.  

- 3. Musika-forma 

-   4. Lanaren ezaugarriak: Izenburua, formazioa, hautatutako testua, 

gutxigorabeherako iraupena eta zailtasun maila.  

- 5. Aurrekontua 

- 6. Kontu korrente zenbakia 

- 7. Egilearen idatzizko baimena lana grabatzeko. Puntu hau ez 

betetzeak eskaera bertan behera uztea ekarriko du.  

5. Eskaerak aurkezteko epea  

Eskaerak eta beharrezko dokumentazioa aurkezteko epea 2016ko 

urtarrilak 15ean amaitzen da.  

6. Proiektuen hautaketa eta ebazpena  

EAEk izendatutako batzorde tekniko-musikal batek kalitate artistiko 

handieneko proiektuak hautatuko ditu eta dirulaguntza bakoitzaren 

zenbatekoa ezarriko du. Batzordeak dokumentazio gehiago 

eskatzeko aukera izango du.  



 

7. Onuradunen betebeharrak 

Onuradunek oinarriok onartu beharko dituzte, eta honakoa bete:  

- Dirulaguntzaren emakida sustengatzen duen enkargua bete, 

dirulaguntza emen zenerako helburuaren inguruko inolako 

aldaketarik gabe. Hasierako proposamenaren inguruko aldaketa 

eman dezaken edozein ezbehar EAEren oniritzia beharko du.  

- EAEri amaitutako lanaren bi kopia eman 2016ko iraliaren 30 baino 

lehen, eta 2016ko abenduak 31 baino lehen estreinatu. Hala ez balitz, 

abesbatza hurrengo hiru deialdietatik at geratuko litzake.  

- Partituran, esku programetan eta enkarguaren emaitzaren inguruko 

edozein publizitate edo difusiotan ikusteko moduan honako esaldia 

jarri: “Euskal Herriko Abesbatzen Elkartearen “Abesbatza-

Sorkuntzarako Dirulaguntzak 2015” programaren babespean 

enkargatutako lana” 

8. Dirulaguntzen ordainketa 

Dirulaguntzak honela ordainduko dira: 

- 70% kontzesio momentuan 

- 30% EAEri obra entregatutakoan 

Dirulaguntzaren onuradun guztiek berauen zuritu beharko dute, 

honako dokumentazioa aurkeztuz: 



 

c) Memoria ekonomikoa, proiektuaren kudeaketarekin 

erlazionatutako dirusarrera eta gastuen ehuneko ehunaren 

laburpen zehatza jasotzen duena, eta dagozkien justifikantak.  

d) Enkargatutako obraren estreinua argi uzten duen 

dokumentazioa: publizitatea, esku programak, kartelak, 

prensa...  

9. Lanen zabaltzea 

EAEk bere webgunean sartuko du diruz lagundutako lanen 

informazioa. Halaber, eta aurrekontuek hala ahalbidetzen badute, 

Euskal Herriko Abesbatzen Elkarteak obrak grabatu eta CD edo 

DVDan editatuko ditu. Edonola ere, partiturak EAEren Partitura 

Fondoan gordeko dira. 

10. Oinarrien onarpena 

Eskaria aurkezteak oinarrion erabateko onarpena dakar. Oinarrion 

edukiaren inguruko edozein zalantza egotekotan, EAEk izango du 

interpretatzeko eskubide bakarra.  


