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!TOPAKETEN MEMORIA ARTISTIKOA” PROIEKTUA 

 
PARTE-HARTZEA ARAUTZEN DUTEN OINARRIAK 

 
!Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” programak 

antolatzen dituen jardueren barruan, !Topaketen memoria artistikoa” proiektuaren 
helburua da artista espainiarrei edo Espainian bizi direnei lan artistiko sortu berriak 
egiteko aukera ematea, programaren elkarrizketa, hitzaldi eta jardueretan garatutako 
ideia eta gaietan oinarrituak. 

 
Baluarte Fundazioak, programa antolatzen duen erakundeak, lana egiteko 

ardura emango die hautatutako proiektuen egileei, eta haien ordainsariak eta haren 
produkzio-gastuak hartuko ditu bere gain, oinarrietan ezarritako baldintzen arabera. 
Lana 2022ko abendutik 2023ko ekainaren 1era sortuko da. 
 
Aldez aurreko gogoetak 
 

1972ko Iruñeko Topaketen 50. urteurrena dela eta, Nafarroako Gobernuak eta 
Baluarte Fundazioak !Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” kultur 
programa sustatu dute. Iruñean eginen da, urriaren 6tik 18ra, eta Ramón Andrés filosofo 
eta saiogilea izanen da komisarioa.   
 

1972ko !Iruñeko Topaketak” 1972ko ekainaren amaieran egin ziren, Iruñean, eta 
gure herrialdean inoiz egindako nazioarteko abangoardiako jaialdi handi eta 
esanguratsuena izan ziren. Artea bizitzan disolbatzearen ideia buruan, topaketek bere 
egin zuten beren izaera iragankorra, eta diktaduraren amaierako urteetan ezarritako 
ordena iraultzeko aukera gisa bizi izan ziren. Espainiako eta atzerriko 350 artistaren 
baino gehiagoren lanen bidez, ondokoen adierazpen berrienak erakutsi ziren: ikus-, 
soinu- eta ekintza-poesia, arte kontzeptuala, bideoartea, arte informatiko, plastiko eta 
musikala, musika elektronikoa, musika minimalista eta ekintza-musika, eta, baita ere, 
zine esperimentala eta abangoardia historikoak.  

!Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” programak, 
berrogeita hamargarren urteurrena gogora ekarri ez ezik, inflexio bat ere sortu nahi 
dute, abiapuntu sendo bat, zertarako eta «Topaketa» horiek gogora ekartzea epe luzeko 
kultura-proiektu serio eta irmoa izan dadin, helburu honekin: kultura, bere alor 
guztietan, ez dadin iritsi aisiarako elementu gisa herritarrengana, baizik eta elementu 
eraldatzaile eta gogoeta-elementu gisa. Hain zuzen, mundu garaikideak proposatzen 
dituen forma berrien aurrean eztabaida soziala egiteko premia behar-beharrezkoa da.  
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 Gutxitan egon dira, mendebaldeko Historia nahasian zehar, adierazpen artistikoak eta 
filosofikoak zein bilakaera politikoa eta soziala gaur egun bezain estu lotuta gizartearen 
errealitatearekin, ezaugarri hauek, besteak beste, baldintzatuta dagoen mundu baten 
etorreraren zuzeneko lekuko gisa bizi duen gizarte baten errealitatearekin: teknologia 
kontrolagaitza, aldaketa demografikoak, bestelako eredu ekonomiko baten agertzea —
eta, beraz, ekoizpen-eredu berri batena—, desberdintasuna, tentsio geopolitikoak eta 
gehiegitan herritarren duintasuna mintzen duten kontrol-moduak. Beraz, panorama 
konplexu hori dela eta, «Topaketa» berriek plan zorrotzak ekarri beharko lituzkete, eta 
gaur egun legitimazio osoarekin gure buruari egiten dizkiogun galderei ahalik eta 
erantzun gehien eman.  

!Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” «urgentziako ideia» 
horien arabera pentsatu dira. Horregatik, beren proposamenetan, gai nagusiei buruz 
eztabaidatzera gonbidatzen gaituzte: berehalako etorkizunaren azterketa; Europaren 
deriba; teknologia berriek pizten dituzten galderak eta, batez ere, haien erabilera; 
gorrotoaren inguruko eztabaida; feminismoaren egoera; !bestelako lengoaia” gakoen 
gaitasun eraldatzailea (artea, musika eta zinea); literatura berriaren proposamenak; eta, 
berehala etorri ez, baizik eta jadanik gain-gainean dugun mundu baten hartzaile gisa 
interpelatzen gaituzten inkognitak argitzeko baliagarria izan daitekeen guztia. 

Hala, programak eztabaidak, topaketak, elkarrizketak eta zenbait jarduera 
artistiko ditu oinarri, egun horietan zehar, batez ere Baluarten, jorratuko diren 10 gai 
nagusi hauen inguruan:  
 
● XXI. mendea pentsatzea. 
● Gorrotoaren aurkako diskurtsoak. 
● Arteaz hitz egiteko. 
● Zinea zinea denean. 
● Europaren deriba. 
● Musika eta bere esate garaikidea. 
● Teknologiari buruzko galderak. 
● Aldakuntzak generotik abiatuta. 
● Literaturaren ahoa. 
● Mundua sortu, ikusi, entzun. 

 
 

Horretarako, hainbat filosofo, artista eta musikariren eta beste pertsona ospetsu 
batzuen parte-hartzea proposatzen du, gai horietako bakoitzean gogoeta sakonak egin 
ditzaten.  
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Oinarriak 
 

1. HELBURUA: 
 

!Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko Topaketak” programaren elkarrizketa, 
hitzaldi eta jardueretan jorratutako ideien memoria ezartzea, produkzio artistiko eta 
intelektual berriko formatuan, etorkizunean errebisatzeko. 

Arte-, sormen- eta adimen-jarduera zerbitzu publiko gisa sustatu eta bultzatzea, 
arte-lengoaia garaikideen garapen, hobekuntza eta berrikuntza bultzatuta eta 
ikerkuntza hainbat diziplinatako bultzatuta. Sormen artistikoaren eta hura sortu eta 
garatzen den gizartearen interrelazioa bultzatzea; horrez gain, botere publikoetatik, 
kultura-adierazpenak bermatuko dira, haiek garatzen diren komunitateen 
aurrerapenean funtsezkoak baitira. 
 
2. HARTZAILEAK:  

Lan artistiko sortu berrien proiektuak Espainian jaio edo Espainian bizi diren 
artistek egin beharko dituzte, eta banakakoak nahiz kolektiboak izan daitezke. 

3. BETEKIZUNAK: 
 

Lan artistiko sortu berrien proiektuak programak goiko 10 gaien inguruan 
planteatutako jarduera batzuetan edo guztietan (izan elkarrizketa edo hitzaldietan, izan 
tailerretan, izan programazio artistikoan) parte hartu ondoren sortuko dira. 
Horretarako, programaren jardueretan parte hartu nahi duten guztiei interes-gutun bat 
idatz dezaten eskatzen zaie. 
 

3.1. KULTURA- ETA ARTE-EREMUAK:  
 
 Lan artistiko sortu berrien proiektuak kultura-eremu eta arte-diziplina 
hauetakoak izan daitezke: 

● Arte plastikoak eta ikusizkoak (eskultura, pintura, grabatua, komikia, 
argazkigintza, instalazioak, hiri-artea…). 

● Ikus-entzunezkoak (zinea, bideosorkuntza, teknologia esperimentalak, 
bideojokoak…). 

● Arte eszenikoak eta performatiboak (antzerkia, performancea, dantza…). 
● Literatura (poesia, eleberria, saiakera, antzerkia, eleberri grafikoa, testu 

dramatikoa…). 
● Musika (musika-sorkuntza, musikologia, soinu-artea eta interpretazioa…). 
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4. DENBORA:  
 

Deialdia 2022ko irailaren 13an irekiko da, 08:00etan. Interes-gutuna egun 
horretatik 2022ko urriaren 5eko 23:59ak arte aurkez daiteke. 

2022ko urriaren 19an irekiko da proiektuak aurkezteko epea. Eskabidea, 
dagokion proiektuarekin, aurkezteko epea 2022ko azaroaren 19an bukatuko da, 
23:59an. 

Hautatzen diren proiektuak jakinarazpen-egunetik, 2022ko abenduan zehar, 
2023ko ekainaren 1a arte egin beharko dira. Emaitzazko lanak aurkezteko epea 2023ko 
ekainaren 1ean bukatuko da, 23:59an. 
 

DEIALDIAREN HASIERA:  
2022ko irailaren 13a 
 
INTERES-GUTUNA: 
Hasiera-data:  2022ko irailaren 13a 
Amaiera-data: 2022ko urriaren 5a, 23:59an 
 
ESKAERA, PROIEKTUA ETA DOKUMENTAZIOA: 
Hasiera-data: 2022ko urriaren 19a. 
Amaiera-data: 2022ko azaroaren 19a, 23:59an 
 
LAN ARTISTIKOAREN SORKUNTZA: 
2022ko abendutik 2023ko ekainaren 1era. 
 
LAN ARTISTIKOA, MEMORIA ETA AURREKONTUA EMATEA: 
Azken eguna: 2023ko ekainaren 1a, 23:59an  

 

5. DEIALDIAREN BALDINTZA EKONOMIKOAK:  
 

5.1. ZENBATEKOAK: 

90.750 euro ezarri dira gutxienez ere 5 proiektutarako (banakakoak nahiz 
kolektiboak) lan artistiko sortu berrietarako. Honako zenbateko hauek emanen zaizkie: 

 
 

● 10.000 euro + BEZa, sorkuntzan eta produkzioan egindako lanen ordainsari gisa.  
● 5.000 euroraino + BEZa, proiektuaren produkzio gastuak estaltzeko. Muga 

ekonomiko hori betetzen bada eta gastuen xehetasunen berri ematen bada, 
zenbatekoa proiektu bakoitzerako eskatutakoa izanen da. 
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Hautatutakoren batek proiektua sortzeari uko eginen balio, hurrengo 
eskatzaileari emanen zaizkio zenbateko horiek, puntuazioaren hurrenkeraren arabera, 
ebaluazio-batzordeak eskatutako gutxienekoa gainditzen badu betiere. 

5.2. FINANTZATU DAITEZKEEN PRODUKZIO-GASTUAK: 

Proiektua produzitzeko eta lan artistikoa sortzeko behar-beharrezkoak diren 
gastuak finantzatu ahal dira, baldin eta deialdian ezarritako epean egiten badira. Gastu 
horien kostua ezin izanen da inoiz izan merkatuko balioa baino handiagoa. 

Hauei lotutako gastuak finantzatu daitezke: 

● Proiektua produzitzeko behar diren material eta tresnak eskuratzea. 
Ekipamendu suntsikorra. 

● Ekipamendu-ondasun inbentariagarriak erostea (ekipamendu ez-suntsikorra) 
proiektua produzitzeko  

● Pertsona/Talde onuradunaren joan-etorriak, ostatua eta garraioa, baldin eta 
proiektuarekin zuzeneko lotura badute eta ezinbestekoak badira proiektua 
gauzatu bitarte hura garatzeko. Ez dira kontuan hartuko ohiko edo maizko joan-
etorrien gastuak, ez eta dieten gastuak ere. 

● Zerbitzuak, kanpoko baliabideak, ekipamenduak, baliabide materialak eta 
bestelakoak kontratatzea proiektuaren ekintzak gauzatzeko. 

● Egitura-kostuak, hala nola estudio edo lokalaren alokairua, bidezkoa bada eta 
proiektua garatzeko justifikatuta badago; ez dira kontuan hartuko artistaren 
ohiko estudioa mantentzearen gastuak. 
 
5.3. FINANTZATU EZIN DAITEZKEEN PRODUKZIO-GASTUAK: 

Hauei lotutako gastuak ezin izanen dira finantzatu: 

● Ondasun higiezinak eta azpiegiturak erosi, erabili eta finantzatzearen gastu 
guztiak, salbu eta proiektua gauzatzeko inbentariatu daitezkeen ekipamendu-
ondasunak erosteko gastu finantzagarrietan ezarritakoa. 

● Proiektua garatzeko arrazoiz beharrezkoak ez diren gastuak edo zenbatekoak 
modu fidagarrian zehaztuta ez dituztenak. 

● Erakusketak eta katalogoak produzitzeko gastuak. 
● Hedapen-gastuak. 

  
5.4. BESTELAKO BITARTEKOAK: 

Honako hauek izanez gero, eskaeran adierazi beharko da: 

● Proiektua garatzeko jarritako baliabide propioak. 
● Proiektua garatzeko laguntzak. 
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6. !ENCUENTROS DE PAMPLONA 72-22 / IRUÑEKO 72-22 TOPAKETAK” PROGRAMAN 
PARTE HARTZEKO OSTATU HARTU ETA JOAN-ETORRIAK EGITEKO GASTUETARAKO 
LAGUNTZA 
 

6.1. ONURADUNAK: 
 
 2022ko urriaren 5eko 23:59ak baino lehen beren interes-gutuna bidaltzen duten lehenengo 20 
pertsonak, Iruñean ostatu hartu eta joan-etorriak egin behar badute "Encuentros de Pamplona 72-22 / 
Iruñeko 72-22 Topaketak” programaren elkarrizketa, jarduera eta ikuskizunetara joateko (2022ko urriaren 
6tik 18ra), baldin eta 2022ko azaroaren 19ko 23:59ak baino lehen proiektua eta dokumentazioa biltzen 
dituen eskaera aurkezten badute. 
 
 6.2. ZENBATEKOAK: 
 
 250 euroraino. 

 
6.3. FINANTZATU DAITEZKEEN GASTUAK: 
 

- Joan-etorrien gastuak: trena, kilometrajea (0,32 € kilometroko) edo 
bestelako garraiobideak. 

- Ostatua Iruñeko egonaldian. 
 

6.3. ORDAINTZEKO MODUA: 
 
6.4 puntuan eskatzen den dokumentazioa aurkeztu ondoren ordainduko zaie 

laguntza onuradunei, banku-transferentzia bidez, hala haien proiektuak ebaluazio-
batzordeak hautatzen baditu nola hautatzen ez baditu. 

 
6.4 AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 
 

" Interes-gutunaren inprimakia, 2022ko urriaren 5eko 23:59ak baino 
lehen, esteka honen bidez:  
https://www.losencuentrosdepamplona.com/convocatoria/  

" Joan-etorrien gastuen banakapena. I. ERANSKINA. 
" Ordainagiriak eta/edo tiketak. 
" Eskaera, dagokion proiektuarekin, eta 7.3 puntuan eskatzen den 

dokumentazioa. 
 

6.5. BAIEZTAPENA: 
 
 Baluarte Fundazioa jakinarazpen baten bidez jarriko da harremanetan 20 

onuradun horiekin, posta elektroniko bidez. 
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7. ESKAERAK AURKEZTEA:  
 

Eskatzen diren betekizunak betetzen ez dituzten eskaerak (epeak ez 
betetzeagatik, daturik ez izateagatik edo aurkeztutako dokumentazioa ez 
aurkezteagatik) ez dira onartuko.  

Eskatzen den dokumentazioa Espainiar estatuko edozein hizkuntza ofizialetan 
aurkez daiteke. 
 

7.1. INTERES-GUTUNA: 
 
Proiektu bat aurkeztu eta, beraz, !Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-

22 Topaketak” programaren elkarrizketa, hitzaldi eta jardueretan parte hartu nahi 
dutenek 2022ko urriaren 5eko 23:59ak baino lehen bidali beharko dute interes-
gutunaren inprimakia, esteka honen bidez: 

https://www.losencuentrosdepamplona.com/convocatoria/  
 

Topaketak sustatuko dira  imprimait bete eta !Encuentros de Pamplona 72-22 / 
Iruñeko 72-22 Topaketak” parte hartzen dutenen artean. 

 
 Salbuespen gisa, urriaren 5etik aurrera jasotako interes-gutunak onartuko dira, 
jardueretara joan direla frogatu badezakete. 
 

7.2. ESKAERA ETA PROIEKTUA: 
 

!Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” programa 
bukatutakoan, interes-gutuna bidali duten pertsona interesatuek hilabete bat izanen 
dute, 2022ko azaroaren 19ko 23:59ak arte, eskaera egiteko eta sorkuntza-proiektuak 
aurkezteko, eskatzen den dokumentazioarekin batera, helbide honetara: 

  info@losencuentrosdepamplona.com 
 
Pertsona fisiko bakoitzak banakako eskaera bat aurkeztu eta eskaera kolektibo 

baten partaide izan ahalko da, gehienez ere. 
 

Eskaera aurkezteko epea bukatutakoan, eta betekizunen bat bete gabe geratuz 
gero, zein den jakinaraziko zaio eskatzaileari, posta elektronikoz. Halaber, 
dokumentazioan akatsik balego, horren berri emanen zaio eskatzaileari. Eskatzaileak 5 
eguneko epea izanen du, gehienez ere, akatsak zuzentzeko, posta elektronikoz jakinarazi 
eta biharamunetik hasita. Epe hori iragan eta betekizuna bete edo egiaztagiria aurkezten 
ez bada, eskaeran atzera egin duela ulertuko da, eta horixe jakinaraziko zaio, posta 
elektronikoz. 

 



 

8 

 
7.3. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 
 

● Interes-gutunaren inprimakia, 2022ko urriaren 5eko 23:59ak baino lehen, esteka 
honen bidez:  https://www.losencuentrosdepamplona.com/convocatoria/  

● I. ERANSKINA ("Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak" 
programan parte hartzeko joan-etorrietarako eta ostaturako laguntzen 
onuradunek bakarrik aurkeztu beharko dute). 

● II. ERANSKINA. Izena emateko fitxa, behar bezala beteta.  

● NANaren edo AIZaren fotokopia, eskatzaile guztiena. 

● III. ERANSKINA. Proiektua deskribatzen duen memoria.  

● IV. ERANSKINA. Proiektuaren aurrekontu banakatu eta zehaztua, ezarritako 
inprimakiaren arabera.  

● Curriculuma, pdf dokumentu bakar batean, deialdiaren xede den esparruko 
ibilbide akademiko eta profesionalarekin (proiektu artistiko indibidual eta 
kolektiboak, komisariotza, ikerketak, paperezko argitalpenak edo digitalak, 
ikerketak, txostenak, erakustaldiak, jaialdietan parte hartzea, irakaskuntza, etab.). 
Gehienez ere, 2 orrialde. 

● Aldez aurretik egindako lanen txostena. Gehienez ere, 2 orrialde. 

7.4. ESKAERAK AURKEZTEKO MODUA: 
 

Dokumentazio guztia formatu digitalean aurkeztuko da, helbide honetan: 
info@losencuentrosdepamplona.com  

 
Dokumentazio guztiaren gehieneko tamaina 15 Mb izanen da.  Bideoak ikusi ahal 

izateko, web-helbide bat eman daiteke, dagokion dokumentuan. 
 
8. HAUTAKETA: 
 

8.1. EBALUAZIO-BATZORDEA:  
 
Ebaluazio-batzordea honako hauek koordinatuko dute: !Encuentros de 

Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” programaren komisario Ramón Andrés, 
kultura- eta arte-esparruko hainbat aditu, eta Nafarroako Gobernuko Kultura 
Zuzendaritza Nagusiko Museoen Zerbitzuko teknikari batzuk. 
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Ebaluazio-batzordeak gutxienez 5 proiektu hautatuko ditu sortzeko, eta hautatu 
ez den eskaera bakoitzaren balorazio-txostena eginen du; batzordearen ikuspegi kritiko 
eta espezializatua islatuko da txostenean, eskatzaile bakoitzak bere proiektuekin 
jarraitzeko ekarpen gisa. 

 
8.2. BALORAZIO-IRIZPIDEAK:  

 
Proiektuak irizpide hauen arabera baloratuko dira: 

 
1. Proiektuaren kalitate artistikoa (70 puntu). 

• Proiektuak !Encuentros de Pamplona 72-22 / Iruñeko Topaketak” programaren 
10 gaietako batekin edo batzuekin duen lotura (20 puntu). 
• Proiektuaren garrantzia eta interes-maila eta ideia kontzeptualaren eta hura 
garatzeko proposamenaren arteko koherentzia (25 puntu). 
• Arte-sorkuntzaren alorrean berrikuntzari egiten dion ekarpena (15 puntu). 
• Proiektuaren aurkezpena eta formulazioa (10 puntu). 

 
2. Artistaren ibilbidea deialdiaren esparruan (15 puntu). 
 
3. Proiektuaren bideragarritasuna eta aurrekontuaren egokitasuna (15 puntu). 
 

Aurreko irizpideak aplikatuz, proiektu bakoitzari 100 puntu emanen zaizkio 
gehienez, eta ez dira onartuko gutxienez 50 puntu lortzen ez dituztenak. 

 
!Proiektuaren Kalitate Artistikoa” atalean puntuazioaren erdia lortzen ez duten 

proiektuak ere ez dira onartuko. 
 

9. JAKINARAZTEKO ETA ARGITARATZEKO BIDEAK: 
 

Hautatutako onuradunak !Encuentros de Pamplona 72-22 Topaketak” 
programaren webgunean argitaratuko dira:  

https://www.losencuentrosdepamplona.com/  
 
10. ONARTZEA: 
 
 Hautatutako egileek hamar egun naturaleko epean onartu beharko dituzte 
enkargua eta haren baldintzak, jakinarazpena egin eta biharamunetik hasita. Ondoren, 
egileen eta Baluarte Fundazioaren arteko kontratuan formalizatuko da hautatutako lana 
egiteko enkargua.  
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11. JARRAIPENA: 
 

Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol Departamentuak eta Baluarte 
Fundazioak jarraipena eginen diete proiektuei eta artistei, eta proposamenen beharren 
arabera alda daiteke jarraipena.  
 
12. LANEN HEDAPENA: 
 

Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol Departamentuak eta Baluarte 
Fundazioak emaitzen erakusketa bat eginen dute eta emaitzazko lanak erakusteko 
espazioak sustatuko dituzte, bi entitateek kudeatzen dituzten programen esparruan. 
 
13. ONURADUNEN OBLIGAZIOAK  
 

2023ko ekainaren 1era arte, onuradunek honako hauek aurkeztu eta 
entregatzeko denbora izanen dute: 
 
" !Encuentros de Pamplona 72-22 Topaketak” programaren gai eta ideietatik 

sortutako sorkuntza-prozesuaren ondoriozko lan artistikoa. Bertan, 
programarekin lotura duela aipatu beharko da berariaz, !Encuentros de 
Pamplona 72-22 / Iruñeko 72-22 Topaketak” programaren logoak jarriz lanean 
eta/edo hura hedatzeko materialetan. V. ERANSKINA 

" Egindako jardueraren memoria teknikoa, emaitzak, garapena eta ebaluazioa 
barne. Memoriak proiektuaren alderdi guztiak bete direla adieraziko du, 
deialdian aurkeztutako proposamenari dagokionez. VI. ERANSKINA 

Aldian zehar izandako produkzio-gastuen fakturak ere aurkeztu beharko dira, 
helbide elektroniko honetan:   info@losencuentrosdepamplona.com 

Baluarte Fundazioak atzera bota ahal izanen du hautatutako proiektu bat, eta 
jasotako zenbatekoak itzultzeko aginduko du, gehi ordainketa egiten den unetik 
aurrerako berandutze-interesak ere, baldin eta egileak ez badu justifikatzen deialdi 
honen oinarrien arabera hartutako konpromisoren bat bete ez izana 
 

14. JUSTIFIKAZIO EKONOMIKOA ETA ORDAINTZEKO PROZEDURA: 
 

Zenbatekoak faktura bidez ordainduko dira, 3 alditan: 
 

● 2022ko abenduan, lana egiteko enkargua formalizatu eta dagokion faktura 
aurkeztu ondoren, kontzeptu hau ordainduko da: ordainsariak lana sortu eta 
produzitzeko egindako lanengatik. 
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● 2023ko apirilean, 2022ko abendutik 2023ko otsailaren 28ra bitarte egindako 
produkzio-gastuak ordainduko dira, gastu horien justifikazioa aurkeztu ondoren. 
 

● 2023ko ekainean, 2023ko martxoaren 1etik 2023ko maiatzaren 31ra bitarte 
egindako produkzio-gastuak ordainduko dira, gastu horien justifikazioa aurkeztu 
ondoren. 

 

GASTUAK Fakturak aurkezteko epea 

2022/12tik 2023/02/28ra bitarte egindako 
gastuen fakturak 

2023ko apirilaren 3ko 23:59ak 
arte 

2023/03/01etik 2023/03/31ra bitarte egindako 
gastuen fakturak 

2023ko ekainaren 1eko 23:59ak 
arte 

 

 
 

Ordainketak ez dira eginen onuradunak ez baditu egunean tributu-betebeharrak 
zein Gizarte Segurantzarenak, edo dirua itzultzeko prozedurako ebazpen bidez zordun 
bada. 

15. USTIAPEN EKONOMIKORAKO ESKUBIDEAK: 

 Baluarte Fundazioak lan artistikoen ustiapen ekonomikorako eskubideak egileei 
lagatzen dizkie, eta egileek baimena eskatu beharko dute lana hedatu edo erakutsi baino 
lehen.  

Baluarte Fundazioak materiala erabili ahal izanen du edozein unetan erakutsi 
edo proiektatzeko, bere jardueren barruan edo hirugarrenekin elkarlanean, inolako 
kostu ekonomikorik gabe. Lanaren erakustaldi edo proiekziorik egiten bada, Baluarte 
Fundazioak haren berri eman beharko dio egileari. 
 
16. PARTE-HARTZEAREN MUGAK ETA BAZTERKETAK: 
 

Parte hartzen duen edozeinek lege-oinarri hauetan ezarritako betekizunak 
betetzen ez dituela edo datuak baliozkoak ez direla argi ikusten bada, bere parte-hartzea 
baliogabetu eta deialditik kanpo geldituko da berehala. 

Ondoko hauek ezin izanen dute deialdian parte hartu:  
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● Deialdiaren antolakuntzari lotutako edozein erakundetako besteren konturako 
langileak, zuzendariak, kolaboratzaileak edo enplegatuak. 

● Deialdiaren prestakuntzan zuzenean edo zeharka nahastuta edo parte hartu duen 
beste edozein pertsona fisiko. 

● Pertsona juridikoak. 

Pertsona fisiko bakoitzak banakako eskabide bat aurkeztu eta eskabide kolektibo 
baten partaide izan ahalko da, gehienez ere, sorkuntza-proiektu desberdinekin 
bakoitzean betiere. 

16.1. PROIEKTU HAUEK EZIN IZANEN DIRA AURKEZTU: 
 

1. Edozein eratan konprometituta dauden edozein motatako eskubideak 
dituztenak. 

 
2. Aurkeztutako lanak Jabetza Intelektualaren Erregistroan inskribatzea 

egile(ar)en erantzukizuna izanen da, baita ez inskribatzeak hirugarrenen aurrean izan 
ditzakeena ere. 

 
17. KONFIDENTZIALTASUNA: 
 

Baluarte Fundazioak eta Nafarroako Gobernuko Kultura eta Kirol 
Departamentuak parte-hartzaileak deialdian aurkeztutako dokumentazioaren 
konfidentzialtasuna bermatzen dute, aurreko klausulan aipatzen den datuak babesteko 
araudiaren arabera. 
 
18. OINARRIAK ONARTZEA: 
 

Eskaera aurkezteak esan nahi du deialdi honen oinarrietan zehaztutako 
baldintzak espresuki eta formalki onartzen direla. 
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I. ERANSKINA 
 
20 onuradunetako bat izanez gero, inprimaki hau aurkeztu beharko duzu, tiketekin eta 
ordainagiriekin batera, proiektuaren eskaera aurkezteko unean. 
 
NANaren/AIZaren kopia erantsi behar da. 
 
Gastu horiek banku-transferentzia bidez ordainduko dira. 
 
I. DATU PERTSONALAK 
 

PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 

IBAN: 
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II. GASTUEN OHARRA 
 
Gastuen oharra, guztira 250 euroraino (BEZa barne), urriaren 6tik 18ra bitarte Iruñean 
ostatu hartu edo joan-etorriak egin behar izanez gero. 
 

Data Kontzeptua Euroak 
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II. ERANSKINA 
 
!ENCUENTROS DE PAMPLONA 72-22 / IRUÑEKO 72-22 TOPAKETAK” DELAKOETATIK 
SORTUTAKO LAN ARTISTIKO SORTU BERRIEN PROIEKTUEN DEIALDIAN IZENA 
EMATEA 
 
I. PROIEKTUA 
 

PROIEKTUAREN IZENBURUA: 
 
 

PROIEKTU-MOTA: 
(bakarka edo taldeka) 

 
 

II. DATU PERTSONALAK: 
 
NANaren/AIZaren kopia erantsi behar da. 
 

PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 
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III. KIDEAK 
 
Taldeko proiektua bada, eskatzaile bakoitzaren II. ataleko datu guztiak gehitu beharko dira. 
 
 

PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 

 
 

 
PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 
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PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 

 
 

 
PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 
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PERTSONA FISIKO ESKATZAILEAREN IZEN-DEITURAK: 

NAN/AIZ: 

HELBIDEA: 

HERRIA: 

POSTA-KODEA: 

PROBINTZIA: 

HERRIALDEA: 

HELBIDE ELEKTRONIKOA: 

TELEFONOA: 

 
 
IV. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 
 
.................................................................................................................................... 
jauna/andrea naizen honek,  ....................................................... IFZ duenak, pertsona 
fisiko gisa, nire erantzukizunpean AITORTZEN DUT …………………………... 
........................................................................................................................ izenburuko 
proiektu artistiko sortu berria, zeina eskera honen bidez !ENCUENTROS DE PAMPLONA 
72-22 / IRUÑEKO 72-22 TOPAKETAK” DELAKOETATIK SORTUTAKO PROIEKTU ARTISTIKO 
SORTU BERRIEN DEIALDIAN (2022. urtekoa) aurkeztu baita, nire autoretzakoa dela eta 
argitaragabea eta, hautatzen badute, deialdi honen esparruan gauzatuko dela. 
 
 
Deialdian ezarritako betekizun guztiak betetzen ditudala aitortzen dut. 
 
Onartzen dut deialdiaren arauak betetzeko, eskatzen zaidan informazioa eta 
dokumentazioa emateko eta kontrol-lana onartu eta errazteko konpromisoa. 

 
 
 
...................................(e)an, 2022ko .............................(aren) ..........(a) 

 
 

 
Sin:............................................................................ 
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III. ERANSKINA 

PROIEKTU SORTU BERRIAREN MEMORIA DESKRIBATZAILEA 

Proiektua azaltzen duen memoria, pdf dokumentu bakar batean:  

1) Proiektuaren izenburua. 

2) Laburpena. 

3) Planteamendu teorikoa. 

4) Materializazioa, irudiak eta/edo zirriborroak. 

5) Lan-plana (proiektuaren faseen/ekintzen kronograma eta gauzatzeko egutegia). 

Memoriak 10 orrialde izanen ditu gehienez. 
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IV. ERANSKINA 

I. PROIEKTUAREN AURREKONTU BANAKATU ETA XEHATUA 

Produkziorako aurreikusitako gastu eta finantzabide guztiak banakatuko dira, BEZa sartu 
gabe. Bi kopuruek bat etorri behar dute. 

Ordainsariak ez dira sartuko (Baluarte Fundazioak 10.000 euro emango ditu kontzeptu 
horregatik)  

GASTUAK: 

KONTZEPTUA EUROAK 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GUZTIRA:  

 

 



 

21 

FINANTZABIDEAK: 

Zehaztu proiektua garatzeko baliabide propioak, laguntzak eta abar badituzun. 

KONTZEPTUA EUROAK 

Baluarte Fundazioak finantzatu ditzakeen produkzio-gastuak 
(5.000 euroraino + BEZa) 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

GUZTIRA:  
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V. ERANSKINA 

(onuradunentzat) 

 
LOGOA 

Emaitzazko lanek eta/edo haiek hedatzeko materialek ondoren proposatzen 
den logotipo-eredua erabili beharko dute.  

 

Logotipoaren gainean testu hau agertuko da:  
 

Nafarroako Gobernuko Kultura Zuzendaritza Nagusiaren eta Baluarte 
Fundazioaren !ENCUENTROS DE PAMPLONA 72-22 / IRUÑEKO TOPAKETAK” 
programaren !Topaketen memoria artistikoa” proiektuaren barruan egindako lana. 
 
 Logotipoa posta elektronikoz eska daiteke helbide 
honetara: info@losencuentrosdepamplona.com 
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VI. ERANSKINA 

(onuradunentzat) 

EGINDAKO PROIEKTUAREN MEMORIA TEKNIKOA 

Egindako proiektuaren memoria teknikoak honakoak bilduko ditu: 

1) Proiektuaren garapena. 
2) Emaitzak. 
3) Ebaluazioa.  

Proiektuaren alderdi guztiak betetzen direla adierazi beharko da, memoria 
deskribatzailean aurkeztutako proposamenean jasotakoari dagokionez.  


