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 Izen-abizenak 

 Sexua 

 E-maila 

 Harremanetarako telefono-zenbakia 

 Proiektuaren izena 

 Egungo lanlekua 

 Kide kopurua  

 Kutxa Kultur Enean behar diren postuen kopurua eta modalitatea (egun-erdia, goizez edo arratsaldez / 

egun osoa) 

 Egoera fiskala (startupa, autonomoa, kooperatiba, sozietate mugatua, ikaslea eta abar) 

 Eraketa-eguna  

 Proiektuaren sektorea 

 Hizkuntzak:  

Euskara (maila handia/ertaina/txikia)  
Ingelesa (maila handia / ertaina / txikia) 
Frantsesa (maila handia / ertaina / txikia) 
Beste batzuk (maila handia / ertaina / txikia) 

 
Datuak bete ondoren, erantzun ondorengo galderei. 
Bidali materiala honako helbide elektroniko honetara: kutxakulturenea@kutxa.eus, edota aurkeztu Kutxa 
Kulturren egoitzan, 4. solairua (Tabakalera) 
 
 
GALDERAK 
Proiektua 
 

 Deskribatu zertan datzan zure proiektua. Zure ustez, zertan da berritzailea, eta zertan ematen dio 
balioa kulturaren sektoreari? 

 
 Parte hartu izan al duzu lehenago enpresa-kudeaketari lotutako prestakuntzaren batean? 

 
 Garapenaren zer fasetan dago gaur egun zure proiektua?  

1. Enpresa-ideia badago, baina negozio-eredua zehazteko dago oraindik. 
2. Negozio-eredua neurri batean garatuta dago. 
3. Negozio-eredua balidatuta dago, eta ezarpena hobetu behar da. 

 
Erantsi negozio-eredua edo, hala badagokio, zirriborro bat, eta, bertan, azaldu balio-proposamena, merkatua 
eta bezeroak, beharrezkoak diren baliabideak eta kostuen eta diru-sarreren egitura. 
 

 Zer fasetara iritsi nahi duzu Enean emango duzun urtean? Zer ekintza/urrats zehatz egin nahi dituzu? 
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Komunitatea 
 

 Deskribatu zer ekarpen egin diezaiokezun Enea komunitateari. Gogoan izan faktore estrategikoa dela 
guretzat. 
 

 Zer sinergia izan litezke interesgarriak zure proiekturako? Zer eremurekin? 
 

 Prestakuntza-ekintzaren bat eskain al diezaiekezu komunitateko gainerakoei? Zein? 
 

 Zure ustez, komunitatearekin lankidetzan aritzeko zer beste aukera daude? 
 
 
 
 

 

DATUEN TRATAMENDUARI BURUZKO FUNTSEZKO INFORMAZIOA 
 

Arduraduna Kutxa Taldea: Kutxa Fundazioa, Kutxagestion Zerbitzuak S.L.U. eta Fundación 
Bancaria Kutxa – Kutxa Banku Fundazioa. 
 

Helburua Kutxa Kultur Eneako eskaeren kudeaketa enpresarial-proiektuak egiteko 
 

Legitimazioa Interesdunaren baimena 
 

Jatorria Zuzenean interesdunarengandik 
 

Hartzaileak Ez da aurreikusten hirugarrenei datu-komunikazioak egitea, lege-betebeharra 
dagoenean salbu. Posibilitate hori kontuan hartzen bada, zure baimena eskatuko 
dugu 
 

Eskubideak Sartzea, zentzea, ezabatzea, mugatzea, aurka egitea eta eramangarritasuna, baita 
Informazio Gehigarrian azaldutako beste eskubide batzuk ere 
 

Informazio 
gehigarria 

Datuen Babesari buruzko informazio gehigarria kontsulta dezakezu gure web orrian, 
www.kutxa.eus 
 

 
 

       Datuen Babesari buruzko Politikaren Xedapen Gehigarria irakurri dut eta onartzen dut 
 

http://www.kutxa.eus/

