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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

ZIGOITIKO UDALA

2015-2016 ikasurterako euskara-ikasketak eta euskararen ezagutza eta ikasketak bultzatzen 
dituzten proiektuak laguntzeko diru-laguntzen deialdiaren laburpena

BDNS (identifikatzailea) 309995

2016ko ekainaren 8ko 279 zk.dun Alkatetza-ebazpenaren laburpena. Ebazpen honen bidez, 
2015-2016 ikasturterako euskara-ikasketak eta euskararen ezagutza eta ikasketak bultzatzen 
dituzten proiektuak laguntzeko diru-laguntzen deialdia egiten da, lehia bidezko prozedura bidez.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 17.3.b eta 20.8.a artiku-
luetan aurreikusitakoarekin bat eginez, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Testu osoa Di-
ru-laguntzen Datu-base Nazionalean dago ikusgai (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Lehenengoa. Onuradunak

Diru-laguntza hauen onuradun izan daitezke:

— Euskara-ikasketetarako: ondorengo baldintzak betetzen dituzten pertsona fisikoak:

a) Zigoitiko udalerrian erroldatuta egotea ikasturtearen hasieran, eta errolda hori bera 
mantentzea ikasturtea bukatu arte.

b) Ikastaroan izena ematen den unean 16 urte beteta izatea.

c) Helduen Alfabetatze eta Berreuskalduntzerako Erakundeak (HABEk) edo Udako Euskal 
Unibertsitateak (UEUk) aitortzen dituen ikasketa-zentroren batean matrikulatuta egotea.

d) Emandako orduen ehuneko 80 gutxieneko asistentzia izatea.

Diru-laguntza eskatu ahal izango da deialdian adierazten den epealdiaren barruan egiten 
den ikastaro bakoitzerako.

— Euskararen ezagutza eta ikasketa bultzatzen duten euskararen aldeko proiektuetarako: 
euskararen sustapena bultzatzen duten irabazi asmorik gabeko erakundeak, beren helburu 
espezifikoak horiek ez badira ere, eta beren eragin-eremuak Zigoitia udalerrian baldin badu 
eragina, egoitza soziala aipatutako udalerrian ez badute ere.

Zigoitian egoitza soziala duten erakundeei Zigoitiko Elkarteen Udal Erregistroan izena 
emanda egotea eskatuko zaie, eta egoitza soziala Zigoititik kanpora dutenei Elkarteen Euskal 
Erregistroan edo Kirol Erakundeen Euskal Erregistroan izena emanda egotea.

Pertsona fisiko edo juridikoen, publiko edo pribatuen taldeen kasuan, berariaz azaldu be-
harko dira, bai eskabidean eta baita kontzesioaren ebazpenean ere, berariaz adierazi beharko 
dira taldeko kide bakoitzak hartzen dituen exekuzio-konpromisoak, eta baita bakoitzari ezarri 
beharko litzaiokeen diru-laguntzaren zenbatekoa ere, izan ere, onuradun izaera izango dute, 
besteek bezala.

Bigarrena. Helburua

Diru-laguntzaren helburua honakoa da: euskara-ikasketek eta euskararen ezagutza eta ikas-
keta bultzatzeko euskararen aldeko proiektuek sortutako gastuen finantzazioan laguntzea.
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Diruz lagunduko dira:

— Euskara ikasteko ikastaroen matrikula-gastuak. Barruan sartzen dira udako ikastaroak, 
trinkoak eta barnetegiak.

Kanpoan geratzen dira joan-etorri gastuak eta mantenuari eta ostatuari dagozkionak, edozein 
ikastaro-motatan.

— Euskararen ezagutza eta ikasketa bultzatzen duten euskararen aldeko proiektuen anto-
laketak sortutako gastuak.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Diru-laguntza hauek emateko modua arautzen duten oinarriak honako agirian daude jasota: 
Euskararen ikasketa eta euskararen ezagutza eta ikasketa bultzatzeko proiektuak laguntzeko 
diru-laguntzen oinarriak arautzen dituen 2016ko apirilaren 20an onartutako ordenantza espezi-
fikoan. Ordenantza hori 2016ko ekainaren 6ko 64 zk.dun ALHAOn argitaratu zen.

Diru-laguntza hauek emateko modua honakoa da: lehiaketa bidezkoa. Aurkeztutako eskaerak 
konparatu eta beraien artean lehentasun-hurrenkera bat ezarriko da, deialdian zehaztutako ba-
lorazio-irizpideen arabera, eta hurrengo puntuan ezartzen den mugarekin, aipatutako irizpideen 
arabera balorazio handiena jaso duten horiei esleituko zaie diru-laguntza.

Laugarrena. Laguntzen zenbatekoa

Deialdi honek dioenaren arabera aurkezten diren eskabideak kontuan hartu eta ematen 
diren laguntzen zenbatekoa 2016ko aurrekontuko 335.480.000 partidari egotziko zaio, “euskara 
ikasteko bekak” kontzeptupean.

Deialdi honetako laguntzen gehienezko zenbatekoa 6.000 eurokoa da, eta 2016ko ekitaldiko 
aurrekontu orokorreko 335.480.000 aurrekontu-partidari egotziko zaio.

— Euskara ikasteko diru-laguntzak: matrikularen kostuaren ehuneko 100, edo, matrikularen 
kostua handiagoa bada, ondorengo koadroan ezarritako gehienezko kopurua:

IKASTARO MOTA GEHIENEZKO DIRULAG.

Ohiko ikastaroak (urritik ekainera, 2-3 ordu egunean) 850 euro ikastaroko

Ikastaro trinkoak (urritik ekainera,Gutxienekoa: egunean 5 ordu) 1.250 euro ikastaroko

Barnetegiak (gutxienekoa: egunean 5 ordu) 150 euro, hileko ikastaroko

Autoikaskuntza-ikastaroak (urritik ekainera) 650 euro ikastaroko

Ikastaro mota Gehienezko dirulag.

Udako Euskal Unibertsitateko ikastaroak 150 euro ikastaroko

Ohiko ikastaroak eta barnetegiak diruz laguntzea bateragarria izan daiteke, beti ere, biek ala 
biek, helburu akademiko bateratuak badituzte.

— Euskararen aldeko proiektuak, euskararen ezagutza eta ikasketa bultzatzen dutenak: 
proiektuaren kostuaren ehuneko 100. Emandako kopuruak ezingo du gainditu dagokion aurre-
kontu-aplikazioan urte horretan esleitutako kopurua.

Bosgarrena. Eskaerak aurkezteko epea

Euskara ikasteko diru-laguntzarako eskabidea, hurrengo puntuan adierazitako dokumenta-
zioarekin batera, aurkezteko epea, 2016ko urriaren 31n bukatuko da.

Euskararen aldeko proiektuak, euskararen ezagutza eta ikasketa bultzatzeko helburua dute-
nak, proiektua hasi baino hilabete lehenago aurkeztuko dira, eta, beti ere, 2016ko urriaren 31 
baino lehen.
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Seigarrena. Bestelako datuak

Eskaerarekin batera ondorengo dokumentuak aurkeztu beharko dira:

— Euskara ikasteko diru-laguntzak:

1. Udalak emandako eskabide ofiziala.

2. Ikastaroa gauzatu den ikasketa-zentroaren ziurtagiria. Bertan, honakoa adierazi beharko 
da: hasitako ikastaroa eta bukatutakoa, ikastaroaren ordu kopurua guztira, eta ikaslearen 
asistentziaren ehunekoa, ikastaroaren hasiera- eta amaiera-datak, eta matrikularen kostu osoa.

Barnetegien kasuan, matrikularen, mantenuaren eta ostatuaren gastuak banatuta aurkeztu 
beharko dira.

3. Matrikula ordaindu izanaren ziurtagiria.

Autoikaskuntza-ikastaroen kasuan:

1. Udalak emandako eskabide ofiziala.

2. Ikasketa-zentroarekin hitzartutako kontratuaren kopia. Bertan, honako datuak agertu be-
harko dira: matrikularen zenbatekoa, kontratatutako epealdia, emandako ordu-kopurua, egin-
dako mailak, eta gainditutako maila.

3. Matrikula ordaindu izanaren ziurtagiria.

4. Gutxienez 152 orduko asistentzia-ziurtagiria, eta, edozein kasutan ere, HABEk eskatutako 
guztizko ordu-kopuruaren ehuneko 80koa, ikastaroa autoikaskuntza ikastaro gisa aitortua izan 
dadin. Horretarako, elkarrizketa-orduak, tutoretzak eta bakarkako lana kontatuko dira.

— Euskararen ezagutza eta ikasketa bultzatzen duten euskararen aldeko proiektuetarako 
diru-laguntzak:

1. Udalak emandako eskabide ofiziala.

2. Proiektuaren memoria. Bertan zehaztu beharko dira egin beharreko jarduerak, helburuak 
eta egitekoak.

3. Proiekturako aurreikusitako gastuen eta sarreren aurrekontua.

Ondategin, 2016ko ekainaren 27an

Alkatea
MIKEL LAS HERAS MTZ. DE LAPERA
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