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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GASTEIZKO UDALA
ALKATETZA ETA ERAKUNDE HARREMANAK

Garapenean Laguntzea

Garapenean laguntzeko proiektuak partez finantzatzeko diru-laguntzak. 2016ko deialdia

2016ko martxoaren 18an egindako ohiko bilkuran onetsi zituen Tokiko Gobernu Batzarrak 
2016ko “Garapenerako laguntza” deialdiaren oinarriak. Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorrean eta lege horren araudia onetsi zeneko uztailaren 21eko 887/2006 
Errege Dekretuan arautuaren ildotik, eta orobat Toki Korporazioen Zerbitzuen Araudiaren 23. 
artikuluan eta hurrengoetan eta Gasteizko Udalbatzak 2005eko ekainaren 17ko ohiko osoko 
bilkuran hasierako onespena eman zion eta 2006ko urtarrilaren 13ko ALHAOn –5. zk.– argita-
ratu zen Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak arautzeko Ordenantzan arautuaren ildotik, argitara 
ematen da deialdia, denek izan dezaten horren berri.

Vitoria-Gasteizen, 2016ko martxoaren 18an

Garapenean laguntzeko zinegotzi ordezkaria
JAIONE AGUIRRE LÓPEZ DE ARAYA

Zergatik egin garapenerako lankidetzaren arloko hainbat urterako baterako proiektuak iden-
tifikatu eta formulatzeko diru-laguntzak emateko deialdia?

Berriki onetsi den Garapenerako Lankidetzaren 2016-2019ko Gida-planean, garapene-
rako lankidetzaren arloan aldi horretan bideratuko den politika zehazteaz batera, hainbat 
lankidetza-tresna eta lankidetza-mota aurreikusten dira.

Hain zuzen ere, hiru motatako proiektuak eta programak hautatuko direla esaten da bertan:

— garapenerako hezkuntzaren arloko proiektuak

— garapenerako lankidetzaren arloko proiektuak

— nazioarteko ekintzaren arloko estrategiak edo proiektu berritzaileak

Proiektu-mota bakoitzeko, bi tresna bereizten dira, nolanahi ere elkarri ongi lotuak:

— lehenik, hainbat urterako proiektuak identifikatu eta formulatzeko diru-laguntzak emateko 
deialdi publikoa,

— gerora, hainbat urterako proiektuetarako diru-laguntzak emateko deialdi publikoa, zeine-
tara aurrekoan identifikatutako proiektuak aurkeztu ahal izango baitira, baina baita Gasteizko 
Udalaren diru-laguntzarekin identifikatu ez diren beste ekimen batzuk ere.

Nahiz eta gida-planean —onartzen diren hainbat urterako proiektuen jarraitutasuna bermatze 
aldera— urtez urteko deialdi kateatuen sistema zehazten den, 2016-2019 urteetarako konpromi-
so-kreditua jasotzen duen partida bat gaitu izanak aukera ematen du hainbat urterako proiektue-
tarako deialdiak sistema soilago eta eraginkorrago bat baliatuz martxan jartzeko. Horregatik, ga-
rapenerako lankidetzako, garapenerako hezkuntzako nahiz estrategia eta proiektu berritzaileen 
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arloko hainbat urterako proiektuak gauzatzeko diru-laguntzak emateko deialdietara aurkeztu 
ahal izango dira deialdi honen haritik identifikatzen diren proiektuak.

Horrenbestez, hiru ataletan banaturik egiten du Gasteizko Udalak deialdi hau:

— GH atala: garapenerako hezkuntza.

— L atala: garapenerako lankidetza.

— N atala: nazioarteko ekintzaren arloko estrategiak eta garapenerako lankidetzako pro-
grama berritzaileak.

Oinarri hauek baliatuko dira diru-laguntzak emateko:

OINARRIAK

1. Zein dira deialdiaren helburuak?

Hiru eratako proiektuak, estrategiak edo programak identifikatzeko, planifikatzeko eta horien 
formulazio teknikoa egiteko ekintzak finantzatzeko diru-laguntzak ematea da deialdi honen 
xedea, hartara gerora —formulazio teknikoa modu egokian egin dela jakitun— Udalak horiek 
gauzatzeko laguntzak ematerik izan dezan.

— GH atala: garapenerako hezkuntzaren arloko proiektuak — partzuergoek 2016-2017, 2017-
2018 eta 2018-2019 ikasturteetan burutzekoak— identifikatu eta formulatzea. Guztira hamalau 
mila euro (14.000,00 euro) bideratuko dira horretara, eta gehienez ere 5.000,00 euro eman ahal 
izango dira eskabide bakoitzeko.

— L atala: garapenerako lankidetzaren arloko proiektuak —2017-2019 aldian gauzatzekoak— 
identifikatu eta formulatzea. Guztira hirurogei mila euro (60.000,00 euro) bideratuko dira horre-
tara, eta gehienez ere 9.000,00 euro eman ahal izango dira eskabide bakoitzeko.

— N atala: nazioarteko ekintzaren arloko estrategiak eta garapenerako lankidetzako pro-
grama berritzaileak —2017-2019 aldian gauzatzekoak— identifikatu eta formulatzea. Guztira 
hogei mila euro (20.000,00 euro) bideratuko dira horretara, eta gehienez ere 7.500,00 euro eman 
ahal izango dira eskabide bakoitzeko.

Adierazitako atal horietakoren bateko diru-kopurua agortzen ez bada, beste bi ataletako 
edozeinetako eskabideei erantzuteko baliatu ahal izango da sobera geratutako kopurua, oinarri 
hauetan finkatzen diren betebeharrak betetzen eta puntuazioak lortzen direlarik.

Nolanahi ere, proiektu bat identifikatu, planifikatu eta formulazio teknikoa egiteko di-
ru-laguntza emateak ez du esan nahiko Gasteizko Udalak programa edo proiektu horretarako 
diru-laguntza emango duenik nahitaez; izan ere, formulatutako proiektuek hautatze-prozesu 
bat igaro beharko dute gerora, beste deialdi publiko baten baitan.

2. Zeinek aurkez ditzakete eskabideak, eta zeinek ez?

2.1 Irabazi-asmorik gabeko gobernuz kanpoko erakundeek eskatu ahal izango dute di-
ru-laguntza, baldin eta beren jarduerak deialdi honen xedearekin bat badatoz, eta Gasteizen 
duten presentzia eta jardunari eusten badiote.

2.2 GH atalean, irabazi-asmorik gabeko gutxienez hiru entitatek osatutako partzuergo edo 
sareek aurkeztu beharko dituzte proiektuak, eta horietatik bik behintzat garapenerako gobernuz 
kanpoko erakundeak —GGKE— izan beharko dute. Oinarri hauen 2. eranskinean ageri diren 
betebeharretatik bost bete beharko ditu sare edo partzuergoaren buru diharduen entitateak, 
eta horiek zehaztu eta dokumentatu. Ikastetxe publiko edo itunpekoak partzuergoetako kide 
izan ahalko dira, baina ez partzuergo-buru.

2.3 Deialdi honi dagozkionetarako, hauxe joko partzuergotzat: entitate-talde bat, dela 
iraunkorra, dela deialdirako ad hoc eratua, nortasun juridiko propiorik izan gabe ere di-
ru-laguntza ematea dakarten proiektu edo jarduerak burutu ahal izango dituena. Halakoetan, 
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taldearen ordezkari edo ahaldun bakarra izendatu beharko dute, oinarri hauetako betebehar 
guztiak betetzen dituena. Partzuergoa edo sarea osatzen duten entitateak elkarteak badira, He-
rritar Erakundeen Udal Erregistroan izena emanda egon beharko dute, eta agiriak eguneratuta 
eduki.

2.4 L atalean, betetzen dituen sei betebeharrak zehaztu eta dokumentatu beharko ditu en-
titate eskatzaileak, oinarri hauen 2. eranskinean —presentzia eta jardunari dagokionez— adie-
razten direnen artetik.

2.5 N atalean, betetzen dituen sei betebeharrak zehaztu eta dokumentatu beharko ditu en-
titate eskatzaileak, oinarri hauen 2. eranskinean —presentzia eta jardunari dagokionez— adie-
razten direnen artetik. N ataleko eskabideak ere aurkeztu ahal izango dituzte partzuergoek 
—baloratu egingo da hori, baremazioan—. Nolanahi ere, presentzia eta jardunaren inguruko 
betebeharretako sei bete beharko ditu partzuergo-buruak.

2.6 Entitate berak ezingo du eskabide bat baino gehiago aurkeztu atal bakoitzeko.

2.7 L atalean eskabidea aurkezten duten entitateek ezingo dute aurkeztu N atalean, eta 
alderantziz.

2.8 Arabako SEADen Lagunen Elkarteak ezingo du eskabiderik aurkeztu ataletako bakar 
batean ere, lankidetza-hitzarmena sinatu baitu Gasteizko Udalarekin. Hala ere, bai izan ahalko 
da GH edo N ataleko partzuergo bateko kide.

2.9 Deialditik kanpo geratuko dira, berariaz, honako hauek:

— Deialdi honetara proposamenak aurkezteko epea bukatzen den egunerako Herritar 
Erakundeen Udal Erregistroan behar bezala izena emanda ez dauden edo dokumentazioa 
eguneratuta ez daukaten entitateak.

— Estatuaren, autonomia-erkidegoko administrazioaren, foru aldundiaren eta aurrez-
ki-erakundeen menpeko erakunde eta zerbitzuak.

— Enpresak eta irabazi-asmoa duten bestelako entitateak.

— Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan aurreikusitako egoere-
takoren batean dauden entitateak.

— Beren baitan gizon eta emakumeen presentzia eta parte-hartzea berdintasun-egoeran 
gauzatzea galarazten duten entitateak, salbu eta, sexu bakarreko kideek osatutako elkarteak 
izanik, helburu nagusia gizon eta emakumeen berdintasuna lortzea edo emakumezkoen nahiz 
gizonezkoen berariazko interes eta beharrak sustatzea dutenak, Diru-laguntzei buruzko Udal 
Ordenantzaren 11.c) artikuluan xedatutakoaren ildotik.

3. GH atala: Garapenerako hezkuntzako proiektuak identifikatzea

3.1. Garapenerako hezkuntzako proiektuak —nolakoak—

a) Betebeharrak

Betebehar hauek betetzen dituzten proposamenak jaso nahi lituzke Gasteizko Udalak:

— Gauzatzeko epea: Hiru ikasturte (2016-2017, 2017-2018 eta 2018-2019)

— Urteko gehieneko diru-laguntza: 70.000,00 euro, proiektuko

— Proiektu-mota: Garapenerako hezkuntzako programak: hezkuntza-ekintzak, ongi zehaz-
tutako xede-taldeekin, eta argi definitutako helburu eta estrategiak, jendearengana iristeko 
modukoak, hezitzaileak. Sentsibilizazio- edo ikerketa-ekintzak sartu ahal izango dira, baldin eta 
horien kostuak proiektuaren aurrekontu osoaren ehuneko 20 gainditzen ez badu.

— Xede-taldea: Gasteizko kolektiboek izan beharko dute hezkuntza-ekintzen xede-talde, eta 
hezkuntza-ekintzek jarraituak izan beharko dute, ez puntualak bakarrik.
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— Hegoaldearen dimentsioa: Aukeratutako gaiak eta ikuspegia edozein izanik ere, 
hezkuntza-edukiak erreferentzia berezia egin beharko dio jorratzen diren problematikek He-
goaldeko herrialde edo populazioei eragiten dien moduari.

— Esklusioaren eta inklusioaren ikuspegia: Esklusioaren eta inklusioaren ikuspegia bere 
egin beharko dute jarduerek, garapen-bidean dauden herrialdeetako problematikak —jorratzen 
direnak— herrialde garatuetakoekin erlazionatuz.

— Genero-ikuspegia: Genero-ikuspegia bere egin beharko dute jarduerek.

— Partaidetza aktiboaren sustapena: Herritarren partaidetza aktiboa sustatu beharko dute 
jarduerek, elkartasun-ekintzetan eta gizartea eraldatzeko ekintzetan.

— Eskatzailea: Gutxienez hiru entitatek ad hoc eratutako partzuergoa —horietatik bik 
GGKEak izan beharko dute, ezinbestean—.

— Kudeaketaren arduraduna: Partzuergo-burua izango da diru-laguntzaren kudeaketa-
ren arduradun. Hurrengo urteetan zeregin hori txandakatzerik izango da, hala adierazi badute 
partzuergoko kideek eskabidean, eta proposatzen den entitateak 2.2 klausulan finkatutako 
betebeharrak betetzen baditu.

b) Lehentasunak

Gai hauek lehenesten ditu Gasteizko Udalak:

— Giza eskubideak.

— Bidezko merkataritza, kontsumo arduratsua, ekonomia solidarioa.

— Globalizazioa eta nazioarteko problematika ekonomikoak.

— Klima-aldaketa eta ingurumen-problematika orokorrak.

— Generoa eta garapena.

— Migrazioak eta errefuxiatuak.

— Bizikidetza eta kulturartekotasuna.

Era berean, honelako proiektuak lehenesten dira:

— Hirugarren urterako behintzat nolabaiteko inplikazioa lortzea helburu dutenak, bai arlo 
politikoan —adibidez, jasotzaileek jarduera edo mobilizazio solidarioetan parte hartzea; entitate 
edo elkarteen dinamikan garapenaren edo nazioarteko elkartasunaren arloko gaiak txertatu edo 
hobetzea...—, bai kulturaren arloan —jokabideak—.

— Ebolutiboak direnak, hau da, urtez urte errepikatzen ez direnak, eta beste aktore batzuk 
erakartzeko edo emaitza bereiziak bilatzeko asmoz egiten direnak.

3.2. Zer hartu beharko dute beren baitan proiektuak identifikatu eta formulatzeko eskabi-
deek?

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Eskabidea —eredu ofiziala baliatuz—, partzuergo edo sarearen buru den organizazioaren 
legezko ordezkariak izenpetuta.

b) Proposamena aurkezteko formularioa —Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren eredua 
baliatuz—, honako hauek barne:

• Partzuergo edo sareari buruzko datuak.

— Partzuergoa edo sarea osatzen duten entitate guztiei buruzko oinarrizko informazioa, 
baita proiektuan inplikatutako bestelako entitate edo kolektiboei buruzkoa ere, halakorik bada.
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— Partzuergo edo sarearen kudeaketa-sistemari, antolakuntza- eta koordinazio-sistemari eta 
zereginen banaketari buruzko informazioa. Organizazioek izenpetutako konpromiso-erabakia 
erantsi beharko da, proiektuan esku-hartzeko nahia egiaztatze aldera. Partzuergo-buruaren 
zereginak txandaka bete ahal izango dira, baldin eta horiek beteko dituzten entitateek adierazi 
diren baldintzak betetzen badituzte.

• Identifikatu eta formulatu nahi den proiektuari buruzko datuak.

— Gaiak: jorratu nahi den problematika. Identifikazio-prozesuaren baitan jabetuz gero gai 
horiek ez direla egokienak kolektibo jasotzailearentzat, aldatzerik izango da.

— Aurreikusten diren kolektibo jasotzaileak (gehienez bi):

- Aukeratzeko baliatutako irizpideak —inplikazioa edo erlazioa, problematikarekin; eragin 
biderkatzailea edo beste—.

- Kolektibo horrengana iristeko baliatuko den bitartekaria edo zubia —hura ordezkatzen 
duten pertsona edo entitateak, edo harekin ohiko harremanak dituztenak—.

- Kolektiboaren ezaugarriak, jadanik jakinak direnak.

— Identifikatu nahi den proiektuaren azaleko deskribapena.

— Sor daitezkeen zailtasun edo arriskuen definizioa eta horiek konpontzeko proposamenak.

• Lan-plana:

— Proiektua behar bezala identifikatu eta formulatzeko metodologia eta ekintzak.

- Baliatuko diren ikerketa-tresna eta teknikak, dela kolektiboaren ezaugarriez jabetzeko, dela 
tresna, hezkuntza-metodo eta ikuspegirik egokienak zehazteko, eta, orobat, zama —ordutegia, 
jarduerak...—, nolako emaitzak lortu nahi diren —plantea daitekeen balio- eta jarrera-aldake-
tak—, nolako ekimen eta jarduerak bideratuko diren eta denboran nola banatuko diren, beharko 
diren baliabideak eta abar.

- Helburua lortzeko funtsezko diren informatzaileen eta konplizeen —ingurunea eta popu-
lazio jasotzailearen potentziala ezagutzen duten pertsonen— iritzia.

- Kolektibo jasotzailearen motibazioa.

— Identifikazioaren eta formulazioaren ardura izango duen taldea, haren esperientzia adie-
razten delarik.

— Aurreikusitako identifikazio- eta formulazio-ekintzetarako aurrekontu xehea eta finant-
zaketa-proposamena.

— Identifikazioaren eta formulazioaren kronograma.

Informazio gehiago eskuratze aldera, beste agiririk ere eskatu ahal izango du udalak, aur-
keztutako proposamenaren zer-nolakoak direla eta beharrezkotzat jotzen badu.

3.3. Zer bildu beharko dute identifikatu eta formulatutako proiektuen dosierrek?

Hauek jaso beharko dituzte proiektuen dosierrek —2016ko uztailaren 22rako aurkeztu be-
harko dira—:

a) Identifikatu eta formulatzeko lanari buruzko txostena:

— Identifikatu eta formulatzeko erabilitako metodologiaren azalpen xehea.

— Egindako jardueren xehetasunak.

— Egindako bileren dokumentazioa.
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b) Proiektuaren dokumentua:

• Behar bezala identifikatu eta formulatutako proiektua, hauek barne:

— Erabateko analisia: egoera, aktoreak eta jasotzaileak; kolektiboaren ezaugarriak, barne 
antolakuntza eta hezkuntza-programa txertatu nahi den dinamikak; interes eta itxaropenak; 
ahultasunak eta potentzialtasunak.

— Helburuen, espero diren emaitzen eta adierazleen definizioak —balio- eta jarrera-aldake-
tak—.

— Baliatuko diren metodologien, hezkuntza-metodoen eta ikuspuntuen identifikazioa —
kognitiboa, parte-hartzailea, psikoafektiboa...—.

— Giza baliabideak eta baliabide materialak: tresnak, erabili edo landuko diren material-motak.

— Urteko programen definizioa: ekimen-motak, jarduerak eta horien tenporalizazioa.

— Aurreikusitako jarraipen- eta ebaluazio-sistemaren deskribapena.

— Aurrekontuaren, finantzaketa-proposamenaren eta finantza-programazioaren aurrera-
pena —proiektua 2016ko garapenerako hezkuntzako deialdian aurkeztean eskatuko dira xehe-
tasunak—.

Nolanahi ere, kontuan izan beharko da proiektuek malguak izan behar dutela: lehen ikas-
turtea xehetasun handiz definitu beharko da, baina hurrengo bi ikasturteetarako berrikusteko 
aukera eskainiko da.

• Aktore batzuek eta besteek hartutako erabaki eta konpromisoen dokumentazioa.

— Proiektua ikastetxe batean garatzekoa bada, bertako ordezkaritza-organo gorenak —Es-
kola Kontseiluak— horren alde egiteko konpromisoa berariaz adierazi zueneko erabakia erantsi 
beharko zaio dokumentazioari.

c) Eskatzaileak ez zerga-zorrik ez Gizarte Segurantzarekiko zorrik ez duela egiaztatzen duen 
dokumentazioa.

Identifikazio- eta formulazio-lana egitean ondorioztatzen bada proiektua ez dela bideragarria, 
Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio segituan, horrek 
erabaki dezan egoki den identifikazioa eta formulazioa zuzenean proiektu horrekin erlaziona-
tutako beste jarduera batera bideratzea ala bertan behera utzi beharra dagoen berehalakoan.

4. L atala: Hainbat urterako lankidetza-proiektuak identifikatzea

4.1. Nolako lankidetza-proiektuak

1 Betebeharrak

Betebehar hauek betetzen dituzten proiektu-proposamenak identifika daitezela nahi du 
Gasteizko Udalak:

— Gauzatze-aldia: Hiru urte (2017-2019)

— Gasteizko Udalaren urteko gehieneko diru-laguntza: 120.000,00 euro, proiektuko

— Esku-hartzearen lurralde-eremua: Lokala

— Emaitza-mota: Proiektu guztiek lortu beharko dituzte emaitza nabarmenak; ez dira onar-
tuko, aldiz, proiektuaren beraren baitako emaitza neurtezinak baino bilatzen ez dituzten proie-
ktuak —prestakuntza, sendotzea, partaidetza—.

— Generoaren arloko betebeharrak: Ekintza ezingo da oinarritu gizon eta emakumeen ar-
teko tratu-desberdintasunean —edo halakorik sortu—, ezta emakumeen zuzeneko nahiz ze-
harkako diskriminaziorik eragin ere. Ekintzek ezingo dute desberdintasun handiagorik sortu, 
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garatzen diren esparruan. Desberdintasuna murriztera edo gizon eta emakumeen berdintasuna 
sustatzera bideratutako zenbait neurri jaso beharko ditu proiektuak. Aurrerakuntza progresiboak 
galdatuko dira genero-ikuspegia txertatzeari dagokionez, ekintzarekin jarraitzeko baldintza gisa.

— Eskatzaileak herrialde jasotzailean duen esperientzia: Gutxienez bi urte, proiektuen ku-
deaketan

— Esperientzia, lankidetzan: Tokian tokiko proiektukidearekin batera bi proiektu behintzat 
kudeatu dituela egiaztatu beharko du eskatzaileak, edo gutxienez proiektuan zuzenean murgil-
duko den toki-erakundeetako batekin.

— Tokian tokiko aktoreak: Erakunde publiko sektorial edo lokalen nahiz organizazio sozial 
lokalen partaidetza

— Inplikazioa, Gasteiztik: Hiriko gutxienez kolektibo edo entitate batek egon beharko du 
inplikatuta hainbat urterako proiektu bakoitzean. Honelakoa izan ahalko da inplikazio hori:

— espezialista edo profesionalen borondatezko laguntza teknikoa,

— finantza-ekarpen pribatuak, hiritik eginak,

— kolektibo horrentzako berariazko jarraipen-sistema,

— truke aktiboak, Gasteizko kolektibo baten eta proiektuari lotutako kolektibo baten artean.

2 Lehentasunak

Garapenerako Lankidetzaren Gida-planaren ildotik, lehentasun sektorial hauek ezartzen dira:

a) gizon eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea,

b) ura eta saneamendua,

c) ekonomia soziala eta solidarioa; bereziki, bidezko merkataritzarekin zerikusia duten eki-
menak,

d) ingurumena,

e) esku-hartze sozialaren sektoreak, bereziki hiriko etorkin-kolektiboen jatorrizko herrialdee-
tan.

Orobat joko dira lehentasunezkotzat gizon eta emakumeen arteko berdintasuna helburu 
nagusitzat ez eduki arren, genero-ikuspegia modu egokian bere egin eta, modu eraginkorrean, 
berdintasunaren helburua lortzeko bidean hobekuntzak dakartzatenak. Proiektuen barema-
zio-taulan islatzen da lehentasun hori (ikus eranskinak).

Afrika lehenesten da, eta, horren ildotik, 1,05eko gehikuntza-koefizientea ezartzen, proiek-
tuen baremazioan.

4.2. Zer erantsi beharko zaie formulazioa egiteko eskabideei?

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Eskabidea —eredu ofiziala baliatuz egina—, organizazioaren legezko ordezkariak izenpe-
tuta.

b) Proposamena aurkezteko formularioa —Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren eredua 
baliatuz—, honako hauek barne:

• Entitate eskatzaileari eta aurreikusten den proiektukideari buruzko informazioa, eta bien 
arteko nahiz bertan jardungo duten gainerako aktoreekiko harremanei buruzkoa.

• Hasiera batean identifikatutako proiektua

— Identifikatu nahi den proiektu edo programaren azaleko deskribapena.
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— Testuinguru lokalaren analisia.

— Proiektuan parte hartzea aurreikusten den edo lortu nahi den aktore sozial eta instituzio-
nalei buruzko zehaztasunak, eta horien zereginak.

— Burutu nahi den ekintzari begira, atzemandako arazoen hasierako analisia (“arazoen 
zuhaitza” motakoa).

— Hasiera batean detektatu diren arrisku-faktoreen adierazpena.

— Esku hartuko duten erakunde lokalei eragiten dieten legegintzaldien iraupenari buruzko 
informazioa.

— Proiektuaren egungo identifikazioan ikusten diren gabezia edo mugak.

• Formulazioa osatzeko lan-plana.

— Formulazioaz arduratuko den taldea, kideak, esperientzia eta zereginak.

— Proiektua egoki formulatzeko aurreikusten diren metodologia eta ekintzak —3.2. oinarrian 
adierazitako eskakizunak bete beharko dira—.

— Egin beharreko azterlan tekniko edo ekonomikoak.

— Identifikazioan parte hartuko duten aktore sozial eta instituzionalak, parte hartzeko aldez 
aurreko konpromisoei buruzko dokumentazioarekin.

— Proiektua identifikatu eta formulatzeko lanean izan litezkeen zailtasun eta arriskuak.

— Identifikaziorako aurrekontu xehea eta finantzaketa-proposamena.

— Kronograma.

c) Eskatzaileak ez zerga-zorrik ez Gizarte Segurantzarekiko zorrik ez duela egiaztatzen duen 
dokumentazioa.

Informazio gehiago eskuratze aldera, beste agiririk ere eskatu ahal izango du udalak, aur-
keztutako proposamenaren zer-nolakoak direla eta beharrezkotzat jotzen badu.

4.3. Zer bildu beharko dute identifikatu eta formulatutako proiektuen dosierrek?

Onuradun izango den populazioak eta inplikatutako aktoreek —bereziki berariazko lantegien 
baitan— parte hartuko duten metodologia baliatuz formulatu beharko dira proiektuak.

Proposatzen den metodologiak ez badu baliatzen “marko logikoaren ikuspegia”, marko 
teorikoa zehaztu beharko da, eta, nolanahi ere, zabalik egon beharko du inplikatutako aktoreen 
partaidetzara, eta justifikatu egin beharko da zergatik jotzen den egokitzat.

Hauek jaso beharko dituzte proiektuen dosierrek —2016ko azaroaren 11rako aurkeztu be-
harko dira—:

a) Formulazio-lanari buruzko txostena.

• Horretaz arduratu den taldea.

• Identifikatu eta formulatzeko erabilitako metodologiaren azalpen xehea.

• Egindako jardueren xehetasunak.

• Egindako bilera eta lantegiei buruzko dokumentazioa.

b) Proiektuaren dokumentua

• Behar bezala formulatutako proiektua, hauek barne:

— egoeraren, aktoreen eta arazoen erabateko analisia,
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— plangintzaren matrizea: helburuak, emaitzak, adierazleak, egiaztapen-iturriak eta hipo-
tesiak.

• Proiektuak gauzatzeko beharko diren giza baliabideak, honako hauek zehaztuta: lanbi-
de-profilak, zereginak, dedikazioa, hautatze-prozedurak eta ordainsari-mailak.

• Aurrekontu xehea, finantzaketa-proposamena eta finantza-programazioa.

• Adierazleak. Honako hauek jasotzen dituzten emaitza-adierazleak baino ez dira aintzat 
hartuko:

— oinarrizko ildoaren datuak, edo urtebeteko lehen diru-laguntza ordaintzen denetik sei 
hilabete igaro aurretik oinarrizko ildo hori eraikitzerik dutenak.

— jarraipen- eta bilketa-sistema bat dutenak —zehaztu egin beharko da—.

• Zehazki, adierazle zehatz bat, bi edo hiru proposatu beharko dira, emaitza globalari eta 
proiektuaren eraginari dagokionez bereziki esanguratsuak.

• Aurreikusitako jarraipen-sistemaren eta baliabideen deskribapena.

• Ebaluazioa: aurreikusitako ebaluazio-sistema, kontuan izanik egiten ari den ebaluazio baten 
kostuak baino ezingo direla estali diru-laguntzaren kontura.

• Eranskin gisa, behar izanez gero:

— egindako azterlan edo proiektu teknikoak —egingo diren obren oroitidazkia barne—, non 
deskribatzen diren instalazioen funtzionamendua, ezaugarriak eta planoak, obren aurrekontu 
xehea eta abar.

— bideragarritasun ekonomikoa dela eta egindako azterlanak,

— aktore batzuek eta besteek hartutako konpromisoen dokumentazioa.

c) Inplikazioa eta eragina, Gasteizen

• Proiektuan edo haren jarraipenean inplikatuko diren Gasteizko kolektibo edo entitateen 
zerrenda eta zereginak, eta konpromiso hori egiaztatzen duten agiriak.

• Aurreikusten diren informazio-, zabalkunde- eta sentsibilizazio-ekintzak, eta behar diren 
informazio-baliabideak.

Identifikazio- eta formulazio-lana egitean ondorioztatzen bada proiektua ez dela bideragarria, 
Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio segituan, horrek 
erabaki dezan egoki den formulazioa zuzenean proiektu horrekin erlazionatutako beste jarduera 
batera bideratzea ala bertan behera utzi beharra dagoen berehalakoan.

5. N atala: Lankidetza-estrategia eta -programa berritzaileak identifikatzea

5.1. Programa-mota

1 Kontzeptualizazioa

Deialdi honi dagokionez, uste dugu nazioarteko ekintza-estrategia batek esku hartzen duten 
aktore edo sareen arteko koordinazioa eta planifikazioa izan behar duela oinarri, eta arlo haue-
takoren batean helburu jakinak lortzera zuzenduta egon behar duela: giza garapena, sektore 
jakin batzuen bizi-baldintzen hobekuntza, pertsonen eskubideak gauzatu, aldeztu eta baliatu 
ahal izatea edo gizarte-desberdintasunak murriztea.

Era berean, uste dugu ‘berrikuntza’ hitzak esan nahi duela produktu, zerbitzu, prozesu, es-
trategia edo antolakuntza-modu berri bat garatu eta funtzionatzen jartzea, edo nabarmenki 
hobetzea, esku hartzen den ingurunean giza garapen iraunkorraren erronketakoren bati ekiteko 
asmoz, eta, hartara, parte hartzen duen populazioaren bizi-baldintzetan hobekuntza esanguratsu 
eta nabarmenen bat lortzea, esku-hartzea gauzatzen den aldi horretan.
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2 Estrategia eta programen ezaugarriak

Nahiz eta zaila den aldez aurretik definitzea nazioarteko ekintza-estrategiek izan behar di-
tuzten ezaugarriak, eta are gehiago berrikuntza-programek izan behar dituztenak, pentsatzekoa 
da ezen, lankidetza-tresna tradizionalek ez bezala, bereizgarri hauetakoren bat izan dezaketela 
programa horiek:

— Hainbat aktore edo sareren helburu komunen inguruko lankidetza, horien kokaleku geo-
grafikoa gorabehera.

— Lankidetzan tradiziorik ez duten aktoreen partaidetza.

— Hainbat herrialdetan ekintza koherenteak gauzatzea, eta ez kokaleku bakarrean.

— Aldaketak, Iparraldeko eta Hegoaldeko organizazioen rol tradizionaletan.

— Hegoaldea – Hegoaldea lankidetza-ekintzak, edo triangeluarrak.

— Ezagutza eta teknologiak transferitu, trukatu edo garatzea.

— Garapenerako ikerketa.

— Beste.

Nolanahi ere, atal honetan proposatzen diren ekimenek bete beharko dituzten gutxieneko 
betebeharrak definitzen dira:

3 Betebeharrak

— Gauzatze-aldia: Hiru urte (2017-2019)

— Gasteizko Udalaren urteko gehieneko diru-laguntza: 100.000,00 euro, proiektuko

— Emaitza-mota: Xede hauetakoren bat lortzen lagunduko duten helburu eta emaitzak 
proposatu beharko dituzte ekimen guztiek:

• Hegoaldeko sektore edo populazioen bizi-baldintzak hobetzea,

• pertsona eta kolektiboei beren eskubideak gauzatu, aldeztu eta benetan baliatzeko aukerak 
ematea,

• giza garapenean laguntzen duten sektore edo organizazioen ahalmenak sendotzea,

• desberdintasunak murriztea.

— Generoaren arloko betebeharrak: Ekintza ezingo da oinarritu gizon eta emakumeen arteko 
tratu-desberdintasunean —edo halakorik sortu—, ezta emakumeen zuzeneko nahiz zeharkako 
diskriminaziorik eragin ere. Ekintzek ezingo dute desberdintasun handiagorik sortu, garatzen 
diren esparruan. Desberdintasuna murriztera edo gizon eta emakumeen arteko berdintasuna 
sustatzera bideratutako neurriak jaso beharko ditu proiektuak.

— Entitate eskatzailearen esperientzia: Gutxienez bi urte, destinoko herrialdeetako batean 
behintzat, edo jorratuko den sektore edo problematikan.

— Esperientzia, lankidetzan: Entitate eskatzaileak truke- eta lankidetza-aurrekariak izan be-
harko ditu gutxienez ere programan modu aktiboan inplikatutako entitateetako batekin.

— Inplikazioa, Gasteiztik: Gutxienez entitate gasteiztar edo arabar batekin partzuergoan 
aurkeztu beharko da gauzatu nahi den estrategia edo programa berritzailea, horren partaidetza 
argi eta garbi zehaztuta.

5.2. Zer erantsi beharko zaie formulazioa egiteko eskabideei?

Dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Eskabidea —eredu ofiziala baliatuz egina—, organizazioaren legezko ordezkariak izenpe-
tuta.

b) Proposamena aurkezteko formularioa —Garapenean Laguntzeko Zerbitzuaren eredua 
baliatuz—, honako hauek barne:
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• Entitate eskatzaileari eta parte hartzea aurreikusten den gainerako organizazioei buruzko 
informazioa, eta horien arteko harremanak.

• Azalpen laburra, honako hauek barne:

— Eskabidea egiten duen entitatea estrategia edo programa hori identifikatu nahi izatera 
eraman duten aurrekariak.

— Ekimena txertatuko den testuinguru edo problematikaren analisi laburra.

— Detektatutako arazoen hasierako analisia.

— Identifikatu nahi den estrategia edo programaren deskribapen laburra, lortu nahi diren 
helburu eta emaitzak adierazten direlarik.

— Estrategia edo programaren garapenean parte hartzea aurreikusten den edo nahiko litza-
tekeen agenteen xehetasunak (Gasteizkoak barne), joka litzaketen paperak adierazten direlarik.

— Hasiera batean detektatu diren zailtasunak edo arrisku-faktoreak, esku hartuko duten 
entitateei eragin diezaieketen kontuak barne.

• Formulazioa osatzeko lan-plana:

— Formulazioaz arduratuko den taldea, kideak, esperientzia eta zereginak.

— Identifikazioan parte hartuko duten agente sozial eta instituzionalak, parte hartzeko aldez 
aurreko konpromisoei buruzko dokumentazioarekin.

— Aurreikusten diren metodologia eta ekintzak. Proposatzen den identifikazio-metodologia-
ren marko teorikoa azaldu beharko da. Edonola ere, inplikatutako aktoreen partaidetzara irekita 
egon beharko du, berariazko jardueren markoan, eta zergatik egokitzat jotzen den justifikatu 
beharko da.

— Egin beharreko azterlan tekniko edo ekonomikoak, behar izanez gero.

— Proiektua identifikatu eta formulatzeko lanean izan litezkeen zailtasunak.

— Identifikaziorako aurrekontu xehea eta finantzaketa-proposamena.

— Kronograma.

c) Eskatzaileak ez zerga-zorrik ez Gizarte Segurantzarekiko zorrik ez duela egiaztatzen duen 
dokumentazioa.

Informazio gehiago eskuratze aldera, beste agiririk ere eskatu ahal izango du udalak, aur-
keztutako proposamenaren zer-nolakoak direla eta beharrezkotzat jotzen badu.

5.3. Zer bildu beharko dute identifikatu eta formulatutako estrategia edo programen dosierrek?

Informazioa aurkezteko modua aldatu ahal izango da, programa-motaren arabera.

Hauek jaso beharko dituzte programen dosierrek beren baitan —2016ko azaroaren 11rako 
aurkeztu beharko dira—:

a) Formulazio-lanari buruzko txostena:

• Horretaz arduratu den taldea.

• Identifikatu eta formulatzeko erabilitako metodologiaren azalpen xehea.

• Egindako jardueren xehetasunak.

• Egindako bilera eta lantegiei buruzko dokumentazioa.

b) Proiektuaren dokumentua:

• Behar bezala formulatutako proiektua, hauek barne:

— egoeraren, aktoreen eta arazoen erabateko analisia,

— plangintzaren matrizea: helburuak, emaitzak, adierazleak, egiaztapen-iturriak eta hipo-
tesiak.
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• Proiektuak gauzatzeko beharko diren giza baliabideak, honako hauek zehaztuta: lanbi-
de-profilak, zereginak, dedikazioa, hautatze-prozedurak eta ordainsari-mailak.

• Aurrekontu xehea, finantzaketa-proposamena eta finantza-programazioa.

• Aurreikusitako jarraipen-sistemaren eta baliabideen deskribapena.

• Adierazle-mota nabarmen alda daiteke, programa-motaren arabera. Nolanahi ere, adierazle 
zehatz bat, bi edo hiru proposatu beharko dira, emaitza globalei eta programaren eraginari 
dagokienez bereziki esanguratsuak.

• Ebaluazioa: aurreikusitako ebaluazio-sistema, kontuan izanik egiten ari den ebaluazio baten 
kostuak baino ezingo direla estali diru-laguntzaren kontura.

• Eranskin gisa, behar izanez gero:

— egindako azterlan edo proiektu teknikoak —egingo diren obren oroitidazkia barne—, non 
deskribatzen diren instalazioen funtzionamendua, ezaugarriak eta planoak, obren aurrekontu 
xehea eta abar.

— bideragarritasun ekonomikoa dela eta egindako azterlanak,

— aktore batzuek eta besteek hartutako konpromisoen dokumentazioa.

c) Inplikazioa eta eragina, Gasteizen

• Partzuergoko kide diren entitate arabarrak.

• Estrategia edo programan inplikatuko diren Gasteizko kolektibo edo erakundeen zerrenda 
eta zereginak, eta konpromiso hori egiaztatzen duten agiriak.

• Aurreikusten diren informazio-, zabalkunde- eta sentsibilizazio-ekintzak, eta behar diren 
informazio-baliabideak.

Identifikazio- eta formulazio-lana egitean ondorioztatzen bada proiektua ez dela bideragarria, 
Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari jakinarazi beharko zaio segituan, horrek 
erabaki dezan egoki den formulazioa zuzenean proiektu horrekin erlazionatutako beste jarduera 
batera bideratzea ala bertan behera utzi beharra dagoen berehalakoan.

Atal guztietarako alderdi administratibo komunak

6. Nolako diru-laguntzak emango dira?

6.1. Norgehiagoka baliatuko da diru-laguntzak emateko prozedura gisa.

6.2. Diru-laguntza gisa emango dira laguntzak, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Oroko-
rrean, Tokiko Korporazioetako Zerbitzuei buruzko Araudian, Gasteizko Udalaren Diru-laguntzak 
arautzeko Ordenantzan —2006ko urtarrilaren 13ko ALHAO, 5. zk.— eta aplikagarri diren gaine-
rako lege-arauetan jasotakoaren ildotik.

6.3. Oinarri hauen 1. puntuan atalez atal adierazi direnak izango dira Gasteizko Udalak proie-
ktuetarako emango dituen gehieneko diru-laguntzak.

6.4. Beste finantza-iturri batzuetatik jasotako diru-kopuruak —eskabidea egiten duen or-
ganizazioak, proiektua gauzatuko duenak nahiz beste entitate batzuek jarria izan— gutxienez 
proiektuaren aurrekontuaren ehuneko 15ekoa izan beharko du.

6.5. Deialdira aurkezten dituzten ekintzek beste administrazio edo erakunde publiko nahiz 
pribatu, nazional nahiz nazioartekoren baten diru-laguntzarik jaso duten zehaztu beharko dute 
organizazioek, eta, hala bada, horien zerrenda aurkeztu, zenbatekoak eta xedeak adieraziz, 
diru-laguntzak ematean bikoiztasunik gerta ez dadin eta baliabideak ahalik eta modurik ego-
kienean esleitu daitezen.
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6.6. Proiektu bera bideratzeko beste administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu na-
zional nahiz nazioartekoren batek emandako diru-laguntzarik jasoz gero, udalak emandako 
diru-laguntza aldatu ahal izango da.

6.7. Diru-laguntzen arloko arau-hausteei dagokienez, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorraren IV. tituluan, Gasteizko Udalaren Diru-laguntza eta Laguntzei buruzko 
Ordenantzan eta aplikagarri diren gainerako arauetan xedatutakoa izango da zigortzeko erre-
gimena.

7. Nolako jarduera eta gastuetarako eman ahal izango da diru-laguntza, eta nolakoetarako ez?

Proiektua behar bezala identifikatu eta formulatzetik sortzen diren gastuei aurre egin ahal 
izango zaie diru-laguntzarekin, hala nola:

a) identifikatutako proiektua formulatzeko beharrezko diren diagnostikoen eta azterlan tek-
niko nahiz ekonomikoen gastuak,

b) hartzaile izango den sektorearekin eta proiektuko gainerako aktoreekin diagnosi- edo 
planifikazio-jarduerak egitetik sortzen diren gastuak,

c) identifikatu, planifikatu eta formulatzeko jarduerak koordinatzetik sortzen diren gastuak: 
proiektuak funtzionatzeko behar diren behin-behineko langileak, espezialistak edo bestelako 
giza baliabideak kontratatzea. Soldatak eta gastu sozialak hartuko dituzte beren baitan kostu 
horiek.

Hauei dagozkien gastuak ezingo dira diru-laguntzaren kontura izan:

a) bulegoko tresneria erostea,

b) eskabidea egiten duten GGKEen ohiko funtzionamendu- eta komunikazio-gastuak.

8. Non eta noiz aurkeztu behar dira eskabideak?

8.1. Gasteizko Udalaren erregistroan —Argibide eta Erregistro Bulegoan (San Antonio kalea, 
10) nahiz gizarte etxeetako herritarrei laguntzeko bulegoetan— aurkeztu ahal izango dira di-
ru-laguntzak eskuratzeko eskabideak, zuzenean, edo erregistro horretara bidali, dela posta ziur-
tatuz, dela Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan adierazitako moduetakoren bat baliatuz.

8.2. Epea: Deialdiaren iragarkia ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik hasi eta

— 2016ko apirilaren 23ra arte, GH ataleko eskabideak.

— 2016ko apirilaren 30era arte, L ataleko eskabideak.

— 2016ko apirilaren 30era arte, N ataleko eskabideak.

8.3. Garaiz eta behar bezala aurkezten diren eskabideak bakarrik onartuko dira.

9. Proiektuak balioesteko irizpideak

9.1. GH atalera aurkezten diren proiektuak 3. eranskinean ageri den baremazioari jarraiki 
balioetsiko dira, L atalera aurkezten direnak 4. eranskinean ageri denari jarraiki, eta N atalera 
aurkezten direnak 5. eranskinean ageri denari jarraiki.

9.2. Eranskinetan izartxo batez (*) markatuta ageri diren alderdiak betebehartzat jotzen dira; 
beraz, horietakoren batean zero puntu ateraz gero, proiektua baztertu egingo da.

9.3. Baldin eta irizpideari “bidezkoa bada” oharra gehitu bazaio, bere proiektuaren kasuan 
beharrezkotzat jotzen duen ala ez zehaztu eta argudiatu ahal izango du eskatzaileak.

9.4. Horrez gain, eskatzaileak uste badu —edozein arrazoi dela medio— aurkezten duen 
proiektuaren kasuan ez dela bidezko adierazitako irizpideetakoren bat edo beste aintzat hartzea, 
argudiatu egin beharko du, kontuan har ez daitezen.
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9.5. Eskatzailearen argudioak kontuan hartu eta balioespen teknikoan irizpide jakin bat 
bidezkotzat jotzen ez bada, ez da aintzat hartuko horri dagokion puntuazioa. Horrenbestez, 
bidezkotzat jotzen diren irizpideak aintzat harturik gehienez eskura daitezkeen puntuen gainean 
lortzen den ehunekoa izango da proiektuaren puntuazioa, kasu guztietan.

9.6. L eta N ataletan, Afrikan egitekoak diren proiektuei 1,05eko gehikuntza-koefizientea 
aplikatuko zaie baremazioan, hau da, baremazio-taularen arabera lortutako puntuazioa bider 
1,05 egingo da.

9.7. Baldin eta proiektu batek lortutako puntuazioa ehuneko 50etik beherakoa bada, ez du 
diru-laguntzarik jasoko.

10. Nola eta noiz ebatziko da deialdia?

10.1. Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak ebaluatuko ditu proiektuak, eta, behar 
izanez gero, kanpoko erakunde espezializaturen baten aholkularitza eskatu ahal izango du.

10.2. Proiektuen bideragarritasun teknikoa neurtzeko, behar izanez gero, udal zerbitzu esku-
dunen nahiz espezializatutako erakundeen laguntza eskatuko ahal izango da.

10.3. Proiektuak aztertu ondoren, eta behin betiko puntuazioa esleitu aurretik, elkarrizketa 
egingo da eskabidea egin duten entitatearekin, proiektuei buruzko informazio zabalagoa eman 
ahal izan dezaten.

10.4. Atal bakoitzeko baremazio-taula —3., 4. eta 5. eranskinak— aintzat harturik balioetsiko 
dira proiektuak, eta puntuazio-hurrenkeran jarriko.

10.5. Honako hauek osatuko duten batzordeak egingo du diru-laguntzak emateko propo-
samena:

• Alkatetzaren Saileko zinegotzi ordezkaria.

• Aitor Gabilondo, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikari arduraduna.

• Juan José Estévez, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikaria.

• Mikel Martínez, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuko teknikaria.

10.6. Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrari dagokio deialdia ebaztea.

10.7. Diru-laguntzak eman nahiz ukatzeko ebazpenetan honako hauek zehaztuko dira:

• Onetsitako diru-laguntzen zenbatekoa.

• Diru-laguntza ordain dadin zer aldakuntza egin behar diren, beharrezko izanez gero.

10.8. Gehienez bi hilabeteko epean ebatziko da deialdia, atal bakoitzerako proiektuak aur-
kezteko azken egunetik kontatuta. Epe horretan berariaz ebazten ez diren eskabideak ezetsitzat 
jo beharko dira.

10.9. Eskutitz bidez emango zaie deialdiaren ebazpenaren berri eskatzaileei, eta orobat ja-
kinaraziko horrek agortu egiten duela administrazio bidea, eta, berorren kontra zuzenean aur-
keztu ahal izango dutela administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Gasteizko Administrazioarekiko 
Auzietarako Epaitegian, bi hilabeteko epean, jakinarazte egunaren biharamunetik, edo, aukeran, 
berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, 
jakinarazte egunaren biharamunetik; horren berariazko nahiz ustezko ebazpenaren kontra, 
berriz, bi hilabeteko epean aurkeztu ahal izango dute administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, 
Gasteizko Administrazioarekiko Auzietarako Epaitegian, errekurtsoa ezesten duen ebazpenaren 
berri jasotzen den egunaren biharamunetik, edo, ebazpena ustezkoa bada, sei hilabeteko epean, 
ustezko ebazpen hori gertatzen den egunaren biharamunetik.

11. Deialdiko soberakinak

Gobernu Batzarrak deialdiko diru-laguntzak esleitu ondoren soberakinik geratzen bada oi-
narri hauetan aurreikusitako zuzkiduran, Larrialdietarako Arabako Funtsaren baitara bilduko da.
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12. Zein konpromiso hartu beharko du diru-laguntza jasotzen duen entitateak?

12.1. Diru-laguntza jasotzen duen organizazioak —legezko ordezkariaren bitartez— 
hitzarmena sinatu beharko du Gasteizko Udalarekin, gehienez hilabeteko epean, jakinarazpe-
naren egunetik, eta bertan jasota utziko da zertarako den diru-laguntza zehazki, baita laguntza 
jaso duen ekintzaren jarraipena egiteko bitartekoen zer-nolakoak eta maiztasuna ere.

12.2. Hitzarmena izenpetzen duelarik, konpromiso hauek hartuko ditu diru-laguntza jaso 
duen organizazioak:

a Onuradunei eta proiektuko tokiko partaideei Gasteizko Udalaren diru-laguntzatik lortutako 
funtsen jatorria, zenbatekoa eta helburua zein diren jakinaraztea.

b Gehienez hamabost eguneko epean —udalak lehen zatia ordaintzen dionetik kontatuta— 
proiektua gauzatzen hastea.

c Udalari jakinaraztea proiektua benetan zein egunetan hasi den gauzatzen.

d Diru-laguntza ematea ekarri duen helburua bete, proiektua gauzatu, jarduera bideratu edo 
jokabidea bereganatzea.

e Udalak ematen dizkion funtsak ahalik eta seriotasunik handienarekin baliatzea, eta dagoz-
kion betebeharrak oro betetzea, txostenak aurkezteari nahiz gastuak justifikatzeari dagokionez, 
bai oinarri hauetan zehazten direnak, bai hitzarmenean zehazten direnak.

f Berariaz eskatzea baimena Gasteizko Udalari baldin eta hasiera batean aurkeztutako proie-
ktuan aurreikusitako ekintza gauzatzeko orduan aldaketaren bat egiteko premia ikusten badu.

g Herritarrei proiektuaren bilakaerari buruzko informazioa helarazten laguntzea udalari eta 
Garapenerako Kontseiluari —guztien arteko informazio- eta sentsibilizazio-jardueretan parte 
hartzeko eskatu ahal izango die Udalak diru-laguntza jaso duten hainbat erakunderi—.

h Agiriak egiaztatzeko ekintzen mende jartzea, baita Gasteizko Udaleko Kontu-hartzailetza 
Nagusiari dagozkion finantza-kontrolerako ekintzen eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiari nahiz 
eskumena aitortua zaien bestelako organoei buruzko legedian aurreikusitakoen mende ere, eta 
horiei nahiz Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari eskatzen duten informazioa ematea.

i Diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo 
baliabiderik eskatu nahiz eskuratuz gero, Garapenean Laguntzeko Zerbitzuari jakinaraztea. Hain 
zuzen ere, jakin bezain laster eman beharko da horren berri, eta, nolanahi ere, jasotako funtsak 
zertarako baliatu diren justifikatu aurretik.

j Jasotako funtsak zertarako baliatu diren justifikatzen duten agiriak gordetzea, agiri elek-
tronikoak barne, kontrol- eta egiaztapen-jarduerak egin behar izatea gerta litekeen bitartean.

k Diru-laguntza emateko jarritako baldintzak betetzen ez badira funtsak itzultzea, eta, era 
berean, jardueraren kostua baino gehiago eskuratu bada, soberakoa itzultzea. Itzuli beharreko 
diru-kopurua zehazteko —jasotako guztia edo zati bat—, proportzionaltasun-irizpidea aintzat 
hartuko da.

13. Nola ordainduko dira diru-laguntzak?

13.1. Justifikatu aurretik ordainduko dira diru-laguntzak, ordainketa aurreratu gisa. Or-
dainketa bakar batean egingo da, esleipenaren ebazpena eman eta dena delako hitzarmena 
sinatu ondoren, eta ez da beharrezkoa izango inongo bermerik jartzea.

13.2. Diru-laguntza jasoko badu, zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteak 
izan beharko ditu dena delako entitateak, baita udal ogasunarekikoak ere.

13.3. Ez da diru-laguntza ordainduko baldin eta udalak emandako beste diru-laguntzaren 
bat artean justifikatu gabe badu pertsona edo entitate onuradunak, edo, lehendik emandako 
diru-laguntzaren bat itzultzeko eskatu zaiolarik, itzuli ez badu.
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14. Diruz lagundutako ekintzen jarraipena

14.1. GH atalean, honako hauek aurkeztu beharko dituzte diru-laguntza jasotzen duten 
erakundeek:

• identifikatu eta formulatutako proiektuaren dosierra —3.3. klausulan azaldutakoa—, 2016ko 
uztailaren 22a baino lehen, formatu digitalean, ezinbestean,

• diru-laguntzaren ingurukoak azaltzen eta datu ekonomikoak biltzen dituen azken txostena, 
2016ko urriaren 31 baino lehen.

14.2. L atalean, honako hauek aurkeztu beharko dituzte diru-laguntza jasotzen duten erakun-
deek:

• identifikatu eta formulatutako proiektuaren dosierra —4.3. klausulan azaldutakoa—, 2016ko 
azaroaren 11 baino lehen, formatu digitalean, ezinbestean,

• diru-laguntzaren ingurukoak azaltzen eta datu ekonomikoak biltzen dituen azken txostena, 
2017ko otsailaren 28a baino lehen.

14.3. N atalean, honako hauek aurkeztu beharko dituzte diru-laguntza jasotzen duten erakun-
deek:

• identifikatu eta formulatutako proiektuaren dosierra —5.3. klausulan azaldutakoa—, 2016ko 
azaroaren 11 baino lehen, formatu digitalean, ezinbestean,

• diru-laguntzaren ingurukoak azaltzen eta datu ekonomikoak biltzen dituen azken txostena, 
2017ko otsailaren 28a baino lehen.

14.4. Euskarri digitalean baino ez dira aurkeztu beharko proiektuaren dosierra eta erantsitako 
dokumentazioa. Beharrezko diren jatorrizko agiriak, aldiz, hainbat urterako proiektuetarako 
2016an egingo den deialdian eskabidea aurkezteko gorde beharko dira.

14.5. Gasteizko Udaleko Garapenean Laguntzeko Zerbitzuak finkatutako eredua baliatuz 
egin beharko dira txostenak.

14.6. Izandako gastuak justifikatze aldera, jatorrizko fakturak erantsi beharko zaizkio txos-
ten ekonomikoari, edo, bestela —Espainiatik kanpo egindako gastuetarako bakarrik—, horien 
fotokopiak, erakundearen legezko ordezkariak izenpetutako egiaztatze-agiriarekin batera. Hain 
zuzen ere, proiektuan eta finkatutako kontzeptuetan egindako inbertsioak justifikatuko dira 
hartara.

14.7. Hiru ataletan ere, 2016ko urtarrilaren 1.etik aurrerako data izan ahalko dute diru-lagun-
tzarekin ordaintzen diren gastuek —nolanahi ere, onartutako proiektuaren jarduera eta emaitzei 
zuzenean lotuta egon beharko dute—.

14.8. Diru-laguntza jasotzen duen erakundea gutxienez behin bildu beharko da Garapenean 
Laguntzeko Zerbitzuarekin, proiektuaren aurrerakuntza balioesteko.

15. Diru-laguntzak justifikatzea

15.1. Justifikazioko kontua baliatuko da proiektuak justifikatzeko —gastu-egiaztagiriak aur-
keztu beharko dira—.

Diru-laguntza eskatzean aurkeztutako aurrekontuaren ehuneko 100 justifikatu beharko da —
ez Gasteizko Udalak emandako diru-kopurua bakarrik—, Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 
38/2003 Lege Orokorrean xedatutakoaren ildotik. Gasteizko Udalaz gain proiektua finantzatzen 
laguntzen duten beste batzuei dagozkien gastuak egindako gastuen zerrenda xehatuan sartu 
beharko dira —ikus hurrengo puntua—, nahiz eta ez den beharrezkoa izango horiei dagokien 
jatorrizko dokumentazioa aurkeztea.
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15.2. Egindako gastuen zerrenda zenbakiduna agertuko da justifikazioko kontuan, onetsitako 
aurrekontuko partiden hurrenkeran, eta jatorrizko dokumentazioa erantsi beharko zaio. Eredu 
honi jarraiki egin beharko da zerrenda: faktura- edo agiri-zenbakia, entitate ordaintzailea —dela 
eskatzailea, dela tokian tokiko proiektukidea—, data, partida, kontzeptua, entitate hornitzailea, 
zenbatekoa herrialdeko dirutan, zenbatekoa eurotan. Zerrenda horri beste agiri hauek erantsi 
beharko zaizkio, proiektuaren zenbateko osora iritsi arte: nominak, egiaztagiriak eta jatorrizko 
fakturak edo, bestela, horien fotokopiak, entitatearen legezko ordezkariak izenpetutako egiazko-
tasun-agiriarekin edo balio juridikoa duen beste edozein agirirekin batera. Espainian egindako 
gastuei dagokienez, jatorrizko egiaztagiriak aurkeztu beharko dira, konpultsatzeko.

15.3. Hala dagokienetan, Garapenerako Nazioarteko Lankidetzaren Espainiako Agentziako 
lehendakariaren 2011ko urriaren 31ko 18.430/2011 ebazpena aplikatuko da, horren bitartez 
onetsi baitziren garapenean laguntzeko hitzarmen, proiektu eta ekintzetarako ematen diren 
diru-laguntzen kudeaketa-, jarraipen- eta justifikazio-arauak —2011ko azaroaren 23ko BOE, 
282. zk.—.

15.4. Behar bezala egiaztatzen diren salbuespen-egoeretan, justifikatzeko beste modu batzuk 
onartu ahal izango dira, ekainaren 16ko 794/2010 Errege Dekretuaren 39. artikuluaren ildotik.

15.5. Txosten narratiboak eta justifikazio-oroitidazkiak Gasteizko Udaleko Garapenean 
Laguntzeko Zerbitzuak finkatutako ereduari jarraiki egin beharko dira.

16. Diru-laguntzak itzuli eta berandutze-interesak ordaintzea

16.1. Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 38. artikulua eta lege horren arau-
diko 94.a betetze aldera, diru-laguntza itzultzeko eskatzen den kasuetan berandutze-interesen 
likidazioa galdatuko da.

16.2. Diruaren legezko interesari ehuneko 25 gehitzetik ateratzen dena izango da di-
ru-laguntzen arloan aplikatuko den berandutze-interesa, salbu eta Estatuko Aurrekontu Oroko-
rren Legeak besterik ezartzen badu, eta administrazioak diru-laguntza ordaindu zuen unetik ber-
tatik sortuko da, eta diru-laguntza itzuli beharra dagoela erabakitzen den arte jarraituko hazten. 
Diru-bilketak diraun bitartean, beste interes batzuk sortu ahal izango dira, zorra borondatezko 
aldian ordaindu ezean. Interesak sortzen diren aldia urtebetetik haragokoa bada, urteetako 
bakoitzeko interes-tasa aplikatuko da.

16.3. Estatuko Aurrekontu Orokorren urriaren 29ko 48/2015 Legearen arabera, ehuneko 
3koa da diruaren legezko interesa 2016ko ekitaldirako; beraz, ehuneko 3,75ekoa izango da 
diru-laguntzen arloan 2016ko ekitaldian aplikatuko den berandutze-interesa, hots, diruaren 
legezko interesari ehuneko 25 gehitzetik ateratzen dena.

17. Konfidentzialtasun-klausula

Ematen dituzun datu pertsonalak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi auto-
matizatuetan sartu ahal izango direla jakinarazten dizu Gasteizko Udaleko Alkatetzaren eta 
Erakunde Harremanen Sailak, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 
Lege Organikoa betetze aldera —diru-laguntzak emateko deialdi hau kudeatzea da fitxategi 
horien helburua—. Horien gaineko eskubideez baliatu nahi izanez gero —norberaren datuak 
ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu—, Gasteizko Udaleko herritarrei laguntzeko bulegoe-
tako batera jo beharko duzu.
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1. eranskina: Eskabidea. Garapenerako lankidetzaren arloko hainbat 
urterako proiektuak identifikatu eta formulatzeko diru-laguntzak emateko 
2016ko deialdia.

Alkatetzaren eta Erakunde Harremanen Saila
Garapenean Laguntzeko Zerbitzua

www.vitoria-gasteiz.org
agabilondo@vitoria-gasteiz.org

Izen-deiturak                          
      
Kargua      Entitatea               IFZ:    
                    
Entitatearen helbidea             P.K.    Herria 
                    
Posta elektronikoa                 Telefonoa     Faxa       
                    

Gasteizko Udalaren Herritar Erakundeen Erregistroan izena eman zuen eguna        eta zk.       

ADIERAZTEN DU:                                  

Bere ustez betetzen dituela garapenerako lankidetzaren arloko hainbat urterako proiektuak identifikatu eta formulatzeko diru-
laguntzak emateko 2016ko deialdiaren baitan —      atala— onuradun izateko baldintzak, eta 

ESKATZEN DU:                                  

      euroko diru-laguntza eman dakiola, proiektu honetarako:       
Horren kostua, guztira,       eurokoa da —galdatutako agiriak eransten dira, eta benetakoak direla egiaztatzen—. 
AITORTZEN 
DU:                                    

Eskabidea egiten duen pertsona edo entitatea ez dagoela Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
13. artikuluan jasotzen diren debeku-egoeretako batean ere. Era berean, baimena ematen dio udalari zerga-betebeharrak eta 
Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituela egiaztatzeko —bestela, Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza 
Nagusiaren ziurtagiriak aurkeztu beharko ditu—. 
                                        
Vitoria-Gasteizen,                                  
                        
                        
                        

      
Izenpea eta entitatearen zigilua 

Eransten diren agiriak:                               

1.-       

2.-       

3.-       

4.-       

Harremanetarako:                              
Helbidea                   
      
Telefonoa      Faxa        e-posta             
                    

Diru-laguntzak emateko deialdi hau kudeatzea beste helbururik ez duten fitxategietan sartuko dira zure datu pertsonalak.  
15/1999 Lege Organikoak aitortzen dizkizun eskubideez baliatu nahi baduzu, jo ezazu Gasteizko Udalaren argibide 
bulegoetakoren batera. 
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a) Irizpideak beteko badira, gutxienekotzat jotzen diren balioetara iritsi beharko da. 
b) “Egiaztatzeko moduak” zutabean adierazten diren agirietakoren bat aurkeztuz egiaztatu beharko da hori. 
c) Irizpidea betetzen bada, puntu bat lortuko da. Irizpidea betetzen ez bada
 —edo egiaztagiririk aurkezten ez bada—, ez da punturik emango.
d) Baztertu egingo dira gutxienez bost puntu lortzen ez dituzten eskatzaileak GH atalean,
eta sei puntu lortzen ez dituztenak L eta N ataletan, gutxieneko egiturari,
ahalmenari eta Gasteizen gutxieneko egitura, gaitasuna eta jarduerak izateari dagokien baldintza ez betetzeagatik.

Irizpideak Gutxienez Unitatea Egiaztatzeko moduak

Probintzian bazkideak izatea 50 bazkideak Entitatearen egiaztagiria, probintzian dituen bazkideen kopurua 
jasotzen duena.

Hirian jendaurreko ordezkaritza 
izatea 1 jendaurreko egoitza Egoitzaren helbidea eta ordutegia jasotzen duen ziurtagiria 

(egiaztatu egingo da).
Funts propioak -kuotak eta 
dohaintzak-, 2015ean probintzian 
sortuak

6.000 €
Auditoria, balantze ekonomikoa edo, horietan datu bereiziak jaso 
ezean, horiei dagokien ziurtagiria, diruzainak izenpetuta eta 
adierazitako kontabilitate-agiri horietakoren bati erantsita.

Gasteizko bulegotik proiektuak 
kudeatzeko gaitasuna, eta 
esperientzia

2 azken bi urteetan 
kudeatutako proiektuak

Entitatearen ziurtagiria, non zehazten diren azken bi urteetan 
Gasteizko bulegotik kudeatu diren proiektuak, horien diru-
kopuruak, proiektuak finantzatzen kide izan dituzten entitateak eta 
arduradunak, profesionalak nahiz boluntarioak izan.

Hirian teknikariak izatea batez 
bestekoa kontratatutako lanaldia Gizarte Segurantzako kotizazioaren ziurtagiriak, non  ageri den 

kontratatutako pertsona horiek Araban ari direla kotizatzen.
Eusko Jaurlaritzaren Boluntariotzako Erakundeen Errolda 
Orokorrean egindako izen ematea, Araba Lurralde Historikoan. 
Edo boluntarioen asegurua ordaindu izanaren egiaztagiria, non 
Araban aseguratu den boluntario kopurua agertuko baita.

Entitateak Hegoaldeko herrialdeetan 
2015/01/01.az geroztik burutu dituen 
proiektuetan Gasteizko boluntarioek 
lekuan bertan eman duten laguntza

1 pertsona, hileko

Entitateak edo boluntarioak izenpetutako txosten laburra (orri bat 
edo bi), non profil pertsonala, laguntza eman zuen proiektua, tokia, 
aldia, zereginak, esperientziaren balorazioa eta beste azalduko 
baitira.

Dokumentazio grafikoa, zabalkunde-materiala, galdetegiak, 
antolatzaileen egiaztagiriak…

Hedabideetan artikuluak edo elkarrizketak agertu edo argitaratzea 
ez da jardueratzat joko, ezta informazio-buletinen zabalkundea eta 
erakundearen publizitate-produktuak banatzea ere.

Jarduera publiko horietako batek behintzat Gasteizko Udalaren diru-
laguntzarik gabe egina izan beharko du.

2015/01/01.az geroztik materialak 
bildu eta bidaltzeko nahiz bidezko 
merkataritzako produktuak saltzeko 
egindako kanpaina propioak

1 burututako jarduerak Dokumentazio grafikoa, zabalkunde-materiala, galdetegiak, 
antolatzaileen egiaztagiriak, emaileen eskutitzak…

2015/1/1.az geroztik hezkuntza 
formalaren, ez formalaren nahiz 
informalaren eremuan burututako 
jarduerak

15 jarduera-orduak Esku hartu duten erakundeen egiaztagiriak.

2015/01/01.az geroztik hirian 
jarduerak burutu dituzten sare edo 
partzuergoen kanpaina edo 
programa egituratuetan izandako 
partaidetza.

15 jarduera-orduak Sare edo partzuergoaren buru den entitatearen egiaztagiria.

2. eranskina

Gasteizen egitura, gaitasuna eta jarduerak izateari dagokion baldintza

Hirian boluntarioak izatea 5 boluntarioak

Hirian 2015/01/01.az geroztik egin 
diren sentsibilizazio-jarduera 
publikoak

3 jarduera publikoak
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Izartxo (*) batez markatutako kontzeptuetan zero puntu lortuz gero, proiektua lehiaketatik kanpo 
geldituko da.
Proiektuak lehenesteko faktoreak (puntuazioa bider kopuru hori egingo da):

Afrikan bideratzekoa bada: 1,05

Zer:
60 60

1. Gaiak 7
Lehentasuna duten gaiekin bat etortzea 3
Hegoaldearen dimentsioa txertatzea 2
Inklusioaren eta esklusioaren ikuspegia 2

2. Proposamenean inplikatutako aktoreak 13
Garapen-hezkuntzan lan egiten duten erakundeen esperientzia 3
Kolektibo jasotzailearen definizio-maila 3
Kolektibo jasotzailearekin edo gaiarekin zuzenean erlazionatutako organizazio edo entitateen nahiz 
hezkuntza formal, ez formal edo informalean espezializatuen partaidetza 4

Kulturarteko kolektiboen eta etorkin-kolektiboen partaidetza 1
Hartzaileen edo inplikatutako organizazioen mobilizazio lokalerako ahalmena 2

3. Lankidetza-aurrekariak 4
Inplikatutako GGKEen eta entitateen arteko lankidetza-aurrekariak, bereziki garapenerako 
hezkuntzaren eta sentsibilizazioarekin arloko ekimenetan 2

Inplikatutako entitateen eta publiko jasotzaileen artean garapenerako hezkuntzaren arloan lehendik 
egindako proiektuak 2

4. Proiektuaren ikuspegia 18
 Emandako informazioa (egoeraren analisia: kolektibo jasotzaileen ezaugarriak, aurrekariak 
sentsibilizazioaren eta garapenerako hezkuntzaren arloan) 5

Genero-analisia egiteko elementuak sartzea 3
Egoeraren hasierako analisietan kulturarteko elementuak sartzea (bidezko bada) 2
Proposatzen diren helburuen eta egoeraren hasierako analisiaren arteko koherentzia 3
Arrisku-faktoreak azaldu eta konponbideak proposatzea 2
Euskararen erabilera, hezkuntza-jardueran 3

5. Identifikazioa, planifikazioa eta formulazioa 14
Identifikatu, planifikatu eta formulatzeko prozesurako proposatutako metodologia 3
Horretaz arduratuko den taldearen esperientzia 3
Proposatutako formulazioaren izaera parte-hartzailea 3
Genero-ikuspegia proiektuaren identifikazio eta planifikazioan sartzea 2
Identifikazioan eta planifikazioan kulturarteko faktoreak  sartzea (bidezko bada) 3

6. Aurrekontua 4
Aurrekontuaren xehatze-maila 1
Aurrekontuaren eta aurreikusitako jardueren arteko koherentzia 2
Besteren nahikoa finantzaketa* 1

Gehienez

3. eranskina

GH ataleko baremazio-taula
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Izartxo (*) batez markatutako kontzeptuetan zero puntu lortuz gero, proiektua lehiaketatik kanpo 
geldituko da.
Proiektuak lehenesteko faktoreak (puntuazioa bider kopuru hori egingo da):
Afrikan bideratzekoa bada: 1,05

Zer:
70 70

1. Gaiak 5
Adierazitako lehentasun sektorialekin bat etortzea 5

2. Proposamenean inplikatutako aktoreak 15
Proiektukideak sektorean edo proiektu-motan duen esperientzia 5
G-GKE eskatzaileak sektorean edo proiektu-motan duen esperientzia 3
Sektorean eskumena edo esperientzia duen erakunde publiko lokal baten partaidetza 2
Organizazio sozial lokalen partaidetza 1
Emakume-erakunde edo -kolektibo antolatuen partaidetza 2
Agintari indigena tradizionalen partaidetza (bidezko bada) 2

2. Aktoreen arteko lankidetza-aurrekariak 2
GGKEaren eta lekuan lekuko proiektukidearen arteko lankidetza-aurrekariak 1
Proiektukidearen eta aktore lokalen arteko lankidetza-aurrekariak 1

3. Gasteizekin lehendik izandako lotura aktiboa* 4
Gasteizko entitate edo kolektiboen eta proiektuan zuzenean parte hartzen dutenen artean 
lehendik elkartasun- eta lankidetza-harremanak izatea 2

Gasteizko pertsonek partaidetza, proiektuaren formulazioan 1
Proiektuan inplikatu litezkeen Gasteizko entitate edo kolektiboak identifikatzeko aurreikuspenak 1

4. Proiektuaren ikuspegia 14
Aurkeztutako informazioa (egoeraren analisia) 4
Egoeraren hasierako analisietan generoa-ikuspegia sartzea 2
Egoeraren hasierako analisietan alderdi kulturalak sartzea 1
Egoeraren hasierako analisietan ingurumenaren arloko alderdiak sartzea (egoki bada) 1
Proposatutako jardueraren eta egoeraren analisiaren arteko koherentzia 4
Arrisku-faktoreak azaldu eta konponbideak proposatzea 2

5. Identifikazioa, planifikazioa eta formulazioa 25
Identifikatzeko eta formulatzeko proposatu den metodologiaren zehaztasuna 5
Horretaz arduratuko den taldearen esperientzia 3
Beharko diren azterlan teknikoen aurreikuspena 3
Proposatutako identifikazioaren izaera parte-hartzailea 3
Aintzat hartzen den sektorean aditu direnen partaidetza, formulazioan 2
Erakunde lokal edo sektorial eskudunen partaidetza, identifikazioan 2
Proiektua identifikatzeko prozesuan genero ikuspegia sartzea 3
Planifikazioa egiteko orduan, ingurumenarekin zerikusia duten faktoreak aintzat hartzea (egoki 
bada) 2

Formulatzeko prozesuan faktore linguistiko eta multikulturalak aintzat hartzea (egoki bada) 2
6. Aurrekontua 5

Aurrekontuaren xehatze-maila 1
Aurrekontuaren eta aurreikusitako jardueren arteko koherentzia 3
Besteren nahikoa finantzaketa* 1

Gehienez

4. eranskina

L ataleko baremazio-taula
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Izartxo (*) batez markatutako kontzeptuetan zero puntu lortuz gero, proiektua lehiaketatik kanpo 
geldituko da.
Proiektuak lehenesteko faktoreak (puntuazioa bider kopuru hori egingo da):
Afrikan bideratzekoa bada: 1,05

Zer:
65 65

1. Proiektuaren helburuak 14
Helburuen argitasuna 2
Eragina, bizi-baldintzetan, eskubideetan, gaitasunetan 3
Programa edo estrategiaren eragina, maila globalean 2
Programa edo estrategiaren eragina, maila lokalean 2
Programa edo estrategiaren eragina, hirian 2
Eragin positiboa, emakumeentzat 3

2. Parte hartzera deitutako agenteak 15
Partzuergoak aurkeztutako proposamena 3
Entitate eskatzailearen esperientzia eta ibilbidea, gaiari edo ekintzari dagokionez 2
Helburuetarako egoki diren agenteak, gaitasuna eta eskumena dutenak 2
Proposatutako problematika edo jardueran zuzeneko esperientzia duten agenteak 3
Protagonista-papera duten Hegoaldeko agenteak 3
Lankidetza deszentralizatuan tradiziorik ez duten agenteak 2

3. Gasteizekin lehendik izandako lotura aktiboa* 8
Zuzeneko aurrekariak hirian, problematika edo programari dagokionez 2
Hiriko pertsona, entitate edo kolektiboen partaidetza, identifikazioan 2
Hiriko pertsona, entitate edo kolektiboen partaidetza, estrategia edo programan 2
Hiriko entitate edo profesionalen partaidetza 2

4. Identifikazioa 21
Identifikatu, planifikatu eta formulatzeko prozesurako proposatutako metodologia 4
Horretaz arduratuko den taldearen esperientzia 3
Aktore eskudun, egoki eta pisuzkoen partaidetza, identifikazioan 4
Problematika edo programak zuzenean eragiten dien pertsona edo kolektiboen partaidetza 4
Genero-ikuspegia proiektuaren identifikazio eta planifikazioan sartzea 2
Identifikazioan eta planifikazioan kulturarteko faktoreak  sartzea (bidezko bada) 2
Arrisku-faktoreak azaldu eta konponbideak proposatzea 2

5. Aurrekontua 7
Aurrekontuaren xehatze-maila 2
Aurrekontuaren eta aurreikusitako jardueren arteko koherentzia 4
Besteren nahikoa finantzaketa* 1

Gehienez

5. eranskina

N ataleko baremazio-taula
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