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VITORIA-GASTEIZKO UDALA
KULTURA, HEZKUNTZA ETA KIROL SAILA

Kultura

Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko otsailaren 16an hartutako erabakiaren la-
burpena; bertan deitzen baitira 2018ko gauzatzeko diren kultur proiektuetarako diru-laguntzak

BDNS (identifikatzailea): 387072

Diru-laguntzak emateko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3 eta 20.8 artikuluetan aurreiku-
sitakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitara ematen da, eta horren testu osoa Espainiako 
Diru-laguntzen Datu-basean kontsulta daiteke.

Lehena. Onuradunak

Diru laguntzen ildo bakoitzean berariazko oinarretan zehazten diren helburuak betetzen 
dituzten programak edo jarduerak sustatzeko edo egiteko interesa duten pertsona fisikoa edo 
juridikoek eskatu ahalko dute diru laguntza emateko, baldin eta haien jarduera esparrua Gas-
teizko udalerrian badute.

Orobat eskuratu ahalko dute onuradun izaera pertsona fisiko edo juridikoen elkarte publiko 
edo pribatuek, ondasun komunitateek, edo beste edozelako ekonomi unitate edo ondare bereizi, 
nortasun juridiko propiorik izan gabe ere, diru-laguntza ematea dakarten proiektu edo jarduerak 
garatu eta gauzatuko gaitasuna badute.

Bigarrena. Helburua

Kulturaren arloko sustapen-, sorkuntza-, prestakuntza- eta zabalkunde-ekimenetan laguntzea 
du xede deialdi honek, udal jardueraren osagarri direlarik.

Diru-laguntza jasoko duten ekintza kulturalek irekiak izan beharko dute, Gasteizko herritar 
guztiei zuzenduak; esperientzia berriak izan ahalko dira, edo lehendik dauden programa, ekitaldi 
eta jaialdiei jarraipena eman, eta kulturaren arloetakoren baten barrukoak izan beharko dute: 
prestakuntza, sormena, zabalkundea, ikerketa.

Hirugarrena. Oinarri arautzaileak

Gasteizko Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko otsailaren 16an egindako ohiko bilku-
ran onartutakoak, ALHAOn argitaratuko direnak.

Laugarrena. Zenbatekoa

Deialdiari 175.000,00 euroko aurrekontua egokitu zaio. Entitate bakoitzak eskatutako di-
ru-laguntzaren kopuruak ez du gaindituko Udalak aintzat hartu duen aurrekontuaren ehuneko 70.

Bosgarrena. Eskabideak aurkezteko epea

Hogei egun natural, laburpen hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik kon-
tatuta. Azken eguna larunbata edo jaieguna egokituz gero, hurrengo lehen egun baliodunera 
arte luzatuko da epea.

Vitoria-Gasteizen, 2018ko otsailaren 16an

Kultura, Hezkuntza eta Kirol Saileko zinegotzi ordezkaria
ESTÍBALIZ CANTO LLORENTE
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