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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

2022ko dirulaguntzetarako deialdia, gazteentzako jarduerak egiten dituzten toki erakundeentzako

Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 28ko 57/2021 Foru Dekretuaren bidez, Gazteriaren 
Foru Erakundeak norgehiagoka bidez ematen dituen dirulaguntzen oinarri arautzaile orokorrak 
onetsi ziren.

Gazteentzako jarduerak egiten dituzten toki erakundeentzako deialdi hau, Gazteriaren Foru 
Erakundearen Administrazio Kontseiluak 2022ko ekainaren 8ko bileran onartutakoa, aipatutako 
oinarri arautzaile orokorrei eta ondoko ataletan ezarritakoari lotuko zaie.

1. Deialdiaren xedea

Gazteekin egiten diren proiektuak finantzatzea, tokiko erakundeek beren herrietako gazteek 
astialdiko hezkuntzaren arloan dituzten beharrak asetzeko zerbitzuak sustatzeko aukera izan 
dezaten.

Aisialdiko hezkuntzak pertsonak prestatu behar ditu, beren askatasun denbora modu po-
sitiboan nola erabili jakin dezaten. Aisialdia gune pribilegiatua da jolasaren, ikuskizunaren 
eta abarren bidez, gizakiaren eta kulturaren alderdiak berez berreskuratzeko. Beraz, aisialdiko 
hezkuntza prozesu integral bat izango da, pertsonaren heltze prozesua aisialdian areagotzeko 
bide emango duena. Horrek bere buruarekin berriro bat egiten eta bizi den ingurumenean sako-
nago errotzen lagunduko dio eta elkarbizitzaren ondorioz sortzen diren balioak (berdintasuna, 
elkartasuna, tolerantzia, sormena, etab.) indartzen edo aurkitzen.

Begirale taldeak ezinbestekoak dira jarduera horiek behar bezala garatzeko beharrezkoa 
den lan hori egiteko.

Dirulaguntzen ondorioetarako, gazteak direla joko da jarduera horietan parte hartzen duten 
7 eta 30 urte bitarteko pertsonak.

2. Erakunde onuradunak

Arabako Lurralde Historikoko eta Trebiñuko Konderriko udalak -salbu eta Gasteizkoa-, kua-
drillak eta kontzejuak.

Kanpoan geratuko dira Gazteriaren Foru Erakundearen dirulaguntzak arautzen dituzten oinarri 
orokorretako hirugarren klausulan aipatzen diren baldintzak betetzen ez dituzten erakundeak.

3. Diruz lagundu daitezkeen proiektu eta gastuak

3.1. Aisialdiko hezkuntzarekin zerikusia duten eta hainbat eremutan garatzen diren proiektuak 
lagunduko dira diruz:

• Jolas eta kultura ekipamenduak (gaztelekuak).

• Animazio sozio-kulturala.

• Ingurune naturalean edo espazio irekietan.

• Gazteentzako informazioa.

• Gazteek herriko bizitza sozialean eta kulturalean parte hartze aktiboa izan dezaten eta konpro- 
misoa har dezaten sustatzea.
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Antolatzen diren jarduerek bultzatu beharko dute sexua ez izatea haiei atxikitzeko edo haie-
tan parte hartzeko faktorea.

Lehentasuna izango dute lehenbiziko aldiz gauzatzen diren programa edo jarduerek edo 
berritzaileak edo berriak direnek.

Jarduerak jarraitasunez gauzatu beharko dira, 2022 urte osoan zehar. Hala, bada, urteko 
programazioa aurkeztuko da, bat etorriz jarduera proiektu orokorrarekin, eta, gainera, hilean jar-
duera bat aurrez aurrekoa edo online izan beharko du gutxienez, sei hilabetean zehar, gutxienez.

Jardueraren monitore gisa kontratatutako pertsonetako batek gutxienez izan beharko du 
haur eta gazteen aisialdiko jardueren begirale titulua edo baliokidea.

3.2 Diruz lagundu daitezkeen gastuak:

1. Diruz lagun daitezkeen gastuak izango dira diruz laguntzekoak diren proiektua eta jardue-
rak antolatzeak eta garatzeak dakartzanak.

2. Hara zer lagunduko den diruz: parte hartzaileen aseguru gastuak, proiektua gauzatzeko 
dedikazio esklusiboa eta beharrezkoa izango duten langileen kontratazioa, garraioa, jarduerak 
gauzatzeko beharrezkoa den material suntsikorra.

Kontratatutako langileen gastuak diruz lagundu ahal izango dira proiektua garatzeko beha-
rrezko lana egiten duten pertsonak baldin badira, ez bestela.

3.3. Dirulaguntza eskuratzeari begira, dirulaguntza ematen duen ebazpenean kontrakoa 
adierazi ezean, ez dira diruz lagunduko gastu hauek:

1. 7 urte baino gutxiagoko umeek parte hartzen duten ludotekak edo antzeko ezaugarrietako 
zerbitzuak.

2. Jarduerak garatzeko baliatzen diren lokaletako garbiketa, elektrizitate, telefono, ur, 
mantentze eta ekipamenduen ondoriozko gastuak.

3. Ikastetxeetan egindako eskolaz kanpoko jardueren gastuak.

4. Aisialdiko hezkuntzakoak ez diren esparruetan egindako jarduerak, hala nola kirol-hezkun-
tzan, eskolan, hezkuntza-erakunde ez-formaletan, prestakuntza ideologikoan edo erlijiosoan, 
aisialdiko enpresetan eta kale-hezkuntzako edo esku-hartze sozialeko programetan, betiere 
eskumena duen sailak diruz lagundutakoak.

3.4. Jarduera guztiak osasun agintariek COVID-19 pandemiaren ondorioz unean-unean 
ezarritako baldintzetara egokitu behar dira.

4. Eskaerak aurkeztea

1. Eskaerak 2022ko ekainaren 28tik uztailaren 22ra, egun horiek barne. Eskaerak bitarteko 
elektronikoen bidez aurkeztuko dira Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan https://e-s.
araba.eus; horretarako, eskatzaileek ziurtagiri digitala izan beharko dute aldez aurretik (erakun-
dearen ordezkariaren ziurtagiria). Egoitza elektronikora sartzeko bideak zeintzuk diren eta enti-
tate ziurtatzaile batek jaulkitako ziurtagiri elektronikoa non eskatu behar den jakiteko, jo: ezagutu 
egoitza – ‘nola sartu’ izeneko atalera.

2. Erakunde eskatzaileak Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen inprima-
kian jasotako informazioa bete behar du, atal hauek, hain zuzen:

Helburuak.

— Helburuak.

— Proiektua, egin beharreko jarduerak eta horien egutegia.

— Parte hartzaile kopurua, sexu eta adinaren arabera xehaturik.

https://e-s.araba.eus
https://e-s.araba.eus
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— Gastuen eta diru sarreren aurrekontua, berariaz adierazita zeintzuk diren edukiko di-
ren lehentasunak, baliabide materialak eta giza baliabideak, eta finantzaketa iturri guztiak eta 
interesgarritzat jotzen den beste edozein informazio zehaztuta.

3. Eskabideekin batera, agiri hauek aurkeztu beharko dira:

a) Administrazio agiriak:

1. Eskaera egiteko baimena eta gastua partez finantzatzea onartzen dituen osoko bilkuraren 
edo batzordearen erabakiaren edo alkatetzaren dekretuaren ziurtagiria.

b) Agiri espezifikoak:

1. Programa bakoitzeko begirale baten titulazioa.

Ezingo da proiektu bat baino gehiago aurkeztu.

Dirulaguntzak eskuratzeko eskaerak aurkezteak esan nahi du oinarri orokorretan eta deialdi 
honetan ezarritakoa formalki eta berariaz onartzen dela.

5. Aurrekontu baliabideak eta dirulaguntzaren zenbatekoa

Helburu horretara bideratu den zuzkidura ehun mila euroko (100.000,00) dotazioarekin, 
Gazteriaren Foru Erakundearen 2022ko gastu aurrekontuko 71100. G/232750/46290750 partidari 
egotzi zaio.

Zenbateko gehigarria erantsi ahalko zaio deialdiari, betiere hamar mila euro baino gutxiago, 
baldin eta aurrekontu kreditua badago. Gehieneko zenbatekoa handitzeko ebazpena ALHAOn 
argitaratuko da; hala ere, argitaratzeak ez du esan nahi epea zabaltzen denik eskaera berriak 
aurkezteko ezta epe berri bat ere ebazpena emateko.

Dirulaguntzak emateko eta zenbatekoa zehazteko, balorazio irizpide hauek hartuko dira 
kontuan:

a) irizpidea. Egindako proiektuaren egonkortasuna eta iraupena (gehienez ere, 30 puntu).

• 4 egun astean 30 puntu
• 3 egun astean 20 puntu
• 2 egun astean 10 puntu
• 1 egun astean 5 puntu
• Hilean behin 2 puntu

b) irizpidea. Udalaren ekarpenaren ehunekoa proiektua gauzatzeko (gehienez ere, 10 puntu).

• Ehuneko 50 baino gutxiago 0 puntu
• Ehuneko 50 1 puntu
• Ehuneko 51tik 55era 5 puntu
• Ehuneko 56tik 60ra 10 puntu

Dirulaguntzetarako, diru sarreratzat hartuko dira erakunde eskatzaileak egin duen ekarpena, 
kuotak eta balizko dirulaguntzak.

c) irizpidea. Proiektuen garrantzia eta pisua, alderdi ekonomikoari dagokionez (gehienez 
ere, 20 puntu).

• Programen gastua 15.000 euro baino gehiago denean 5 puntu
• Programen gastua 20.000 euro baino gehiago denean 10 puntu
• Programen gastua 30.000 euro baino gehiago denean 15 puntu
• Programen gastua 40.000 euro baino gehiago denean 20 puntu
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d) irizpidea. Lehenbiziko aldiz gauzatzen diren proiektu berriak edo proiektu berritzaileak 
edo berrikuntza dakartenak (gehienez ere 15 puntu).

• Proiektu edo programa berriak (inoiz ere burutu ez direnak) 7 puntu
• Proiektu berritzaileak 8 puntu

e) irizpidea. Genero berdintasunarekin lotutako jarduera espezifiko bat duten proiektuak. 
5 puntu

Puntuazioaren araberako banaketa sistema bat ezarriko da, eta horretarako, aurrekontu zuz-
kidura zatitu egingo da puntuazio baremoa aplikatzearen bidez erakunde eskatzaile guztiek lor-
tutako puntu guztien artean, eta horrek emango digu puntuaren balioa. Laguntzaren zenbatekoa 
kalkulatzeko, puntuaren balioa eta eskaera bakoitzaren puntu kopurua biderkatu behar dira, 
betiere zenbateko horrek, gainerako diru sarrerak gehituta ez badu gainditzen jardueraren gastua.

Aurrekontuko zuzkidura agortzeko behar den beste banaketa egingo da.

— Gazteriaren Foru Erakundeak proiektu horietarako emango duen dirulaguntzaren ge-
hienezko zenbatekoa ez da izango, inolaz ere, diruz lagundu daitezkeen gastuen kostuaren 
ehuneko 50 baino gehiago.

— Ez dute dirulaguntzarik jasoko, behin baloratu ondoren, 200 eurora iristen ez diren es-
kaerek.

6. Balorazio eta ebazpen batzordea

Balorazio batzordeak aztertuko ditu eskaerak. Batzorde hori ondokoek eratuko dute:

— Idazkaritza Teknikoko burua edo hark eskuordetutako pertsona.

— Zerbitzu Orokorretako teknikaria edo hark eskuordetutako pertsona.

— Gazteriako teknikaria edo hark eskuordetutako pertsona.

Aurkeztutako eskaerak deialdian ezarritako irizpideen arabera erkatu ondoren, balorazio 
batzordeak dirulaguntza emateko proposamen txostena egingo du.

Gazteriaren Foru Erakundearen gastuak baimendu, xedatu eta agintzeko eskumena duen 
organoak, Gizarte Ongizaterako Foru Erakunde Autonomoaren Egiturari eta Funtzionamenduari 
buruzko Arautegia aldatzen duen ekainaren 8ko Diputatuaren Kontseiluaren 26/2010 Foru De-
kretuaren 16. artikuluan ezarritakoa betez, eskaera onartzeko edo ukatzeko ebazpena emango 
du bost hilabeteko gehienezko epean, eskaerak aurkezteko epea bukatu ondorengo egunetik 
kontatzen hasita.

Dirulaguntza eman ala ukatu den jakinaraziko zaie erakunde eskatzaileei eskaeran adierazitako 
helbidean, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen Legeak 42. artikuluan 
xedatzen den eran.

7. Dirulaguntza ordaintzea

Dirulaguntza jarduera egin eta gero ordainduko da, 8. puntuan adierazitako agiriak aurkeztu 
ondoren.

8. Justifikazioa

2022ko abenduaren 16ra arte, egun hori barne, erakunde onuradunak justifikazio inprimakia 
bete beharko du egoitza elektronikoan. Inprimakiak honako atal hauek ditu:

• Diruz lagundutako proiektuaren garapenari buruzko memoria zehatza, honako hauek ze-
haztuta: egindako jarduerak, parte hartzaileen kopurua sexuaren eta adinaren arabera bereizita, 
datak eta abar eta proiektuaren balorazioa.

• Jardueretan genero ikuspegia nola txertatu den zehaztea.

• Gastuen eta diru sarreren balantzea.
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Inprimaki horrekin batera agiri hauek aurkeztuko dira:

• Diruz lagundutako jarduerak zabaltzeko erabili diren materialak, euskarri orotan.

• Gastuaren egiaztagiriak eta horien zerrenda, erakunde hornitzailea, data eta zenbatekoa 
adierazita. Jarduera egiten den aldiari dagozkionak izan beharko dute.

• Aurkeztutako fakturen ordainagiriak edo ordainagirien zerrenda, toki erakundeko idazkariak 
sinatuta, eta berariaz adierazita kontabilitate agiriaren zenbakia eta data, hornitzailea, faktura 
zenbakia eta zenbatekoa.

• Dirulaguntza eman duen ebazpenak xedatutako beste edozein agiri.

Halaber, ez dira onartuko justifikazio gastu gisa PFEZaren konturako atxikipenen gaineko 
zerga araudia betetzen ez duten fakturak eta/edo ordainagiriak (PFEZa edo Pertsona Fisikoen 
Errentaren gaineko Zerga).

Ez da onartuko eskudirutan ordaintzea 2022rako indarrean dagoen araudian ezarritako zen-
batekoa edo hortik gorakoa (edo horren kontrabalioa atzerriko dirutan). Lehenago adierazitako 
zenbateko hori kalkulatzeko, ondasun ematea edo zerbitzu egitea zatika egin bada, batu egingo 
dira hirugarren berarentzat egindako eragiketa edo ordainketa guztien zenbatekoak.

— Langile gastuen justifikazioa:

Soldatapeko langileak eta/edo profesionalak kontratatzeak eragiten dituen gastuen justifi-
kazioa eta ordainagiriak nahitaez aurkeztu behar dira.

Soldatapeko langileen lan egoera zehaztu beharko da, honako hauek zehazten dituen taula 
baten bidez: langileak, arduraldia, hilabetea, soldata likidoa, PFEZaren atxikipena, langileek 
Gizarte Segurantzari emandako zenbatekoa, enpresak Gizarte Segurantzari emandako zenba-
tekoa, eta guztirakoa.

Halaber, soldatapeko langileen gastuei dagokienez, betiere, erakundeak kontratatutakoen 
jatorrizko nominak –edo fotokopia konpultsatuak- aurkeztu beharko dira, haiek proiektuari 
eratxikita dauden aldikoak. Soldatak ordaindu izanaren frogagiritzat, hauetako edozein onar-
tuko da:

— Jatorrizko nominak, langileak sinatuta.

— Langileak izenpetutako jatorrizko idazkia, adierazten duena langileak zenbatekoa kobratu 
duela, dagokion hilabeteagatik.

– Nominen ordainketa multzokatuaren jatorrizko banku laburpena, eta horrekin batera, 
enpresa/entitate onuradunaren ziurtagiria, langileen nominak transferentzia horren kontra 
ordaindu direla zehazten duena eta langile bakoitzari aurkeztutako hilabete bakoitzeko zein 
kopuru dagokion adierazte duena.

Aurretik esandakoaz gainera, nahitaez aurkeztu beharko dira Gizarte Segurantzaren RLC edo 
kotizazioen likidazioaren ordainagiria eta RNT edo langileen zerrenda ereduak, eta dagozkien 
kotizazioak ordaindu izana frogatzen duten agiriak.

Behin aurkeztutako dokumentazioa berrikusi ondoren, eta haren arabera, ordaindu egingo 
da esleitutako dirulaguntza.

Justifikazio-dokumentazioarekin batera, erakundeko idazkari kontu hartzailearen ziurtagiri 
bat aurkeztu beharko da, deklaratzeko aurkeztutako dokumentazioa bat datorrela jatorrizkoare-
kin; dokumentazio hori erakunde eskatzailearen esku dagoela eta Gazteriaren Foru Erakundea-
ren esku jarriko duela, hala eskatzen zaionean.

9. Publizitatea

Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.

Vitoria-Gasteiz, 2022ko ekainaren 17a

Gazteriaren Foru Erakundeko zuzendari kudeatzailea
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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