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                                              Donostia, urtarrilak  10, 2017

Diru laguntza lerro
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OHARRA:
Dokumentu honetan Diru laguntza lerroaren

ezaugarri nagusiak laburbiltzen dira.

Diru laguntza prozesuaren barne, baliodun
erreferentzia bakarra Gipuzkoako Aldizkari Ofiziale an

argitaratu zen deialdia da

Baliodun Oinarri eta Inprimakiak
www.donostia.eus/partaidetza Udal

Webgunean eskuratu
daitezke.
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Nork eska dezake dirulaguntza?

Kultur aniztasunaren alde lan egiten duten Donostiko irabazi
asmorik gabeko erakundeek edo eta pertsona migranteen
inklusioaren aldeko lana egiten dutenek (Estatutuen
arabera).

Ze motatako proiektuak jaso dezake dirulaguntza?
• Elkarbizitzarako jatorri eta kultur aniztasuna kultur arteko ikuspegitik
bultzatzen dituenak, estrategia gisara, aniztasunaren ezagutza eta aitortza
lortzeko.

• Aukera berdintasuna bermatzen dituenak.

• Jatorri anitzekoentzat parte hartzerako guneak eta jabekuntzarako
dinamikak sortzen dituenak.

• Euskara sustatzen dutenak, kohesiorako elementu komun gisa.

• Entitateen edota beste motatako gizarte eragileen arteko elkarlana eta
esperientzia- trukea aintzat hartzen dituenak.
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EZ DIRA DIRUZ LAGUNDUKO

�Entitateko bazkideentzat soilik diren proiektuak edo
jarduerak.

�Arrazakeria eta xenofobiaren aldeko jarduerak.

�Genero ikuspegirik gabeko proiektuak eta emakumeen
irudi estereotipatua edota pasiboa sustatzen dutenak.
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• Irizpideak (gutxienez %50)

1. Gaitasuna eta prestasuna era koordinatuan lan
egiteko beste elkarte eta erakundeekin.

2.- Entitatearen ibilbidea, egonkortasuna,
iraunkortasuna eta zenbateraino dagoen
errotuta Donostian.

3.  Proiektuaren bidez jorratu nahi dituen
beharrei antzematea eta horiek
justifikatzea, proiektuaren barne koherentzia.

4.- Proiektua iraunkorra izateko
borondatea, ekintza lehenago onartutako
proiektuen segida edo osagarria izatea.

5.- Gizartean izango duen eragina eta
ondorioa. 

6.- Donostiarrak jardueran
inplikatuta egotea

7.- Proiektuak bere garapenean genero
ikuspegia barneratzea. 

8.- Proiektua edo jardueraren
garapenean euskararen erabilera.

9.- Elkar ezagutzearen eta aitortzearen
aldeko harremanak bultzatzea. 
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� Diru laguntza lerroaren hainbat ezaugarri:
• Elkarte bakoitzak gehienez 2 PROIEKTU aurkeztuko ditu.

• Dirulaguntza, gehienez gastuen %80 izango da eta gutxienez
600 eurokoa, diruz lagundu beharreko gastuek kantitate hori
gainditu ezean.

• Gastu administratiboak BAI: aurrekontuaren %10raino.

• Dokumentazio osagarria: memoria eta elkartearen helburu eta
ibilbidearen deskribapena.

• Ordaintzeko modua: %70 behin betiko ebazpenarekin batera
emango da eta %30 diru laguntzaren justifikazioaren ondoren.

• Aurrekontua  53.000 euro
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DIRU LAGUNTZA JASO IZAN DUTEN
PROIEKTUEN ADIBIDEAK

PROIEKTUA: “Topak X Encuentros Interculturales de Urgull” (BAN DA BAT)

PROIEKTUAK ZITUEN ELEMENTU ERREZTATZAILEAK
UDALAK  AZTERTU AHAL IZATEKO

- Deskribapen orokorra eta justifikazioa
- Helburu orokorrak eta zehatzak
- Mota ezberdineko ekintzen erlazioa: erakusketa, bazkaria, antzerkia, musika...
- Jatorri anitzeko donostiarren parte hartzea
- Gizarte eragile ezberdinen parte hartzea
- Ingurumenaren zaintza
- Ebaluaketa sistema eta adierazleak: parte hartzaileen zenbakia ekintza
bakoitzean (norbanakoak eta elkarteak), jarraipen bilerak elkarteekin, ebaluazio
bilerak koordinatzaile eta boluntarioekin...
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PROIEKTUA: “Educación y sensibilización para el fomento de una  sociedad
integrada y respetuosa con la diversidad” (SOS ARRA ZAKERIA)

PROIEKTUAK ZITUEN ELEMENTU ERREZTATZAILEAK
UDALAK  AZTERTU AHAL IZATEKO

- Deskribapen orokorra eta justifikazioa
- Helburu orokorrak eta zehatzak
- Arrazakeriaren kontrako formazioa  eta sentsibilizaziorako ekintzak
- Bertako eta jatorri anitzeko donostiarren parte hartzea
- Ebaluaketa sistema eta adierazleak: aktak, parte hartzaileen zerrendak,
ebaluazio galdetegiak, difusiorako materialak, sare sozialen bitartez gida
deskargatzen dutenen zenbakia, komunikabideetan izandako oihartzuna...
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