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Antolatzaileak :

DIRU LAGUNTZEN KUDEAKETARAKO

GAITASUN IKASTAROA 2017
 

 

Bideratzailea:

                                              Donostia, urtarrilak  10, 2017

Diru laguntza lerro

bakoitzeko oinarrien

laburpena

BERDINTASUNA



2

OHARRA:
Dokumentu honetan Diru laguntza lerroaren

ezaugarri nagusiak laburbiltzen dira.

Diru laguntza prozesuaren barne, baliodun
erreferentzia bakarra Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean

argitaratu zen deialdia da

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

Webgunean eskuratu
daitezke.
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• Nork eska dezake diru laguntza?
• Emakume-elkarteek

• Elkarte mistoek, baldin eta emakumeen idazkaritza badute, eta horren helburua
baldin bada elkarteen mugimendu mistoan emakumeen parte-hartze aktiboa
sustatzea

• Ze motatako proiektuak jaso dezake dirulaguntza?
Proiektu edo ekintzak: gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bultzatzeko edo
eta udalerriko bizitza politiko, ekonomiko, sozial eta kulturaren esparru guztietan
emakumeen elkartegintza eta parte hartzea sustatzeko
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DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO JARDUEREN LABURPENA (OINARRIAK IKUSI)

a.- Esparru guztietan gizonen eta emakumeen artean berdintasun benetakoa eta
eraginkorra bultzatzen duten proiektuak edo jarduerak.

b.- Emakumeen eskubideen inguruko sentsibilizazio, trebakuntza eta zabalkunde
proiektuak edo jarduerak.

c.- Emakumeen egoera sozio-politikoari buruzko eztabaida eta hausnarketa sustatzen
duten proiektuak edo jarduerak

d.- Emakume-elkarteen eta lankidetza elkarteen arteko elkarlana eta esperientzia
trukaketa aintzat hartzen duten proiektuak

e.- Emakumeen historia eta pentsamendu feminista ikertzea eta berreskuratzeari
zuzendutako proiektuak, baita emakumeen erreferentzia eta genealogia sortzen
dutenak ere.

f.- Diruz lagundutako jarduerari lotutako mantentze-gastuak (argindarra, telefonoa,
bulegoko materiala, eta abar).

g.- Ezaugarri bereziak dituzten emakumeen kolektiboen bizi baldintzak hobetzera
bideratutako proiektuak edo zerbitzuak.

BERDINTASUNABERDINTASUNA
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DEIALDITIK KANPO DAUDE:

a.- Edozein kontzeptutan inbertitzera bideratutako edo irabazi asmoko eskaerak.

b.- Elkarteko bazkideentzat soilik diren proiektuak edo jarduerak.. 

c.- Beren edukiengatik eta helburuengatik udalaren beste deialdi batzuei dagozkien
eskaerak.

d.- Aisialdirako baino ez diren jarduera proiektuak.

e.- Genero-ikuspegirik gabeko proiektuak. 
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PROIEKTUEI EDO JARDUEREI DIRU LAGUNTZAK EMATEKO ORDUAN
 ERABILTZEN DIREN IRIZPIDE OBJEKTIBOAK
• Proiektuak bere garapenean genero ikuspegia barneratzea (justifikazioan, helburuetan, 
jardueretan, metodologian, ebaluazioan, talde teknikoaren edo kontratatu beharreko 
pertsonen profil profesionalean). 
•Proiektuaren kalitate teknikoa, sailartekotasuna, koherentzia, originaltasuna 
eta alderdi berritzaileak, aurrez aztertutako beharren diagnostikoak egitea,
 gizartean izango duen eragina eta ondorioa, elkartearen estrategia zabalean 
kokatutako proiektua...
•Emakume elkarte batek aurkeztutako proiektua izatea, emakumeen jabekuntza helburu 
duten proiektuak, emakume gazteen partehartzea eta sentsibilizazioa sustatzen duten 
proiektuak, ezaugarri bereziak dituzten taldeak zehazten dituzten proiektuak 
edo xede talde jakinei zuzendutako jarduerak. Berdintasunean gizonezkoen 
sentsibilizazioa eta partehartzea sustatzen dituzten proiektuak, 
bizitza pertsonala, lanekoa eta familiakoa bateratzen edota banatzen laguntzen duten 
proiektuak... 
•Donostiako Emakumeen Etxearen proiektuaren inguruan antolatutako programak 
edo zerbitzuak antolatzea, auzoetan, elkarteen mundua  indartzea eta horien arteko 
sareak sortzea helburu duten proiektuak,  
•Euskararen erabilera 
IRIZPIDE ETA PUNTUAZIO GUZTIAK EZAGUTZEKO OINARRIAK IKUSI
Proiektuak gutxienez 30 puntu lortu behar ditu



7

•   Hainbat ezaugarri

• Elkarte bakoitzak 2 PROIEKTU aurkeztu ditzake
•  Emandako diru laguntza beti izango da 500 eurotik gorakoa, diruz laguntzeko

        modukoak diren gastuek kantitate hori gainditu ezean.

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

• Zuriketa epea 2017ko urtarrilaren 31a
 .

• Aurrekontua 60.000 euro

BERDINTASUNABERDINTASUNA
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Eranskin

berezia:

11203n
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