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Antolatzaileak :

DIRU LAGUNTZEN KUDEAKETARAKO

GAITASUN IKASTAROA 2017
 

 

Bideratzailea:

 Donostia, urtarrilak  10, 2017

Diru laguntza lerro

bakoitzeko oinarrien

laburpena

INGURUMENA
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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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�ZE MOTATAKO PROIEKTUAK JASO DEZAKE DIRU LAGUNTZA?

a) Ingurumenaren arloan lan egiten duten elkarteen mantenua.

b) Ingurumenaren alorrean programa bereziak gauzatzeko.

Hurrengo HELBURUEI LOTUTA dauden proiektuek lehentasuna izango dute:

• Hiri hondakinen prebentzioa , eta horiek berrerabiltzea, birziklatzea
eta/edo horiek konpostgintzarako erabiltzea.

• Udalerrian (Artikutza barne) biodibertsitatea  babestea edota sustatzea
(sentsibilizazio eta zabalkunde programak, azterketak ekintza zehatzak...).

• Udalerrian negutegi efektuko gas gutxiago isurtzea  (mugikortasun jasangarri
ekintzak, energi arlokoak etab.)

• Osasun sustapena
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� DIRU LAGUNTZA OINARRIETAKO IRIZPIDE GARRANTZITSUENA K:

• Proiektuaren helburuak  diru laguntzetan zerrendatutako lehentasun helburuekin
bat etortzea.

• Proiektuaren kalitate teknikoa ; batez ere diseinua, metodologia, baliabideen
antolakuntza, izaera berritzailea, bi elkarte edo gehiagoren artean garatzea
baloratzen da.

• Elkartearenak diren baliabideen ekarpena : giza baliabideak, bereziki
boluntarioak, jarduera gauzatu ahal izateko elkarteak berak jartzea.

• Proiektuak ebaluazio eta adierazleen  atala izan dezala.

• Udalerriko partaidetza  jardueretan entitateak duen parte hartzea.

• Euskararen erabilera sustatzea.

• Balorazio teknikoa gainditu duten proiektuei, proiektua aurkeztutako
aurrekontura egokitzea  baloratuko zaie. Doiketa faktorea aplikatuko da
balioaren arabera.
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DIRU LAGUNTZA LERROAREN HAINBAT EZAUGARRI:

SALBUESPENAK DIRUZ LAGUNTZEKO MODUKO GASTUETAN

• Dietak (proiektuari zuzenean lotutakoak izan ezik)
• Udalerritik kanpo egindako bidaiak, irtenaldiak… Udalerriko ingurumenarekin zerikusi

zuzena dutenak izna ezik.

• Kilometrajea: zehaztu beharko dira egindako ibilbide bakoitzaren arrazoia, nodik-nora,
data eta kilometroak
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DIRU LAGUNTZA LERROAREN HAINBAT EZAUGARRI:

• Diru laguntzaren banaketa:

A) Mantenua: elkarte onuradun guztien artean hainbanatuko da (gehienez 2000 euro).

B) Proiektua:

–Gehienez 2.000 euro.

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

–.

Aurrekontua 24.500 euro
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�DIRU LAGUNTZA JASO DUTEN PROIEKTUEN ADIBIDEAK

KALAPIE:  “Acercandonos en bicicleta al 2016”
ASOCIACION DE VECINOS DE ULIA:  “ Uliako Lore Baratza”
AÑORGA KULTUR ETA KIROL ELKARTEA:” Jai ezerdinetan hondakinen murrizketa Plana Añorgan”
EGUZKI:  “Landare Inbaditzaileak erausteko auzolana” .

�PROIEKTU HAUEN EZAUGARRIAK:

•Emaitza baliotsuak zientzia ikuspegitik

•Deskribapen tekniko zehatza eta sakona

•Ebaluaketa sistema detailatua

•Eragile asko kontuak hartzen ditu, beraz oso eraginkorra da

•Auzolana bultzatzen du, hau da oso ikuspegi eraginkorra du

•Proposamen berritzaileak

•Aurrekontuak oso ondo ajustatuta
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