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Antolatzaileak :

DIRU LAGUNTZEN KUDEAKETARAKO

GAITASUN IKASTAROA 2017
 

 

Bideratzailea:

 Donostia, urtarrilak  10, 2017

Diru laguntza lerro

bakoitzeko oinarrien

laburpena

GIZARTE EKINTZA
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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 eskura
daitezke.



3

Nork eska dezake diru laguntza?
• Gizarte Ekintzaren arloan lan egiten duten irabazasmorik gabeko erakundeek

• Egoitza edota jarduteko esparrua Donostian dutenak edota Udalak interesekotzat
jotzen duen presentzia dutenak

OHIKO ESKATZAILEAK

•Gaixotasunekin eta mendekotasunekin lotutako elkarteak
•Gizarteratzearekin lotutako elkarteak
•Adinekoekin lotutako elkarteak
•Haurtzaroaren babesarekin lotutakoak
•Gizarte-harremanak sustatzearekin lotutakoak

GIZARTE EKINTZAGIZARTE EKINTZA
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Ze motatako proiektuak jaso dezake diru laguntza?

A) Elkartearen ohiko jarduerarekin zerikusia duten proiektuak

•Elkarteen mantenua
•Sentsibilizazio, hezkuntza eta informazio ekintza espezifikoak eta/edo boluntarioak
erakartzeko eta prestatzeko jarduerak
•Esku hartzeko programa espezifikoen garapena, elkartearen jardueraren xede diren
kolektiboei zuzenduak

Gehienez, 5.000 euroko laguntza jaso dezake

B) Udaleko zerbitzu sozialek igarritako premia jakinak estaltzen dituzten
proiektuak edo proposaturiko zerbitzu edo programan  udaleko zerbitzu sozialek
parte hartzeko bideak jartzea ahalbidetzen dituztenak

Gehienez, 15.000 euroko laguntza jaso dezake

GIZARTE EKINTZAGIZARTE EKINTZA
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Zein Jarduera mota:

Udaleko Gizarte Zerbitzuek esku hartzen duten eremuetakoak izan beharko dute.
Eta ikuspegia honako hau:

komunitarioa
oinarrizko beharrak asetzea helburu dutenak

KANPO GERATZEN dira: hezkuntza, osasuna, enplegua eta/edo justizia.

DEIALDIAK EZ DITU KONTUAN HARTZEN HONAKO HAUEK:
•Inbertsio-gastuak
•bazkideentzako soilik antolatutako jarduerak

GIZARTE EKINTZAGIZARTE EKINTZA
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• Elkarte bakoitzak 2 PROIEKTU aurkezteko aukera 
ORDAINTZEKO MODUA: %70 behin betiko ebazpenarekin eta %30 diru

laguntzaren justifikazioa egin ondoren

INPRIMAKIAK

Eskaera orria: 11200n + Proiektuaren datuak: 11201n
Dokumentazio osagarria: aurreko urteko jarduera-memoria eta elkartearen
helburu eta ibilbidearen deskribapena

•Aurrekontua 284.600 euro

GIZARTE EKINTZAGIZARTE EKINTZA



7

•Irizpideak

• Boluntarioek burututako jarduerak

• Donostian bizi diren pertsonen parte hartzea aurreikusten duten jarduerak
bultzatuko dira.

• Elkartearen Ibilbidea, tamaina eta garrantzia

• Koherentzia eta egokitasuna
• Eragina, onuradunak eta emaitzak

• Proiektuaren kalitate teknikoa

• Elkartearen berezko ekarpena (baliabideak)
• Aurrekontu egokitua eta kofinantziazioa

• Genero ikuspegia

GIZARTE EKINTZAGIZARTE EKINTZA


