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Antolatzaileak :

DIRU LAGUNTZEN KUDEAKETARAKO

GAITASUN IKASTAROA
 

 

Bideratzailea:

                                              Donostia, 2017ko urtarrilak  10

Diru laguntza lerro

bakoitzeko oinarrien

laburpena

HERRI PARTAIDETZA

2.2 Eranskina
Auzo elkarteentzako eta bigarren graduko lurralde

entitateentzako mantentze eta material gastuak
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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 eskuratu
daitezke.
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NORK ESKA DEZAKE DIRU LAGUNTZA?

 AUZO ELKARTEEK

Auzo elkarte gisara hartuak izango dira lehentasunez lurralde ikuspegitik lan komunitarioa
egiten duten entitateak, euren egoitzako auzo mailako ikuspegi orokorra dutenak, eta
beraien ekinbidea jarraikortasunez garatzen dutenak.

• BIGARREN GRADUKO LURRALDE ENTITATEAK

ZERTARAKO?
• Elkarte eta entitateen ohiko ekintzak kudeatzeko mantentze gastuak eta material

inbentariagarria ordaintzeko, beren burua antolatzeko gaitasuna areagotzeko.

 LEHENTASUNA EMANGO ZAIE Ordezkari organoa elkarte bakoitzaren lan esparru
geografikoaren eremuan hauteskunde prozesu irekiaren bidez osatzen duten elkarteei.

ENTITATEEK 11200n ESKAERA INPRIMAKI OROKORRA ETA
LERRO HONEN BERARIAZKOA DEN 11202n INPRIMAKIA

BETE BEHARKO DITUZTE
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• Diruz laguntzeko moduko gastuak

A) GASTU ARRUNTA
–Lokalen alokairu eta mantentzea

–Hornidurak: garbiketa, argi-indarra, telefonoa...

–Bulegoko material suntsikorra
–Inprimategiko edizio orokorrak

–Informatika ekipoen mantenua

–Web orriak

–Aseguruak
–Gestoriak

–Federakuntza edo koordenakunde kuotak

B.) MATERIAL EROSKETA

–Egoitzarako oinarrizko altzariak

–Suntsikorra ez den bulegorako materiala
–Hardware material informatikoa eta ikusentzunezkoa
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KONTZEPTU HAUEK EZ DIRA DIRUZ LAGUNDUKO :

– Gabonak, Kaldereroak, Danborrada eta antzeko ekitaldietako gastuak, betse diru
laguntza batzuk jaso ditzaketelako

–  Beste elkarteen ekimen edo jardueretara bideratutako gastuak: Korrika, jaiak…

–  Ekintza zehatzei lotutako trofeo eta oroigarriak, Hitzaldietan parte hartzeagatik dirua
edo opariak (Partaidetzakoak eta Hirigintzakoak izan ezik, berariazko diru laguntzarik
ez dutelako)

– Banku kontuetako interes zordunak, gainkargu nahiz isun administratibo eta penalak,
eta auzi prozeduretako gastuak. (Tributuak gastu subentzionagarriak dira entitate
onuradunak benetan ordaintzen dituenetan.)
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 GEHIENEZKO DIRU LAGUNTZA: 1.960€
DIRU LAGUNTZAREN BANAKETA
 A.) GASTU ARRUNTA

–Udal Diru laguntza partidak duen Aurrekontuaren  %40 kopuru berdinean hainbanatuko da
elkarte onuradun guztien artean. Lehentasuna duten elkarteek bikoitza konputatuko dute

– Udal Diru laguntza partidak duen Aurrekontuaren % 30 gastu arruntera bideratuko da ere,
eta entitate bakoitzak eskatutako zenbatekoa entitate guztiek batera hartuta eskatu duten
zenbateko osoarekin haztatuz kalkulatuko da.

B.) MATERIAL EROSKETA

 Udal Diru laguntza partidak duen Aurrekontuaren % 30 material erosketara bideratuko da:
entitate bakoitzak eskatutako zenbatekoa entitate guztiek batera hartuta eskatu duten
zenbateko osoarekin haztatuz kalkulatuko da. Gehienez 400 euro.

Eskaerarekin batera aurrekontua aurkeztu beharko da eta zuriketarekin batera faktura.

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