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- Pertsona fisikoak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak edo euskal kultura eta hizkuntza sustatzeko edo immigrazio alorrera,
bizikidetzara eta interkulturalitatera zuzenduta dauden elkarteak.

- Proiektu bat aurkeztu nahi duten pertsona interesatu orok adin-nagusitasuna gainditu beharko du.

- Proiektu bat aurkeztu nahi duten pertsona, erakunde edo talde orok, proiektuak aurkezteko epea baino lehen ospatuko den
doako sormen espazioan parte hartu beharko dute.

PARTE HARTZEA



- Deialdi bakoitzeko gehienez hiru proiektu aurkezteko aukera izango dute programara atxikitutako elkarte eta partaideek.

- Jarritako helburuei erantzuten dioten proiektu eta ekintza desberdinak onartuko dira, ondorengo atal hauei lotuta dauden
bitartean:

Formakuntza
Sentsibilizazioa
Partaidetza
Aisia eta ikuskizunak

PROIEKTUAK

-Proposamen guztiak epe barruan aurkeztu behar dira eta ondorengo irizpideei erantzun beharko diete, funtsezkoak izango baitira
proposamenak balioesteko eta emaitzak ondorioztatzeko:

• Proposamenetan murgildutako elkarteak (sail ezberdinetako elkarte multzoak egindako proposamena oso modu onean
balioetsiko da.
• Udalerrian eta Getxoko agendako festa,ikuskizun eta jaialdi esparruan proiektu/ekintza ezartzea.
• Herritarren partaidetza sustatu..
• Euskararen erabilera eta euskal kultura sustatu.
• Ikuspegi interkulturala gehitu.
• Proiektu/ekintzek gizartean eta komunikabideetan inpaktatzeko gaitasuna.
• Erakunde, talde eta pertsonen arteko sare lankidetza sendotu.
• Genero ikuspegia txertatu.



- Hautatutako proposamenak 2.000 euroko diru-hornidura izango du. Proiektu/ekintzak garapen egokia izan dezan, dirua bere sail
ezberdinen artean banatzeko askatasuna dago.

- Pertsonek, elkarteek, taldeek etab. proiektu/ekintza burutzeagatik ezingo dute onura ekonomikorik jaso.

- Proiektuarentzat den diru-hornidura, hautatutako proiektuaren eta bere sustatzailearen zerbitzura egongo den aholkularitza
sistema batekin sendotuko da.

PROIEKTUEN ETA DIRU-
HORNIDUREN EPAIA

sistema batekin sendotuko da.

- Proposamenen epaia bi bide osagarriren bitartez egotziko da, hauen batuketak azken epaia emanez:

- Bozketa publikoa:

• Blogaz gain, proiektuaren Sare Sozialen bitartez egingo da.

• Proiektuak aurkezteko epemuga amaitzean jakingo da jasotako proposamenen inguruko bozketa publikoa egiteko
epea.

• Proposamenen gaineko balorazio publikoa epaiaren %40a izango da.



- Talde sustatzailea:

• Proposamenak baloratzea eta prozesuaren gardentasuna bermatzeko 6 pertsonez osatutako talde sustatzaile
bat sortuko dugu. Programako sail ezberdinetako partaideek osatuko dute hau, programaren helburuekin
erlazionatutako pertsonak barne, herriko Euskara eta Immigrazio sailekoak.

• Aurkeztutako proposamen desberdinak talde honek baloratuko ditu, bere iritzia epaiaren %60a izanik.

• Talde sustatzaile honek aurretik aipatutako irizpideak betetzen ez dituzten proposamenak gaitzesteko
ahalmena du.ahalmena du.

• Era berean talde sustatzaileak, proiektuaren bultzatzaileei proposamenaren inguruko informazio gehigarria
eskatzeko ahalmena du.

• Talde sustatzaileak halaber, momentu oro ekoizpen prozesuaren eta proiektuaren inplementazioaren inguruko
informazioa eska dezake.



- Aurrekontu prozesua erraztearren eta ondorengo kostuen justifikazioa, proiektuaren koordinatzaile enpresak, proiektuan nahasia
dauden elkarte eta pertsonen zerbitzura gai hauen inguruko gidaliburu bat jarriko du.

- Proiektuen kostuak justifikatzeko epea, berau martxan jartzen denetik gehienez 30 egunekoa da. Honetarako ekintzaren
zehaztasunak agertzen diren memoria baten aurkezpena beharrezkoa izango da (honetarako ere gidaliburu bat emango da).

JUSTIFIKAZIOA


