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AURKIBIDEA

Xedea eta denbora eremua
Erakunde Onuradunak
Diruz lagun daitezkeen proiektuak.
Laguntzak emateko prozedura
Epeak
Eskaera
Jakinarazpenak eta akatsak
zuzentzea
Esleitzeko irizpideak
Onuradun erakundeen betebeharrak
Zuriketa
Eranskinak
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XEDEA ETA DENBORA EREMUA1.

Proiektuak urtarrilaren 1a eta abenduaren
31 bitartean burutu beharko dira.

Deialdiaren xedea: 
Emakumeen eta gizonen berdintasun erreala

sustatzea. 



2. ENTITATE ONURADUNAK

Irabazi asmorik gabeko elkarte,
federazio eta fundazioak,  haien xede

eta jardun-eremu bakarra
emakumeen eta gizonen berdintasuna

sustatzea denean.



2. ENTITATE ONURADUNAK

... emakumeenak, estatutuen
bitartez baieztatzen da. 

Ez dira sartzen: elk. mixtoak, kirol
elk....



3. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN
PROIEKTUAK

Simplificar y clarificar

En el marco del VII Plan de Igualdad de Mujeres
y Hombres de la CAE

Perspectiva feminista e interseccional





3. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN
PROIEKTUAK

Trebetasunen ikaskuntzarako proiektuak
(eskulangintza, elektrizitatea,

sukaldaritza, arotzeria, etab.) beste jarduera
batzuekin osatu beharko dira,eta/edo

genero-ikuspegia barne hartu beharko dute



3. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN
PROIEKTUAK

Diruz lagunduko ez diren proiektuak:

aisi ekintzak dituztenak

beste erakunde batzuei zerbitzuak
eskaintzen dituztenak

ikuspegi feminista ez dituztenak



4. LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

12.000€ entitate bakoitzeko

2 proiektu gehienez entitate bakoitzeko

2 ordainketa (ematean lehendabizikoa, 75%a eta
bigarrena zuriketaren egokitasuna eta gero, 25%a)



4. LAGUNTZAK EMATEKO
PROZEDURA

Gutxienez 31 puntu
+71 puntukoak ez dira prorrateoan sartzen

- 71 puntukoak prorrateo
jasotako puntuazioaren araberako %a

Zenbatekoaren esleipena:



100€ko diru laguntza
3 entitate aurkeztu dira: 
1. 87 puntu (eskatzen du 50€)
2. 76 puntu (eskatzen du 30€)
3. 50 puntu (eskatzen du
110€)

4. LAGUNTZAK EMATEKO
PROZEDURA

1. 87 puntu: 43,50€ (50€tik 87%)
2. 76 puntu: 22,80€ (30€tik 76%)
100€ - 43,50€ - 22,80€= 33,70€
3. 50 puntu (110€ x 0,61)

dirulaguntza osoa - prorrateoa ez duten
elkartei esleitutakoa

prorrateoa duten elkarteei esleitutakoa



5. EPEAK

Eskaera: otsailaren 27tik martxoaren 26ra

Izapideak egoitza elektronikoren bitartez

Zuriketa: 2022ko martxoaren 1a arte



6. ESKAERA

Proiektua(k) ( I.Eranskinaren
araberakoa), 10 orrialde gehienez
Elkarteen Erregistroko inskripzio eta
zuzendaritza batzorde ziurtagiria

Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

https://www.euskadi.eus/euskal-autonomia-erkidegoko-elkarteen-erregistroa/web01-tramite/eu/


6. ESKAERA

Eguneratutako estatutuen kopia
Programa garatu behar duenak emakumeen eta
gizonen berdintasunaren alorreko prestakuntza
eta/edo esperientzia duela egiaztatzen duten
agiriak
Identifikazio Fiskaleko txartelaren kopia (aldez
aurretik aurkeztu ez bada)



7. JAKINARAZPENAK ETA AKATSAK
ZUZENTZEA

Akatsak zuzentzea: aurkeztutako dokumentazioan zerbait
zuzendu edo aurkeztu ez den dokumentazioa aurkeztu. 

Epea: Jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik, 10 egun.

 Edozein jakinarazpen egoitza elektronikoaren
bitartez egingo da, jaso izanaren abisua eskaera

digitalean emandako posta elektroniko eta
mugikorrean jasoko delarik.



8. ESLEITZE IRIZPIDEAK

 Proiektuaren kalitate teknikoa.  50 puntu arte

Proiektuaren berariazko neurriak . 40 puntu arte

Erakundearen ibilbidea emakumeen eta gizonen
berdintasunaren arloan. 10 puntu arte



9. ERAKUNDE ONURADUNEN
BETEBEHARRAK

Dirulaguntza onartu (15 egun pasata onartutzat ematen da)

Helburu berdinarekin jasotzen diren dirulaguntzen informazioa
Emakunden jakinarazi

«Datuen alta/Hirugarren interesduna» inprimakia aurkeztea,
aldez aurretik aurkeztu ez bada edo aldaketak izan baditu



9. ERAKUNDE ONURADUNEN
BETEBEHARRAK

Edozein aldaketa dela idatziz jakinarazi, Emakunderen baieztapena beharko da

Emakunderen erakunde marka agerraraztea

Proiektuaren fase guztietan hizkuntzaren erabilera ez sexistarik

Publizitate guztia euskaraz eta gaztelaniaz joan behar da



10. ZURIKETA
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

Memoria teknikoa
Memoria ekonomikoa
Facturak
100€ baino gehiagoko fakturak ordaindu izanaren agiria
PFEZa ordaindu izanarenagiriak
BEZetik salbuetsita dagoela egiaztatzeko egiaztagiria



10. ZURIKETA

Diruz lagundutako jardueratik sortzen den produktua
Diruz lagundutako jardueren publizitatean
Emakunderen  lankidetza agertu dela

Proiektu bakoitzari emandako dirulaguntza zein den
zehaztuko da, eta horren arabera zuritu beharko da

Aurkeztu beharreko dokumentazioa



10. ZURIKETA

Feminismoaren historiari buruzko prestakuntza... 2.200€
Herriko emaginei buruzko erakusketa ................... 750€

A elkarte feminista, 2 proiektu aurkeztu ditu:
1.
2.

Adibidez:



10. ZURIKETA

- Esleitutako dirulaguntza soilik zuritu behar da
- Emandakoaren ohiko gastuak 15%a gehienez (proiekturi
lotutako desplazamenduak, telefonoa, gelen alokairua...)
Zabalkundea eta idazkaritza teknikoa kanpo gelditzen da.

Zer eta zenbat zuritu:



11. ERANSKINAK  I. ERANSKINA - PROIEKTUA

Proposamen bat, gidoi bat, esleipen
irizpideetan islatzen direnak

4 atal, entitatearen datuak, deskribapen
teknikoa, deskribapen ekonomikoa,

entitatearen ibilbidea



11. ERANSKINAK  II ERANSKINA - ZURIKETA

2 atal, memoria teknikoa y memoria ekonomikoa

 6 orrialde gehienez

Publikatutako materialak posta arruntaz bidali
daitezke (liburuak, ikerketak...)



11. ANEXOS II ERANSKINA - ZURIKETA

Zer baloratzen da?
 - Proiektuan (eskaera) aurkeztutakoa betetzen dela
- Amaierako balantzea aurrekontuarekin bat datorrela
(gutxi gora behera)
- Emate balorazioan lortutakoaren adierazleak islatzea
(ikuspegi feminista, euskera, erantzukidetasuna...)



Saio honetan
ebazpenaren edukiaren
zati bat soilik ikusi da,

hura osorik eta
arretaz irakurtzea
gomendatzen da. 



GALDERARIK?



Nirekin harremanetan jartzeko: 
Haizea Miranda
945 016 736

h-miranda@euskadi.eus



Mila esker zuen parte hartzeagatik eta
ZUEN EGUNEROKO LANAGATIK !

 


