
DIRULAGUNTZAK 2022: 8.1  EMAKUMEAK: TOPAKETAK ETA GIZARTEAN PARTE
HARTZEA  

Espte.

TITULARRA - INTERESDUNA / TITULAR - PERSONA INTERESADA
Eskatzailea NANa edo bestelako identifikazio agiriren bat 

Jakinarazpenetarako helbidea PK Herria Probintzia 

 Finkoa  Mugikorra  e-posta  

Elkartearen izena IFK 

Elkartearen helbidea  e-posta   Finkoa 

Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistro Orokorreko zkia.

AS 

Harremanetarako hizkuntza 

           Euskara            Ele bitan                               

Sexua 

   Emakumea                     Gizona                    Ez-bitarra

Harreman modua 

   Paperean                Elektronikoa

Diru-laguntza eskatuko den jarduera 

Diru-laguntza ingresatu beharreko kontu korronte zkia. (IBAN 24 digitu) 

Eskatzailea NANa edo bestelako identifikazio agiriren 
bat 

Kostu osoa Eskatutako kopurua  
         

AITORTZEN DU sinatzaileak, bere ardurapean, adierazi dituen datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak direla.
DATUEN BABESA. Datu pertsonalak babestearen inguruan indarrean dauden arauei jarraiki, hau adierazten dizugu: inprimaki honetan jasotako datuak egiaztatu edo osatu ahal izango dira
beste administrazio publiko batzuei kontsulta eginda. Datuok Udalak tratatuko ditu bere eskuduntzen araberako eginkizunak eta zerbitzuak aurrera eramateko. Udalak zure datuak legearen
arabera tratatuko ditu, beharrezko segurtasun neurriak hartuz eta hirugarrenei lagapenak legeak aurreikusitako kasuetan bakarrik burutuz. Informazio gehiagorako kontsutatu gure pribatasun
politika:  https://uzt.gipuzkoa.eus/home.do?De=EU06712216.  Era berean,  jakinarazten dizugu datuak atzitu,  zuzendu,  ezereztu,  berauen aurka agertu,  tratamentua mugatu eta datuen
eramangarritasunari buruz dagozkizun eskubideak baliatzeko aukera duzula, idatziz, telematikoki, aurrez aurre edo posta arruntaz Udalera zuzenduz; Herriko Plaza z/g 20100 Errenteria.
Azkenik, beste pertsona fisiko batzuen datuak helarazten baldin badituzu, pertsona horiei aurreko guztiaren berri eman beharko diezu.

       Udal informazioa jaso nahi dut: e-posta, SMS, etb.

Errenteria,

   Eskatzailea 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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DIRUZ LAGUNDU BEHARREKO PROGRAMARI DAGOZKIONEZ:

Gastuak – Kontzeptua: Zenbatekoa 

   Elkartearen gastuak

Erantzukizun zibileko asegurua

Aholkularitza-gastuak

Garbiketa-gastuak

   Ikastaroen gastuak

GASTUAK GUZTIRA:

Sarrerak- Kontzeptua: Zenbatekoa   

Programa  burutzeko  eskatzaileak  egindako  ekimenen  bitartez  jasotako  diru-
kopurua

Ekintzak finantzatzeko eskatzaileak berak jarritako baliabideak 

Beste  erakunde  ofizialen  dirulaguntzak  (bere  kasuan  eskatutako  dirulaguntzen
erantzukizunpeko deklarazioa erantsi)

Udalak emandako beste dirulaguntzarik

Parte-hartzaileen kuotak

SARRERAK GUZTIRA:

Aurkeztutako programaren aurrekontua GUZTIRA

ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA
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1.- IKASTURTEA: 2022 - 2023

2.- TALDEA: 

3.- UDALARI DIRUZ LAGUNTZEKO ESKATZEN ZAIZKION IKASTARO ETA EKINTZAK             

Ekintza bakoitzeko taula bat bete 

1. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrerak

Kostua

AZALPENA
- Ikastaro edo ekintza: Egingo de ikastaro edo ekintzaren izena
- Helburua: Ikastaro edo ekintzak lortu nahi duen helburua
- Eguna eta ordutegia: Aurrera eramango den asteko egun edo egunak eta ze ordutegitan emango den
- Orduak guztira: Urte guztian zehar emango diren ordu kopurua
- Parte hartzaile zenbakia: Parte hartuko duten pertsonen aurreikuspena
- Irakaslea: Ikastaroa emango duen irakaslearen izen abizenak
- Diru-sarrera: Ikastarorako jasoko den diru-sarreraren aurreikuspena
- Kostua: Ikastaroak izango duen kostuaren aurreikuspena

Honez gain,  ekintza  bakoitzeko aurkeztu  behar  da  ikastaroa  ematen duen pertsonaren  kurrikuluma eta  ikastaroak  duen
helburu, metodologia eta genero ikuspegia txertatzen duen edo ez. Genero ikuspegia txertatzen badu, adierazi behar da nola.
Kurrikuluma eta proiektua ikastaroa ematen duen pertsonak prestatu behar ditu.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA / EL/LA ALCALDE/SA DEL AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA
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2. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrerak 

Kostua

3. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrerak 

Kostua

4. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrerak 

Kostua
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5. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrerak 

Kostua

6. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrerak

Kostua 

7. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea 

Diru-sarrerak

Kostua 
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4.- PROIEKTUARI BURUZKO DATUAK

Emakumezkoa Gizonezkoa Besterik

Jardueraren  onuradun
kopurua

Jarduerarako  kontratatutako
pertsona kopurua 

Jardueran  parte  hartu  duen
boluntario kopurua

KONTUAN HARTU AL DA EMAKUMEEK JASATEN DUTEN DESBERDINTASUN SOZIALA? HORRI AURRE
EGITEKO NEURRIAK HARTU DIRA?

Hasierako diagnostikoan

Azaldu

Proiektuaren helburuetan

Azaldu

Proposatutako jardueretan

Azaldu

Ebaluazioan

Azaldu

AURREKUSI AL DA INOLAKO NEURRIRIK PROIEKTUAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONEN BIZITZA

PERTSONALA ETA FAMILIA-BIZITZA JARDUEREKIN UZTARTZEKO?
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5.-  ELKARTEAK EGINGO DITUEN BESTE IKASTARO EDO EKINTZAK

Ekintza bakoitzeko taula bat bete

1. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrera

Kostua

AZALPENA
- Ikastaro edo ekintza: Egingo de ikastaro edo ekintzaren izena
- Helburua: Ikastaro edo ekintzak lortu nahi duen helburua
- Eguna eta ordutegia: Aurrera eramango den asteko egun edo egunak eta ze ordutegitan emango den
- Orduak guztira: Urte guztian zehar emango diren ordu kopurua
- Parte hartzaile zenbakia: Parte hartuko duten pertsonen aurreikuspena
- Irakaslea: Ikastaroa emango duen irakaslearen izen abizenak
- Diru-sarrera: Ikastarorako jasoko den diru-sarreraren aurreikuspena
- Kostua: Ikastaroak izango duen kostuaren aurreikuspena

Honez  gain,  ekintza  bakoitzeko  aurkeztu  behar  da  ikastaroa  ematen  duen  pertsonaren  kurrikuluma  eta  ikastaroak  duen
helburu, metodologia eta genero ikuspegia txertatzen duen edo ez. Genero ikuspegia txertatzen badu, adierazi behar da nola.
Kurrikuluma eta proiektua ikastaroa ematen duen pertsonak prestatu behar ditu.

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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2. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrera

Kostua

3. EKINTZA

Ikastaro edo ekintza

Helburua

Eguna eta ordutegia

Orduak guztira

Parte-hartzaile kop.

Irakaslea

Diru-sarrera

Kostua

6.- PARTE HARTZEAREN INGURUAN

Bai Ez Zeintzuk?

Udalarekin edo tokiko eragileekin batera jarduerak antolatuko
al dituzue?

Udalak  deitutako  ikasturteko  koordinazio-bileretan  parte
hartuko al duzue?

7.- ELKARTEAK EGINGO DITUEN IKASTARO EDO EKINTZEN INGURUAN

Bai Ez Zein?

Ekimenen baten partaide gehiengoak %33 baino gehiagoko 
ezgaitasuna  du?

8



8.- KULTUR ANIZTASUNAREN BEGIRADA TXERTATZEA

Komunikazio Estrategian:
Gauzatuko da? 

-  Diruz lagunduko den programaren kartel, eskuorri edota irudi grafikoetan kultura
eta jatorri aniztasuna islatzen da .

Adibidez:

Erabilitako  argazki,  marrazki  edota  kontzeptuetan  aniztasuna  erakusten  da  (pertsonen
fenotipoak, irudi grafikoen estiloan, ...) *Egitasmoan adierazi nola

eramango den aurrera 

-  Gonbitean,  esku-orrietan,...  komenigarria  ikusten  bada, herrian  dauden  beste
hizkuntza batzuk erabiltzen dira

Adibide  z     :

Hizkuntza inklusiboa izatea, herrian dauden bestelako hizkuntzetara itzultzea, erabiltzen diren
komunikazio kanalak bestelakoak izatea... *Egitasmoan adierazi nola

eramango den aurrera

Pa  r  te-hartze   E  strategia  n   : Gauzatuko da?

- Egiten diren ekintzetan herrira iritsi berriak diren edo/eta bestelako jatorria dutenen
parte hartzea sustatzen da.

Adibidez:

Herrian dauden bestelako, izaera, ibilbide... duten elkarteetara hurbiltzea *Egitasmoan adierazi nola
eramango den aurrera

- Ekintzak ahalbidetzen duela, kultura arteko adierazpenak txertatzen dira 

Adibidez:

Ekintzak ahalbidetzen duela musika kultur anitzak erabiltzea, bestelako erreferentzia kulturalak
txertatzea programazioan (edukian, gidoian, kokalekua ...)

*Egitasmoan adierazi nola
eramango den aurrera

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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9.- HIZKUNTZA OFIZIALEN ERABILTZEKO AURREIKUSPENA

Jarduera 
Orokorra Haurrentzat Gazteentzat Emakume taldeentzat Beste kolektibo batzuentzat

Euskararen erabilera normalizatu eta sutatzeko Udal Ordenantzaren 18. artikulua betetzeko, herritarren eskubideak
bermatu daitezen haiei zuzendutako komunikazioetan gure elkarteak euskara sustatzeko neurri hauek hartuko ditu:

HIZKUNTZEN ERABILERA HERRITARREKIKO HARREMANETAN1

Idatzizko erabilera Ahozko erabilera

Kartelak, oharrak, iragarkiak, eskuorriak, publizitatea Hasierako aurkezpena Megafonia

Euskaraz

Ele bitan 

Baloratuko da (4 puntu gehienez ekintza bakoitzeko) 

Euskeraz antolatzen den ekintzarik aurreikusten da? Bai 

Ez 

Zeintzuk?  

Harremanak Udalarekin

- Dirulaguntza eskatzeko idatzizko tramitazioa euskaraz egiteko saiakera egingo dugu

- Udalarekiko ahozko harremanak euskaraz izan daitezen saiatuko gara

-  Udalarekin  ditugun bileretan  euskaraz  aritu  nahi  duten  pertsonen hizkuntza  eskubideak
errespetatuko ditugu

Oharrak

(1) Hizkuntza eskubideak bermatzen laguntzeko, Udal Hizkuntza Politika Departamentuak hizkuntza aholkularitza zerbitzua ematen 
du.
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Dirulaguntza hau eskatzeko ondorengo agiriak aurkeztu behar dira:

a)NAN (eskaera norbanako batek egina bada) edo IKZ (eskaera erakunde publiko nahiz pribatu batek egina bada)

b) Elkarte edo erakunde eskatzailearen estatutuak. Lehenego aldia bada edo estatutuak aldatu egin baldin badira.

c) Eskaria egiten duen erakundeak  kontu korronte bat ireki duela egiaztatzeko banketxe edo aurrezki kutxa batek
emandako egiaztagiria.

d) Diruz laguntzea nahi den proiektoa, jarduera edo programa, erakunde eskatzailearen organo eskudunak onartua.

e) Lehenago aurkeztu ez bada, aurreko urteko ekintzen memoria.

f) Aurkeztutako jarduera aurrera eramateko, ezin bestekoa bada, aurkezten duenarekin lotura zuzena ez duen  beste
erakunde,  pertsona  edo  zerbitzu  baten  inplikazioa,  beharrezkoa  izango  da,  egitasmoaren  bideragarritasuna
onartzeko, beraien baimena edo adostasuna.

Errenteriako   Udalak  nire  zerga-betebeharrak  (Foru  Ogasunean  aurrean)  eta  Gizarte  Segurantzarekikoak   egunean

ditudan kontsultatuko du. Kasu horretan, ez da beharrezkoa izango agiri bidez egiaztatzea.

Udalak egiaztapen hori egitearen aurka egiten badut, informazio hori agiri bidez egiaztatu beharko dut.

Errenteriako  Udalak  nire  zerga-betebeharrak  (Foru Ogasunaren  aurrean)  eta Gizarte  Segurantzarekikoak

egunean ditudan galdetzearen AURKA NAGO. Beraz, datu horiek agiri bidez egiaztatu  beharko ditut.

 

ERRENTERIAKO UDALEKO ALKATEA
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Eskatzaileak aitortzen du:

1)  Ordezkatzen  duen  elkartea  ez  dagoela  sartuta  dirulaguntzak  jasotzeko aurreikusita  dauden  debeku  kasuetan
(38/2003 Legea, azaroaren 17koa, Dirulaguntzei buruzkoa; 13. artikulua) 

2)  Ordezkatzen  duen  elkarteak  zerga-betebeharrak,  Gizarte  Segurantzakoak  eta  Errenteriako  Udalarenak  egunean
dituela.

3)  Ordezkatzen  duen  elkartea  ez  dagoela  sartuta  inolako  administrazio  edo  zigor-prozeduratan  sexuagatiko
diskriminazioa dela eta.

4) Onartzen duela eskaera honi buruzko komunikazioetarako posta elektronikoa lehenestea eta bere gain hartzen duela
zehaztu duen helbide elektronikoaren funtzionamendu egokia ziurtatzeko ardura.

5) Dirulaguntza jasotzen badu

5.1)  Konpromisoa  hartzen  du  deialdian  adierazitako  baldintza  guztiak  betetzeko,  baita  Errenteriako  udalean
dirulaguntzak  ematea  arautzeko  udal  ordenantzan  xedatutakoa  ere  (2015eko  uztailaren  10eko  Gipuzkoako
Aldizkari Ofiziala -150. zkduna.-)

5.2) Hitz ematen du inor kanpoan uzten ez duen hizkera erabiliz egingo dela diruz lagundutako jarduerak sortzen
duen  komunikazio  guztia  eta  komunikazio  horretan  erabakitako  irudietan,  bermatuko  dela  emakumeen  eta
gizonen presentzia orekatua eta esteroitipatu gabea .

5.3) Egitaraua gauzatzeko erantzukizun osoa bereganatzen du eta beharrezkoak gerta daitezkeen baimen guztiak
eskatuko ditu .

5.4) Egitarauaren garapenean gerta daitekeen edozein ezusteren berri eman eta ustekabekoren bat dela medio,
aurreikusitako gastua egiten ez baldin bada, jasotako dirulaguntzaren zenbatekoa itzuliko du; baita dirulaguntza
jaso zeneko helburuaren mamia aldatzen baldin bada ere.

Errenterian, 

Sinadura:

Errenteriako  Udalak  jakinarazten  dizu  formulario  honen  bidez  jasotako  datu  pertsonalak  Udalaren  titulartasuneko  fitxategi  automatizatu  batean

sartuko direla,  eta  Udalak  erabiliko dituela  indarreko araudian ezarritakoaren arabera (2016/679 EB Erregelamendua,  apirilaren 27koa,  Europako

Parlamentuarena  eta  Kontseiluarena,  pertsona  fisikoen  datu  pertsonalen  tratamenduaren  inguruko  babesari  buruzkoa,  eta  5/2018  Lege  Errege-

dekretua, uztailaren 27koa, Espainiako zuzenbidea Europar Batasunaren datuak babesteari buruzko araudira egokitzeko neurri urgenteei buruzkoa).

Datuak eskuratu, zuzendu, ezeztatu eta aurkaratzeko eskubideak balia ditzakezu Errenteriako Udalari idatzi bat zuzenduta.  
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