BERMEOKO AUZOETAKO JAIAK FINANTZATZEKO 2018. URTEKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK
LUGINTZA SAILA

UDAL AREA-SAILAERAKUNDEA:
INSTRUKTOREA:

AMAIA ELORZA

BALORAZIO
BATZORDEA:

Lugintza Batzordea
2018 urteko Bermeoko auzoetako jaiak finantzatzeko diru laguntzen programa

DIRU-LAGUNTZA
ARLOA:
KODEA:
34.900,00 €. PARTIDA 00900-33830-4810303
AURREKONTUAN
ZEHAZTUTAKO DIRUKOPURUA:





HELBURUA:

Tradiziozko auzoetako jaiak bultzatu
Auzotarren arteko bizikidetza bultzatu
Bermeoko auzoen artean harremanak sendotu
Herriari ezagutzera eman auzoak eta euren ohiturak

Eskariak aurkezteko epea, jaiak ospatu baino hilabete arinago izango da.
EPEA:
BALORAZIO ERIZPIDE
ZEHATZAK:

Programatutako egitarauaren
garrantzia kontuan hartuko da eta
modu berezian baloratuko dira izaera
tradizionala, herrikoia eta herrian
sustraituta dauden ekitaldiak eta jaiak
badira
2 urte arte
3 urtetik 14 urtera arte
15 urte baino gehiago
Programatutako ekitaldiek aurreko
urtean izan duten herritarren partehartzea
300 pertsona arte
300 pertsonatik gora
Programatutako ekitaldietan
euskararen erabilera
Idatziz
Idatziz eta ahoz

Udaleko Kultura eta Hezkuntza
Sailaren
ildo
estrategikoekin,
helburuekin eta irizpideekin bat
etortzea
eta
euskal
kulturaren

30 puntu arte

5
15
30

10 puntu
10
20
15 puntu arte
10
20

10 puntu
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ekitaldia izatea
Programaren interesa eta aniztasuna
Umeentzako ekitaldiak
Nagusientzako ekitaldiak

10 puntu arte
5
5

Beste finantzaketa iturri batzuk
Aurrekontuaren %5etik %20ra arte
Aurrekontuaren %20a baino lehenago

10 puntu arte
5
5

Pertsona fisikoak eskatu ahal izango ditu, honeek baldintzak betetzen baditu:
ESKATZAILEAK:
Auzoko alkatea izatea.

DIRUZ LAGUNGARRIA
DAN KONTZEPTUA PROGRAMA:

PROZEDURA ETA
AURKEZTU
BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA:

Arlo honetako diru laguntzak emango dira honako gastu honeek finantzatzeko:
musika saioak, kultura arloko saioak, kirol saioak, umeentzako ekitaldiak,
azpiegitura, kaleak apaintzeko apaingarriak eta jaia girotzeko beharrizanak,
publizitatea, oroigarriak eta sariak. Jatorduak onartuko dira, beti be, aurrekontu
osoaren % 25a baino gutxiago bada.
Diru laguntza eskaria 194 eranskinean aurkeztuko da, datu guztiak ondo bete
ondoren eta 193 eranskina ondo beteta.
Diru-laguntzak emateko prozedura
Diru laguntza mota hauei aplikatu dakiokeen
KONKURRENTZIA LEHIAKORRA NORGEHIAGOKA.

erregimena

hau

da:

Norgehiagoka sistema erabiliko da, behin gutxieneko diru-kopurua lortuta, diru
kopuru hori programa bakoitzean lortutako puntuazioari dagokion portzentaia
aplikatuta doituko da, taula honetan adierazita dagoen eran:
Programari emandako puntuak
86 puntu baino gehiago
71etik 85 puntu bitartean
30etik 70 puntu bitartean

Diru laguntzaren %
Aurrekontuaren %100
Aurrekontuaren % 90
Aurrekontuaren % 80

1. Eskatzaile batek ezin izango du diru-partidaren % 15a baino
gehiagorik jaso.
2. Diru laguntzak emateko, norgehiagoka sistema erabiliko da, behin
gutxieneko diru-kopurua lortuta, diru-kopuru hori programa
bakoitzean lortutako puntuazioari dagokion portzentaia aplikatuta
doituko da, taula honetan adierazita dagoen eran:
3. Aurkeztutako proposamenek gutxienez, 30 puntu lortu beharko
dute diru laguntza bat jasotzeko.

Diru-laguntzak ordaintzea
Bermeoko Udalak diru-laguntzak ordaintzeko, aurretiko ordainketak egingo ditu.
Diru-laguntzearen %80a, programa osoa burutu baino lehen ordainduko da eta
diru-laguntzearen beste %20a, ekintza justifikatzen danean. Kontuan izan behar
da, emandako kopuruak, justifikazioarekin batera berrikusiko direla. Dirulaguntzea ondo justifikatzeko, eskaeran agertzen dan aurrekontuaren %100a
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fakturekin justifikatu behar da, nahiz eta diru-laguntzearen kopurua txikiagoa
izan.Udalak justifikazinoa ondo aztertuko dau eta halan bajagoko, dirulaguntzaren %20a, hau da, azken zatia ordainduko dau. Bestela, aurkeztutako
justifikazinoari jagokon benetako diru-laguntza zein dan taldeari azalduko jako
eta beharrezkoa balitz, diru itzultzeko eskatuko deutso. Desadostasunik balego,
Lugintza batzordeak aztertuko luke.
Diru-laguntzearen justifikazioa
-

-

Diru-laguntzearen
onuradunak
2018.
urteko
diru-laguntzearen
justifikazioa egin beharko du, Bermeoko Udaleko Berhaz bulegoan
Bermeoko Udaleko dirulaguntzen oinarri orokorren 17.artikuluan jasotzen
den moduan, diruz-lagundutako ekintza egin eta hiru hilabeteko epean.
Edozein kasutan, 2019ko urtarrilaren 13a izango da.
Justifikazinoa egiten ez denean edo egindako justifikazinoa nahikoa ez
danean, jasotako diru-kopurua itzuli egin beharko da berandutzeko
interesakaz batera, Diru-Laguntzei buruzko Lege Orokorraren
37.artikuluko 1.idatz-zatian dagoen moduan.

-

Ebaluazio-memoria 193. eranskina ondo beteta: egindako ekintzen
garapena, parte hartzaileak, balorazioa eta balantze ekonomiko osoa.

-

Ordaindutako faktura originalak edo fotokopia konpultsatuak. (Udaleko
Berhaz bulegoan egiten dira). Egiaztapena egin eta gero, originalak
bueltatu egingo dira. Ez da onartuko beste gastu batzuen justifikaziorik,
horiek ez badute balio diru-laguntzearen helburuak lortzeko.

-

Fakturetan nahitaez enpresaren izena, IFK edo IFZ, faktura zenbakia,
data, kontzeptua, talde eroslearen datuak, zenbatekoa eta BEZ azaldu
beharko dira.
Tiketak onartuko dira, beti be, datuak zehaturik agertzen badira eta
justifikazio osoaren %25a baino ez badira. Autopistako tiketak garraio
publikoko tiketak, aparkalekuetako tiketak onartuko dira baldin eta
aurkeztutakoak helburuarekin bat datozenean.

-

-

Egindako publizitatearen kopiak: programak, kartelak, argazkiak edo
beste dokumentu grafiko baten ereduren bat, urtean zehar ez badute
aurkeztu. Horietan Bermeoko Udaleko logoa agertu beharko da.

-

Diru-laguntzarekin egin beharreko programa ez burutzeak edo dirulaguntzea ez justifikatzeak aurreko dokumentazioaren arabera, edo epez
kanpo justifikatzeak diru-laguntzea galtzea suposatuko du, ordaindutako
kopuruen itzulketarekin, gehiengoz 30 eguneko epean.

ERLAZIONATUTAKO
AGIRIAK:
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