GAZTEEI BIDERATUTAKO EKINTZAK ZEIN AISIALDIKO EKINTZA
BEREZIAK FINANTZATZEKO 2017. URTEKO DIRU-LAGUNTZEN
DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK
IN-E 180/01-15

UDAL AREA-SAILAERAKUNDEA:

Gazteria Saila

INSTRUKTOREA:

Gazteria teknikaria (Iñaki Lopez)

BALORAZIO
BATZORDEA:

Gazteria Batzordean ordezkaritza duten alderdi politiko bakotxeko zinegotzi
bana (4) + Gazteria teknikaria

Gazteei bideratutako ekintzak zein aisialdiko ekintza bereziak.
DIRU-LAGUNTZA
ARLOA:
Gazteria diru-laguntzak 2017
KODEA:
AURREKONTUAN
ZEHAZTUTAKO DIRUKOPURUA:

HELBURUA:

EPEA:

BALORAZIO ERISPIDE
ZEHATZAK:

2.000 euro.

Bermeoko gazteen artean alkarteak sortzea suspertzea eta herri mailan
gazteei bideratutako ekintza eta programa bereziak finantzatzeko gazteen
alkarteei baliabide ekonomikoak emotea.

Eskariak aurkezteko epea, hogeita bat (21) egun naturalekoa izango da,
honeek oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO) argitaratu eta hurrengo
egunetik zenbatzen hasita.
Diru-laguntzak emoteko erabiliko diran balorazino erispideak honako honeek
izango dira:
- Taldearen antxinatasuna (10 puntura arte).
3 urtera arte (2) / 4-10 urte bitarte (4) / 11-15 urte bitarte (6) / 16-25 urte bitarte (8) / 25 urtetik
gora (10)
- Bermeorako bereziki sortutako ekintza (10 puntu).
- Ekintza lankidetzan antolatzen bada (10 puntu).
- Esperientzia, aurretik egindako ekitaldi kopurua (15 puntura arte).
3 edizio arte (3) / 6 edizio arte (6) / 9 edizio arte (9) / 12 edizio arte (12) / 15 ediziotik gora (15)
- Ekitaldi berezia, urteurren nabarmena ospatzeko (10 puntura arte).
10, 25, 50, 75 edo 100 (10) / 5, 15, 20, 30, 40, 60, 70, 80 edo 90 (5)
- Ekintzearen hartzaile kopurua aurreko urtean (15 puntura arte).
100 pertsona arte (4) / 300 pertsona arte (8) / 500 pertsona arte (12) / 500 pertsonatik gora (15)

- Euskal kulturaren hedapena (baloreak sustatu, indartu, bultzatu edo
sendotu) (20 puntura arte).
Euskal kulturaren ekitaldia (10) / Euskeraz egindako ekitaldia (10)
-

Udalaren diru-laguntzaz ganera, finantzazino propioak edo bestelako
diru iturriak izatea (10 puntura arte).
Diru-laguntza publikoak izatea (5) / Diru-laguntza pribatuak izatea (5) / Diru-laguntza biak (10)

ESKATZAILEAK:

Diru-laguntzak eskatzeko baldintzak: Diru-laguntzak edozein pertsona
juridikok eskatu ahal izango dauz, baldin eta honako baldintza honeek beteten
badauz:

a) Irabazi asmo bakoa izatea.
b) Eusko Jaurlaritzako Elkarteen Erregistroan sartuta egotea.
c) Egoitza Bermeon eukitea eta jarduera nagusia Bermeon garatzea. Egoitza
Bermeotik kanpo izanez gero, ekintza bat Bermeon proposaturik eta
interesgarritzat jotzen bada, aztertu egingo litzateke.
d) Bermeoko Udalak aurretik emondako diru-laguntzen justifikazinoak behar
diran moduan eta egunean izatea.
e) Diru-laguntza eskatzen dan egunean tokiko zerga zorrak ordainduta izatea
eta betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan egunean egotea.
Bermeoko Udalak ziurtatuko dau puntu hau.

DIRUZ LAGUNGARRIA
DAN KONTZEPTUA PROGRAMA:

Diru-laguntzak jaso daikiezan kontzeptuak dira: jai ekitaldiak, musika
saioak, gazteria arloko saioak (gazte egunak eta antzekoak), nerabe eta
gazteentzako ekitaldiak, azpiegitura, jaia girotzeko beharrizanak eta
apaingarriak, publizidadea, oroigarriak eta sariak, musika eta arte eszenikoak,
bideo emonaldiak eta arte plastikoak. Baita, kultura artekotasuna bultzatzeko
jarduerak eta programak.

PROZEDURA ETA
AURKEZTU
BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA:

Diru-laguntza emateko prozedura: Konkurrentzia lehiakorra.
Diru-laguntza eskaria, I. eranskinean aurkeztuko da, datu guztiak ondo bete
ondoren. Horrezaz ganera, honako dokumentu honeek aurkeztu beharko dira:
- IFKren fotokopia (aldez aurretik aurkeztu ez bada).
- Betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen
egiaztagiriak.
- Jardueraren aurrekontu zehatza, jagokon eranskinean, diru-sarrerak
(kuotak, bestelako diru-laguntzak edo diru-iturriak), gastu guztien
aurreikuspena eta Udalari egindako eskari zehatza.
- Alkarteak beste erakunde batzuei eskatutako diru-laguntzen zerrenda
ordezkariaren ziurtagiriagaz. Eskaera horren erresoluzinoa egongo balitz,
erabagiaren kopia.
- Alkarteko estatutuen fotokopiak eta zuzendaritza batzordeko kideen
izendapena (aldez aurretik aurkeztu ez badira).
Diru-laguntza eskariak ez badauz eskatutako agiri guztiak formalizatzen,
interesdunak 10 eguneko epea izango dau akatsak zuzentzeko,
jakinarazpena jasoten danetik kontatzen hasita. Denpora tarte horretan ez
badira zuzentzen, eskariari uko egiten jakola ulertuko da.
Diru-laguntza kopuru gehienezkoa: Aurrekontuaren %100era arte.
Behin gitxieneko diru-kopurua lortuta, diru-kopuru hori programa bakotxean
lortutako puntuazinoari jagokon ehunekoa aplikatuta doituko da, taula honetan
adierazita dagoan moduan:

Programari emondako puntuak Emongo dan diru-laguntzaren %a
81 puntu baino gehiago
71etik eta 80 puntu bitartean
30etik eta 70 puntu bitartean

Gehienez, aurrekontuaren % 100a
Gehienez, aurrekontuaren % 90a
Gehienez, aurrekontuaren % 80a

Salbuespen moduan, 500 € arteko aurrekontua daukan programak, eta 70

puntutik gora lortzen badau, gehienez, aurrekontuaren %100a lortu ahalko
dau.
Beharrezko gutxienezko puntuaketa: 30 puntu.

Diru-laguntzaren ordainketa: Bermeoko Udalak aurretiko ordainketak egingo
dauz diru-laguntzak ordaintzeko. Diru-laguntzaren %80a programa burutu
baino lehen ordainduko da eta ganerako %20a, jarduera burututa,
justifikazinoa aurkezten danean. Emondako diru-kopurua justifikazinoagaz
batera berrikusiko da. Diru-laguntza ondo justifikatzeko, eskaeran agertzen
dan aurrekontuaren %100a fakturakaz justifikatu beharko da, nahiz eta dirulaguntzaren kopurua txikiagoa izan. Desadostasunik balego, Gazteria
Batzordeak aztertuko leuke.
Diru-laguntza ez da ordainduko erakunde onuradunak beste diru-laguntzaren
bat justifikatu barik badauka eta justifikatzeko epea amaituta badago.
Aurrekoetan jasotako diru-laguntza baten diru-kopurua atzera itzultzeko
eskatuta badago eta itzuli barik, orduan be ez jako ordainduko.

-

Diru-laguntzaren onuradunen betebeharrak:
- Oinarri berezi honeetako arauak betetzea.
- Programaren ardura berea egitea.
- Publizidadean, diru-laguntzaren aitamena egitea, Bermeoko Udaleko logoa
erabiliz.
- Bermeon, paneletan ezin dira 40 kartel baino gehiago jarri. Hormatan be,
ezin izango da kartelik jarri.
- Udalari programaren koordinazinoa egiten iztea.
- Aurretik emondako diru-laguntza guztiak justifikatuta eukitea.
- Udalari jakinarazotea beste diru-laguntza batzuk hartzen badauz eta honen
zenbatekoa (danen artean ezin izango dira %100 baino handiagoak izan).

Diru-laguntzaren justifikazinoa, II. eranskinean aurkeztuko da, datu guztiak
ondo bete ondoren (burututako ekintzaren garapena, partehartzaile kopurua,
balorazinoa eta balantze ekonomiko osoa), Bermeoko Udaleko Berh@z
bulegoan (Ertzilla kalea 6), 2018ko urtarrilaren 31 baino lehen. Horrezaz
ganera, honako dokumentu honeek aurkeztu beharko dira:

- Ordaindutako faktura originalak edo fotokopia konpultsatuak (konpultsak
Udaleko Berh@z bulegoan egiten dabez). Fakturetan, derrigorrez, enpresaren
izena, IFK edo IFZ, faktura zenbakia, data, kontzeptua, alkarte eroslearen
datuak, zenbatekoa eta BEZa azaldu beharko dira. Jagokon egiaztapena egin
eta gero, faktura originalak bueltatu egingo dira. Ez da onartuko beste gastu
batzuen justifikazinorik, horreek ez badabe balio diru-laguntzaren helburuak
lortzeko.
- Autopistako tiketak, garraio publikoko tiketak eta aparkalekuetako tiketak
onartuko dira diruz-lagundutako proiektuagaz bat datozenean eta justifikazino
osoaren %25a baino ez badira.
- Egindako publizidadearen kopiak: programak, kartelak, argazkiak edo beste

dokumentu grafiko baten ereduren bat, urtean zehar ez badabe aurkeztu.
Horreetan, Bermeoko Udaleko logoa agertuko da.
- Diru-laguntzagaz egin beharreko programa ez burutzeak edo diru-laguntza
ez justifikatzeak aurreko dokumentazinoaren arabera, edo epez kanpo
justifikatzeak diru-laguntza galtzea suposatuko dau, ordaindutako kopuruen
itzulketagaz, gehiengoz 30 eguneko epean.
- Justifikazinorik egiten ez danean 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 dagoan moduan.
- Diru-laguntza ondo justifikatzeko, programan agertzen dan aurrekontuaren
%100a fakturakaz justifikatu beharko da, nahiz eta diru-laguntzaren kopurua
txikiagoa izan. Udalak justifikazinoa ondo aztertuko dau eta halan bajagoko,
diru-laguntzaren %20a, hau da, azken zatia ordainduko dau. Bestela,
aurkeztutako justifikazinoari jagokon benetako diru-laguntza zein dan taldeari
azalduko jako eta beharrezkoa balitz, dirua itzultzeko eskatuko deutso.

ERLAZIONATUTAKO
AGIRIAK:

I. eta II. eranskinak

