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BARNETEGIETAN,

HELDUENTZAKO EUSKALDUNTZE ETA ALFABETATZE IKASTAROAK
EGITEN DITUZTEN BERMEOKO BIZTANLEENTZAKO 2016. URTEKO
DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ESPEZIFIKOAK
IN-E 180/01-15

UDAL AREA-SAILAERAKUNDEA:

EUSKARA SAILA

INSTRUKTOREA:

Euskara zerbitzuburua

BALORAZIO
BATZORDEA:

Juan Carlos Agirre Santa Maria, Benito Ibarrolaza Munitiz, Aingeru Astui Zarraga,
Aritz Abaroa Cantuariense, Alazne Zumeta Garro, Idoia Platas Arenaza, Xabi
Ortuzar Butron, Iker Aguado Buil.

XEDEA:

Homologaturik dauden euskaltegi edota barnetegietan, helduentzako euskalduntze
eta alfabetatze ikastaroak egiten dituzten Bermeoko biztanleentzako diru laguntza

Espediente zk.: Euskara Sailaren 78-16
KODEA:
2016rako aurrekontu luzatuan: 7.581 €
AURREKONTUAN
ZEHAZTUTAKO
DIRU-KOPURUA:
Euskara ikasten ari diren Bermeoko bizilagunei erraztasunak ematea, matrikula
ordaintzea eragozpena izan ez dakien euskara ikasteko
HELBURUA:
Eskaerak aurkezteko epea: 2016ko urriaren 1etik 31ra
EPEA:
-

Bermeon erroldatuta egotea
-Matrikula egiten den egunetik ikastaroa bukatzen denera arte emaniko orduen %80
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BALORAZIO
ERIZPIDE
ZEHATZAK:

edo gorako asistentzia edukitzea. Nahitaezko betebeharrengatik ez joatea edo
gaixotasun-bajak erakunde eskudunak justifikatu beharko ditu.
- Hasten den ikastaroa bukatzea. Ezin da urratsa edo euskaltegia aldatu erakunde
eskudunaren baimenik izan gabe.
- Diru-laguntzaren emakida dakarten baldintzak betetzen direla egiaztatze aldera
behar diren jarduketak egiten baimentzea eta Bermeoko Udalak eskatzen dion
informazio guztia ematea.

Onuradun izango dira homologaturiko euskaltegi edo barnetegietan euskalduntze
eta alfabetatze ikastaroak egiten ari direnak.
ESKATZAILEAK:

Diru-laguntza horietatik kanpo geratuko dira graduondoko, doktorego, master eta
karrerarako ikastaroak. Halaber, ez dira diruz lagunduko Eusko Jaurlaritzako
Hezkuntza Sailak arauturiko irakaskuntza (Hizkuntza Eskola Ofizialak, esaterako)
ezta beste erakunde batek antolatutako ikastaroak ere, esaterako IRALE eta
HAEEren bidezko ikastaroak

Aurreko ikasturteko matrikula-gastuak lagunduko dira, baremo hauen arabera:
DIRUZ
LAGUNGARRIA DAN
KONTZEPTUA
PROGRAMA:

-Oinarrizko

Errenta edo Gizarte Larrialdiko Laguntzarik
eskatzaileentzat: gehienez, matrikularen % 70

-Diru-laguntzaren xede den ikasturtean langabezian dauden
gehienez, matrikularen % 60

jasotzen

duten

langabetuentzat:

-Gainontzeko ikasleentzat: gehienez, matrikularen % 50
-Ikasle bakoitzak, gehienez, 300 €-ko diru-laguntza jaso ahal izango du ikastaro
bakoitzeko.
-Urtean zehar egin daitezkeen ikastaro guztiengatik ikasle bakoitzak, gehienez, 500
€ jaso ahal izango ditu.

PROZEDURA ETA
AURKEZTU
BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA:

Ebazteko prozedura:

Instruktoreak egindako txosten teknikoaren gainean balorazio-batzordeak
diktaminatu eta alkatearen dekretu bidez ebatziko da, beranduenez, abenduaren
15ean.
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Eskaerak baloratu ahal izateko, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
-Eskaera-orria beteta
-NANaren fotokopia
-Langabeek, lan-bizitzaren ziurtagiria.
-Oinarrizko Errenta edota Gizarte Larrialdiko Laguntzarik jasotzen dutenek
laguntza hori jasotzen dutela egiaztatzen duen agiria.
-Matrikula ordaindu izanaren egiaztagiria.
ik astorduen matrikulari dagokion kostua.

Barnetegien

kasuan,

bakarrik

-Beste diru-laguntzei buruzko zinpeko aitorpena (1. eranskina).
-www.habe.euskadi.net orrialdean sartuta, “Ikaslearen ibilbide osoa” agiria. (2.
eranskina).
-Kontu zenbakia (IBAN kodea eta 20 digitu), kontu horren titularraren izena eta NAN
zenbakia adierazita
ERLAZIONATUTAKO
AGIRIAK:
Euskara ikasteko diru
Euskera
laguntzen eskaria EUS.doc
ikasteagatiko eskari orria elebidun.doc
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