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GARAPEN JASANGARRIA SUSTATZEKO LAGUNTZAK – 2016ko deialdia 

PROIEKTUAREN MEMORIAREN ETA AURREKONTUAREN FORMULARIOA JASANGARRITASUNERAKO HEZKUNTZA 

Diru-laguntza eskatzen duen erakundearen datuak 

Tokiko erakundearen izena:  

 

Eskatutako diru-laguntzaren xede 

den jardunaren izenburua* : 

 

(*) Tokiko Agenda 21 eta Eskolako Agenda 21 koordinatzea, 2016-2017 ikasturtea 

 

Parte-hartzaileak 

Proiektu honetan sartzen diren udalak: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Kontratazioaren izaera partekatua 

(Erantsi hainbat udalerriren artean partekatutako laguntza teknikoa kontratatzeko proposamenari buruzko 

ziurtagiriak) 

 

 

 

 

 

Proiektuaren aurrekontua guztira (BEZ kanpo)/(€):  
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Aurreikusitako urteko diru sarreren xehetasuna (BEZ kanpo)/(€): 

Azalpena Zenbatekoa 

Aurretik emandako beste diru laguntza batzuk (eskaera honekin loturarik gabeak):  

  

  

Beste diru-sarrera batzuk:  

  

  

Guztira  

 

Landu beharreko 

gaiak 

 

Jardunen deskribapena 

Tokiko Agenda 21en eta Eskolako Agenda 21en arteko KOORDINAZIOA sustatzeko ekintzak 

Ekintza Gauzatzea (BAI/EZ) 

1.- Eskola arteko foroak eta udal-foroak antolatzea eta dinamizatzea. BAI 

2.- Ikastetxearen proposamenak eta udalak hartutako konpromisoak 

biltzen dituen txostena, eta aurreko foroetan hartutako konpromisoen 

jarraipena. 

BAI 

3.- Aztergai dugun gaiari buruzko txostenak.  

4.- Jardunbide egokien bilduma.  

5.- Udal-baliabideen katalogoa osatzea.  

6.- Eskolako Agenda 21en barruan sinatzeko edo ongietorria egiteko 

ekitaldiak antolatzea eta dinamizatzea. 
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Tokiko Agenda 21en eta Eskolako Agenda 21en arteko KOMUNIKAZIOA sustatzeko ekintzak 

Ekintza Gauzatzea (BAI/EZ) 

1.- Diagnostikoa egiteko irteerak edo ibilbideak.  

2.- Familiei eta ikasleei zuzendutako jardunaldi teknikoak antolatzea.  

3.- Esperientziak web orriaren bidez edo bestelako bideen bitartez 

komunikatzea eta zabaltzea. 

 

4.- Erakusketa ibiltariak egitea.  

5.- Eskola-topaketak egun jakin batzuen inguruan.  
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