
 

1 
Elkartegintza sustatzeko eta emakumeek parte hartzeko dirulaguntza 2022 - ESKAERA 

ELKARTEGINTZA SUSTATZEKO ETA EMAKUMEEK EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ESPARRU 

GUZTIETAN PARTE HARTZEKO DIRULAGUNTZA 

2022 

I.ERANSKINA – PROIEKTUA 

Proiektu bakoitzeko aurkezteko proposatutako gidoia:  

  

A. ELKARTEAREN DATUAK 
 

1. Elkartearen izena 

2. IFK 

3. Kide kopurua 

4. Kontakturako pertsona, telefonoa eta posta elektronikoa 

 

B. EMAKUNDERI ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA 

 

Emakunderi eskatzen zaion zenbatekoa proiektu honetarako (12.000 gehienez bi 

proiektutarako, ikus deialdiaren artikulua, diruz lagun daitezkeen gastuei buruzkoa). 

 

D. PROIEKTUA LANTZEA 

 

1. Proiektuaren izena 

2. Emakumeen eta gizonen berdintasunerako VII. Planarekin identifikazioa 

3. Proiektuaren deskribapena 

4. Justifikazioa (ze errealitatera erantzuten duen, bere beharraren zergatia) 

5. Hartzaileak (datu bereiziak gehitu ere) 

6. Helburu orokorrak eta helburu espezifikoak 

7. Metodologia 
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8. Garatze faseak 

9. Egutegia eta kokalekua(k) 

10. Baliabide materialak eta giza baliabideak 

11. Ebaluazio sistema 

12. Ikuspegi feminista eta intersekzionala nola justifikatzen da 

13. Proiektua lantzeko eta martxan jartzeko erabiltzen diren hizkuntzak 

14. Proiektuaren originaltasun eta kreatibitatea 

15. Lekuko komunitatearen inplikazioa, beste elkarte edo/eta administrazio 

publikoarekin elkarlana. Proiektuan laguntzea. Lankidetzaren justifikazioa, lankide 

den erakundearen ziurtagiriaren bidez.  

16. Difusio eta publizitate sistema 

17. Kontziliazio neurriak  

18. Irisgarritasun neurriak 

19. Espero den eragin soziala 

 

E. DESKRIBAPEN EKONOMIKOA 

 

1. Gastu-aurrekontua.  

 

Azken balantze ekonomikoak ezin du % 15 baino gehiagoko aldea izan eskabide-

proiektuan aurkeztutako aurrekontuarekiko, salbu eta ebazpen bidez 

dirulaguntzaren baldintzak aldatzeko baimena eman bada. 

 

1. oharra: arretaz irakurri aurrekontuari eta diruz lagun daitezkeen gastuen 

buruzkoa ebazpenean.  

2. oharra: aurrekontua ahalik eta gehien xehatzea gomendatzen da, hobeto 

baloratu ahal izateko. 
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GASTU-AURREKONTUA 
HIZLARIEN, IRAKASLEEN ETA DINAMIZAZIOAREN GASTUAK 

Prestakuntza-orduengatik ordainsariak  

Dieten ordainsariak  

Joan-etorriengatik ordainsariak  

LANGILEEN GASTUAK (diruz lagundutako proiektua garatzen soilik diharduten langileak)  

Lanean jarduteagatik ordainsariak  

Dietak  

Joan-etorriak  

MATERIAL-GASTUAK 

Fotokopiak  

Material didaktikoak (liburuak, ikus-entzunezkoak)  

Materialen alokairua  

Beste material batzuk (zehaztu)  

HEDAPEN-GASTUAK 

Publizitatea: diseinuak eta logotipoak, kartelak eta liburuxkak, 

iragarkiak prentsan, irratian,… 

 

FUNTZIONAMENDU-GASTU ARRUNTAK (proiektuaren garapenari lotuta, zalantzarik gabe) 

  
BESTE GASTU BATZUK (zehaztu zein gastu mota den) 

  

GASTUAK GUZTIRA  
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2. Sarrera-aurrekontua 

Eskatutako edo jasotako dirulaguntzak, laguntza ekonomikoak eta erakundearen beraren 

ekarpen ekonomikoa barne.  

 

SARRERA-AURREKONTUA 

Emakunderi proiekturako eskatzen zaion dirulaguntza  

Elkartearen/Federazioaren/Fundazioaren ekarpena  

Beste erakunde batzuen ekarpena: Eusko Jaurlaritza, Foru Aldundiak, 

Udala, erakunde pribatuak, beste batzuk (zehaztu zein)  

 

Parte-hartzaileen ekarpena  

Beste batzuk (zehaztu):  

SARRERAK GUZTIRA  
 

 

F. ENTITATEAREN IBILBIDEA 

 

• Eskatzailea den entitatearen ezaugarriak: helburuak, bazkide kopurua… 

• Entitateak azken 3 urteetan berdintasunaren alorrean garatutako proiektuen zerrenda.  

 

Kontuan izan beharrekoak:  

 I. Eranskinaren gehienezko luzera 10 orrialdekoa izango da, proiektu 

bakoitzeko 

 Biderkatutako informazioa ez da irakurriko. 

 


