
II. ERANSKINA 
 
 
 
GLSF-AREN KARGURAKO EKINTZA HUMANITARIOEN ETENGABEKO FINANTZIAZIO LINEARAKO 
DIRU-LAGUNTZA ESKABIDEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erakunde eskatzailea: 
 
Proiektuaren izenburua: 
 
Deialdia: 
 
Erregistro-zenbakia: 
 
Data: 
 
 



INFORMAZIO OROKORRA 
 

PROIEKTUA AURKEZTEKO DATUAK 
 
Proiektuaren izenburua (hamar hitz gehienez): 
Herrialdea/Eremu geografikoa: 
Erakunde eskatzailea (izen ofiziala): 
(erantsi dokumentazioa/informazioa I. atalean) 
Helbidea/Erakundearen egoitza: 
Telefonoa: 
Faxa: 
Posta elektronikoa: 
IFZ: ................................; 
Eratze-data: 
Izaera juridikoa: 
Ahalduna: 
Kargua: 
Eskaeraren ardura bere gain hartzen duela adierazteko sinadura: 
Harremanetarako pertsona: 
Tokiko bazkidea herrialde hartzailean (izen ofiziala): 
(erantsi dokumentazioa/informazioa II. atalean) 
Helbidea/Erakundearen egoitza: 
Telefonoa: 
Faxa: 
Posta elektronikoa: 
Eratze-eguna: 
Izaera juridikoa: 
Ahalduna: 
Kargua: 
 
IRAUPENA 
 
 
Aurreikusitako hasiera-eguna (uu/hh/ee): 
Aurreikusitako bukaera-eguna (uu/hh/ee): 
Gauzatzeko aldia, guztira (hilabeteak): 
 
 
FINANTZIAZIO OSOA 
 
Kostua, guztira: 
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziari eskatutako ekarpena: 
Emandako edo eskatutako beste ekarpen batzuk (zehaztu): 

 Onetsia Eskatua 
Euskal ekarpen publikoak:   
Estatukoak, Europakoak...:   
Euskal erakundea:   
Beste ekarpen pribatu batzuk:   
Tokiko ekarpenak:   
 



1.- Proiektuaren deskribapen laburra. 
 
1.1.- Zehaztu proiektu mota: 
 

□ Larrialdiko Laguntza. 

□ Ekintza humanitarioa. 

 □ Errefuxiatu eta desplazatuentzako etengabeko laguntza. 

 □ Hondamendiak arintzea. 

 □ Hondamendien aurrean prestatzea. 

 □ Hondamendi eta gatazkak prebenitzea. 

 □ Hondamendi ondoko hasierako birgaitzea. 
 
1.2.- Adierazi jarduera-sektore nagusiak:  
 

□ Babesa, aterpea, oinarrizko gauzak. 

□ Osasuna. 

□ Hezkuntza. 

□ Elikagaien segurtasuna. 

□ Jarduera ekonomikoak berraktibatzea. 

□ Tokiko ahalmenak indartzea. 

□ Ura eta saneamendua. 

□ Azpiegiturak berreraikitzea. 

□ Giza eskubideen aldeko jarduerak. 
 
1.3.- Deskribatu, 5-10 lerrotan, proiektuaren edukia, daturik garrantzitsuenak adierazita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Kokapen zehatza (erantsi eskualdeko mapa, eta zehaztu proiektuaren kokapena). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.- Hondamendiaren testuinguruaren ebaluazioa. 
 
3.1.- Hondamendiaren aurreko testuingurua (eremu geografikoa, biztanleria, ezaugarri ekonomiko, sozial eta 
kulturalak eta abar).  
 
 
 
3.2.- Larrialdia eragin duten hondamendi naturala, gatazka armatua edo bestelako arrazoiak identifikatzea. 
 
 
 
3.3.- Krisiak eragindako inpaktua eta beharrak ebaluatzea, baita tokiko baliabideen eta egituren kalteberatasuna ere, 
kalteberatasunari eta ahalmenari buruzko azterketa edo baliaturiko bestelako tresnak erantsita (kalteberatasunari eta 
ahalmenari buruzko azterketa ez da hain garrantzitsua larrialdiko laguntzen kasuan). Adierazle espezifikoak baliatuko 
dira, eskualdean edo herrialdean ohikoak diren adierazleei lotuta. 
 
 
 
3.4.- Erakunde eskatzaileak herrialdean edo eskualdean duen presentzia eta esperientzia: ekimenaren jatorria; 
zerrendatu tokiko bazkideak eta erakunde eskatzaileak eremuan batera eginiko proiektuak; adierazi epe luzerako 
plangintza egi ote den edo antzeko beste ekimen edo proiektu batzuk abian jarri ote diren. Hala bada, zer koordinazio-
mekanismo aurreikusi diren adierazi behar da. 
 
 
 
 
4.- Biztanleria onuraduna. 
 
4.1.- Biztanleria onuradunaren identifikazioa (sexuaren araberako bereizketa egin da): kopurua, gizarte-maila, etnia 
eta abar. 
 
 
 
4.2.- Proiektuaren zein fasetan eta nola hartzen duen parte xede-populazioak. 
 
 
 
4.3.- Xede-populazioa aukeratzeko erabilitako irizpideak eta teknikak. 
 
 
 
 
5.- Esku-hartze logika (erantsi marko logikoaren matrizea). 
 
5.1.- Helburu orokorra (deskribatu proiektua gauzatzeko lortu nahi den helburu zabalena, modu generikoan edo 
orokorrean). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.- Proiektuaren helburu espezifikoa (deskribatu biztanleria onuradunean lortu nahi den eragin positiboa, 
hondamendiaren balorazioan deskribatutako arazo nagusiak konpontzeko). 
 

5.2.1.- Helburu espezifikoa. 
 
 
 

5.2.2.- Helburu espezifikoaren betetze-mailaren adierazleak (zenbaki-adierazle zehatzak deskribatuko dira, kantitateari 
edo kualitateari, denborari eta biztanleria onuradunari dagozkien datuekin, helburu espezifikoa lortzen egiaz lagundu 
ote den egiaztatzeko. Emakumeen egoeran eta genero-harremanetan esku-hartzearen eragina neurtuko duten 
adierazleak). Puntu hori ez da egokia larrialdi-laguntzako proiektuetarako. 
 
 
 

5.2.3.- Adierazleak egiaztatzeko iturriak (adierazleak zenbateraino betetzen diren egiaztatzeko zer iturri baliatzen 
diren zehaztuko da: inkestak, zuzeneko behaketa, agerkariak eta abar). 
 
 
 

5.2.4.- Kanpoko faktoreak edo hipotesiak (deskribatu aintzat hartu beharreko hipotesiak edo kanpoko faktoreak, 
betiere proiektuaren kontrol zuzenetik kanpokoak izanik, gertatzeko aukera handia badute eta, kasuak kasu, 
proiektuak arrakasta izatean eragin erabakigarria izan badezakete). Proiektuaren mesederako direnak aipatu behar 
dira). 
 
 

 
 

5.3.- Lortu nahi diren emaitzak (zehatz-mehatz deskribatuko dira proiektua gauzatzean egingo diren produktuak eta 
zerbitzuak; produktu eta zerbitzu horiek egindako jardueren ondoriozkoak dira eta helburu espezifikoa lortzen 
lagunduko dute). 
 

5.3.1.- Espero diren emaitzak. 
 
 
 

5.3.2.- Emaitzen betetze-mailaren adierazleak (zenbaki-adierazle zehatzak deskribatuko dira, kantitateari edo 
kualitateari, denborari eta biztanleria onuradunari dagozkien datuekin, aurreikusitako emaitzak lortzen egiaz lagundu 
ote den egiaztatzeko. Emakumeen egoeran eta genero-harremanetan esku-hartzearen eragina neurtuko duten 
adierazleak). 
 
 
 

5.3.3.- Adierazleak egiaztatzeko iturriak (adierazleak zenbateraino betetzen diren egiaztatzeko zer iturri baliatzen diren 
zehaztuko da: inkestak, zuzeneko behaketa, agerkariak eta abar). 
 
 
 

5.3.4.- Kanpoko faktoreak edo hipotesiak (deskribatu aintzat hartu beharreko hipotesiak edo kanpoko faktoreak, 
betiere proiektuaren kontrol zuzenetik kanpokoak izanik, gertatzeko aukera handia badute, eta, kasuak kasu, 
proiektuak arrakasta izatean eragin erabakigarria izan badezakete. Proiektuaren mesederako direnak aipatu behar 
dira). 
 
 

 
 

5.4.- Aurreikusitako jardueren eta beharrezko baliabideen zerrenda (deskribatu emaitzak lortzeko aurreikusi diren 
ekintzak eta adierazi ekintza bakoitzerako beharrezko giza baliabideak eta baliabide tekniko eta materialak). 
 

 
 
 
 
 



 

 6.- Aurrekontua eta finantziazioa (IV. atalean, partidetarako aurreikusitako kostua banakatuko da). 
 

PARTIDAK Eusko Jaurlaritza Erakunde 
eskatzailea (*) 

Tokiko 
erakundea (*) 

Beste ekarpen 
batzuk (*) 

GUZTIRA 

ZUZENEKO KOSTUAK      

I.A.- Materiala erostea, garraiatzea, biltegiratzea eta kudeatzea, 
oinarrizko ondasunak eta zerbitzuak hornitzera bideratuta. 

     

II.A.- Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren baliabide materialak 
erostea edo alokatzea, eta garraiatzea. 

     

III.A.- Giza baliabideak, tokikoak nahiz atzerriratuak, eta horien 
bidaia-gastuak. 

     

IV.A.- Proiektuari lotutako langileen eta ondasunen segurtasuna 
bermatzeko giza baliabideak eta ekipamendua. 

     

V.A.- Urrakortasun-egoeran daudenentzako laguntza, diru-
ekarpenetan, bonoetan edo lanaren truke soldata ordainduta. 

     

VI.A.- Giza eskubideak defendatzeko edo lekukotasuna emateko 
egiten diren lanak edo txostenak lantzeko eta ezagutarazteko 
beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak. 

     

ZUZENEKO KOSTUAK, GUZTIRA      

ZEHARKAKO KOSTUAK   Ez Ez  

Erakunde eskatzailearen administrazio-gastuak.   Ez Ez  

ZEHARKAKO GASTUAK, GUZTIRA      

GUZTIRA, ORO HAR (EUROTAN)      

Guztizko kostuen gaineko ehunekoa.      

 
 
(*)Larrialdietan laguntzeko proiektuen kasuan, ez da baterako finantziaziorik eskatuko. Zentzu zabalean ekintza humanitariokoak diren proiektuetan, Eusko Jaurlaritzak 
emandako laguntza proiektuaren onartutako aurrekontu guztiaren % 80 izango da. 
 
 



 

7.- Bideragarritasun azterlana (proiektuaren bideragarritasuna, helburuak lortzea, eta, ahal dela, 
emaitzek jarraipena izatea, bermatzen duten faktoreak). Kasuak kasu, honako hauek ere erantsi behar 
dira: egin diren azterketa teknikoak, egingarritasun-azterlanak, eraikinen planoak, tokiko 
erakundeekiko hitzarmenak eta abar). 
 

7.1.- Faktore teknikoak (erabilitako teknologia, eta ingurunearekiko eta tokiko ahalmenekiko 
egokitzea; erabilitako baliabide teknikoak eta horien mantentze-lanak; beharrezko laguntza eta 
prestakuntza teknikoa. Kasuak kasu, honako hauek ere erantsi behar dira: egin diren azterketa 
teknikoak, egingarritasun-azterlanak, eraikinen planoak, merkatu-azterlanak eta abar). 
 
 
 
7,2.- Erakunde-faktoreak (tokiko agintarien jarrera: proiektuan parte hartzen duten edo abalen 
bitartez bultzatzen duten; tokiko politikak sektorean; erakundeen ahalmen teknikoak; administrazio-
neurriak hartzea, hala nola baimenak eskatzea; erakunde eskatzailearen edo tokiko erakundearen eta 
tokiko edo nazioarteko agintari eta agentzien arteko koordinazioa). 
 
 
 
7,3.- Segurtasuna: Adierazi proiekturako idatzita dauden segurtasun-arauak eta segurtasun-
prozedurak, eta zehaztu zein diren. Aipatu han bertan ari diren langileek ba ote duten arau eta 
prozedura horien berri, eta segurtasunaren inguruko prestakuntzarik ba ote duten. Adierazi 
ebakuazio-planik baden, segurtasun ezaren arazoren bat, edo osasun-arazoren bat sortuz gero. 
 
 
 
 

8.- Proiektuko zehar lineak (hala badagokio, azaldu honako linea hauek izango duten tratamendua 
eta etorkizunean linea horiei nola eutsiko zaien). 
 

8.1.- Tokiko ahalmenak indartzea eta kalteberatasuna murriztea, konektibitate-irizpideari jarraituz 
(zehaztu tokiko baliabide materialak eta giza baliabideak zenbateraino erabiltzen diren; tokiko 
instituzio eta komunitate-erakundeak zenbateraino inplikatzen diren eta horien eskura zer 
trebakuntza jarri den; adierazi azpiegitura eta zerbitzuak noiz arte jarraituko duten aurreikusi ote den, 
baita ekintza humanitarioa eta garapena uztartzeko estrategiarik aurreikusi ote den ere. 
 
 
 
8.2.- Biztanleriaren parte-hartzea eta errealitate soziokulturalera egokitzea (zer neurri zehatz hartu 
diren biztanleriaren parte-hartzea sustatzeko eta tokiko idiosinkrasiaren errespetua ziurtatzeko; 
biztanleriak proiektuko zer fasetan parte hartzen duen). 
 
 
 
8.3.- Babesa, testigantza eta bake-eraikuntza (giza eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbide 
Humanitarioa babestu eta sustatzeko jarduerak, edo gatazka-testuinguruetan bakea eraikitzen 
laguntzen duten jarduerak). 
 
 
 
8.4.- Genero-berdintasuna. 
 
 
 
8.5.- Iraunkortasun ekologikoa (ingurumen-inpaktu negatiboa saihesteko neurriak). 
 
 
 
 



 

9.- Proiektuaren jarraipena (erakunde eskatzaileak eta tokiko erakundeak aurreikusitako jarraipen- 
eta ebaluazio-ekintzak, biztanleria onuradunak proiektuaren jarraipenean eta ebaluazioan parte 
hartzea). 
 
 
 
 
 
 
 

10.- Aurkeztu behar diren atalen zerrenda eta dokumentazioa. 
 

ERAKUNDE ESKATZAILEA 
1.- Erakunde eskatzailea ordezkatzen duen pertsonaren ahalordetzearen fotokopia.  
2.- Dagokion erregistroan erregistratua dagoelako egiaztagiriaren fotokopia  
3.- Estatutuen fotokopia.  
4.- Inolako zigor- edo itzulketa-prozeduraren eraginpean ez dagoela egiaztatzen duen zinpeko 

aitorpena, 7.e) artikuluaren arabera 
 

5.- Identifikazio fiskaleko zenbakiaren (IFZ) txartelaren fotokopia  
6.- Zerga-betebeharren ordainketari dagokionez egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.  
7.- Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketari dagokionez egunean dagoela egiaztatzen duen 

ziurtagiria.  
 

8.- Aurreko urteko kontuen balantzea, estatutuek baimendutako norbaitek sinatuta.  
9.- Erakundearen organigrama. Euskal Autonomia Erkidegoko bazkide eta boluntarioen kopurua.  
10.- Garapen-lankidetzako eta/edo ekintza humanitarioko koordinakunde edo sare batekiko 

atxikimendua eta/edo afiliazioa egiaztatzen duen ziurtagiria. Orobat, erakunde horretan jokabide-
kode egokiari jarraitu diola eta jarraipen-batzordearen eskutik zehapenik ez duela jaso egiaztatu 
behar da. 

 

11.- Azken urtean ekintza humanitarioen inguruan eginiko sentsibilizazio-jardueren berri ematen duen 
dokumentua. 

 

12.- Erakundeak sektore humanitarioan duen esperientzia jarraitua zehazten duen dokumentua.  
13.- Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi Gorriaren Nazioarteko Mugimenduak eta Gobernuz Kanpoko 

Erakundeek hondamendi-kasuetarako sorospenari lotuta ezarritako Jokabide Kodearekiko 
atxikimendu-adierazpena. 

 

14.- Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi Gorriaren Nazioarteko Mugimenduak eta Gobernuz Kanpoko 
Erakundeek Hirugarren Munduko irudi eta mezuei lotuta ezarritako Jokabide Kodearekiko 
atxikimendu-adierazpena. 

 

15.- Partzuergoen kasuan, dagokien hitzarmena.  
16.- Atzerrian diren langileen kasuan:  

 

- Aurrekontratua edo lan-kontratua aurkeztu behar da, helmugako herrian ekintzak izango dituen 
baldintza bereziak zehazten dituen prestazioa egiteko akordio osagarriarekin batera. 
- Borondatezko lankidearen aseguramendu-konpromisoaren deklarazioa, Nazioarteko 
Lankidetzarako Espainiako Agentziak kontratatutako aseguru orokor kolektiboari atxikiz, edo 
hitzartutako poliza baten bitartez. Adierazitako polizak, hala badagokio, borondatezko lankideen 
Estatutua ezartzen duen apirilaren 28ko 519/2006 Errege Dekretuaren 10.1.e) artikuluan biltzen 
diren gertakizunak bete beharko ditu.  
 

 

19.- Hala badagokio, ekintza humanitarioko plan estrategikoa.   
20.- Hala badagokio, genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoa.  
TOKIKO BAZKIDEA 
1.- Dagokion erregistroan erregistratua dagoelako egiaztagiriaren fotokopia  
2.- Inolako zigor- edo itzulketa-prozeduraren eraginpean ez dagoela egiaztatzen duen zinpeko 

aitorpena 
 

3.- Zerga-betebeharren ordainketari dagokionez egunean dagoela egiaztatzen duen ziurtagiria.  
4.- Gizarte Segurantzarekiko betebeharren ordainketari dagokionez egunean dagoela egiaztatzen duen 

ziurtagiria. 
 

5.- Erakundeak sektore humanitarioan duen esperientzia jarraitua zehazten duen dokumentua.  
6.- Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi Gorriaren Nazioarteko Mugimenduak eta Gobernuz Kanpoko 

Erakundeek hondamendi-kasuetarako sorospenari lotuta ezarritako Jokabide Kodearekiko 
atxikimendu-adierazpena. 

 

7.- Gurutze Gorriaren eta Ilargierdi Gorriaren Nazioarteko Mugimenduak eta Gobernuz Kanpoko 
Erakundeek Hirugarren Munduko irudi eta mezuei lotuta ezarritako Jokabide Kodearekiko 
atxikimendu-adierazpena. 

 



 

8.- Partzuergoen kasuan, dagokien hitzarmena.  
9.- Hala badagokio, ekintza humanitarioko plan estrategikoa.   
10.- Hala badagokio, genero-berdintasunaren aldeko ekintza-plan estrategikoa.  
PROIEKTUA 
 Proiektuaren kokapena zehazten duen mapa.  
 Marko logikoaren matrizea.  
 Kalteberatasunari eta ahalmenari buruzko azterketa.  
 Aurrekontu banakatua eta proforma-fakturak.  
 Bideragarritasun teknikoari, erakunde-bideragarritasunari, krisi humanitarioaren testuinguruari eta 

abarri buruzko dokumentazioa. 
 



 

 
 


