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• Eskaera

Saioaren egitura



Iraunkortasuna

Genero ikuspuntua

Tokiko gaitasunak sendotzea

Iraunkortasun ekologikoa

Lankidetzaren legea, proiektuen 

ezaugarriak: 

6.2. art.



Ikuspegiak:
• Tokiko-global loturak: errealitatea konplexutasunetik

eta interdependentziatik aztertzeko gaitasunak:

loturak eta artikulazioa erraztea eta jendarte kritiko eta

aktiboa sustatzea.

• Jendarte kritikoa: jendarte kontzientea, ahalduna eta

gizartearekiko, bere buruarekiko eta bere

ingurunearekiko arduratsua sustatzea.

• Ikaskuntza: honako hauek bultzatzea: formakuntza

esperientziak eta jakintzak partekatzea, ezagutza

sortzea eta ebaluazioa eta sistematizazioa.

IV Gida Plana (2018-2021)



Zeharkako ikuspegi lehenetsiak:
- Lehentasun horien ulertzea eta aplikazioa sakontzea

edo berrikustea.

- Tokiko-global ikuspegia txertatzen jarraitzea: lan

konpartimentatua gainditzea, harreman horizontalak

sendotzea, bestelako begirada eta azterketei

irekitzea.

IV Gida Plana (2018-2021)



Ardatzak:
- Politiken koherentzia

- Arlo estrategikoak

- Tokiko-global ikuspegia

- Giza eskubideak

- Generoa

- Afrika

- Gatazkak eta bestelako indarkeria-egoerak

- Ezagutza eta ikaskuntzak sortzea

IV Gida Plana (2018-2021)



Lehentasun sektorialak:
- Emakumeen ahalduntzea (funtsen % 20) eta

erakunde feministak (funtsen % 10): ahalduntze-

ikuspegia modu transbertsalean eta sektorialean

sakontzea, ahalduntze-ekimenak eta erakunde

feministak sustatzeko ekimenak lehenestea, sexu- eta

genero-aniztasunaren ikuspegia txertatzen jarraitzea.

- Giza eskubideen defendatzaileak babestea (funtsen

% 4)

IV Gida Plana (2018-2021)



Geografia- eta testuinguru-lehentasunak:
- Afrika (funtsen % 25): kontinente horretako ekimenak

eta eragile afrikarrekin egiten diren ekimenak

sustatzea, EAE-Afrikako erakundeen arteko harreman

eta gaitasunak sendotzeko ikaskuntza-espazioak

sortzea.

IV Gida Plana (2018-2021)



(H)ABIAN 2030



Proiektuen balorazioan aldaketa
III.- ERAKUNDE ESKATZAILEA (PARTZUERGO-BURU): 10 PUNTURA ARTE

3.1.- Gaiaren kudeaketan esperientzia izatea: puntu 1

Gaiarekin lotutako 3 ekimen garatu izana azken 5 urte naturaletan (2016-2020).



Proposamen teknikoaren aldaketak 

- Hitz-kopurua murriztea (35.000 hitz), hurrengo atalak ezabatzeagatik:

- 6. puntua:  Esperientziaren taula- Gehienez ere 5 proiektu.

- 8. puntua: Proposatutako esku-hartze logika: 
- 8.1. puntua (aldatuta): gehienez ere 20 adierazle.

- 8.3. puntua (ezabatuta): Adierazi aukeratutako estrategia zeharkako ikuspegiak kontuan hartuta. 

- 11.1. puntua (ezabatuta): Bideragarritasuna baliabide metodologikoei dagokienez. Azaldu 

ekintzen deskribapenean.

- 12. puntua (ezabatuta): Jasangarritasuna. Jarraipenari lotutako ziurtagiria eranskinetan 

aurkezteko aukera.

- 13. puntua (ezabatuta): Jarraipena.

- 14. puntua (idazketan aldaketa txiki bat egin da): Etengabeko ikaskuntza
Deskribatu ikaskuntzak, ekimenaren esparruan izandako ikasbideak txertatzeko eta komunikatzeko estrategia, 

betiere hezkuntza-arloko jardunbideak hobetze aldera. Kanpo-ebaluazioa aurreikusten bada, deskribatu, labur-

labur, helburua, irizpideak, metodologia, gizarteratzeko mekanismoak eta gomendioei erantzuteko mekanismoak, 

edo ikaskuntzak nola txertatuko diren.. 



Proposamen teknikoa

1.- DESKRIBAPENA

2.- KOKAPENA

3.- TESTUINGURUA

4.- AURREKARIAK

5.- JUSTIFIKAZIOA

6.- ERAKUNDE ESKATZAILEA- gehienez ere 5 proiektu

7.- POPULAZIO SUBJEKTUA ETA ERAKUNDE ALIATUAK

8.- ESKU-HARTZE LOGIKA (MLM)- gehienez ere 20 adierazle

9.- KRONOGRAMA

10.- AURREKONTUA

11.- BIDERAGARRITASUNA 
*Kontratatutako langileen eta langile boluntarioen memoriak ez txertatu-

formulario teknikoa bete (atala 1.2)

12.- ETENGABEKO IKASKUNTZA





Aurrekontuaren inguruko zehaztapenak

OROKORRAK:
- Eurogunetik kanpo gasturen bat egin behar izan balitz, gastu hori eurotan sartuko litzateke tokiko 

monetaren bihurketa egin ondoren (ez da sartuko tokiko monetaren zutabea).

- Balorizazioen kasuan, zenbatekoa edozein izanik ere, egiaztagiriak aurkeztu behar dira.

- Proformako fakturek data izan behar dute eta, edonola ere, ez dira baliozkoak izango deialdiaren bi urte 

baino lehenagokoak badira. 

A.I:
- EZ DIRA EGOZGARRIAK erakundearen funtzionamendu orokorrerako behar diren materialak (adibidez, 

ekimenaren jarraipen orokorra egiteko ordenagailuak).

A.II:
- EZ DIRA EGOZGARRIAK  jarraipen orokorra egitea xede duten administrazio-langileen gastuak 

(adibidez, finantza-txostenak egitea…).

A.III:
- EZ DIRA EGOZGARRIAK erakundeko langileen joan-etorrien, elikaduraren eta ostatuaren gastuak 

proiektuko jarduera orokorretarako badira. "Zeharkako kostuetan" sartu behar dira.

- Ez dira onartuko dietak edo erakunde eskatzaileen barne-erregulazioko taulak.

- Joan-etorria norberaren ibilgailuan egitea beharrezkoa denean, km bakoitzeko 0,35 € ordainduko dira. 

Bidaia norberaren ibilgailuan egiteko arrazoiak justifikatu behar dira.

- EGOZGARRIAK DIRA ostatu- eta mantenu-gastuak balorizatzea baldin eta badago tarifa/prezio ofiziala.

- EZ DIRA EGOZGARRIAK etxe partikularretan ostatu- eta mantenu-gastuak balorizatzea.



Aurrekontuaren inguruko zehaztapenak

A.IV:
- EZ DIRA EGOZGARRIAK erakundeen irudi korporatiboak (webguneak, materialen produkzioa,

inprimaketa edo banaketa). Zeharkako kostuekin finantzatzen dira.

- Argitaratutako materialak produktuaren kostu-prezioan jarri ahal izango dira salgai. Nolanahi ere,

materialen salmentagatik edo emandako ikastaroengatik sor daitezkeen diru-sarrera guztiak proiektuko

jardueren esparruan inbertitu beharko dira.

- Proiektuko jarduerei atxikitako aretoak (aretoak alokatzeko kontratazioa. Orokorrean BEHARREZKOA 

DA alokairu-zerbitzuen kostuaren kanpo-tarifa aurkeztea, baina aretoaren titulartasuna erakunde batena 

bada (udalak, unibertsitateak) ez da beharrezkoa izango kanpokoa aurkeztea. Erakundearenak 

aurkeztearekin nahikoa izango dugu.

A.V:
- EZIN DA BALORIZAZIORIK EGOTZI

A.VI:
- EZIN DA BALORIZAZIORIK EGOTZI. 

- EZ DIRA EGOZGARRIAK ebaluazioan parte hartzen duen erakunde eskatzailearen soldata-, bidai- edo

mantenu-gastuak. EZ DIRA EGOZGARRIAK auditoretza-gastuak.



Eskaera-orria

- Proposamen teknikoa osatzen duten elementuak.

- ARAR 2017-2020 plana jarraitzeko eta ebaluatzeko datuak



ESKERRIK ASKO!


