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BESTELAKO XEDAPENAK
ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA

433
AGINDUA, 2015eko urtarrilaren 20koa, ordezkatzen duena 2015eko urtarrilaren 12ko Agindua, 

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuarena, Europako Gizarte Funtsaren baterako finan-
tzaketa lortzeko egiten den deialdian parte hartzeari buruzkoa, Europako Gizarte Funtsaren 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan; argitaratu da 
2015eko urtarrilaren 19ko 11. zenbakidun Aldizkarian.

Europako Gizarte Funtsak, Europako Gizarte Funtsari buruzkoa den eta 1081/3006 Erregelamen-
dua (EB) indargabetzen duen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 
17ko 1304/2013 Erregelamenduaren (EB) 2. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, enplegu-maila eta 
enpleguaren kalitate-maila handiak sustatuko ditu, lan-merkatuan txertatzeko aukera hobetuko du, 
langileen mugikortasun geografikoa eta profesionala sustatuko du, langile horiek industria-alda-
ketara eta garapen iraunkorra bermatzeko produkzio-sistemetan beharrezkoak diren aldaketetara 
egokitzeko prozesua erraztuko du, pertsona guztientzako hezkuntza- eta prestakuntza-maila 
handia bultzatuko du, gazteen hezkuntzatik enplegurako trantsizioa babestuko du, pobreziari 
aurre egingo dio, gizarteratzea babestuko du eta genero-berdintasuna, diskriminaziorik eza eta 
aukera-berdintasuna sustatuko ditu. Horren bidez, Europar Batasunak ekonomia-, gizarte- eta 
lurralde-kohesioaren hobekuntzaren arloan dituen lehentasunei erantzuten lagunduko du.

Halaber, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari 
eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsari buruzko xedapen komunak ezartzen dituen eta 
Eskualde Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsa-
soaren eta Arrantzaren Europako Funtsari buruzko xedapen orokorrak ezartzen dituen Europako 
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 
9. artikuluak funtsen helburu tematikoak ezartzen ditu, Europar Batasunak hazkunde adimentsu, 
iraunkor eta integratzailea lortzeko garatutako estrategian eta funtsen eginkizun espezifikoetan 
laguntzeko, betiere Itunean oinarritutako helburuei jarraikiz.

Europako Gizarte Funtsari (edo EGIFari) buruzko 2013ko abenduaren 17ko 1304/2013 Erre-
gelamenduaren (EB) 3. artikuluko 1. idatzi-zatiak, bestalde, Europako Gizarte Funtsak 1303/2013 
Erregelamenduaren 9. artikuluko lehen paragrafoaren 8., 9., 10. eta 11. puntuetan finkatutako 
helburu tematikoei jarraikiz babestuko dituen inbertsio-lehentasunak ezartzen ditu.

Euskal Autonomia Erkidegoan, apirilaren 9ko 19/2013 Dekretuari jarraikiz eta maiatzaren 20ko 
79/2014 Dekretuak aldatutako idazkuntzaren arabera, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailari 
dagokio Europako Gizarte Funtsaren plangintza, kudeaketa, kontrol eta jarraipenerako beharrez-
koak diren jarduerak egitea.

Sail horrek, halaber, eskumena du deialdi hau egiteko eta horrek dakartzan eragiketak hau-
tatzeko, Programa Operatiboaren Kudeaketa Agintaritzak funtzioak eskuordetzeko akordioak 
ematen dion ahalmenari jarraikiz.

Subsidiariotasunaren, proportzionaltasunaren, finantza-kudeaketa egokiaren eta gehi-
garritasunaren printzipioak bermatzeko eta parte-hartze publiko-pribatua eta asoziazio- eta 
gobernantza-printzipioa hainbat mailatan sustatzeko, beste organismo eta erakunde batzuei 
Europako baterako finantzaketan parte har dezaten ahalbidetzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak. 
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Horretarako, Europako Gizarte Funtsaren esku-hartze eremuetan eta, zehazki, agindu honetan 
zehaztutako helburu tematikoetan eta inbertsio-lehentasunetan kokatuko diren jardun-ildoetarako 
deialdi bat egingo da.

Europako Gizarte Funtsaren bidezko finantzaketaz gain, parte hartzeko eskaera aurkezten 
duten erakundeek beren jardun-proposamenen guztizko kostuari baliabide propioen bitartez edota 
organismo publiko eta/edo pribatuen beste baterako finantzaketa batzuen bitartez erantzuteko 
finantzaketa nahikoa badutela bermatu beharko dute.

Europako Gizarte Funtsaren Euskadiko 2014-2020 Programa Operatiboa langabezia-tasak 
murriztera (langabeen eta, bereziki, luzaroko langabeen eta langabeziak gehien kaltetu dituen 
taldeetako pertsonen –hots, 25-34 urteko gazteen, 55 urtetik gorakoen, desgaituen, etorkinen eta 
abarren– enplegagarritasuna hobetzearen bidez) eta genero-hesiak murriztera zuzenduta dago. 
Halaber, honako helburu hauek ditu: enpresa-espiritua, ekintzailetza eta enpresen sorkuntza bul-
tzatzea (gizarte-ekintzailetza eta gizarte-ekonomiaren sustapena barnean hartuta), langileen eta 
enpresen egokitze-gaitasuna hobetzea, hezkuntza- eta prestakuntza-sistemak lan-merkatuaren 
premietara egokitzea, eta, horretarako, eskolatik lanerako trantsizioa erraztea eta hezkuntzako eta 
lanbide-heziketako sistemak indartzea. Gainera, gizarteratze aktiboa sustatu nahi da Programa 
Operatiboaren bidez, betiere aukera-berdintasuna, parte-hartze aktiboa eta enplegagarritasuna-
ren hobekuntza sustatze aldera.

Eusko Jaurlaritzak Europako Gizarte Funtsaren Programa Operatiboan batera finantzatzeko 
barnean hartzen duen jarduerarekiko osagarritasunaren eta gehigarritasunaren printzipioak ber-
matzeko, Programa Operatiboan parte hartzeko aurkeztutako proposamenak zer arlotan txertatu 
behar diren ezartzen du agindu honek. Arlo horiek, nolanahi ere, Europako Erkidegoko araudian 
zehaztuta dauden eta EAEren barruan lehentasunezkotzat hartzen diren helburu tematiko eta 
lehentasunen barruan daude.

Hori guztia dela-eta, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
onartzen duen apirilaren 9ko 19/2013 Dekretua indarrean dagoela.

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

1.– Erakundeek Euskal Autonomia Erkidegoan Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020ko Pro-
grama Operatiboan norgehiagoka-erregimenean parte hartzeko aukera sustatzea du xede deialdi 
honek, eta Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa lortzeko erakundeen parte-hartze 
baldintzak eta proposamenen balioespen-irizpideak ezartzen ditu.

2.– Deialdi honetan parte hartzen duten erakundeek aurkeztu beharreko jardun-ildoen esku-har-
tze eremuak hertsiki lotuta egongo dira Europako Erkidegoko araudiak ezarritako helburu tematiko, 
inbertsio-lehentasun eta helburu espezifikoen artean deialdi honen xede den Programa Opera-
tiboan txertatzeko hautatu direnekin (I. eranskinean jasota daude, lotutako jardunen zerrenda 
orientagarri batekin batera).

3.– Erakundeek ardatz, inbertsio-lehentasun eta/edo helburu espezifiko bat baino gehiagorako 
jardun-proposamenak aurkeztu ahal izango dituzte. Hala ere, proposamen bereko ekintzak ezin 
izango dira ardatz eta/edo inbertsio-lehentasun bat baino gehiagotan txertatu.
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4.– Aurkeztutako jardun-ildoak egikaritzeko denbora-eremua deialdi hau argitaratzen denean 
hasiko da, eta 2023-12-31ra arte iraungo du gehienez, 1303/2013 Erregelamenduaren 136. arti-
kuluan ezarritakoaren arabera.

2. artikulua.– Finantza-zuzkidura.

1.– Europako Gizarte Funtsak deialdi honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko 
Programa Operatiborako eman beharreko laguntzaren gehieneko zenbatekoa hogeita zazpi milioi 
(27.000.000) euro izango da.

Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko Programa Operatiboan, Europako 
Gizarte Funtsaren finantzaketa jardunen guztizko kostuaren % 50 izango da, gizarte-berrikuntzari 
dagokion ardatzaren kasuan izan ezik (kasu horretan, % 60 izango da finantzaketa). Beraz, jardu-
nen guztizko kostuaren gainerako % 50 hori (edo % 40, gizarte-berrikuntzako ardatzaren kasuan) 
izango dutela bermatu beharko dute erakunde eskatzaileek.

2.– Agindu honetan hiru ardatzei (helburu tematikoei) dagokien Europako Gizarte Funtsaren 
laguntzaren finantza-zuzkidura honako hau da:

a) 1. ardatzaren (8. helburu tematikoaren) zuzkidura ekonomikoa: hamahiru milioi (13.000.000) 
euro.

b) 2. ardatzaren (9. helburu tematikoaren) zuzkidura ekonomikoa: hamabi milioi (12.000.000) 
euro.

c) Gizarte-berrikuntzari buruzko 6. ardatzaren zuzkidura ekonomikoa: bi milioi (2.000.000) euro.

3.– Parte hartzeko aurkeztutako proposamenen kostuen aurrekontuei dagokienez, Europako 
Gizarte Funtsaren laguntzaren honako muga hauek ezartzen dira proposamen bakoitzerako:

a) 1. ardatzaren esparruan aurkezten diren proposamenek Europako Gizarte Funtsetik jaso 
beharreko laguntzaren gutxieneko muga milioi bat euro izango da, eta gehienekoa, berriz, hiru 
milioi euro.

b) 2. ardatzaren esparruan aurkezten diren proposamenek Europako Gizarte Funtsetik jaso 
beharreko laguntzaren gutxieneko muga milioi bat euro izango da, eta gehienekoa, berriz, lau 
milioi euro.

c) Gizarte-berrikuntzari buruzko 6. ardatzaren esparruan aurkezten diren proposamenek Euro-
pako Gizarte Funtsetik jaso beharreko laguntzaren gutxieneko muga bostehun mila euro izango 
da, eta gehienekoa, berriz, milioi bat euro.

4.– Agindu honi jarraikiz, Europako Gizarte Funtsaren finantzaketan parte hartzeko ez dira onar-
tuko bi eskaera baino gehiago erakunde bakoitzeko. Era berean, Europako Gizarte Funtsaren 
laguntzatik ez dira hiru milioi euro baino gehiago emango erakunde eskatzaile bakoitzeko 1. arda-
tzaren esparruan, ezta lau milioi euro baino gehiago erakunde eskatzaile bakoitzeko 2. ardatzaren 
esparruan.

3. artikulua.– Diruz laguntzeko moduko ekintzak.

Aurkeztutako proposamenei jarraikiz egiten diren ekintzak, oro har, enplegua sustatzeko eta 
laneko mugikortasuna bultzatzeko (Programa Operatiboaren 1. ardatza eta 8. helburu tematikoa), 
gizarteratzea sustatzeko eta pobreziari aurre egiteko (Programa Operatiboaren 2. ardatza eta 9. 
helburu tematikoa) eta gizarte-berrikuntza sustatzeko (Programa Operatiboaren 6. ardatza) hel-
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buru tematikoetan txertatu beharko dira, eta, bereziki, agindu honen I. eranskinean zerrendatutako 
inbertsio-lehentasun eta helburu espezifikoei lotuta egongo dira.

Ekintzak, nolanahi ere, Programa Operatiboaren Kudeaketa Agintaritzak programazioaldi horre-
tarako hautatutako eragiketetara eta Jarraipen Batzordeak onartutako hautaketa-irizpideetara 
egokituko dira (1303/2013 Erregelamenduaren 2., 110. eta 125. artikuluak).

4. artikulua.– Printzipio horizontalak.

1303/2013 Erregelamenduaren (EB) zazpigarren eta zortzigarren artikuluetan jasota dauden 
Europako Egitura eta Inbertsio Funtsen laguntzen printzipio horizontalak bermatzeko, aurkeztu-
tako jardun-ildoek esanbidez eta jardunak programatu, egikaritu eta ebaluatzeko fase guztietan 
aplikatu beharko dituzte printzipio horiek. Zehazki, honako hauek dira:

a) Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren sustapena.

b) Diskriminaziorik ezaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jardunaren sustapena.

c) Garapen iraunkorra.

5. artikulua.– Erakunde onuradunak.

1.– Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan, honako 
hauek izan daitezke baterako finantzaketaren onuradun, horretarako eskaera egin ondoren:

a) Foru Aldundiak eta foru-sektore publikoa.

b) EAEko udalak eta tokiko sektore publikoko erakundeak.

c) EAEko sektore publikoko erakundeak.

d) EAEko tokiko edo eskualdeko garapen-agentziak eta horiei lotutako erakundeak.

e) Egoitza edo ordezkaritza EAEn duten, legez eratuta dauden, Europako Gizarte Funtsaren 
EAEko 2014-2020ko Programa Operatiboan parte hartzeko hautatutako helburu tematikoekin eta 
inbertsio-lehentasunekin bat datorren jarduera eta helburu soziala duten, eta laguntzak lortzeko 
indarreko legeriak eskatutako gainerako baldintzak betetzen dituzten irabazi-asmorik gabeko era-
kunde pribatuak.

f) Egoitza edo ordezkaritza EAEn duten, ahal bada helburu sozial bati lotutako merkataritza-jar-
duera duten, eta azken hamar urteetan beren etekinen gutxienez % 70 erakundearen helburu 
soziala lortzeko inbertitu duten erakundeak.

Kudeaketa Zuzendaritzak alderdi hori egiaztatzeko bidezkotzat hartzen duen dokumentazioa 
eskatu ahal izango du: auditoretza-egiaztagiriak, emaitzen kontuak, etekinak helburu sozialeta-
rako aplikatu izanaren ziurtagiriak eta abar.

2.– Hainbat erakundek lankidetzan aurkeztutako proposamenetan, lehen onuradunaren irizpi-
dea aplikatuko da. Horren arabera, erakundeek beren arteko bat izendatuko dute arduradun, eta 
Eusko Jaurlaritzarekiko ordezkaritza- eta elkarrizketa-funtzioak betetzeaz arduratuko da erakunde 
hori.

3.– Erakunde eskatzailea pertsona juridikoa denean, erakunde eskatzaile horri haren izenean 
eta kontura diru-laguntzaren emakidaren oinarri diren jarduera guztiak edo batzuk egiteko konpro-
misoa hartzen duten kide gisa lotutako pertsona juridikoak ere onuraduntzat hartuko dira.
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6. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

1.– Eusko Jaurlaritzaren eta, hala badagokio, Europako Gizarte Funtsaren Administrazio Unita-
tearen (UAFSE, aurrerantzean) eta Europako Batzordearen aurrean solaskide gisa jardutea.

2.– Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan batera 
finantzatutako jardunei buruzko jatorrizko dokumentazio guztia Europako Batzordeak Programa 
Operatiboa itxi arte mantendu eta zaintzea, agindu honen 20. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

3.–Jardunen garapena eta iraunkortasuna ahalbidetuko duen aurrekontu-zuzkidura nahikoa 
izatea.

4.– Baterako finantzaketa komunitarioaren xede diren eragiketa edo jardunekin zerikusia duten 
transakzioetarako kontabilitate-sistema bereizia izatea, edo, gutxienez, transakzio horiek argi eta 
garbi identifikatzea ahalbidetuko duen kontabilitate-kodetze egokia izatea.

5.– Parte-hartzaileen datu-erregistro egokia izatea (mikrodatuak).

6.– Aplikazio informatikoen bitartez tratatzen duten informazioaren biltegiratzea, osotasuna eta 
segurtasuna bermatzea.

7.– Hainbat erakundek parte hartzen duten jardun-ildoen kasuan, lankidetza-proposamenaren 
barruan erakunde bakoitzari dagozkion funtzioak eta jarduerak zehaztu beharko dituzte erakunde 
eskatzaileek. Funtzioak banatuta dauden kasuan, halaber, erakunde bakoitzak helburuen lorpe-
nean eta adierazleen betetzean duen finantza-pisua zehaztu beharko da, baita bere gain hartutako 
finantza-erantzukizunak ere, finantza-zuzenketa baten ondorioz laguntza komunitarioa itzultzeko 
eskatzen den kasuan.

8.– Genero-ikuspegia inplementatzeko ahalmena ziurtatzea. Genero-arloan espezializatutako 
langilerik izan ezean, arloko adituen aholkularitza kontratatu beharko da aurkeztutako jardun-ildoak 
garatzeko. Alderdi hori esanbidez jaso beharko da aurrekontuan.

9.– Europako Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa esanbidez jasoaraztea eta informazioa 
eta publizitatea bermatzea, aplikatu beharreko Europako Erkidegoko araudiari jarraikiz (1303/2013 
Erregelamenduaren XII. eranskina).

10.– Zerga-arloko eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatea. Hori automa-
tikoki egiaztatuko da, haien baimenaren beharrik izan gabe, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza 
Dekretuak onartutako Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Orokorraren Antolarauei buruzko 
Legearen testu bateginaren 50.3 artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

11.– Eskualde-eremuko hainbat erakundek (Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politike-
tako Sailak eta Kontrol Ekonomikoko Bulegoak), Estatukoek (UAFSEk) eta Europako Erkidegokoek 
(Europako Batzordeak eta Europako Kontuen Auzitegiak) Europako Gizarte Funtsaren esparruan 
esleituta dituzten egiaztapen- eta kontrol-jardunei lotzea.

12.– Erakundeek erantzukizun-aitorpen bat sinatu beharko dute honako baldintza hauen bete-
tzeari dagokionez, eta parte hartzeko eskaerari erantsiko zaio:

Erakunde onuradunak deialdi honen babesean emandako jardunak egiteko Europako Egitura 
eta Inbertsio Funts batek batera finantzatutako beste ezein programa operatiboren laguntzarik ez 
jasotzea, Europako Erkidegoko beste ezein finantza-tresnaren bidezko laguntzarik ez lortzea, eta 
deialdi honen indarraldian halakorik eskatuz edo lortuz gero, jakinarazteko konpromisoa hartzea.
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Erakunde eskatzaileak laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzea eragozten dion adminis-
trazio-zehapen edo zehapen penalik ez izatea, ezta laguntzak jasotzeko gaitasuna kentzen dion 
lege-debekurik ere.

7. artikulua.– Jardun-ildoen definizioa eta ezaugarriak.

1.– Agindu honen ondorioetarako, giza baliabide, baliabide material eta denbora-baliabide jakin 
batzuk daudela kontuan hartuta ekintzen, produktuen eta aurreikusitako emaitzen artean dauden 
lotura kausalak frogatuko dituen esku hartzeko logika egoki batean oinarrituta helburu espezifiko 
batzuk lortzeko esku-hartze integratu bat osatzen duten elkarri lotutako eta koordinatutako jar-
duerek har dezakete parte Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020 
Programa Operatiboan.

2.– Parte hartzeko proposamenek emaitzetan oinarritutako ikuspegi bat izan beharko dute. 
Eskakizun hori proposamenaren egikaritzearen eta emaitzen adierazleei dagokienez kalkulatutako 
balioen arabera balioetsiko da, Europako Gizarte Funtsari buruzko 1304/2013 Erregelamendua-
ren I. eta II. eranskinetan ezarritakoari jarraikiz.

8. artikulua.– Eskaeren aurkezpena.

1.– Eskaerak aurkezteko epea 2015eko otsailaren 28ra artekoa izango da.

2.– Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko Programa Operatiboaren 
barruan jardun-ildoak garatu nahi dituzten erakundeek Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 
Gaietako Sailaren Erregistroan (Donostia kalea, 1, 01010 Gasteiz) edota Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
38.4 artikuluan aurreikusitako lekuetan aurkeztu ahal izango dute eskaera.

3.– Eskaera egiteko, agindu honen II. eranskinean dagoen formularioa bete eta aurkeztu 
beharko da.

4.– Eskaera egiteko formularioak honako hauek biltzen ditu: erakunde eskatzaileari buruzko 
informazioa, parte hartzen duten beste erakunde batzuen identifikazioa, parte hartzeko proposa-
menaren izena eta helburuak, eta proposamenaren helburu tematikoa, inbertsio-lehentasuna eta 
helburu espezifikoak.

9. artikulua.– Eskaerarekin batera aurkeztu beharreko dokumentazioa.

Eskaera egiteko formularioari honako dokumentazio honen bi ale gaineratuko zaizkio (aleetako 
bat paper-formatukoa izango da, eta bestea, berriz, memoria-arkatz edo CD moduko euskarri 
informatikoa):

A) Memoria, II. eranskineko ereduari jarraikiz; honako elementu hauek deskribatzen ditu:

1.– Jardun-ildoen deskribapena: Titulua. Parte hartzeko proposamenaren osagai nagusiak, hel-
buru-taldeak, esku-hartzearen logika, inplementazio-estrategiak eta, hala badagokio, inplikatutako 
bazkideen ekarpena.

2.– Jardunen onuradunak diren kolektiboen egoeraren azterketa.

3.– Lan-programa: helburuak, ekintzak eta horien sekuentziazioa eta integrazioa, giza baliabi-
deak eta baliabide materialak, kronograma.

4.– Egikaritzearen eta emaitzen adierazleak, helburu espezifikoei dagokienez. 2016., 2018., 
2020. eta 2023. urteetarako helburuak izan beharko dituzte.
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5.– Guztizko aurrekontua, ekintzen eta urteen arabera xehatua. Aurrekontuan, hala badagokio, 
6.8 artikuluan aipatutako genero-arloko aholkularitza kontratatzeko premia sartu beharko da.

6.– Jardunen jarraipena eta ebaluazioa eta datuen trukea ahalbidetuko duen informazio-sistema.

7.– Erabilitako kudeaketa-sistemen deskribapena. Honako hauek izan daitezke: 1) diru-lagun-
tzen deialdia; 2) zuzeneko kudeaketa; 3) hitzarmena; 4) zerbitzuen kontratazioa.

Kudeaketa-metodoak diru-laguntzen deialdi bidezkoak edo hirugarrenekiko hitzarmen bidez-
koak diren kasuan, honako alderdi hauek jaso beharko ditu memoriak:

Deialdiaren esparruko eragiketak hautatzeko irizpideak.

Diruz laguntzeko moduko gastuak.

Emandako laguntzak Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko 
Programa Operatiboan txertatzeko aukera eta laguntza horien trazabilitatea ziurtatzea ahalbide-
tzen duten alderdi guztiak.

8.– 6.7 artikuluari jarraikiz, hainbat erakundek lankidetzan egindako proposamenen kasuan, 
erakunde bakoitzaren jarduera, erakunde bakoitzak helburuen lorpenean eta adierazleen bete-
tzean duen finantza-pisua eta, finantza-zuzenketa baten ondorioz laguntza itzultzeko eskatzen 
den kasuan, bere gain hartutako finantza-erantzukizunak azalduko dituen dokumentu bat eran-
tsiko da.

B) Erakundearen memoria, II. eranskineko ereduari jarraikiz; honako elementu hauek deskriba-
tzen ditu:

1.– Erakundeak azken hiru urteetan egindako lanak, honako hauek azpimarratuta: desber-
dintasun-eskema tradizionalak –nazionalitatea, sexua, arraza edo jatorri etnikoa, erlijioa edo 
sinesmenak, desgaitasuna, adina edo sexu-orientazioa direla-eta eragindako diskriminazioa– 
apurtzeko lanak edo proiektuak, eta garapen iraunkorraren ikuspegia txertatuko duten jardunak 
edo prozesuen kudeaketa.

2.– Erakundeak kudeatu dituen eta Estatuko edo Europako instantzietatik diru-laguntzak jaso 
dituzten proiektuen zerrenda.

3.– Baldin badaude, erakunde eskatzailearen enpresa-ziurtagiriak

a) Enpresa-bereizgarriak berdintasun-arloan, edo emakumeen eta gizonen arteko aukera-ber-
dintasuneko erakunde laguntzaile gisa.

b) Kudeaketaren kalitate eta bikaintasunaren arloan.

4.– Jardunak egikaritu eta kudeatzeko premiei erantzuteko aurreikusitako giza baliabideak.

C) III. eta IV. eranskinak, behar bezala beteak, eta erakunde eskatzailearen lege-ordezkari-
tzaren egiaztapena (irabazi-asmorik gabeko erakunde pribatuen edo ahal bada helburu sozial 
bati lotutako merkataritza-jarduera duten erakundeen eskaeren kasuan, 5. artikuluaren e) eta f) 
idatzi-zatiei jarraikiz). Erakunde publikoen eskaerak, berriz, organo eskudunak egin beharko ditu.

10. artikulua.– Eskaeraren akatsak zuzentzea.

Eskabideak osorik eta behar bezala betetzen ez badira edo aginduzko dokumentazioa falta 
bada, erakunde interesdunari errekerimendua egingo zaio hamar eguneko epean akatsa zuzen 
dezan edo aginduzko dokumentuak aurkez ditzan. Era berean, hala egin ezean bere eskaerari 
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uko egiten diola ulertuko da, eta Administrazioa behartuta geratuko da eskaera horri buruzko 
berariazko ebazpena ematera eta ebazpen hori jakinaraztera, Herri Administrazioen Araubide Juri-
dikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 eta 42.1 
artikuluetan xedatutakoari jarraikiz.

11. artikulua. Laguntzak kudeatzeko organoa.

Agindu honetan aurreikusitako laguntzen kudeaketa Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte 
Politiketako Sailaren Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritzari dagokio.

12. artikulua.– Eskaeren Balioespen Batzordea.

1.– Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operatiboaren barruan Europako 
Gizarte Funtsaren baterako finantzaketa lortzeko eskaeren balioespena horretarako eratuko den 
Balioespen Batzordeak egingo du.

2.– Honako hauek izango dira Balioespen Batzordeko kideak:

Eusko Jaurlaritzako Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako zuzendaria edo hark eskuordetzen 
duen pertsona; berdinketen kasuan, kalitateko botoa izango du.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari bat.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak eta/edo Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak horretarako 
izendatutako profil teknikoko lau pertsona; horietako bat idazkari-lanetan arituko da, eta hitz egi-
teko eta botoa emateko eskubidea izango du.

Enplegu eta Gizarte Politiketako Saileko berdintasun-teknikaria edo, halakorik ezean, Lan-
bide-Euskal Enplegu Zerbitzuko berdintasun-teknikaria.

3.– Balioespen Batzordea osatuko duten pertsonak izendatzeko garaian, ahaleginak egingo 
dira gizonen eta emakumeen kopurua orekatua izan dadin, eta gizon-emakume horiek trebakun-
tza, gaitasun eta prestaketa egokia izan dezaten, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 23. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

4.– Ebaluatu beharreko irizpideak edo azpiirizpideak aholkatzen duenean, jakintzaren eremu 
jakin batzuetako adituen aholkularitza eskatu ahal izango du Balioespen Batzordeak, eskaerak 
ebaluatzeko zereginak egiteko.

5.– Eskaerak balioesteko prozesuan, aurkeztutako proposamena behar bezala ulertzeko beha-
rrezkoa den dokumentazio osagarria aurkezteko eskatu ahal izango die Balioespen Batzordeak 
erakunde eskatzaileei.

6.– Agindu honen 13. artikuluan xehatutako balioespen-irizpideetan oinarrituta, aurkeztutako 
eskaeren ebazpen-proposamena egingo du Balioespen Batzordeak, eta organo eskudunari hela-
raziko dio.

7.– Agindu honetan aurreikusi ez den orori dagokionez, Balioespen Batzordeak kide anitzeko 
organoen funtzionamenduari jarraituko dio, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen II. Tituluaren II. Kapituluan 
ezarritakoaren arabera.

13. artikulua.– Laguntzak emateko prozedura eta eskaerak hautatu eta balioesteko irizpideak.
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1.– Agindu honetan araututako laguntzak emateko prozedurak publizitate, lehia eta objektibota-
sunaren printzipioei jarraituko die.

2.– Eskaerak aurkezteko epea amaitu ondoren, aurkeztutako laguntza-eskaerak balioetsiko 
dira.

3.– Eskaeren balioespena, nolanahi ere, aurkeztutako proposamenen kalitatean (memorietatik 
abiatuta kalkulatuko da) eta erakunde eskatzaileen gaitasun tekniko eta administratiboetan oina-
rrituta egingo da. Era berean, proposamenen edukia agindu honen 9. artikuluan aurreikusitakora 
egokituta egongo da.

4.– Eskaeren balioespena 0-100 puntuko eskala batean oinarrituta egingo da. Hona hemen 
balioespen-irizpideak eta puntuazio-baremoa:

4.1.– Proposamenen kalitatea: 82 puntu.

a) Jardun-ildoen diseinua: argitasuna, bidezkotasuna eta garrantzia: 20 puntu.

b) Espero diren emaitzak: 20 puntu.

c) Planteamendu metodologikoa: 20 puntu.

d) Printzipio horizontalen betetzea, jardun-fase guztietan genero-ikuspegia txertatzekoa bere-
ziki: 12 puntu.

e) Berrikuntza: 10 puntu.

4.2.– Erakunde eskatzaileen gaitasun tekniko eta administratiboa: 18 puntu.

a) Gaitasun teknikoa: 10 puntu.

b) Gaitasun administratiboa: 8 puntu.

Erakunde eskatzaileen proposamenak eta gaitasunak balioesteko azpi-irizpideak agindu honen 
V. eranskinean kontsulta daitezke.

5.– Balioespen-irizpideen arabera gutxienez 60 puntu lortzen dituzten proposamenek lortu ahal 
izango dute finantzaketa. Puntuazio horretara iristen ez diren proposamenak ezetsi egingo dira 
beren finantzaketari dagokionez.

6.– Erakundeen baldintzen betetzea eta proposamenen kalitatea balioesteko prozesua amaitu 
ondoren, diru-laguntzak lortzeko eskaerak lortutako puntuaziorik handienetik txikienera ordena-
tuko dira, eta aurkeztu diren helburu tematikoaren barruan sailkatuko dira. Ondoren, laguntzak 
erakunde onuradunen artean banatuko dira, agindu honen 2. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

7.– 60 puntu baino gehiago lortu dituzten proposamenetarako ardatz-mailan eman beharreko 
Europako Gizarte Funtsaren laguntzaren zenbatekoak 2. artikuluaren 2. puntuan ezarritako muga 
gainditzen badu, muga horretara iritsi arte puntuaziorik handiena duten proposamenak hautatuko 
dira.

8.– Balioespen-prozesuan lortutako puntuazioaren ordenari jarraikiz deialdian parte hartzeko 
azken proposamen hautagarrirako dagokion ardatzean dagoen diru kopurua 1. eta 2. ardatzetan 
milioi bat euro baino handiagoa denean eta 6. ardatzean bostehun mila euro (hori da parte har-
tzeko gutxieneko kopurua, 2. artikuluaren 3. puntuaren arabera) baino handiagoa denean, baina 
eskatutako zenbateko osora iristen ez denean, jardun-proposamena berriz dimentsionatzeko eta 
dagoen zenbatekora egokitzeko aukera planteatuko zaio erakunde eskatzaileari.
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9.– Proposamenetarako ardatz bakoitzeko eman beharreko diru-laguntzen zenbateko guztiak 
gehituta 2. artikuluan ezarritako zuzkidura ekonomikoa agortzen ez bada edota ardatz bakoitzeko 
soberakina 1. eta 2. ardatzetan milioi bat euro baino handiagoa eta 6. ardatzean bostehun mila 
euro baino handiagoa bada, honela jokatuko da, betiere 60 puntuko muga gainditu duten eta bate-
rako finantzaketarik jaso ez duten proposamenak badaude:

a) Soberako zenbatekoa gizarte-berrikuntzari buruzko ardatzean geratu bada, 9. helburu temati-
koaren zuzkidura ekonomikoari gaineratuko zaio, eta artean eman gabeko zenbateko bat geratzen 
bada, 8. helburu tematikora transferituko da.

b) Soberako zenbatekoa 8. edo 9. helburu tematikoan geratu bada, zenbateko hori, lehenik eta 
behin, gizarte-berrikuntzari buruzko 6. ardatzaren zuzkidura ekonomikora transferituko da, eta 
ardatz horrek dena hartzerik ez badu, beste helburu tematiko batera.

c) Aurreko bi kasuak aplikatzean ardatz berrirako finantza-eskualdaketa lortutako puntuazioa-
ren lehentasun-ordenaren araberako azken proposamenaren aurrekontua zuzkitzeko nahikoa ez 
bada, Erkidegoko finantzaketaren soberakina Eusko Jaurlaritzak Europako Gizarte Funtsaren 
Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operatiboaren esparruan batera finantzatu 
beharreko programa eta jardun-ildo propioak aurkezteko duen baterako finantzaketari gehituko 
zaio.

14. artikulua.– Laguntzen emakidari buruzko ebazpena.

1.– Agindu honen 13. artikuluan aipatutako Balioespen Batzordeak egiten duen eskabideak 
onartzeko edo ukatzeko ebazpen-proposamena aztertu ondoren, Eusko Jaurlaritzako Enplegu 
eta Laneko sailburuordeak Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko Programa 
Operatiboan parte hartzeko laguntzak ematea erabakiko du Ebazpen arrazoitu bidez.

2.– Ebazpena eskatzaile bakoitzari jakinaraziko zaio, aurkeztu duen proiektuari dagokionez, 
eskatzaile orok espediente osoa eskuratzeko izango duen aukera eta artikulu honen 7. idatzi-zatian 
adierazitako ebazpenaren publizitatea aparte utzi gabe.

3.– Erakunde interesdunek emakidari buruzko Ebazpenaren jakinarazpena jaso eta 10 egun 
balioduneko epean erabakitako laguntzari esanbidez uko egiten diotela adierazten ez badute, 
Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko Programa Operatiboan parte hartzea 
onartzen dutela ulertuko da.

4.– Finantzaketa-eskaera ezesten bada, arrazoiak zehatz-mehatz adieraziko dira ebazpenean, 
ezarritako baldintzen eta balioespen-irizpideen arabera.

5.– Emakidari buruzko ebazpenak honako alderdi hauek jasoko ditu funtsean:

a) Erakunde onuradunaren izena eta onartutako jardun-ildoen identifikazio-izena.

b) Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operati-
boan parte hartzeko ildoen xedea eta indarraldia.

c) Onartutako jardun-ildoen deskribapen laburra.

d) Europako Gizarte Funtsaren laguntzaren zenbatekoa.

e) Justifikatzeko eta ordaintzeko sistema.

f) Ikuskapena, jarraipena eta kontrola egiteko sistema.
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6.– Ebazpen horiek ez diote amaiera ematen administrazio-bideari, eta horien aurka gorako 
errekurtsoa jar dakioke Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari hilabeteko epean, jakinaraz-
penaren hurrengo egunetik aurrera zenbatzen hasita, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 107. artikuluari eta 
hurrengoei jarraikiz.

7.– Ebazpena erakunde eskatzaileei jakinarazteko beharra aparte utzi gabe, ematen diren 
laguntzak argitaratu egingo dira, denek horren berri izan dezaten, legeek eskatutako baldintzetan.

15. artikulua.– Ebazteko epea eta administrazioaren isiltasunaren ondorioa.

Agindu honen babesean aurkeztutako jardun-ildoen onarpen-eskaerak ebatzi eta jakinarazteko 
gehieneko epea hiru hilabete izango da.

Epe horretan esanbidezko ebazpenik ematen ez bada, aurkeztutako eskaera ezetsitzat hartu 
ahal izango da Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidea-
ren azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako; nolanahi 
ere, Administrazioak esanbidez ebazteko betebeharra izango du.

16. artikulua.– Jardunen eta gastuen justifikazioa.

1.– Laguntzaren erakunde titular onuradunak aurreko urteari dagokion egikaritze-txosten bat 
aurkeztu beharko du urtean behin, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailaren Plangintzako eta 
Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritzak eskatutako baldintzetan.

Urteko egikaritze-txosten horrek jarduna justifikatuko du agindu honen ondorioetarako eta 
UAFSEren aurrean, eta, azkenik, Europako Batzordearen aurrean. Txosten horretan, jardunen 
azken hartzaileei buruzko datuak bilduko dira, jarraipen eta ebaluazioaren arloko baldintzak 
bete ahal izan daitezen, betiere Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 
Legean ezarritakoari jarraikiz.

2.– Laguntzaren erakunde titular onuradunak jardunen egikaritzearen ondoriozko gastuak jus-
tifikatuko dituzten dokumentuak aurkeztu beharko ditu Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailean, 
Sail horrek emandako aginduei eta Aginduaren 6. artikuluan komunikazioari eta publizitateari 
dagokienez hitzartutako betebeharrei jarraikiz. Agindu horiek, kostu sinplifikatuen aukerei dagokie-
nez, 1303/2013 Erregelamenduaren 67. eta 68. artikuluetan eta 1304/2013 Erregelamenduaren 
14. artikuluan jasotakoa hartuko dute kontuan. Ildo horretan, arestiko artikuluetan adierazitako 
kostu sinplifikatuen sistemetakoren baten aplikazioari dagokionez (laguntza publikoaren zenbate-
koa 50.000 euro edo gutxiago denean) 1304/2013 Erregelamenduaren 14.4 artikuluan ezartzen 
den nahitaezkotasuna adieraziko zaie kudeaketa-metodo gisa diru-laguntzetarako deialdia edo 
hitzarmenak dituzten erakundeei.

Jardunen egikaritze-gastuen dokumentu bidezko justifikazioak gastuen ordainketen baldintzak 
betetzen direla egiaztatzeko nahikoa izango den auditoretza-pista bat bermatu beharko du.

3. Erakundeak, txostenarekin eta gastuen urteko justifikazioarekin batera, Urteko Jarduera 
Plana igorri beharko du. Plan horretan, hurrengo urtearen plangintza bilduko da, honako hauek 
zehaztuta: helburuak, adierazleak, ekintzak, ekintza bakoitzerako aurrekontua eta hasiera batean 
emandako jardun-ildoei dagokienez aurreikusitako desbideratzeak. Plangintza hori Plangintzako 
eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritzak onartu beharko du esanbidez, eta haren ikuskapen-lana-
ren ondorioz, aldaketak egin ahal izango dira urteko esleipenean, agindu honen 19. artikuluan 
ezarritakoaren arabera.
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17. artikulua.– Gastuak diruz laguntzeko aukera.

1.– Diruz laguntzeko aldia agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
hurrengo egunean hasi eta 2023ko abenduaren 31n amaituko da.

2.– Gastuak diruz laguntzeko aukera 1303/2013 Erregelamenduaren 65. artikuluan, 1304/2013 
Erregelamenduaren (EB) 13. artikuluan eta egitura-funtsek batera finantzatutako eragiketa-gas-
tuen finantzaketari buruzko Erkidegoko, Estatuko, eskualdeko eta, hala badagokio, tokiko araudi 
aplikagarri orotan araututa dago.

Oro har, jardunei zuzenean lotuta dauden eta erakunde onuradunak ordaindu dituen gastuak 
onartuko dira, honako hauek izan ezik: zeharkako zergak (berreskuratu edo konpentsa daitez-
keenean), errentaren gaineko zerga pertsonalak, interes zordunak, altzari, ekipamendu, ibilgailu, 
azpiegitura, ondasun higiezin eta lur berrien edo bigarren eskukoen erosketak, interes, errekargu 
eta zehapen administratibo eta penalak, eta prozedura judizialen gastuak.

Hainbat erakundek parte hartzen duten jardun-ildoen kasuan, erakunde horien artean zerbi-
tzuak azpikontratatzen badira, kontratazioa merkatu libreko baldintzetan egin behar da.

18. artikulua.– Ordaintzeko sistema.

1.– Europako Batzordearen jardunbideari jarraikiz, laguntzaren onuradunak diren erakundeek 
egindako eta 1303/2013 Erregelamenduan (EB) finkatuta dauden kostuak justifikatzeko prozedu-
ren arabera egiaztatutako gastuetan oinarrituta egingo dira ordainketak.

2.– Nolanahi ere, Europako Batzordeak 1303/2013 Erregelamenduaren (EB) 81. artikuluan 
araututako aurrefinantzaketa bat egiten badu, aurrefinantzaketa horri dagokion zatia ordainduko 
zaio erakunde onuradunari, Eusko Jaurlaritzak jasotzen duen unean.

3.– UAFSEk Europako Batzordetik jaso ondoren transferitzen dituen ordainketak Eusko Jaurla-
ritzak jaso ondoren ordainduko da Europako Gizarte Funtsaren finantzaketa. Hala ere, baterako 
finantzaketaren ordainketa Programa Operatiboan parte hartzeko aukeraren esparruan hasi zen 
eta oraindik izapidetzen ari den edozein itzultze- edo zehapen-prozedura amaitzearen baldintza-
pean egingo da.

19. artikulua.– Laguntzen onuradunak diren erakundeek berriz programatzeko proposamenak 
eta Ebazpenaren aldaketak.

Gizarte-testuinguruan, testuinguru ekonomikoan eta/edo lan-testuinguruan aldaketa garrantzi-
tsuak gertatzen badira eta aldaketa horiek Europako Gizarte Funtsaren laguntzaren hartzaile izan 
daitezkeen pertsonengan eta premietan eragin esanguratsua badute, edota erakunderen batek 
esleitu zaion urteko zenbatekoa egikaritzen ez badu edo partzialki egikaritzen badu, Programa 
Operatiboaren onuradun diren erakundeek berriz programatzeko eskaera (behar bezala arrazoi-
tua, nolanahi ere) egin ahal izango dute, eta honela jokatuko da:

1.– Plangintzako eta Enplegu Berrikuntzako Zuzendaritzak erakundeak proposatutako alda-
ketak edo egindako desbideratzeak azalduko dituen txostena aztertuko du, eta, hala badagokio, 
erakunde onuradunak igorritako Urteko Jarduera Plana ere bai. Informazio horretan oinarrituta, 
urteko beste esleipen bat egingo da aldia amaitu arte, 1303/2013 Erregelamenduaren 136. artiku-
luan araututako n+3 araua kontuan hartuta.

2.– Aurreko puntuan deskribatutako esleipen berriaren ondorioz funts batzuk aske geratzen 
badira, lehenik eta behin erakunde berari esleituko zaizkio, betiere Programa Operatiboaren espa-
rruan onartutako beste jardun-ildoren bat badu.
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3.– Erakunde horrek funts gehiago hartu ezin baditu eta askatutako zenbatekoa 1. eta 2. arda-
tzetan milioi bat euro baino handiagoa eta 6. ardatzean bostehun mila euro (hori da parte hartzeko 
gutxieneko kopurua, agindu honen 2. artikuluaren 3. puntuaren arabera) baino handiagoa bada, 
Programa Operatiboan parte hartzeko proposamenak aurkezteko beste deialdi bat egingo da.

4.– Liberatutako zenbatekoa agindu honetan parte hartzeko ezarritako gutxieneko zenbate-
koa baino txikiagoa bada edota zirkunstantzia hori programazioaldiaren amaieran gertatzen bada 
eta zenbateko horiekin jardunak ebazteko eta egikaritzeko astirik ez badago, Programa Operati-
boan parte hartzen duten erakundeei funtsen liberazioa jakinaraziko zaie, hala badagokio aukera 
daitekeen gastu handiagoa esleitzeko eskaera justifikatua aurkez dezaten, beren jardun-ildoak 
osatzeko eta hobetzeko helburuarekin. Funtsak Enplegu eta Laneko sailburuordearen Ebazpen 
bidez banatuko dira, esleipen berrirako honako irizpide hau kontuan hartuta: askatutako funtsak 
banatzeko, zer inbertsio-lehentasunetatik askatu ziren hartuko da kontuan, eta lehentasun horre-
tan bertan banatuko dira; artean banatzeko funts gehiago geratzen badira, lehentasunezko ardatz 
berean banatuko dira.

5.– Nolanahi ere, Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak Eusko Jaurlaritzak garatutako eta 
deialdi honen xede den Programa Operatiboaren helburu tematiko, inbertsio-lehentasun eta hel-
buru espezifikoen barruan kokatutako jardunetarako esleitu ahal izango ditu askatutako bitarteko 
horiek.

6.– Era berean, erakunde onuradun batek eman zaion zenbatekoaren finantzabidea (n+3) bete-
tzen ez duela eta horren ondorioz Batzordeak 1303/2013 Erregelamenduaren 136. artikuluan 
adierazitako aurrekontu-konpromisoa askatzeko arriskua dagoela ikusten bada, egikaritu gabeko 
zenbatekoa gastu-ahalmena duen beste erakunde bati esleitzeko (kasu horretan, artikulu honen 2. 
eta 3. puntuetan xedatutakoari jarraikiz jokatuko da) edota Eusko Jaurlaritzaren berezko jardunak 
egiteko erabili ahal izango du Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak, erakundeari jakinarazi eta 
horrekin kontrastatu ondoren.

7.– Zirkunstantzia jakin batzuetan, beharrezkoa izan daiteke Europako Batzordeak edo Pro-
grama Operatiboaren Jarraipen Batzordeak programazio berria onartzea.

20. artikulua.– Dokumentuen eskuragarritasuna.

1.– Laguntzaren onuradun diren erakundeek batera finantzatutako gastuak justifikatzen dituz-
ten dokumentu guztiak eta jatorrizkoekin bat datozen kopia ziurtatuak gordeko dituzte oro har 
onartutako datu-euskarrietan eta hiru urtera arteko epe batean, eragiketaren gastuak sartuta dau-
den kontuak aurkeztu eta hurrengo abenduaren 31tik aurrera zenbatzen hasita.

Dokumentuak bi modutara gorde ahal izango dira: jatorrizko edo jatorrizkoen kopia konpultsatu 
gisa, edota oro har onartutako datu-euskarrietan (jatorrizko dokumentuen bertsio elektronikoak 
edo bertsio elektronikoan baino ez dauden dokumentuak, bereziki).

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

Agindu honetan administrazio-prozedurari dagokionez aurreikusi ez den orotan, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legea aplikatuko da.
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AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta haren aurka berraztertzeko errekur-
tsoa aurkez dakioke Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari hilabeteko epean, Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, Herri Administra-
zioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legeko 107. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraikiz.

Halaber, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar daiteke Euskal Autonomia Erkidegoko 
Justizia Auzitegiko Administrazioarekiko Auzitarako Salan, bi hilabeteko epean, Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita, Administrazioarekiko 
Auzitarako Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10.1.a) eta 46. artiku-
luetan ezarritakoari jarraikiz.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA

Agindu honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean hasita 
izango ditu ondorioak.

Vitoria-Gasteiz, 2015eko urtarrilaren 12a.

Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburua,
JUAN MARÍA ABURTO RIQUE.



ERANSKINA 

PARTE HARTZEKO PROPOSAMENEN ESKU-HARTZE EREMUAK (ARDATZAK – HELBURU 
TEMATIKOAK, INBERTSIO LEHENTASUNAK ETA HELBURU ESPEZIFIKOAK) ETA AGINDU 

HONEN BIDEZ BATERAKO FINANTZAKETAREN XEDE IZAN DAITEZKEEN EKINTZEN 
ZERRENDA ORIENTAGARRIA 

1. ARDATZA – 8. helburu tematikoa.– Enpleguaren iraunkortasuna eta kalitatea sustatzea eta 
laneko mugikortasuna bultzatzea 

8.1. inbertsio-lehentasuna.– Enplegu-eskatzaileek eta pertsona ez-aktiboek (luzaroko 
langabeak eta lan-merkatutik urrunduta dauden pertsonak barne) enplegua lortzeko aukera, 
tokiko enplegu-ekimenak eta laneko mugikortasunaren sustapena.
8.1.1. helburu espezifikoa.– Lan-merkatuko politika aktiboen eraginkortasuna sendotzea (luzaroko 
langabeei eta adin handieneko langileei zuzendutakoena bereziki). 

Ekintzak: 

Laneratze-ibilbide integratuak eta enpleguan laguntzera bideratutako eta pertsonarik 
kalteberenen ezaugarrietara egokitutako programak garatzea. 

Luzaroko langabeen eta 45 urtetik gorakoen enplegagarritasuna eta lan-merkatuan txertatzeko 
aukera hobetzeko gizarte-lankidetzako edo interes orokorreko programak inplementatzea. 

Partenariotza publiko-pribatua indartzea eta sektore publikoaren, hirugarren sektorearen eta 
enpresa-sektorearen artean koordinatzeko formulak bilatzea, luzaroko langabeen eta 45 urtetik 
gorako langabeen enplegagarritasuna hobetuko duten ekimenak garatzeko helburuarekin. 

8.2. inbertsio-lehentasuna.– Gazteak eta, bereziki, enplegurik ez dutenak eta ikasten eta 
prestatzen ari ez direnak (gizarte-bazterkeria jasateko arriskua duten gazteak eta komunitate 
marjinatuetakoak barne) lan-merkatuan iraunkortasunez txertatzea, Gazte Bermearen 
inplementazioaren bidez. (25 urtetik gorako gazteak).

8.2.2. helburu espezifikoa.– Gazteen (eta, bereziki, lanik ez duten gazteen, prestakuntza- edo 
hezkuntza-sistemetan txertatuta ez daudenen, gizarte-bazterkeria jasateko arriskua dutenen eta 
komunitate marjinatuetakoen) ahalmenak eta lanbide-gaitasunak hobetzea eta, horretarako, genero-
ikuspegia txertatzea eta aukera-berdintasuna eta tratu-berdintasuna sustatzea, haien 
enplegagarritasuna sendotzeko. 

Ekintzak: 

Bigarren aukerako programak. 

Prestakuntza, kontratatzeko konpromisoarekin. 

Prestakuntza espezifikoa hizkuntzetan eta IKTetan. 

Lanaz kanpoko praktikak enpresetan. 

LH duala bultzatzea, prestatzeko eta ikasteko kontratuaren bitartez. 

Lan-esperientziaren bidez eta bide ez-formaletatik eskuratutako gaitasunak ebaluatu eta 
egiaztatzea. 

Profesionaltasun-ziurtagiriak lortzeko prestakuntza. 

Lantegi Eskoletako eta Ikas-ekinezko Prestakuntzako Ikastegietako Programa. 
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8.2.4. helburu espezifikoa.– Kontratatzeko pizgarriak, gazteen (eta, bereziki, lanik ez duten gazteen, 
prestakuntza- edo hezkuntza-sistemetan txertatuta ez daudenen, gizarte-bazterkeria jasateko arriskua 
dutenen eta komunitate marjinatuetakoen) genero-ikuspegia kontuan hartuta. 

Ekintzak: 

Enplegurako laguntzak, gazteak sei hilabetetik gorako aldi batean kontratatzeko. 

Gazte ikertzaileentzako prestakuntza eta enpleguaren sustapena. 

Gizarte-ekonomiaren sustapena. 

Kontratatzeko beste pizgarri batzuk. 

8.3. inbertsio-lehentasuna.– Norberaren konturako lana, enpresa-espiritua eta enpresen 
sorkuntza sustatzea (ETEak eta mikroenpresa berritzaileak barne).
8.3.2. helburu espezifikoa.– Ekintzaileen (eta, bereziki, finantza-sistematik urrunen daudenen) 
ekintzailetza eta autoenpleguko ekimenen finantzaketa finantza-tresna jakin batzuen bitartez (hala 
nola mikrokredituen bitartez) erraztea, eta bidezko babes- eta jarraipen-zerbitzuekin osatzea. 

Ekintzak: 

Ekintzailetza-jarduera mikrokredituen, beste finantza-tresna batzuen eta zuzeneko laguntzen 
bitartez finantzatzeko ereduak abian jartzea, jardueraren hasieratik jarduera bera finkatu arte. 

Gazteei ekintzailetza-ekimenak garatzen laguntzeko aholkularitza- eta tutorizazio-sistema bat 
garatzea. 

Mentoring-ean eta baterako lanean oinarritutako aholkularitza- eta tutorizazio-sistemak abian 
jartzea. 

Gizarte-ekonomiaren sustapena. 

8.3.3. helburu espezifikoa.– Enpresak eta autoenplegu-ekimenak babesteko eta finkatzeko zerbitzuen 
kalitatea eta efizientzia hobetzea, eta, horretarako, pertsona guztien eta, bereziki, ekintzailetza-
ahalmena garatzeko oztopo gehien gainditu behar dituztenen ezaugarri eta premietara egokitzea. 

Ekintzak: 

Ekintzaileentzako orientazio eta aholkularitzako zentroak, pertsonarik kalteberenen premietara 
bereziki egokituak. 

Kalitatea kudeatzeko sistemak garatzea, ekintzailetza-ekimenen sorkuntzarako babes 
pertsonalizatua emateko. 

Ekintzailetzari lotutako aholkularitzarako baldintza, kalifikazio eta ziurtagirien inguruko irizpideak 
zehaztea, gutxieneko kalitate-estandar homogeneoak lortzeko. 

Enpresa-babesetarako zerbitzu espezifikoak eta ETEen nazioartekotzearen sustapena. 

Krisian dauden, porrot egin duten edo belaunaldi-erreleburik ez duten merkataritza-enpresak 
gizarte-ekonomiako formuletara eraldatzeko eta birmoldatzeko ekintzak. 

2. ARDATZA – 9. helburu tematikoa.– Gizarteratzea sustatzea eta pobreziari eta edozein 
diskriminazio motari aurre egitea 

9.1. inbertsio-lehentasuna.– Gizarteratze aktiboa, batez ere aukera-berdintasuna, parte-hartze 
aktiboa eta enplegagarritasunaren hobekuntza sustatzeko. 
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9.1.1. helburu espezifikoa.– Gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten 
kolektiboentzako lan-merkatu inklusiboak garatzea, eta, horretarako, gizarteratzeko ibilbide integralak 
eta enpresek eremu horretan duten gizarte-erantzukizuna sustatzea eta bidezkoak diren babes- eta 
laguntza-neurriak bultzatzea, betiere genero-ikuspegia kontuan hartuta. 

Ekintzak: 

Lan-merkatutik urrunen dauden pertsonen lanaren aurreko prestakuntzarako, lan-
prestakuntzarako eta gizarte-laguntzarako neurriak bilduko dituzten gizarteratze-ibilbideak 
garatzea, eta enplegu-zerbitzuen eta gizarte-zerbitzuen arteko koordinazioa sendotzea. 

Gizarteratzeko gutxieneko errentei gaineratzeko ekintza osagarriak (laguntza-neurriak, ibilbide 
integratuak eta abar). 

Pobrezia edo gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonen premietara egokitutako 
gizarteratze-ibilbide integratuak garatzea, eta gizarte-ekonomiaren eta enplegu babestuaren 
bidez gizarteratzea eta laneratzea bultzatzea (baita enplegu arruntean ere). 

Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden pertsonen enplegagarritasuna eta zeharkako 
gaitasunak balioestea ahalbidetuko duten tresnak garatzea, lan-bitartekotzako prozesuak 
hobetzeko. 

Bereziki kalteberak diren eta/edo enplegagarritasun-maila txikiak dituzten taldeetako 
emakumeen (genero-indarkeriaren biktimen, familia-nukleoen arduradunen, titulaziorik gabeko 
45 urtetik gorakoen, gutxiengo etnikoetakoen, etorkinen, desgaituen, presoen eta preso ohien, 
transexualen edo kalifikaziorik gabeko gazteen) enplegagarritasuna eta enplegua eta 
autoenplegua lortzeko eta bertan irauteko aukera hobetzeko programak sustatzea (genero-
ikuspegia duten ibilbide pertsonalizatuak eta laguntza-neurriak bilduko dituztenak), lurralde-
erakundeekin eta/edo Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreekin lankidetzan. 

Gutxieneko errenten sistemen eta enplegu-politika aktiboen arteko lankidetza estua sustatzea, 
bien arteko konbinazio- eta osagarritasun-sistema bat aurkitzeko. Gutxieneko edo oinarrizko 
errenta bat ordainsari txikiko enplegu partzial edo aldi baterako batekin uztartzeko moduari 
buruzko jardunbide egokiak identifikatzeko ahaleginak egingo dira, bi errentak bateragarriak izan 
daitezen eta «lan egitea beti errentagarria izan dadin». 

Gutxieneko errentak jasotzeari lotutako gizarteratze-programa pertsonalizatuak ebaluatzeko eta 
horien jarraipena egiteko tresnak ezartzea, aurreikusitako gizarteratze-ekintzen gauzatze-maila 
eta eraginkortasuna ezagutzeko. 

Pertsonarik kalteberenek enplegua lortzeko, horien enplegagarritasuna sustatzeko eta gizarte-
bazterkeria jasaten duten edo jasateko arriskuan dauden pertsonek autoenplegua lortzeko 
programak sustatzea. 

Partenariotza publiko-pribatua indartzea eta sektore publikoaren, hirugarren sektorearen eta 
enpresa-sektorearen artean koordinatzeko formulak bilatzea. 

Enplegu-zerbitzu publikoen eta gizarte-zerbitzuen arteko lankidetza-sareak sortzea edo 
areagotzea, baterako erantzunak eta talderik kalteberenen laneratze-premia espezifikoetara 
egokituak emateko. 

Erakunde garrantzitsuen gaitasuna hobetzea, eta, horretarako, erakunde eta entitate berriekiko 
eta partenariotza mota berriekiko lankidetza-sareak zabaltzea, enplegua eskaintzen duten 
erakundeekiko (enpresa, gizarte-ekonomia eta administrazio publikoekiko) lankidetza finkatzea, 
ibilbide pertsonalizatua indartzea eta nazioz gaindiko dimentsioa handitzeko Europako sareak 
sortzea, baterako proiektuetan oinarrituta. 

Nazioz gaindiko lankidetza sustatzea eta, horretarako, Europako Gizarte Funtsaren erakunde 
kudeatzaile edo onuradunei elkarrekiko ikaskuntzaren eta tresna eta metodologia 
arrakastatsuen elkartrukearen bidez beren jardunen balio erantsia handiagotzeko aukera 
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ematea eta aukera hori sustatzea, eta kolektibo kalteberetako pertsonek nazioz gaindiko 
proiektuetan parte hartzeko aukera sustatzea. 

9.5 inbertsio-lehentasuna.– Gizarte-enpresetan egiten den lanbide-heziketaren bitartez gizarte-
ekintzailetza eta gizarteratzea sustatzea, eta enplegu-aukera errazteko gizarte-ekonomia solidarioa 
sustatzea. 

9.5.1 helburu espezifikoa.– Gizarte-ekintzailetza, gizarte-ekonomia eta enplegu arrunterako trantsizioa 
sustatzea. 

Ekintzak: 

Kalifikaziorik urrieneko pertsonentzako enplegu-aukera berriak sortzen diren eremuetan 
bereziki oinarritutako laneratze-enpresen sorkuntza eta mantentzea babestea. 

Enplegu-zentro berezien lehiakortasuna indartzea eta estali gabeko zerbitzuak eskain 
daitezkeen jarduera-alor eta jarduera-sektoreetan aukera berriak bilatzen laguntzea. 

Pertsonen ongizateari, talde kalteberek enplegua lortzeko aukerari, hezkuntzaren 
hobekuntzari eta, oro har, gizarteratzearen sustapenari lotutako zerbitzuak ematen dituzten 
kooperatibak, lan-sozietateak eta gizarte-ekonomiako enpresak indartzea. 

6. ARDATZA – Gizarte-berrikuntza 

1304/2013 Erregelamenduaren 9. artikuluak ezartzen duenez, «Erregelamendu honen 3. artikuluan 
zehaztutakoaren arabera, Europako Gizarte Funtsak gizarte-berrikuntza sustatuko du bere aplikazio-
eremuko sektore guztietan, toki-mailan edo eskualde-mailan eta bidezko bazkide guztiekin eta, 
bereziki, gizarte-eragileekin lankidetzan gizarte-premiei aurre egiteko soluzio berritzaileak probatu, 
ebaluatu eta orokortze aldera». 

Agindu honen babesean aurkeztutako proposamenak honako inbertsio-lehentasun hauetan kokatuko 
dira, Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operatiboari jarraiki:  

8.1 inbertsio-lehentasuna.– Enplegu-eskatzaileek eta pertsona ez-aktiboek (luzaroko langabeak 
eta lan-merkatutik urrunduta dauden pertsonak barne) enplegua lortzeko aukera, tokiko 
enplegu-ekimenak eta laneko mugikortasunaren sustapena.
8.1.1 helburu espezifikoa.– Lan-merkatuko politika aktiboen eraginkortasuna sendotzea (luzaroko 
langabeei eta adin handieneko langileei zuzendutakoena bereziki). 

9.1 inbertsio-lehentasuna.– Gizarteratze aktiboa, batez ere aukera-berdintasuna, parte-hartze 
aktiboa eta enplegagarritasunaren hobekuntza sustatzeko. 
9.1.1 helburu espezifikoa.– Gizarteratzeko eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten 
kolektiboentzako lan-merkatu inklusiboak garatzea, eta, horretarako, gizarteratzeko ibilbide integralak 
eta enpresek eremu horretan duten gizarte-erantzukizuna sustatzea eta bidezkoak diren babes- eta 
laguntza-neurriak bultzatzea, betiere genero-ikuspegia kontuan hartuta. 

9.5 inbertsio-lehentasuna.– Gizarte-enpresetan egiten den lanbide-heziketaren bitartez gizarte-
ekintzailetza eta gizarteratzea sustatzea, eta enplegu-aukera errazteko gizarte-ekonomia 
solidarioa sustatzea.
9.5.2 helburu espezifikoa.– Gizarte-arloan berritzaileak diren enpresen sorkuntza sustatzea, eta 
enpresa-eredu berriak garatzearen bidez gizarte-berrikuntza bultzatzea. 
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Ekintzak: 

Gizarte-premiei erantzungo dieten gizarte-enpresak sustatzea.  

Kalteberatasun-egoeran dauden taldeentzako arreta bultzatuko duten lan-ekimenak. 

Gizarte-premia berriei erantzungo dieten ekimenak eta proiektuak.  

Enpresen gizarte-ekintza sustatzea (beren Gizarte Erantzukizun Korporatiboaren 
esparruan), eta enpresek bazterkeria-arazoetarako gizarte-erantzun berriak bilatzen lagun 
dezaten bultzatzea. 

Gizarte-ekintzan eta pertsonentzako zerbitzuetan teknologiak txertatu eta egoki daitezen 
bultzatzea. 
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II. ERANSKINA 

EUROPAKO GIZARTE FUNTSAREN 2014 – 2020KO PROGRAMA OPERATIBOAN PARTE 

HARTZEKO ESKAERA-FORMULARIOA 

ERAKUNDE ESKATZAILEA 
Izena edo izen soziala: ...................................................................................................  

Izaera juridikoa:  .............................................................................................................  

IFZ:  ................................................................................................................................  

Jardun-eremua:  .............................................................................................................  

Posta-helbidea:  ..............................................................................................................  

Harremanetarako tel.: ………………………………………….   Faxa: …………………….. 

Pota elektronikoa:  ..........................................................................................................  

Harremanetarako pertsona:  ...........................................................................................  

BESTE ERAKUNDE PARTE-HARTZAILE BATZUK 
  

  

  

PARTE HARTZEKO PROPOSAMENAREN IZENA: 

Helburu tematikoa:  

Inbertsio lehentasuna:   

Helburu espezifikoa: 

  

  

PROPOSATUTAKO JARDUNEN GUZTIZKO KOSTUA: 
  

Sinatua: 

Kargua: 

Zigilua: 
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MEMORIA  
(Arial 10 letrarekin eta lerroarte sinplearekin bete beharrekoa. 15 orri 2 aldeetatik gehienez ere). 

Esparru teorikoaren eta esku hartzeko estrategien oinarri diren nabaritasunen identifikazioa, 

diruz laguntzeko moduko ekintzen arteko lotura, espero diren irteerak eta emaitzak, V. 

eranskinean balioesteko jasotako irizpideak eta azpi-irizpideak kontuan hartuta. 

1.– Jardun-ildoen helburuak. 

2.– Kolektibo hartzaileen egoeraren laburpena. 

3.– Jardun-ildoen deskribapena. 

4.– Jardun-egutegia. 
Hasiera-data:…….     Amaiera-data:……

5.– Garatu beharreko jarduerak. 

Jarduera Erakunde arduraduna Hasiera-data Amaiera-data 
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6.– Espero diren emaitzak. Sexuaren arabera bereizitako adierazleak, betiere azken hartzaileak 
badira. (1304/2013 Erregelamenduaren I. eranskina).

Egikaritze-adierazleak  

Adierazlea 2016 2018 2020 2023 

     

     

Emaitzen adierazleak 

Adierazlea 2016 2018 2020 2023 

     

     

7.– Eragina (Europa 2020 Estrategiari egindako ekarpena). 

8.– Aurrekontua. 
Guztizko aurrekontua: 

Aurrekontua, jardueren eta urteen arabera1

Jarduera 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Guztira 

        

        

        

        

        

        

9.– Jardunak egikaritzeko eta kudeatzeko giza baliabideak. 

                                                           
1 Urte bakoitzerako n+3 araua aplikatuko dela ulertzen da 
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10.– Informazio- eta publizitate-neurriak. 

11.– Kudeaketa, jarraipena eta kontrola egiteko sistemak. 
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ERAKUNDEAREN MEMORIA 
12.– Egitura-funtsen printzipio horizontalei lotuta egindako lanak. 

13.– Deialdiaren arlo tematikoekin bat datozen arlo tematikoei lotutako proiektuen zerrenda. 

14.– Emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren arloko eta/edo kudeaketaren 
kalitate eta bikaintasunaren arloko enpresa-ziurtagiriak edo enpresa-bereizgarriak. 
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III. ERANSKINA 

BATERA FINANTZATZEKO KONPROMISOA. 

EUROPAKO GIZARTE FUNTSAREN EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO PROGRAMA 
OPERATIBOA 

…………………………………………………………………………………………………………………

………... jaunak/andreak, ……………………………………………………………………………….. 

erakundearen legezko ordezkari-lanetan (identifikazio-datuak erantsitako eskaera-formularioan 

agertzen dira) honako hau 

AZALTZEN DU:  

Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Operatiboan 

parte hartzeko eskatu du, honako hauetan txertatutako jardunak egikaritzearen bidez: 

Helburu tematikoa: 

Inbertsio-lehentasuna: 

KONPROMISOA HARTZEN DU: 

Adierazitako Programa Operatiboan sartzeko onartutako jardun-ildoen kostu osoaren %… batera 

finantzatzeko, egotzitako gastuak diruz laguntzeko aukerari dagokionez aplikatu beharreko 

araudia kontuan hartuta. 

…………………………., 2015eko ...............................(a)ren ……..a. 

(Eskatzailearen sinadura eta zigilua) 

Sinatua:  

Oharra: batera finantzatzeko konpromiso guztien baturak jardunen finantzaketaren % 50 bermatu 

beharko du gutxienez. 

2. oharra: Gizarte-berrikuntzaren eremuko jardunak hautatuz gero, batera finantzatzeko 

konpromisoak gastuen % 40 izango dira gutxienez. 
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IV. ERANSKINA 

ESKAERA EGITEKO NAHITAEZKO DOKUMENTAZIOA 

…………………………………………………………………………... jaunak/andreak (IFK: 

………………………………; helbidea:…………………….…………………………………………..), 

……………………………………………….. erakundearen legezko ordezkari-lanetan, honako 

erantzukizun-adierazpen hau eman du:  

ERANTZUKIZUNPEKO AITORPENA 

Aitorpen honen bidez, honako hau adierazten du: 

 Ordezkatzen duen erakundea ez dago dirua itzultzeko ezein prozeduratan eta ezein zigor-
prozeduratan sartuta, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde 
autonomoek emandako eta eskatutakoaren izaera bereko diru-laguntzen esparruan. 

 Erakunde eskatzaileak ez du laguntza edo diru-laguntza publikoak lortzeko aukera ukatzen dion 
zigor administratibo edo penalik, eta ez du diru-laguntzak jasotzeko legezko debekurik bere gain –
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera sexuagatiko 
diskriminazioaren ondorioz gertatutakoak barne–. 

 Deialdi honen babesean emandako jardun-ildoetarako ez du jaso Europako Egitura eta 
Inbertsio Funts batek batera finantzatutako beste ezein programa operatiboren laguntzarik, ez du 
lortu Europako Erkidegoko beste ezein finantza-tresnaren bidezko laguntzarik, eta konpromisoa 
hartu du jardunak egikaritzeko aldian jasoz gero, jakinarazteko. 

 Laguntza hauen onuradun izateko indarrean dagoen araudian ezarritako baldintzak betetzen 
ditu, eta eskabidean eta harekin batera aurkeztutako dokumentazioan jasotako datuak egiazkoak 
dira. 

Eta hori ziurtatzen du, ……………….(e)n, 2015eko …………….(a)ren ……(e)an. 

    Izpta.: (eskatzailearen sinadura eta zigilua) 
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V. ERANSKINA  

ESKAEREN KALITATEA BALIOESTEKO IRIZPIDEAK ETA AZPIIRIZPIDEAK, ETA PUNTUATZEKO 
BAREMOAK 

a) Jardun-ildoen diseinua: argitasuna, bidezkotasuna eta garrantzia 20 

1 Proposamenak behar bezala zehazten ditu arazoak, premiak eta lanaren xede 
diren kolektiboak. 6 

2 
 Proiektuaren helburu orokorrak eta ekintzen helburu espezifikoak argi eta garbi 
zehaztuta daude, errealistak edo egingarriak dira, koherentzia logikoa dute 
elkarren artean, eta garrantzitsuak dira arazoaren definizioari dagokionez. 

5 

3 
Ekintzen, produktuen eta aurreikusitako emaitzen artean dauden lotura kausalak 
frogatzen dituen esku hartzeko logika egoki bat dagoela ikus daiteke, eta egokia 
da, halaber, parte hartzen duen kolektiboaren premiei dagokienez. 

4 

4 

Proposamenak biltzen dituen jarduerak elkarri lotuta eta koordinatuta daude, 
esku-hartze integratu bat osatzen dute, behar bezala egokituta daude parte-
hartzaileen premia espezifikoetara, eta gizarteratzeko eta/edo laneratzeko 
ibilbideak sor ditzakete. 

5 

b) Espero diren emaitzak: efikazia, efizientzia eta eraginkortasuna 20 

5 Helburuek, ekintzek eta parte-hartzaileen kopuruak proposamen efizientea osa 
dezakete eskatutako finantzaketari dagokionez. 5 

6 

Egikaritzearen adierazle komunak eta espezifikoak, sexuaren arabera bereiziak. 
Esku-hartze mota bakoitzari dagokionez, adierazle fidagarriak eta baliozkoak 
ezarri dira. Adierazle bakoitzean lortu beharreko helburua eta ezarritako 
denbora-tartea kontuan hartuta, erabili beharreko baliabideen neurriko ahalegina 
egingo dela aurreikus daiteke.  

5 

7 

Emaitzen adierazleak: Europako Gizarte Funtsari buruzko 1304/2013 
Erregelamenduaren (EB) I. eta II. eranskinetan agertzen diren emaitza komunen 
adierazleetarako balio jakin batzuk eta esku-hartze eta proiektu motarako 
egokiak diren beste adierazle batzuk ezarri dira. Aurreikusitako emaitzen balioak 
bi unerako ematen dira: berehalako emaitzak eta epe ertainekoak (6 hilabetera). 

4 

8 
Eragina. Ahaleginen bat egin da kalkulatzeko proiektuak zer neurritan lagunduko 
duen Europa 2020 Estrategian ezarritako helburuak betetzen. Halaber, 
inbertsioaren itzulera kalkulatzeko metodoren baten aplikazioa planifika daiteke. 

3 

9 
Emaitzen komunikazioa eta hedapena. Europako Erkidegoko araudia betez 
emaitzei buruzko informazioa emateko eta emaitzak zabaltzeko hartuko diren 
neurriak zehaztuta daude.  

3 

c) Jarduteko proposamenaren planteamendu metodologikoa  20 

10 

Lan-plan batek proiektua denboran garatzeko elementu nagusiak biltzen ditu: 
helburuak, ekintzak eta horien sekuentziazioa, proiektu-taldea, esku hartzeko 
taldea, baliabide materialak, proiektuaren finantzaketa, epe labur eta ertaineko 
emaitzen kalkulua, informazioa kudeatzeko sistema eta proiektuaren jarraipena 
eta ebaluazioa egiteko sistema, besteak beste.  

5 

11 

Baliabideen eta sinergien mobilizazioa: Proiektua diseinatu eta garatzeko 
garaian, ikuspegia bateratua eta globala da, lankidetza irekian oinarritua, hainbat 
erakunde, sistema eta pertsonak eskaintzen dituzten baliabideak, jakintza eta 
aukerak baliatzeko eta, era horretan, pertsonen premiei erantzun egokia 
emateko.  Proiektuak, beraz, hainbat eragile mobilizatzen ditu (eskualdeko eta 
tokiko eragileak, gizarte-eragileak, enpresa-eragileak, gobernuz kanpoko 

5 
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erakundeak eta abar).  

12 

Zehaztasun handi samarrarekin deskribatu eta oinarritu dira hainbat prozedura 
eta metodo, hala nola parte-hartzaileak hautatzeko irizpideak, beste eragile edo 
erakunde batzuekin koordinatzeko mekanismoak, esku-hartzeen ezaugarriak eta 
abar.  

4 

13  Emaitzak lortzea eragotz dezaketen faktore kritikoak edo arrisku-faktoreak, eta 
horiei aurre egiteko prebentzio-jardunak eta jardun zuzentzaileak.  3 

14 
Jardun-ildoen inplementazioa behar bezain zehatz dago deskribatuta (nork, 
nola, noiz, non eta abar), eta erakundeak jardun-ildo horiek behar bezala 
gauzatzeko ahalmena duela esan daiteke.   

3 

d) Printzipio horizontalen betetzea, jardun-fase guztietan genero-ikuspegia 
txertatzekoa bereziki 12 

15 Proiektuaren jardun-eremuan emakumeen eta gizonen artean agertzen den 
desberdintasun-egoeraren azterketa egin da (diagnostikoaren fasea). 2 

16 

Proiektuak gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna eragozten 
duten genero-hesiak murrizteko ekintza positiboko neurriak biltzen ditu. 
Adibidez, parte-hartzaileen lan-bizitza, bizitza pertsonala eta familia-bizitza 
uztartzeko neurriak proposatzen ditu, eta sexu bateko pertsonak % 60 baino 
gehiago eta % 40 baino gutxiago ez izatea bultzatzen du, besteak beste. 

2 

17 

Proiektuak emakumeen eta gizonen arteko aukera-berdintasunaren inguruan 
sentsibilizatzeko modulu bat eskaintzen du, prestakuntzaren zeharkako eduki 
gisa.  2 

18 
Proiektuak baliabideak lortzeko izaten diren eta diskriminazio-faktoreei (jatorri 
etnikoa, adina, erlijio-sinesmenak, desgaitasuna eta sexu-orientazioa) lotuta 
dauden oztopoak kentzeko jardunak proposatzen ditu.  

3 

19 Proiektuak ingurumen-iraunkortasunaren ikuspegia du txertatuta bere 
plangintzan. 3 

e) Berrikuntza 10 

20 
Proposamenak soluzio berritzaileak garatzen eta aplikatzen ditu orain arte 
erantzunik izan ez duten edota parte-hartzaileak edo inplikatutako beste alderdi 
batzuk direla-eta balio erantsi berri bat jaso duten premiei erantzuteko.  

4 

21 Irauteko moduko esku-hartze sozialaren prototipo izan daiteke proposamena.  3 

22 Proposamenak ahalmen handia du eskalagarritasunari dagokionez, hau da, 
parte-hartzaile gehiagori aplika dakieke.  3 

f) Erakundearen gaitasun teknikoa 10 

23 Erakundeak giza baliabide nahikoak eta egokiak bideratzen ditu proposatutako 
jardun-ildoak egikaritzeko eta kudeatzeko. 5 

24 

Erakundeak gizarte-arloan konprometitutako erakunde gisa esperientzia duela 
erakutsi du, bere ibilbidea eta egindako lanak kontuan hartuta:  desberdintasun-
eskema tradizionalak –nazionalitatea, sexua, arraza edo jatorri etnikoa, erlijioa 
edo sinesmenak, desgaitasuna, adina edo sexu-orientazioa direla-eta 
eragindako diskriminazioa– apurtzeko proiektuak, eta garapen iraunkorraren 
ikuspegia txertatuko duten jardunak edo prozesuen kudeaketa.  

5 

g) Erakundearen gaitasun administratiboa 8

25 
Erakundeko langileek esperientzia dute deialdiaren arlo tematikoetako 
proiektuen kudeaketan eta justifikazioan. 3 
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26 
Erakundeak kalitatearekiko konpromisoa egiaztatu du estandar normalizatuen 
araberako kudeaketa-sistema bikain bat diseinatu eta inplementatzearen bidez.  3 

27 

Erakundeak prozesuen kalitateari eta horien kudeaketari (barne-auditoretza) eta 
finantza-bidezkotasunari (kanpoko kontabilitate-auditoretzak) buruzko txostenak 
ditu. 

2 
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