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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Euskal Autonomia Erkidegoko elkarte edo fundazioek memoria historikoa berreskuratzeko 
proiektuak egiteko 2018. urterako laguntzak 

 

2.- Araua 

Ebazpena, 2018ko abuztuaren 28koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko 

zuzendariarena, 2018ko Euskal Autonomia Erkidegoko elkarteak edo fundazioak Memoria Historikoa  

berreskuratzeko proiektuak egiteko  dirulaguntzen deitzen dituena 2018ko deialdia. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002665 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004462 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Memoria historikoa eta demokraziaren eta askatasunaren aldeko lehia berreskuratzeko, ikertzeko eta 

zabaltzeko berariazko proiektuak diruz laguntzea, 1936-1977 aldian, Euskal Autonomia Erkidegoan 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Elkarteek edo fundazioek garatutako berreskuratze historikoko 18 proiekturi eman zaie dirulaguntza, eta 

71.667,00 euroko aurrekontua eman da; horrela,  memoriaren historiaren zati bat berreskuratzeko lana 

egin da.  

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena     Emaitza                                   
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Ikus-entzunezko ekoizpenak egiteko diru-laguntzak 2018.urterako deialdia 

 

2.- Araua 

Ebazpena, 2018ko abuztuaren 28koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko 

zuzendariarena, memoria demokratikoa berreskuratzeko ekoizpenak egiteko diru-laguntzetarako deialdia 

egiten duena 2018.urterako. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004386 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018005961 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Zinema, telebista edo/eta multimediarako ikus-entzunezko ekoizpenak egitea, Gerra Zibiletik gaur 

egunera arteko Euskadiren memoria demokratikoa berreskuratzeko. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

6 ekoizpen diruz lagundu dira (1 Araban, 3 Gipuzkoan eta 2 Bizkaian), 47.620,3 euroko zenbatekoarekin, 

eta gizarte-onurakoa da memoria demokratikoa berreskuratzea. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena     Emaitza                                   
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Memoria Historikoa berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko proiektuak egiteko 
laguntzak, Euskal Autonomia Erkidegoko udalerriek eta gainerako toki-erakundeek garatutakoak, 
2018. urterako 

 

2.- Araua 

Ebazpena, 2018ko abuztuaren 28koa, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuko 

zuzendariarena, 2018ko Euskal Autonomia Erkidegoko eta sinbologia franquista kentzeko proiektuak 

egiteko dirulaguntzen 2018ko deialdia ebazten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018002664 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2018004461 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Memoria historikoa berreskuratzeko proiektuak egitea eta memoria historikoaren eta demokraziaren eta 

askatasunaren aldeko borrokaren tokiko ikerketa sustatzea 1936-1977 aldian, bai eta sinbologia frankista 

kentzeko jarduerak ere. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

23 proiektuk jaso dute diru-laguntza, 60.000,00 €-ko zenbatekoan, eta gizarte-onurakoa da memoria 

demokratikoa berreskuratzea eta iraingarria edo laidogarria den ikur publikoak kentzea. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena     Emaitza                                   
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