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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

2019an Chengduko (Txina) Polizien eta Suhiltzaileen XVIII. Munduko Jokoetan parte hartu duten 
Ertzaintzako kirolarientzako laguntzak 

 

2.- Araua 

Agindua, 2019ko ekainaren 19koa, Segurtasuneko sailburuarena, 2019an Chengduko (Txina) Polizien eta 

Suhiltzaileen XVIII. Mundu Jokoetan parte hartu duten Ertzaintzako kirolariei laguntzak emateko modua 

arautu eta deialdia egiten duena 

 

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

Agindua, 2019ko ekainaren 19koa: EHAA, 120. zk., 2019ko ekainaren 26koa 

 

Iragarkia, zeinaren bidez argitaratzen baita Segurtasun Saileko Giza Baliabideen zuzendariaren 2020ko 

otsailaren 4ko Ebazpena, 2019an Chengduko (Txina) polizien eta suhiltzaileen XVIII. Mundu Jokoetan 

parte hartu duten Euskal Autonomia Erkidegoko polizia-kidegoko kirolarientzako laguntzen deialdiaren 

babesean emandako laguntzen onuradunen zerrendari buruzkoa: EHAA, 35 zk., 2020ko otsailaren 20koa. 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza Programaren helburuak: 
.- Ertzaintzaren irudi positiboa sustatzea, bai Euskal Autonomia Erkidegoaren barruan, bai kanpoan. 

.- Kirol-lehiaketen berezko balioak sustatzea, kontuan hartuta horietako asko modu batera edo bestera 

daudela parte hartzen duten kideen jarduera profesionalarekin, eta, aldi berean, beren garapen 

profesionalerako baldintza fisiko egokienak hobeto mantentzen laguntzen dutela. 

.- Ertzaintzako kideen kide izatearen sentimendua indartzea, eta beste kultura eta komunitate batzuekin 

adiskidetasun-harremanak eta esperientzia-trukeak ezartzea, eta, horrela, Ertzaintzaren irudi ona sustatu 

eta zabaltzea, bere zeregin profesionalaren alderdi guztietan. 

 

Diru-laguntza Programaren deskribapena: 
.- 2019an Chengduko (Txina) polizien eta suhiltzaileen XVIII. Mundu Jokoetan parte hartu duten 

Ertzaintzako kirolarientzako diru-laguntzak, 2019ko abuztuaren 8tik 18ra. 

.- Pertsona bakoitzarentzat diruz lagundu beharreko gehieneko zenbatekoa benetan sortutako eta parte 

hartzeagatik justifikatutako gastuaren% 60 izango da, eta eskabide bakoitzeko diruz lagundu daitekeen 

gehieneko zenbatekoak ezin izango du gainditu 1.750 euroko guztizko zuzkidura ekonomikoa, 20.000 

eurokoa. 
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Ertzaintzako agenteek aurkeztutako 7 eskaerei eman zitzaien diru-laguntza, 1 emakume eta 6 gizon, 

940,01 euro eta 1.526,65 euro artean, hau da, guztira zortzi mila berrehun eta zortzi euro eta hamazazpi 

euro (8.208,17). 

 

Ertzaintzaren ordezkaritzak 11 domina lortu zituen: 3 urrezkoak, 3 zilarrezkoak eta 5 brontzezkoak. Horrek 

esan nahi du kirol-mailari eutsi zaiola aurreko edizioekin alderatuta, horietan kidego horretako kideen 

parte-hartzea handiagoa izan baita. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena     Emaitza                                   

Ez da aplikagarria. 
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