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AGINDUA, 2020KO ABENDUAREN 23KOA, BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA 

GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUARENA, BERDINTASUN, JUSTIZIA  ETA 

GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 2021. URTERAKO DIRULAGUNTZEN PLAN 

ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA  

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorrak (azaroaren 17ko 38/2003 Legea, DLO) 8. 

artikuluan dioenez, oinarrizko lege izaerarekin, administrazio publikoetako organoek 

dirulaguntzen plan estrategiko bat egin behar dute, eta, bertan, plana aplikatzean lortu 

nahi diren helburuak eta ondorioak zehaztuko dira, bai eta horiek lortzeko beharrezko 

den epea, aurreikusten diren kontuak eta finantziazio-iturriak ere, betiere aurrekontu-

egonkortasunaren helburuak betez.  

DLOn aurreikusitakoa betetze aldera, 2021. urterako Dirulaguntzen Plan Estrategikoa 

onartu behar da. 

Plan hau sailaren politika planifikatzeko tresna da, eta bere helburua da erabilera 

publikoa edo gizarte-interesa duen jarduera bat sustatu edo xede publiko bat lortzeko 

bultzada ematea, dirulaguntzen bidez. 

Plan hau egiteko, lortu nahi diren interes publikoak aztertu dira, eta planaren 

indarraldian horretarako aurreikusi diren baliabideekin egiaztatu dira, Euskal 

Autonomia Erkidegoko 2021ko Aurrekontu Orokorren Legearen Proiektua 

abiapuntutzat hartuta. Kontuan hartu behar da Aurrekontu Legearen onarpenaren 

ondorioz Planean aldaketak sor daitezkeela. 

Bestalde, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak onartutako Jarraibideak jarraitu dira, 

Dirulaguntzen Plan Estrategikoak egitearekin lotuta (01/15 zirkularra).  

Nolanahi ere, plan honek izaera programatikoa dauka, hau da, bere edukiak ez du 

eskubiderik eta betebeharrik sortzen, eta laguntza-lerroak martxan jartzean egongo da 

indarrean, ekitaldi bakoitzean eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera, besteak 

beste. 

Planean Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saileko organoen dirulaguntzak 

sartzen dira, 2021. urterako diruz lagun daitezkeen jarduerak aurreikusita. 

Zuzendaritzen izenak 2021 urterako Aurrekontu Legearen Proiektuan jasotzen direnak 

dira, baina, baliteke zehatz-mehatz ez etortzea bat zuzendaritzek behin betiko hartzen 

dituzten izendapenekin gaur egun izapidetze-fasean dagoen Berdintasun, Justizia eta 

Gizarte Politikarako Sailaren egitura Organikoa eta funtzionala ezartzen duen 

Dekretuak onartu ondoren. 

Hauek dira dirulaguntzak ematen dituzten zuzendaritzak:  

- Gazteria Zuzendaritza 

- Justizia Administrazioko Zuzendaritza 

BERDINTASUN, JUSTIZIA 
ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 

 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 
JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 

 

ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA 

 

 

DEPARTAMENTO DE IGUALDAD, 

JUSTICIA Y POLÍTICAS SOCIALES 
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. Justizia Zuzendaritza 

- Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

- Familien eta Haurren Zuzendaritza 

- Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

- Giza eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

Goian adierazitakoa kontuan hartuta, eta Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020 

Dekretuak  emandako eskumenen arabera 

 

EBAZTEN DUT: 

 

Lehena.- Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren 2021. urterako 

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartzea, eranskinean agertzen dena. 

Bigarrena.- Plana Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren webgunean 

argitaratu beharko da, eta unean-unean antolamendu juridikoan informazioaren eta 

gardentasunaren arloan aurreikusten diren xedapenak aplikatuko zaizkio. 

Vitoria-Gasteiz, 2020ko abenduaren 23a 

 

Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako sailburua, 

BEATRIZ ARTOLAZABAL ALBENIZ 
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ERANSKINA 

 

BERDINTASUN, JUSTIZIA ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILAREN 2021. 

URTERAKO DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 

1.- Sarrera 

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren (azaroaren 17ko 38/2003 Legea) 8.1. 

artikuluak xedatzen du dirulaguntzei buruzko plan estrategiko bat egin behar dela 

nahitaez. Bertan zehaztuko dira, Sailaren dirulaguntzekin lotuta, plana aplikatzean lortu 

nahi diren helburuak eta ondorioak, bai eta horiek lortzeko epea, aurreikusten diren 

kostuak eta finantzatzeko iturriak ere; betiere aurrekontu-egonkortasunaren helburuak 

beteko direla bermatuta. 

Plan Estrategikoa egiteko, Kontrol Ekonomikoko Bulegoak dirulaguntzen plan 

estrategikoa egiteko onartutako argibideei jarraitu zaie (01/15 zenbakiko zirkularra). 

Dokumentu horrek hainbat orientabide eta eredu jasotzen ditu sailetarako, planak 

egiteko orientazio gisa balio dezaten. 

2.- Planaren erakunde-esparrua eta iraupena 

Planak Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Sailaren 2021ko dirulaguntzen 

jarduketa guztiak jasotzen ditu; nolanahi ere den, aurrekontuetan urte askotako 

partidak dituzten dirulaguntzen programei dagokienez, aurrekontu-zuzkidura horiek 

hartzen duten denbora-tartea jaso da. 

Dirulaguntzen programei dagozkien fitxek, halaber, 2020ko aurrekontu-zuzkidurak 

jasotzen dituzte, informatzeko eta programen gauzatze-mailarekin lotutako 

zenbatekoen bilakaera aztertu ahal izateko. 

3.- Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak 

Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak bat datoz XII. Legegintzaldirako 

Gobernu Programarekin. Programa hori lau ardatzetan, herrialdearen 10 helburutan 

eta 25 jardun-arlotan oinarritzen da. 

Funtsean, II. ardatzean kokatzen da: "Pertsonak. Osasuna, hezkuntza, zerbitzu 

publikoak, berdintasuna, gizarte- eta kultura-politikak, bizikidetza eta Giza Eskubideak 

", 12.1 (gizarte-politikak eta gazteria), 12.2 (adinekoak), 12,3 (familia eta haurrak), 12.4 

(migrazioa), 12.5 (gazteria), 13 (genero-berdintasuna), 14 (Justizia), 15 (bizikidetza eta 

giza eskubideak), 16 (garapenerako lankidetza) jarduera-arloetan. 

4.- Zuzendaritzaren dirulaguntzen lerroen laburpena. 

 
I.- Gazteria Zuzendaritza: 
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1.- Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, gazteen 

emantzipazioaren alde lan egitea eta ohiko jarduerak finantzatzeko. 

2.- Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta 

Bizikidetza Plana garatzeko. 

3.- Gazteria arloan egitarau eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

4.- Gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak garatzeko 

diru-laguntzak. 

5.- Garapen lankidetzarako entitateentzako diru-laguntzak Euskadiko Gazteak 

Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 

6.- EAEko toki-erakundeak gazteen emantzipazio-diagnostikoak eta planak 

egiteko diru-laguntzak  

7.- EAEko toki-erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-

laguntzak. 

 

II.- Justizia Administrazioko Zuzendaritza: 

 

1.- Bake-epaitegia duten EAE-ko udalentzako laguntza ekonomikoak, 

dauzkaten funtzionamendu-gastuei aurre egiteko. 

2.- Zuzenbidean lizentzia dutenentzako laguntzak, karrera judizial eta fiskalean 

eta Justizia Administrazioko letraduen kidegoan sartzea prestatzeko. 

3.- Bizkaiko Abokatuen Elkargoarentzako laguntzak, euskarazko abokatutzan 

sartzeko urteroko masterreko gastuei aurre egiteko 

 

III.- Justizia Zuzendaritza: 

 

1.- Diru-laguntza izenduna Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkarteari, elkarlan-

zuzenbidea sustatzeko. 

2.- Diru-laguntza izenduna Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko 

Institutuari, funtzionamendu-gastuetarako. 

3.- Diru-laguntza izenduna Abokatutzaren Euskal Kontseiluari, Arabako, 

Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatutzaren elkargoetako abokatuak prestatzeko. 

4.- Diru-laguntza izenduna Pokuradoreen Euskal Kontseiluari, Arabako, 

Bizkaiko eta Gipuzkoako Prokuradoreen elkargoetako prokuradoreak 

prestatzeko. 

5.- Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, ofiziozko txandagatik 

konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

6.- Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoreen Elkargoei, ofiziozko 

txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 2020ko 4. hiruhilekoa eta 

2021eko lehen hiru hiruhilekoak. 

7.- Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, funtzionamendu-

gastuengatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

8.- Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoretzaren elkargoei, 

funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

9.- Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatutzaren Elkargoei, emakumearen 

aurkako, familia barruko eta sexu-askatasunaren aurkako indarkeria-delituen 

biktimei berehalako laguntza juridikoa emateko hitzarmenean aurreikusitako  
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jarduerak ekonomikoki konpentsatzeko. 2020ko 2. seihilekoa eta 2021eko 1. 

Seihilekoa. 

10.- Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatutzaren Elkargoari, guardiako 

letraduarentzat, emakumearen aurkako indarkeriaren Gasteizko epaitegian 

ikertutako pertsonei laguntzeko. 

11.- Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, espetxe-laguntza 

legalaren txandaren konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

12.- Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak. 

13.- Diru-laguntza izenduna Kriminologiaren Euskal Institutuari, gazte-

justiziaren eta familia-elkarguneen ebaluazioak eta txostenak egiteko. 

14.- Diru-laguntza izenduna Ekonomisten Euskal Elkargoari eta Zinpeko Kontu 

Zentsuen Institutuari, 2012an sinatutako lankidetza-hitzarmenaren ondorioz 

zorpetze-egoeran dauden familientzako aholkularitza- eta bitartekaritza-

jarduerei eusteko (Hipoteka Bitartekaritzako Zerbitzua). 

15.- Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

 

IV.- Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

 

1.- Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren 

sektoreko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 

Dekretua gauzatzeko. 

2.- Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, 

abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-

osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 

3.- Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-

larrialdiko laguntzak. 

3 b). Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-

larrialdiko laguntzak, COVID-19 birusak ekarritako ondorioak arintzeko. 

4.- Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean 

(apirilaren 7ko 2/2016 Legea) ezarritakoa betetzeko zuzkidura, zehazki, 

Zortzigarren Xedapen Iragankorra.- Gizarte-larrialdiko laguntzen araubide 

iragankorra. Gizarte Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal 

Autonomia Erkidegoko udalak izango dira hartzaile. 

5.- Diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, 

honako programa honetarako: Pobrezia energetikoari aurre egitea. 

6.- Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Gizarte 

Zerbitzuetako Kudeaketa Berriztatzailean Unibertsitateko espezialista berez 

titulua garatzeko. 

7.- Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Etika 

Soziosanitarioan Unibertsitateko Espezialista berezko titulua garatzeko. 

8.- Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa 

honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen 

arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 

9.- Diru-laguntza izenduna Instituto Gerontológico Matía Fundazioari 

(INGEMA), Zahartze Aktiborako Euskal Estrategia. 
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10.- Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen 

Behatokirako. 

11.- Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, gizarte zerbitzuen euskal 

sistema sendotzeko. 

12.- Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 

13.- Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko 

gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 

14.- Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa 

honetarako: Elkarrekin bila. 

15.- Diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza 

Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-jarduerak garatzeko. 

16.- Diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako 

Federazioari, honako programa honetarako: Esku-hartze sozialeko programak 

garatzea. 

17.- Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren 

arloan jarduketak sustatzeko. 

18.- Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan 

jarduketak sustatzeko. 

19.- Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan 

jarduketak sustatzeko. 

20.- Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan 

jarduketak sustatzeko. 

21. Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako 

berariazko programak bultzatzeko. 

22.- Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren 

aurkako jarduerak sustatzeko. 

23.- Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak 

indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, ordezkatutako gizataldeak gizartean 

ikusgarri jarriz, eta administrazioekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 

24.- Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak 

bultzatu, babestu eta sustatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko 

neurriak finantzatzeko. 

25.- Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza 

indartzeko. 

26.- Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden 

adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzeko. 

27.- Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala 

finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 

28.- Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, 

desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren praktika, sustapena eta 

antolakuntza indartzeko. 

29. - Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta 

solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 

30.- Diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen 

laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan jarduketak gauzatu ditzan. 

31.- Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
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32.- Diru-laguntza izenduna ASTIALDI SAREA Elkartari, boluntariotzaren 

esparruan programak sustatzeko. 

33.- Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR 

BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-etxebizitzak” proiekturako. 

34.- Diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten 

pertsonak artatzeko. 

35.- Diru-laguntza izenduna Arabako Hiesaren Kontrako Batzordeari. Nahikari 

programa: prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

36.- Diru-laguntza izenduna EDEKAri, ezintasunaren arloan jarduketak 

sustatzeko. 

37.- Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN 

FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza 

Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 

38.- Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, Hirugarren Sektoreko, 

Euskadiko Hirugarren Sektoreko erakundeen harremanak finkatzea. 

39.- Diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal 

Federazioari, honako programa honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen 

zerbitzua. 

40.- Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta 

Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako programa honetarako: Entzumen-

urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 

41.- Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta 

Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Buru-

gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza 

juridikoko zerbitzua. 

42.- Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta 

Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Ateak 

Zabaldu. 

43.- Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: 

Zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren sarea eta garapen komunitarioa 

eta parte-hartzea. 

44.- Diru-laguntza izenduna KOMUNIKATIKi, BHERRIA proiekturako. 

45.- Diru-laguntza izenduna 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L.ri, Agenda Nagusi 

estrategiaren jarraipena. 

46.- Lagunkoitasun-jardunbide egokien saria 

47.- Dirulaguntza izenduna Alboko Esklerosi Amiotrofikodunen Senideen 

Elkarteen Federazioari. 

48.- Dirulaguntza izenduna LAGUNGO FUNDAZIOAri, ADI programa 

gauzatzeko. 

49.- Dirulaguntza izenduna JEIKI FUNDAZIOAri, ERDU programa gauzatzeko 

Araban. 

50.- Dirulaguntza izenduna GIZAKIA Fundazioari, ERDU programa gauzatzeko 

Bizkaian. 

51.- Dirulaguntza izenduna PEÑASCAL FUNDAZIOAri, Lehen Urratsa 

Teilapean programa gauzatzeko. 
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52.- Dirulaguntza izenduna ELLACURIA FUNDAZIOAri, Goazen-Jarraitzen 

programa gauzatzeko. 

53.- Dirulaguntza izenduna CARITAS ARABAri, Azken Sarea Indartzen 

programa gauzatzeko Araban. 

54.- Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Azken Sarea Indartzen 

programa gauzatzeko Gipuzkoan. 

55.- Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Azken Sarea Indartzen 

programa gauzatzeko Bizkaian. 

56.- Dirulaguntza izenduna AGINTZARIri, Betirako programa gauzatzeko.    

57.- Dirulaguntza izenduna AGIPADi, Erdu programa gauzatzeko Gipuzkoan.  

58.- Dirulaguntza izenduna ZABALDUZ Kooperatiba Elkarteari, Lehen Urratsa 

Bitartetxeak programa gauzatzeko.      

59.- Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten 

pertsonentzako arreta indartzeko Lehen Urratsa programa gauzatzeko 

Gasteizen. 

60.- Dirulaguntza izenduna BIZITEGIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. 

COVID 19aren ondorioz etxerik gabe dauden pertsonentzako gizarteratze-

ibilbideak.   

61.- Dirulaguntza izenduna ARRATSi, etxerik ez duten pertsonentzako 

bizitegien Lehen Urratsa programa gauzatzeko. 

62.- Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Lehen Urratsa programa 

gauzatzeko. Autobizi Begoñetxe   

63.- Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Lehen Urratsa programa 

gauzatzeko. Etxerik gabeko pertsonei gizarteratzen eta egoitzetan sartzen 

laguntzea. 

64.- Dirulaguntza izenduna GOIZTIRIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. 

Covid aldian Barakaldon etxerik gabe geratutako pertsonentzako arreta 

indartzea. 

65.- Dirulaguntza izenduna Perualderi, Lehen Urratsa Bidebarri programa 

gauzatzeko Uribe Kostan.   

66.- Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten 

pertsonentzako arreta indartzeko Durangaldean. 

67.- Baztertutakoen funtsa. 

 

V.- Familien eta Haurren Zuzendaritza: 
 

1.- Seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak, uztailaren 16ko 176/2002 

Dekretua, maiatzaren 30eko 109/2006 Dekretua, abenduaren 19ko 255/2006 

Dekretua eta martxoaren 17ko 30/2015 Dekretua (uztailaren 30eko 121/2018 

Dekretuak aldatua) betez. 

2.- Familia eta lana bateragarri egiteko dirulaguntzak, familia eta lana 

bateragarri egiteko laguntzei buruzko urriaren 22ko 164/2019 Dekretua betez. 

3.- Dirulaguntza izenduna EDE FUNDAZIOAri, gizarte politiketan haurtzaroaren 

partaidetza sustatzeko ekintzetarako. 

4.- Dirulaguntza izenduna EGUIA CAREAGA FUNDAZIOAri SIIS, familiako eta 

haurtzaroko eremuan aurrez ikusitako jardueretarako. 
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5.- Dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduerak 

sustatzeko. 

6.- Dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta 

familia bateratzearen arloko jarduketak gauzatzeko. 

7.- Dirulaguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako. 

8.- Dirulagunta izenduna AFAEri, Euskadiko Familia Ekintzari, guraso 

bakarreko familientzako aplikazio bat abian jartzeko. 

9.- Dirulaguntza izenduna DEUSTUKO UNIBERTSITATEARI, kontziliazio eta 

gurasotasun positiboko programak garatzeko. 

10.- Dirulaguntza izenduna AGINTZARI, KOOPERATIBA-SOZIETATEARI, 

Aukerak Suspertzen programa garatzeko. 

11.- ETEentzako laguntza-programa, soldata-arrakala murrizteko neurriak 

diagnostikatzeko eta ezartzeko. 

12.- Enpresaren egoerari buruzko diagnostikoa eta ekintza-plana egiteko 

laguntza-programa, norberaren bizitza, familia eta lana bateragarri egiteko. 

13.- Familia eta lana bateragarri egiteko laguntza osagarriak, eta, salbuespenez 

eta aldi baterako, beren lanaldia egokitzeko edo aldatzeko beharrak familiei 

ekarri dien diru-sarreren galerari erantzun nahi diotenak, seme-alabak (adina 

dela-eta), mendeko pertsonak, adinekoak edo gaixoak (kutsatuak edo 

isolatuak) laguntzeko eta zaintzeko betebeharrak beren gain hartzeko. 

Koronabirusaren eragina jasan dutenak. 

14.- 2020/2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko 

langileak kontratatzeko laguntzak. 

 

VI.- Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 
 

1.- Agindua, immigrazioaren arloko teknikariak kontratatzeko eta 

immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko diru-

laguntzak emateko oinarriak onartzen dituena. (TEC-LOC). 

2. - Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren 

Euskal Behatokiari (IKUSPEGI). 

3.- Diru-laguntza izenduna BEGIRUNE fundazioari, immigrazioko akzioak 

garapenerako. 

4.- Diru-laguntza izenduna GOIZTIRI elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

5.- Diru-laguntza izenduna ZAS sareari, xenofobiaren areako sentsibilizazio 

jardueretarako. 

6.- Diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei 

harrera egiteko. 

7.- Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etorkinei harrera egiteko. 

8.- Diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko 

Euskadiko GKE Koordinakundeari, immigrazioaren eremuan jarduketak 

sustatzeko. 

9.- Diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako 

gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-

zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 

10.- Diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 



  

10 
 

 

 

11.- Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari 

(CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 

12.- Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri iragaitzazko migratzaileen 

inguruko ekintzak finantzatzeko. 

13.- Diru-laguntza izenduna SUSPERGINTZAri iragaitzazko migratzaileen 

inguruko ekintzak finantzatzeko. 

14.- Diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari 

(CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

15.- Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, immigranteei gai 

juridikoetan laguntzeko. 

16.- Diru-laguntza izenduna COSMOPOLIS elkarteari, etorkinei gai juridikoetan 

babesa emateko. 

17.- Diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio 

Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko proiektua finantzatzeko. 

18.- Diru-laguntza izenduna ADISKIDETUAK - Atzerritarrekiko Elkartasunerako 

Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

19.- Diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko 

Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

20.- Diru-laguntza izenduna ARABAKO ABOKATUEN ELKARTEAri, etorkinei 

gai juridikoetan babesa emateko. 

21.- Diru-laguntza izenduna GIPUZKOAKO ABOKATUEN ELKARGOAri, 

etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

22.- Diru-laguntza izenduna BIZKAIKO ABOKATUEN BAZKUNAri, etorkinei gai 

juridikoetan babesa emateko. 

23.- Diru-laguntza izenduna SOS-ARRAZAKERIA Gipuzkoa elkarteari, etorkinei 

gai juridikoetan babesa emateko. 

24.- Diru-laguntza izenduna EUSKAL HERRIA KOLOREri, kulturartekotasun 

alorrean ekintza sustatzaileak egin ditzaten. 

25.- Errefuxiatuentzako larrialdietarako laguntzen diru-laguntzak. 

26.- Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Larraña-etxea aterpearen 

kudeaketarako. 

27.- Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Zuloaga Txiki aterpearen 

kudeaketarako. 

28.- Diru-laguntza zuzena Auzolana II laguntzetarako. 

29.- Diru-laguntza zuzena SAVE the Childreni 

30.- Diru-laguntza zuzena Fundación UNICEF - Comité Español-i egindakoa. 

 

VII.- Giza eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza: 
 
1.- Udalei eta toki erakundeei bizikidetza eta giza eskubideen alorrean 
elkartasuna sustatzeko proiekturako laguntza bultzatzea. 
2.- Elkarteei giza eskubideen eta bizikidetzaren arloan elkartasuna sustatzeko 
proiekturako laguntza bultzatzea. 
3.- Kalte-ordainak giza eskubideen urraketaren biktimentzat, Euskal Autonomia 
Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean izandako motibazio politikoko indarkeriaren 
testuinguruan giza eskubideen urraketak aitortu eta erreparatzeko uztailaren 
28ko 12/2016 Legea aplikatuz. 
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4.- René Cassin sariaren deialdia. 
5.- Terrorismoaren biktimentzako laguntzak. 
6.- Elkarrekin Bonu Programa. 
7.- UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna biktimen espezializaziorako 
8.-UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna Kriminologia Euskal 
Erakundentzako IVAC/KREI 
9.- UPV/EHUko unibertsitateekin partekatutako ekarpena 
10.- Diru-laguntza izenduna Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrari 
11.- Diru-laguntza izenduna Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrari, 
Giza Eskubideen Nazioarteko II Kongresurako. 
12.- Diru-laguntza izenduna EHUri (Ikuspegi) Immigrazio, Aniztasun eta 
Diskriminazioaren Euskal Behatokiari 
13.- Diru-laguntza izenduna Ramón Rubial Fundazioari 
14.- Diru-laguntza izenduna Fernando Buesa Fundazioari  
15.- Diru-laguntza izenduna Gernika Gogoratuz Fundazioari 
16.- Diru-laguntza izenduna Cultura de Paz DEMOSPAZ Fundazioari  
17.- Diru-laguntza izenduna Terrorismoaren Biktimen Fundazioari 
18.- Pedro Arrupe Giza Eskubideen Institutua. 
19.- Suspergintza, tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko II. 
Euskal Biltzarraren jardueretarako. 
20.-Diru-laguntza izenduna Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko 
Hezkuntzaren Elkarteen Foroari. 
21.- Diru- laguntza izenduna Terrorismoaren Biktimen Elkarteari. 
22.- AIPAZ sareari laguntzea. 
23.- Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoa. 
24.- CEAR Euskadi Giza eskubideen defendatzaileen programa 
25.- Euskadiko Gazteriaren Kontseilua bake- eta bizikidetza-programetarako 
eta Etikasi programarako. 
26.- Irudi Berriak-ek Zinexit-a kudeatzea eta antolatzea. 
27.- Aieteko Pedagogia Baliabideen Zentroa. 
28.- Hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 
Plana. Baketik 
29.- Unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Deustuko Unibertsitatea. 
30.- Unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Mondragón Unibertsitatea. 
31.- Hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 
Plana, Bakeola 
32.- A COVITE, Colectivo de Terrorismoaren biktimak del País Vasco. 
33.- Hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 
Plana, GEUZ 
34.- Hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen 
Plana, Agintzari. 
35.- Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familia- eta 

komunitate-politikako programa babesteko. 

36.- Diru-laguntza izenduna GAO LACHO DROM Ijito Elkarteari, familiekin 

egiten duen esku-hartze integraleko proiektua babesteko. 

37.- Diru-laguntza izenduna ZINEGOAK elkarteari, Jaialdia eta EAEko 

udalerrietako hedapenak egin ditzan. 

38.- Diru-laguntza izenduna NAIZEN Elkarteari, transexual gazteagoko 

programa garapena. 

39.- Diru-laguntza izenduna CEAR elkarteari, diskriminazioaren aurka eta tratu-

berdintasunaren alde borrokatzeko proiekturako. 
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40.- Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako 

laguntzak 

41.- Bakearen, bizikidetzaren, aniztasunaren, elkartasunaren eta giza 

eskubideen aldeko nazioarteko ekimenak babestea. 

 

 



  

13 
 

GAZTERIA ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, gazteen 
emantzipazioaren alde lan egitea eta ohiko jarduerak finantzatzeko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: Gazteen partaidetza sustatzea. 
1. ekintza: Gazteen elkartegintza sustatzea eta elkarteen funtzionamendurako eta jardueretarako laguntzak 
ematea, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren eremuan 

1. adierazlea: Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarentzako (EGK-EGK) diru-laguntza izendunak. 

250.000 € 250.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, gazteen 
emantzipazioaren alde lan egitea eta ohiko jarduerak finantzatzeko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 250.000 € %100 250.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 250.000 € %100 250.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 250.000 € %100 250.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 250.000 € %100 250.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, gazteen 
emantzipazioaren alde lan egitea eta ohiko jarduerak finantzatzeko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta 
Bizikidetza Plana garatzeko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: Gazteen partaidetza sustatzea. 
1. ekintza: Gazteen elkartegintza sustatzea eta elkarteen funtzionamendurako eta jardueretarako laguntzak 
ematea, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren eremuan. 

1. adierazlea: Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarentzako (EGK-EGK) diru-laguntza izendunak. 

15.000 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta 
Bizikidetza Plana garatzeko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 
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4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: EUSKADIKO GAZTERIAREN KONTSEILUA, diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari, Bake eta 
Bizikidetza Plana garatzeko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: GAZTERIA ARLOAN EGITARAUAK: gazteria arloan egitarau eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: gazteen partaidetza sustatzea. 
1. ekintza: Gazteen elkartegintza sustatzea eta elkarteen funtzionamendurako eta jardueretarako laguntzak 
ematea, Euskadiko Autonomia Erkidegoaren eremuan. 

1. adierazlea: Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako laguntzak, gazteria alorrean programak eta 
jarduerak garatzeko. 

536.000 € 536.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: GAZTERIA ARLOAN EGITARAUAK: gazteria arloan egitarau eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 2020 2021 
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1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan1 

% 
Zenbateko
a eurotan2 

% 

4. kapitulua: 536.000 € %100 536.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 536.000 € %100 536.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 536.000 € %100 536.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 536.000 € %100 536.000 € %100 

  

                                                           
1 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 268.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 268.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
2 2021ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 268.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 268.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: GAZTERIA ARLOAN EGITARAUAK: gazteria arloan egitarau eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak EAEko pertsona juridikoak, publikoak edo pribatuak, irabazi-asmorik gabeak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: 2021eko GAZTEEN ARTEKO ELKARTRUKAKETA: gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak 
garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: Gazteen partaidetza sustatzea. 
1. ekintza: gazteen mugikortasuna sustatzea. 

1. adierazlea: Gazteen mugikortasunaren inguruko proiektuentzako diru-laguntzak. 
145.000 € 145.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: 2021eko GAZTEEN ARTEKO ELKARTRUKAKETA: gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak 
garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 145.000 € %100 145.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 145.000 € %100 145.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 145.000 € %100 145.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 145.000 € %100 145.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gazteen partaidetza sustatzea. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: 2021eko GAZTEEN ARTEKO ELKARTRUKAKETA: gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak 
garatzeko diru-laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak EAEko pertsona juridikoak, publikoak edo pribatuak, irabazi-asmorik gabeak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gaztetasuna sustatzea berariazko programen eta zerbitzuen bitartez. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2021EKO PROIEKTUAK: garapen lankidetzarako entitateentzako diru-
laguntzak Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: Gaztetasuna sustatzea berariazko programen eta zerbitzuen bitartez. 
1. ekintza: Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa antolatzea. 

1. adierazlea: Gobernuz kanpoko erakundeak. 
70.000 € 80.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: gazteentzako programak eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2021EKO PROIEKTUAK: garapen lankidetzarako entitateentzako diru-
laguntzak Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 70.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 70.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 70.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 70.000 € %100 80.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gazteentzako programak eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: EUSKADIKO GAZTEAK LANKIDETZAN 2021EKO PROIEKTUAK: garapen lankidetzarako entitateentzako diru-
laguntzak Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako proiektuak aurkezteko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko garapenerako lankidetzako erakundeak. 
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Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa. 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: GAZTEEN EMANTZIPAZIOA: EAEko toki-erakundeentzako eta udalaz gaindiko toki-erakundeentzako laguntzak, 
tokiko gazteen emantzipazio-diagnostikoak eta planak egiteko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 
1. ekintza: Gazteen emantzipazioa bultzatzea. 

0 € 
1.150.000 

€ 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: GAZTEEN EMANTZIPAZIOA: EAEko toki-erakundeentzako eta udalaz gaindiko toki-erakundeentzako laguntzak, 
tokiko gazteen emantzipazio-diagnostikoak eta planak egiteko. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 1.150.000€ %100 

7. kapitulua: 0€ %0 0€ %0 

Guztira: 0€ %0 1.150.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 1.150.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0€ %0 0€ %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 1.150.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA: EAEko toki-erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-
laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 
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1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeak, nortasun juridikoa dutenak, eta 
mankomunitateak edo udalaz gaindiko erakundeak, nortasun juridikoa dutenak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA: EAEko toki-erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-
laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 2020 2021 

1. helburua: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 
1. ekintza: Gazte-ekipamenduen sarea bultzatzea. 

1. adierazlea: Toki erakundeentzako diru-laguntzak, gazte-ekipamenduen sarea indartzeko. 
290.000 € 290.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: : GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA: EAEko toki-erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-
laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3222 Gazteria. Zenbateko
a eurotan3 

% 
Zenbateko
a eurotan4 

% 

4. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

                                                           
3 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 

- 145.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 145.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
4 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 145.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 145.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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7. kapitulua: 290.000 € %100 290.000 € %100 

Guztira: 290.000 € %100 290.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

7. kapitulua, guztira: 290.000 € %100 290.000 € %100 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 290.000 € %100 290.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Zeharkako gazte-politika sustatzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: GAZTE-EKIPAMENDUEN SAREA: EAEko toki-erakundeei beren gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko diru-
laguntzak. 

Organoa: Gazteria Zuzendaritza. 

1. programa: 3222 Gazteria. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko tokiko erakundeak, nortasun juridikoa dutenak, eta 
mankomunitateak edo udalaz gaindiko erakundeak, nortasun juridikoa dutenak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa 
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JUSTICIA ADMINISTRAZIOKO ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bake-justizia babesteko sustapen-jarduera. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Bake-epaitegia duten EAE-ko udalentzako laguntza ekonomikoak, dauzkaten funtzionamendu-gastuei aurre egiteko 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

1 programa: 1411 Justizia administrazioa. 2020 2021 

1. helburua: laguntza ekonomikoa udalentzat, bake-epaitegien mantentze eta funtzionamendu arrunta ziurtatzeko. 
1. ekintza: laguntza ekonomikoak ematea: 236 

1. adierazlea: udalek laguntza justifikatzea. 
2. adierazlea: aurrekontuaren zenbatekoa, eta zein neurritan bete den. 

500.000 € 500.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bake-justizia babesteko sustapen-jarduera. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Bake-epaitegia duten EAE-ko udalentzako laguntza ekonomikoak, dauzkaten funtzionamendu-gastuei aurre egiteko 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 500.000 € %100 500.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 500.000 € %100 500.000 € %100 

Total Capítulo 4: 500.000 € %100 500.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 500.000 € %100 500.000 € %100 

 
4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Bake-justizia babesteko sustapen-jarduera. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Bake-epaitegia duten EAE-ko udalentzako laguntza ekonomikoak, dauzkaten funtzionamendu-gastuei aurre egiteko 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. 

Sektore hartzaileak Udalerriak eta toki-erakundeak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Sustapen-jarduera lanbide judizialen egonkortasunerako. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Zuzenbidean lizentzia dutenentzako laguntza ekonomikoak, karrera judizial eta fiskalean eta justizia administrazioko 
letraduen kidegoan sartzeko prozesua prestatzeko. 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. 2020 2021 

1. helburua: zuzenbidean lizentzia duten pertsonak motibatzea, lanbide-asmoak karrera judizialerantz, fiskalerantz 
eta Justizia Administrazioko letraduen kidegoan sartzera bidera ditzaten. 

1. ekintza: laguntza ekonomikoak ematea: 40 
1. adierazlea: eskatzaile-kopurua. 
2. adierazlea: oposizioa onartzen duten onuradunak. 

264.000 € 264.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Sustapen-jarduera lanbide judizialen egonkortasunerako. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Zuzenbidean lizentzia dutenentzako laguntza ekonomikoak, karrera judizial eta fiskalean eta justizia administrazioko 

letraduen kidegoan sartzeko prozesua prestatzeko. 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 264.000 € %100 264.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 264.000 € %100 264.000 € %100 

Total Capítulo 4: 264.000 € %100 264.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 264.000 € %100 264.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Sustapen-jarduera lanbide judizialen egonkortasunerako. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Zuzenbidean lizentzia dutenentzako laguntza ekonomikoak, karrera judizial eta fiskalean eta justizia administrazioko 

letraduen kidegoan sartzeko prozesua prestatzeko. 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. 

Sektore hartzaileak Zuzenbidean lizentziatutak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Sustapen-jarduera abokatutzan hasteko. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Bizkaiko Abokatuen Elkargoarentzako laguntza ekonomikoa, euskarazko abokatutzan sartzeko urteroko masterreko 
gastuei aurre egiteko. 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. 2020 2021 

1. helburua: euskaraz emandako Abokatutzan Sartzeko Masterraren jarraipena eta sustapena bermatzea. 
1. ekintza: laguntza ekonomikoak ematea: 1 

1. adierazlea: Bizkaiko Abokatuen Elkargoak laguntza justifikatzea. 
2. adierazlea: aurrekontuaren zenbatekoa, eta zein neurritan bete den. 

9.000 € 9.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Sustapen-jarduera abokatutzan hasteko. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Bizkaiko Abokatuen Elkargoarentzako laguntza ekonomikoa, euskarazko abokatutzan sartzeko urteroko masterreko 

gastuei aurre egiteko. 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 9.000 € %100 9.000 € %100 
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Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 9.000 € %100 9.000 € %100 

Total Capítulo 4: 9.000 € %100 9.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 9.000 € %100 9.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Sustapen-jarduera abokatutzan hasteko. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Bizkaiko Abokatuen Elkargoarentzako laguntza ekonomikoa, euskarazko abokatutzan sartzeko urteroko masterreko 

gastuei aurre egiteko. 

Organoa: Justizia Administrazioko Zuzendaritza. 

1. programa: 1411 Justizia administrazioa. 

Sektore hartzaileak Zuzenbide Publikoko Korporazioa/Bizkaiko Abokatuen Elkargoa. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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JUSTIZIA ZUZENDARITZA 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Elkarlan-zuzenbidea zabaltzeko eta sustatzeko jarduerak. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkarteari, elkarlan-zuzenbidea sustatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia 2020 2021 

1. helburua: Elkarlan-zuzenbidearen hedapena eta sustapena. 60.000 € 60.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Elkarlan-zuzenbidea zabaltzeko eta sustatzeko jarduerak. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkarteari, elkarlan-zuzenbidea sustatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 60.000€ %100 60.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 60.000€ %100 60.000€ %100 

Total Capítulo 4: 60.000€ %100 60.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 60.000€ %100 60.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Elkarlan-zuzenbidea zabaltzeko eta sustatzeko jarduerak. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkarteari, elkarlan-zuzenbidea sustatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia 

Sektore hartzaileak Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkartea. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutua mantentzen laguntzea. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Diru-laguntza izenduna Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutuari, funtzionamendu-gastuetarako. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia 2020 2021 

1. helburua: Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutua mantentzea. 484.000 € 500.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutua mantentzen laguntzea. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Diru-laguntza izenduna Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutuari, funtzionamendu-gastuetarako. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 484.000€ %100 550.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 484.000€ %100 550.000€ %100 

Total Capítulo 4: 484.000€ %100 550.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 484.000€ %100 550.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutua mantentzen laguntzea. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Diru-laguntza izenduna Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutuari, funtzionamendu-gastuetarako. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia 

Sektore hartzaileak Oñatiko Soziologia Juridikoaren Nazioarteko Institutua. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko espedienteei esleitutako ofiziozko txandetako abokatuen prestakuntza eta espezializazioa 
bermatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Diru-laguntza izenduna Abokatutzaren Euskal Kontseiluari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatutzaren 
elkargoetako abokatuak prestatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia 2020 2021 

1. helburua: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako abokatuen elkargoetako abokatuen prestakuntza. 44.000 € 44.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko espedienteei esleitutako ofiziozko txandetako abokatuen prestakuntza eta espezializazioa 

bermatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Diru-laguntza izenduna Abokatutzaren Euskal Kontseiluari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatutzaren 

elkargoetako abokatuak prestatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 44.000€ %100 44.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 44.000€ %100 44.000€ %100 

Total Capítulo 4: 44.000€ %100 44.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 44.000€ %100 44.000€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko espedienteei esleitutako ofiziozko txandetako abokatuen prestakuntza eta espezializazioa 

bermatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Diru-laguntza izenduna Abokatutzaren Euskal Kontseiluari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Abokatutzaren 

elkargoetako abokatuak prestatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia 

Sektore hartzaileak Abokatutzaren Euskal Kontseilua. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko espedienteei esleitutako ofiziozko txanden prokuradoreen prestakuntza eta 
espezializazioa ziurtatzea. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna Pokuradoreen Euskal Kontseiluari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Prokuradoreen 
elkargoetako prokuradoreak prestatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Prokuradoreen elkargoetako prokuradoreen prestakuntza. 6.000 € 6.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko espedienteei esleitutako ofiziozko txanden prokuradoreen prestakuntza eta 

espezializazioa ziurtatzea. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna Pokuradoreen Euskal Kontseiluari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Prokuradoreen 

elkargoetako prokuradoreak prestatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 6.000€ %100 6.000€ %100 
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Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 6.000€ %100 6.000€ %100 

Total Capítulo 4: 6.000€ %100 6.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 6.000€ %100 6.000€ %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko espedienteei esleitutako ofiziozko txanden prokuradoreen prestakuntza eta 

espezializazioa ziurtatzea. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna Pokuradoreen Euskal Kontseiluari, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Prokuradoreen 

elkargoetako prokuradoreak prestatzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Prokuradoreen Euskal Kontseilua. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, ofiziozko txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Ofiziozko txanda egingo dela bermatzea. 11.583.536 € 11.500.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, ofiziozko txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 11.583.536€ %100 11.500.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 11.583.536€ %100 11.500.000€ %100 

Total Capítulo 4: 11.583.536€ %100 11.500.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 11.583.536€ %100 11.500.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, ofiziozko txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoreen Elkargoei, ofiziozko txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 
2020ko 4. hiruhilekoa eta 2021eko lehen hiru hiruhilekoak. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Ofiziozko txanda egingo dela bermatzea. 550.000 € 550.000  

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoreen Elkargoei, ofiziozko txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

2020ko 4. hiruhilekoa eta 2021eko lehen hiru hiruhilekoak. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 550.000€ %100 550.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 550.000€ %100 550.000€ %100 

Total Capítulo 4: 550.000€ %100 550.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 550.000€ %100 550.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoreen Elkargoei, ofiziozko txandagatik konpentsazio ekonomikoa jasotzeko. 

2020ko 4. hiruhilekoa eta 2021eko lehen hiru hiruhilekoak. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko elkargo-zerbitzuen ezarpena, arreta eta funtzionamendu operatiboa bermatzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio ekonomikoa 
jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Doako laguntza juridikoaren zerbitzu publikoaren elkargo-funtzionamendua bermatzea. 1.250.000 € 1.150.000  

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko elkargo-zerbitzuen ezarpena, arreta eta funtzionamendu operatiboa bermatzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio ekonomikoa 

jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 1.250.000€ %100 1.150.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 1.250.000€ %100 1.150.000€ %100 

Total Capítulo 4: 1.250.000€ %100 1.150.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 1.250.000€ %100 1.150.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko elkargo-zerbitzuen ezarpena, arreta eta funtzionamendu operatiboa bermatzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio ekonomikoa 

jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko elkargo-zerbitzuen ezarpena, arreta eta funtzionamendu operatiboa bermatzea. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoretzaren elkargoei, funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio 
ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Prokuradoretzaren elkargoek doako laguntza juridikoaren funtzionamendua bermatzea. 150.000 € 150.000  

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko elkargo-zerbitzuen ezarpena, arreta eta funtzionamendu operatiboa bermatzea. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoretzaren elkargoei, funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio 

ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 150.000€ %100 150.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 150.000€ %100 150.000€ %100 

Total Capítulo 4: 150.000€ %100 150.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total Línea subvencional: 150.000€ %100 150.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Doako laguntza juridikoko elkargo-zerbitzuen ezarpena, arreta eta funtzionamendu operatiboa bermatzea. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Prokuradoretzaren elkargoei, funtzionamendu-gastuengatik konpentsazio 

ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Euskadiko Prokuradoreen Elkargoak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Doako Laguntza Juridikoaren Legearen aplikazioa bermatzea, arreta berezia jarriz genero-indarkeriaren biktimei. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatutzaren Elkargoei, emakumearen aurkako, familia barruko eta sexu-
askatasunaren aurkako indarkeria-delituen biktimei berehalako laguntza juridikoa emateko hitzarmenean aurreikusitako jarduerak ekonomikoki 
konpentsatzeko. 2020ko 2. seihilekoa eta 2021eko 1. seihilekoa. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Emakumearen aurkako, familia barruko eta sexu-askatasunaren aurkako indarkeria-delituen 
biktimei laguntza juridikoa ematea. 

1.600.000 € 1.950.000  

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Doako Laguntza Juridikoaren Legearen aplikazioa bermatzea, arreta berezia jarriz genero-indarkeriaren biktimei. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatutzaren Elkargoei, emakumearen aurkako, familia barruko eta sexu-

askatasunaren aurkako indarkeria-delituen biktimei berehalako laguntza juridikoa emateko hitzarmenean aurreikusitako jarduerak ekonomikoki 

konpentsatzeko. 2020ko 2. seihilekoa eta 2021eko 1. seihilekoa. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 1.600.000€ %100 1.950.000€ %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 1.600.000€ %100 1.950.000€ %100 

Total Capítulo 4: 1.600.000€ %100 1.950.000€ %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 1.600.000€ %100 1.950.000€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Doako Laguntza Juridikoaren Legearen aplikazioa bermatzea, arreta berezia jarriz genero-indarkeriaren biktimei. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatutzaren Elkargoei, emakumearen aurkako, familia barruko eta sexu-

askatasunaren aurkako indarkeria-delituen biktimei berehalako laguntza juridikoa emateko hitzarmenean aurreikusitako jarduerak ekonomikoki 

konpentsatzeko. 2020ko 2. seihilekoa eta 2021eko 1. seihilekoa. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatutzaren Elkargoari, guardiako letraduarentzat, emakumearen aurkako 
indarkeriaren Gasteizko epaitegian ikertutako pertsonei laguntzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Ofiziozko txanda emango dela bermatzea. 24.000 € 24.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatutzaren Elkargoari, guardiako letraduarentzat, emakumearen aurkako 

indarkeriaren Gasteizko epaitegian ikertutako pertsonei laguntzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 24.000 € %100 24.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 24.000 € %100 24.000 € %100 
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Total Capítulo 4: 24.000 € %100 24.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 24.000 € %100 24.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Baliabide ekonomiko nahikorik ez dutenei babes judizial eraginkorra bermatzea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arabako Abokatutzaren Elkargoari, guardiako letraduarentzat, emakumearen aurkako 

indarkeriaren Gasteizko epaitegian ikertutako pertsonei laguntzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Arabako Abokatutzaren Elkargoa. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Benetako babes judiziala bermatzea askatasun-gabetzean dauden pertsonei. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, espetxe-laguntza legalaren txandaren konpentsazio 
ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: Espetxe-laguntza legalaren txanda bermatzea. 160.989 € 160.992€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Benetako babes judiziala bermatzea askatasun-gabetzean dauden pertsonei. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, espetxe-laguntza legalaren txandaren konpentsazio 

ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 



  

39 
 

Capítulo 4: 160.989 € %100 160.992 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 160.989 € %100 160.992 € %100 

Total Capítulo 4: 160.989 € %100 160.992 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 160.989 € %100 160.992 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Benetako babes judiziala bermatzea askatasun-gabetzean dauden pertsonei. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoei, espetxe-laguntza legalaren txandaren konpentsazio 

ekonomikoa jasotzeko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Euskal Autonomia Erkidegoko Abokatuen Elkargoak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Presoak eta zigortuak gizarteratzea eta laneratzea. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: organo judizialei laguntza ematea helduen justizia penalaren esparruan, biktimen eskubideak 
bermatzeko eta askatasun-gabetzearen ordezko neurrien aplikazioa areagotzea ahalbidetzeko. 

1. ekintza: preso eta zigortuentzako gizarteratze- eta laneratze-programak garatzea: 45. 
1. adierazlea: gizarteratzeko eta laneratzeko proiektuak. 

500.000 € 500.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Presoak eta zigortuak gizarteratzea eta laneratzea. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 500.000 € %100 500.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 500.000 € %100 500.000 € %100 

Total Capítulo 4: 500.000 € %100 500.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 500.000 € %100 500.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Presoak eta zigortuak gizarteratzea eta laneratzea. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideak. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Presoak eta zigortuak gizarteratzeko eta laneratzeko programak eta proiektuak garatzen dituzten irabazi-

asmorik gabeko erakundeak. 

Laguntzak emateko prozedura Norgehiagoka. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Joera berriak gazte-justiziaren, familia-elkarguneen eta justizia leheneratzailearen, delituen biktimei laguntzearen eta 
helduen betearazpen penalaren arloetan. 

Diru-laguntzen 13 lerroa: Diru-laguntza izenduna Kriminologiaren Euskal Institutuari, gazte-justiziaren eta familia-elkarguneen ebaluazioak 
eta txostenak egiteko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: gazte-justiziaren eta familia-elkarguneen arloko azterlanak egitea. 
1. ekintza: 2020ko gazte-justiziaren eta familia-elkarguneen memoria egiten laguntzea. 

1. adierazlea: memoriak egitea. 
2. ekintza: 2020ko bitartekaritza-prozesuen memoria egiten laguntzea. 

1. adierazlea: memoria egitea. 
3. ekintza: 2018-2021 aldian gazte-justiziako neurrien eraginkortasunari buruzko azterketa egitea. 

1. adierazlea: azterlanaren aurkezpena. 
4. ekintza: gazte-justiziari buruzko jardunaldi teknikoak egitea. 

70.000 € 100.000 € 

2. helburua: Justizia leheneratzaileari, delituen biktimei laguntzeari eta helduen exekuzio penalari buruzko 
azterlanak egitea. 

1. ekintza: Justizia, Justizia Leheneratzaile, Delituen Biktimei Laguntzeko eta Helduen Zigor 
Betearazpeneko Zuzendaritzaren mendeko zerbitzuen funtzionamendua ebaluatzea. 

1. adierazlea: Justizia leheneratzailea, delituen biktimei laguntza ematea eta helduen exekuzio 
penala helburu duten justiziarekiko lankidetza-zerbitzuen funtzionamendua ebaluatzeko txostenak 
egitea. 

2. ekintza: Justizia Zuzendaritzaren mendeko zerbitzuen funtzionamendua hobetzeko neurri posibleak 
aztertzea. Zerbitzu horien helburua justizia leheneratzailea, delituen biktimei laguntza ematea eta helduen 
betearazpen penala da. 

1. adierazlea: Justizia Zuzendaritzaren mendeko zerbitzuen funtzionamendua hobetzeko neurri 
posibleak aztertzen dituzten txostenak egitea. Zerbitzu horien helburua justizia leheneratzailea, 
delituen biktimei laguntza ematea eta helduen betearazpen penala da. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Joera berriak gazte-justiziaren, familia-elkarguneen eta justizia leheneratzailearen, delituen biktimei laguntzearen eta 

helduen betearazpen penalaren arloetan. 

Diru-laguntzen 13 lerroa: Diru-laguntza izenduna Kriminologiaren Euskal Institutuari, gazte-justiziaren eta familia-elkarguneen ebaluazioak 

eta txostenak egiteko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 70.000 € %100 100.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 70.000 € %100 100.000 € %100 

Total Capítulo 4: 70.000 € %100 100.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 70.000 € %100 100.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Joera berriak gazte-justiziaren, familia-elkarguneen eta justizia leheneratzailearen, delituen biktimei laguntzearen 

eta helduen betearazpen penalaren arloetan. 

Diru-laguntzen 13 lerroa: Diru-laguntza izenduna Kriminologiaren Euskal Institutuari, gazte-justiziaren eta familia-elkarguneen ebaluazioak 

eta txostenak egiteko. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Kriminologiaren Euskal Institutua. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Familiaren gehiegizko zorpetze-egoerei arreta jartzea. 

Diru-laguntzen 14 lerroa: Diru-laguntza izenduna Ekonomisten Euskal Elkargoari eta Zinpeko Kontu Zentsuen Institutuari, 2012an sinatutako 
lankidetza-hitzarmenaren ondorioz zorpetze-egoeran dauden familientzako aholkularitza- eta bitartekaritza-jarduerei eusteko (Hipoteka 
Bitartekaritzako Zerbitzua). 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: ahal den neurrian, hipoteka-betearazpena saihestea. 
1. ekintza: partikularraren eta finantza-erakundearen artean bitartekari lanak egitea. 

1. adierazlea: egindako bitartekotza-kopurua: 20. 
30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Familiaren gehiegizko zorpetze-egoerei arreta jartzea. 

Diru-laguntzen 14 lerroa: Diru-laguntza izenduna Ekonomisten Euskal Elkargoari eta Zinpeko Kontu Zentsuen Institutuari, 2012an sinatutako 

lankidetza-hitzarmenaren ondorioz zorpetze-egoeran dauden familientzako aholkularitza- eta bitartekaritza-jarduerei eusteko (Hipoteka 

Bitartekaritzako Zerbitzua). 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 30.000 € %100 30.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 30.000 € %100 30.000 € %100 

Total Capítulo 4: 30.000 € %100 30.000 € %100 

Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Familiaren gehiegizko zorpetze-egoerei arreta jartzea. 

Diru-laguntzen 14 lerroa: Diru-laguntza izenduna Ekonomisten Euskal Elkargoari eta Zinpeko Kontu Zentsuen Institutuari, 2012an sinatutako 

lankidetza-hitzarmenaren ondorioz zorpetze-egoeran dauden familientzako aholkularitza- eta bitartekaritza-jarduerei eusteko (Hipoteka 

Bitartekaritzako Zerbitzua). 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Gehiegizko zorpetze-egoeran dauden herritarrak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

Diru-laguntzen 15 lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 2020 2021 

1. helburua: EHAEOrekin lankidetzan aritzea Botere Judizialaren Kontseilu Nagusiaren eta Espainiako 
Arkitektoen Kontseilu Gorenaren jardunaldiak antolatzeko. 

0 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

Diru-laguntzen 15 lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 1412 Justizia. Importe € % Importe € % 

Capítulo 4: 0 € %100 15.000 € %100 

Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total: 0 € %100 15.000 € %100 

Total Capítulo 4: 0 € %100 15.000 € %100 
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Total Capítulo 7: 0 %0 0 %0 

Total línea subvencional: 0 € %100 15.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

Diru-laguntzen 15 lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialari. 

Organoa: Justizia Zuzendaritza. 

1. programa: 1412 Justizia. 

Sektore hartzaileak Justizia, arkitektura eta hirigintzako profesionalak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

GIZARTE ZERBITZUEN ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-
laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-
hartze sozialaren arloko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. GIZ 

2020 2021 

1. helburua: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialaren arloko jarduerak finantzatzen laguntzea, bereziki, honako gai hauen barruan 
sartzen badira edo hauekin lotuta baldin badaude: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, familiaren babesa, haur eta 
nerabeentzako arreta eta babesa, etorkinen integrazioa, eta orokorrean, kultura-artekotasuna, adinekoentzako 
arreta eta babesa, mendekotasuna duten pertsonentzako eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonentzako 
arreta eta babesa eta askatasun eta dibertsitate afektibo-sexuala. 

1. ekintza: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialeko jarduerak. 

3.743.480 € 3.743.480 € 
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1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (246) 

2. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze 
asoziatiboa indartzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. ELK 

2020 2021 

1. helburua: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialaren arloko jarduerak finantzatzen laguntzea, bereziki, honako gai hauen barruan 
sartzen badira edo hauekin lotuta baldin badaude: gizarte-zerbitzuak, gizarteratzea, familiaren babesa, haur eta 
nerabeentzako arreta eta babesa, etorkinen integrazioa, eta orokorrean, kultura-artekotasuna, adinekoentzako 
arreta eta babesa, mendekotasuna duten pertsonentzako eta orokorrean, desgaitasuna duten pertsonentzako 
arreta eta babesa eta askatasun eta dibertsitate afektibo-sexuala. 

1. ekintza: pertsona guztien autonomia pertsonala eta integrazio komunitarioa sustatzera eta babestera 
zuzendutako esku-hartze sozialeko jarduerak. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (86) 

599.000 € 599.000 € 

3. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak 
egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. JAK 

2020 2021 

1. helburua: esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko ikerketak eta txostenak sustatzeko finantzaketan 
laguntzea. 

1. ekintza: esku-hartze sozialerako ezagutzaren kudeaketa sustatzeko jarduerak. 
1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (58) 

450.000 € 450.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-
laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak pertsonekin, familiekin, taldeekin 
eta komunitateekin esku-hartze sozialaren arloko jarduerak egiten dituzten hirugarren 
sektoreko erakundeei. GIZ. 

Zenbatekoa 
eurotan5 

% 
Zenbatekoa 

eurotan6 
% 

4. kapitulua: 3.743.480 € %100 3.743.480 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 3.743.480 € %100 3.743.480 € %100 

2. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ekintza 
boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren 
sektoreko erakundeei. ELK. 

Zenbatekoa 
eurotan7 

% 
Zenbatekoa 

eurotan8 
% 

4. kapitulua: 599.000 € %100 599.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 599.000 € %100 599.000 € %100 

  

                                                           
5 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 2.620.436 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 1.123.044 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

6 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 2.620.436 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 1.123.044 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 

7 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 419.300 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 179.700 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

8 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 419.300 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 179.700 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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3. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ezagutza 
kudeatzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 

Zenbatekoa 
eurotan9 

% 
Zenbatekoa 

eurotan10 
% 

4. kapitulua: 450.000 € %100 450.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 450.000 € %100 450.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 4.792.480 € %100 4.792.480 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 4.792.480 € %100 4.792.480 € %100 

  

                                                           
9 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 315.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 135.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

10 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 315.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 135.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Euskal Autonomia Erkidegoko esku-hartze sozialaren eremuan hirugarren sektoreko jarduerak sustatzeko diru-
laguntzak, abenduaren 4ko 271/2012 Dekretua gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak pertsonekin, familiekin, taldeekin eta komunitateekin esku-hartze sozialaren arloko 
jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. GIZ. 

Sektore hartzaileak Hirugarren sektorea. Irabazi-asmorik gabeko gizarte-erakundeak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 

2. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ekintza boluntarioa eta parte-hartze asoziatiboa indartzeko 
jarduerak egiten dituzten hirugarren sektoreko erakundeei. 

Sektore hartzaileak Gizarte-ekimeneko erakunde pribatuak. ELK. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 

3. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Diru-laguntzak esku-hartze sozialean ezagutza kudeatzeko jarduerak egiten dituzten hirugarren 
sektoreko erakundeei. 

Sektore hartzaileak Gizarte-ekimeneko erakunde pribatuak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. JAK. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ardurapeko esparruetan. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: - Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: genero-indarkeriaren biktima diren emakumeek diru-laguntza jasotzea, betiere, baliabide 
ekonomikorik ez badute, eta adinagatik, prestakuntza- edo espezializazio-faltagatik eta gizarte-arloko beste arrazoi 
batzuengatik zailtasun bereziak baldin badituzte lana aurkitzeko. Eskubide subjektibo hori aitortzearen xedea da 
arestian aipatutako lege organiko horren printzipio gidarietako bat bermatzea; hau da, genero-indarkeriaren biktima 
diren emakumeentzako baliabide ekonomikoak bermatzea, haien gizarteratzea errazteko. 

1. ekintza: laguntza ekonomikoa biktimaren familia-erantzukizunen araberakoa da eta funtsezko helburutzat 
du diru-sarrerarik eza behin-behinean arintzea, biktimak bizirauteko gutxieneko baliabide batzuk izan ditzan 
erasotzailearengandik independizatu eta bere egoera egonkortzeko. 

1. adierazlea: diruz lagundutako jardueren kopurua (300) 

1.300.000 € 1.300.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ardurapeko esparruetan. 

Diru-laguntzen 2.lerroa: genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 1.100.000€ %100 1.300.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 1.100.000€ %100 1.300.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 1.100.000€ %100 1.300.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 1.100.000€ %100 1.300.000€ %100 

  



  

51 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

2. helburu estrategikoa: kalitatezko gizarte-zerbitzuak sustatzea Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko ardurapeko esparruetan. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: - Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza ekonomikoa, abenduaren 28ko 1/2004 Lege 
Organikoak (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei buruzkoa) 27. artikuluan aurreikusi moduan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak. 

Laguntzak emateko prozedura Eskaerak aurkeztu ondoren, erabat beteta daudenean, Gizarte Zerbitzuen zuzendariak berariaz eta 
arrazoituta emandako ebazpen baten bidez ebatziko da. Laguntza ekonomiko hau abenduaren 
28ko 1/2004 Lege Organikoan (genero-indarkeriaren aurka oso-osoko babesa emateko neurriei 
buruzkoa) aurreikusita dago. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: lehen mailako gizarte-zerbitzuak indartzea, beren ahaleginak pertsona guztien autonomia 
funtzionala eta harreman-integrazioa edo integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora 
bidera ditzaten. 

1. ekintza: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. 
1. adierazlea: bizikidetza-unitate onuradunen kopurua 
2. adierazlea: onuradunen kopurua. 

23.000.000 € 23.000.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: : gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 3. lerroa: gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 23.000.000€ %100 23.000.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 23.000.000€ %100 23.000.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 23.000.000€ %100 23.000.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 23.000.000€ %100 23.000.000€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko udalak 

Laguntzak emateko prozedura Araudi erregulatzailean ezarritako parametroen arabera banatuko da.  

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 3 b). lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak, COVID-19 birusak 
ekarritako ondorioak arintzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: lehen mailako gizarte-zerbitzuak indartzea, beren ahaleginak pertsona guztien autonomia funtzionala 
eta harreman-integrazioa edo integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora bidera 
ditzaten. 

1. ekintza: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. 
1. adierazlea: bizikidetza-unitate onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: onuradunen kopurua. 

0 € 15.000.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: : gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 3 b). lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak, COVID-19 birusak 
ekarritako ondorioak arintzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 
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1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 0€ %100 15.000.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %100 15.000.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %100 15.000.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %100 15.000.000€ %100 

 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 3 b). lerroa: Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko 18/2008 Legeko gizarte-larrialdiko laguntzak, COVID-19 birusak 
ekarritako ondorioak arintzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak EAEko udalak 

Laguntzak emateko prozedura Araudi erregulatzailean ezarritako parametroen arabera banatuko da.  
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 Legea) ezarritakoa 
betetzeko zuzkidura, zehazki, Zortzigarren Xedapen Iragankorra.- Gizarte-larrialdiko laguntzen araubide iragankorra. Gizarte Zerbitzuetako 
Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak izango dira hartzaile. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: lehen mailako gizarte-zerbitzuak indartzea, beren ahaleginak pertsona guztien autonomia funtzionala 
eta harreman-integrazioa edo integrazio komunitarioa babesteko eta sustatzeko berariazko funtziora bidera 
ditzaten. 

1. ekintza: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. 
1. adierazlea: bizikidetza-unitate onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: onuradunen kopurua. 

4.500.000 € 4.500.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 Legea) 
ezarritakoa betetzeko zuzkidura, zehazki, Zortzigarren Xedapen Iragankorra.- Gizarte-larrialdiko laguntzen araubide iragankorra. Gizarte 
Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak izango dira hartzaile. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 4.500.000 € %100 4.500.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 4.500.000 € %100 4.500.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 4.500.000 € %100 4.500.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 4.500.500 € %100 4.500.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Gizarte Larrialdiko Laguntzak. Euskadiko Toki Erakundeei buruzko Legean (apirilaren 7ko 2/2016 Legea) 
ezarritakoa betetzeko zuzkidura, zehazki, Zortzigarren Xedapen Iragankorra.- Gizarte-larrialdiko laguntzen araubide iragankorra. Gizarte 
Zerbitzuetako Zuzendaritzak kudeatuko du, eta Euskal Autonomia Erkidegoko udalak izango dira hartzaile. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko udalak 

Laguntzak emateko prozedura Araudi erregulatzailean ezarritako parametroen arabera banatuko da. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Pobrezia energetikoari aurre egitea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia energetikoari 
aurre egitea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: pobrezia energetikoko egoeran dauden eta gaur egun hori gainditzeko bestelako laguntzarik jasotzen 
ez duten familien beharrei aurre egitea. 

400.000 € 400.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Pobrezia energetikoari aurre egitea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia 
energetikoari aurre egitea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 400.000 € %100 400.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 
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Guztira: 400.000 € %100 400.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 400.000 € %100 400.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 400.000 € %100 400.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Pobrezia energetikoari aurre egitea. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Autonomia Erkidegoko Gurutze Gorriari, programa honetarako: Pobrezia 
energetikoari aurre egitea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Pobrezia energetikoak eragindako familiak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen kudeaketan prestakuntza espezializatua eta berritzailea eskaintzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Gizarte Zerbitzuetako Kudeaketa Berriztatzailean 
Unibertsitateko espezialista berez titulua garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Gizarte-zerbitzuen kudeaketan prestakuntza espezializatua eta berritzailea eskaintzea.. 
2. helburua: Gizarte-zerbitzuetako profesionalak prestatzea eta errealitate dinamiko eta aldakorrera egokitzea. 
3. Helburua: Prestakuntza espezializatua ematea gizarte-zerbitzuen esparruan lan egin nahi duten unibertsitate-

tituludun pertsonentzat. 

15.000 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen kudeaketan prestakuntza espezializatua eta berritzailea eskaintzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Gizarte Zerbitzuetako Kudeaketa Berriztatzailean 
Unibertsitateko espezialista berez titulua garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan11 

% 
Zenbateko
a eurotan12 

% 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

  

                                                           
11 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

 
12 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-zerbitzuen kudeaketan prestakuntza espezializatua eta berritzailea eskaintzea. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Gizarte Zerbitzuetako Kudeaketa Berriztatzailean 
Unibertsitateko espezialista berez titulua garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Profesionalak eta gizarte-zerbitzuen esparruan lan egin nahi duten unibertsitate-tituludun 
pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  



  

60 
 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Etika soziosanitarioari eta gatazka etikoen ebazpenari buruzko ezagutza teoriko-praktikoak eskaintzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Etika Soziosanitarioan Unibertsitateko Espezialista berezko 
titulua garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. Helburua: etika soziosanitarioari eta gatazka etikoen ebazpenari buruzko ezagutza teoriko-praktikoak 
eskaintzea. 
2. Helburua: gizarte-zerbitzuetako profesionalak prestatzea eta errealitate dinamiko eta aldakorrera egokitzea. 
3. Helburua: prestakuntza espezializatua ematea gizarte-zerbitzuen esparruan lan egin nahi duten unibertsitate-
tituludun pertsonentzat. 

15.000 € 15.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Etika soziosanitarioari eta gatazka etikoen ebazpenari buruzko ezagutza teoriko-praktikoak eskaintzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Etika Soziosanitarioan Unibertsitateko Espezialista 
berezko titulua garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan13 

% 
Zenbateko
a eurotan14 

% 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

                                                           
13 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

 
14 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Etika soziosanitarioari eta gatazka etikoen ebazpenari buruzko ezagutza teoriko-praktikoak eskaintzea. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHU/UPV-ri, Arabako Campusean Etika Soziosanitarioan Unibertsitateko Espezialista 
berezko titulua garatzeko.. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Profesionalak eta beren lanbidea gizarte-zerbitzuen esparruan lan egin nahi duten unibertsitate-
tituludun pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika 
hobetzea sustatzea.. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen 
praktika hobetzea sustatzea.  

1. ekintza: gizarte-zerbitzuen arloko ikerketa, dokumentazioa eta zabalpena. 
1. adierazlea: Entitate eta Zentroen Direktorioa eguneratzea 
2. adierazlea: Zerbitzuan aldizkariaren 3 zenbaki egitea 
3. adierazlea: gizarte-zerbitzuei buruzko Gizarteratuz aldizkariaren 6 zenbaki egitea eta kaleratzea 
4. adierazlea: dokumentuen funtsa etengabe eguneratzea 
5. adierazlea: albiste-buletin elektronikoak: zazpi gai-arlo landuz, hamabostean behin egin eta 
zabaltzea. 
6. adierazlea: kontsultei eta eskaerei erantzutea. 
7. adierazlea: Gizarte Gaietako Behatokiaren Ikuspegiak hamabostekaria egitea eta zabaltzea  
8. adierazlea: Ikuspegiak-en web-plataforma mantentzea. 

245.400 € 245.400 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika 
hobetzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: Diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan15 

% 
Zenbateko
a eurotan16 

% 

4. kapitulua: 245.400 € %100 245.400 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 245.400 € %100 245.400 € %100 

4. kapitulua, guztira: 245.400 € %100 245.400 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 245.400 € %100 245.400 € %100 

  

                                                           
15 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 171.780 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 73.620 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

16 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 171.780 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 73.620 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika 
hobetzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna Eguía-Careaga Fundazioari, honako programa honetarako: Dokumentazio eta Ikerketa 
Zentroak (SIIS) gizarte-zerbitzuen arloan aurreikusita dauden jarduketak gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Hirugarren Sektorea eta herritarrak, oro har. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Diru-laguntza izenduna Instituto Gerontológico Matía Fundazioari (INGEMA), Zahartze Aktiborako Euskal 
Estrategiaren garapenerako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: herritarren eta sektore publiko, pribatu eta sozialaren parte-hartzea sustatzea, Euskal Autonomia 
Erkidegoan zahartzen ari diren pertsonen bizimodua erraztuko duten inguruneak sustatzeko lagunkoitasun-
mugimendu bat garatu dadin. 

1. ekintza: atxikitako udalerrien sarea zabaltzea, bisitatuz, lagunduz eta sarearekin eta WHO Global Network 
of Age-friendly Cities and Communities erakundearekin bat egiteko gestioetarako babesa emanez. 

1. adierazlea: bisita eta proiektuaren aurkezpena. 
2. adierazlea: atxikitako udalerri guztiei ezartzeko aholkularitza ematea. 
3. adierazlea: beste udalerri batzuek bat egiteko gestioak. 
4. adierazlea: udalerriei laguntza eta prestakuntza. 
5. adierazlea: udalerri pilotu bati Lagunkoitasun. 

360.000 € 360.000 € 

 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Diru-laguntza izenduna Instituto Gerontológico Matía Fundazioari (INGEMA), Zahartze Aktiborako Euskal 
Estrategiaren garapenerako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan17 

% 
Zenbateko
a eurotan18 

% 

                                                           
17 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 252.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 108.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

18 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
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4. kapitulua: 360.000 € %100 360.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 360.000 € %100 360.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 360.000 € %100 360.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 360.000 € %100 360.000 € %100 

 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Diru-laguntza izenduna Instituto Gerontológico Matía Fundazioari (INGEMA), Zahartze Aktiborako Euskal 
Estrategiaren garapenerako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Erakunde publikoak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 252.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 108.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore 
soziala bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Euskadiko hirugarren sektore sozialaren arloko jarduerak informatzea eta dokumentatzea, ikertzea, 
sustatzea eta koordinatzea. 

140.000 € 270.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore 
soziala bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan19 

% 
Zenbateko
a eurotan20 

% 

4. kapitulua: 140.000 € %100 270.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 140.000 € %100 270.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 140.000 € %100 270.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 140.000 € %100 270.000 € %100 

  

                                                           
19 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 98.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 42.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

20 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 198.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 72.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore 
soziala bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, Hirugarren Sektorearen Behatokirako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Irabazi asmorik gabeko erakunde iraunkor bat da eta gizarte-arloko hirugarren sektorean jarduten du, berau 
indartzeko helburuarekin. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gizarte zerbitzuen euskal sistema sendotzea. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, gizarte zerbitzuen euskal sistema sendotzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Gizarte zerbitzuen euskal sistema sendotzea. 

1. ekintza: Gizarte Zerbitzuen Plan Estrategikoaren ebaluazioa. 

2. ekintza: Gizarte Zerbitzuko Karteraren garapena eta ebaluazioa. 

3. ekintza: Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemarako sarbidea eta erabilera genero ikuspuntutik ikertu. 

4. ekintza: Emakumeen kontrako indarkeriaren biktimei arreta eskaintzeko sail-arteko taldeari laguntza 
teknikoa. 

100.000 € 100.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: FUNDACIÓN EDE-EDE FUNDAZIOAk Euskadin, Hirugarren Sektorearen Behatokiaren bitartez, hirugarren sektore soziala 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, gizarte zerbitzuen euskal sistema sendotzeko.. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko % Zenbateko % 
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a eurotan21 a eurotan22 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 
  

                                                           
21 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 30.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

22 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 70.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 30.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gizarte zerbitzuen euskal sistema sendotzea. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, gizarte zerbitzuen euskal sistema sendotzeko.. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 
Sektore hartzaileak Hirugarren Sektorea 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Bizkaiko boluntariotza indartzea 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan23 

% 
Zenbateko
a eurotan24 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

                                                           
23 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

24 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 21.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDE Fundazioari, boluntariotza indartzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 
Sektore hartzaileak Bolunta Boluntariotza Agentzia 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 

1. ekintza: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 

1. adierazlea: Gaixotasun neurodegeneratiboa duten pertsonen laguntza integrala. 

20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 
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1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan jarduerak sustatzea. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: Diru-laguntza izenduna AUBIXA Fundazioari jarduerak sustatzeko gaixotasun neurodegeneratiboen esparruan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Gaixotasun neurodegeneratiboa duten pertsonak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bizitzan zailtasunak dauzkaten pertsonei eta taldeei (gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, adingabe 
babesgabeak, presoak, desgaitasunen bat daukaten pertsonak, eta abar) Arantzazun egonaldi bat eskaintzea eta aisialdirako aukera ematea, 
aldi berean prestakuntza posible bat proposatuta. 

Diru-laguntzen 14. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: bizitzan zailtasunak dauzkaten pertsonei eta taldeei (gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, 
adingabe babesgabeak, presoak, desgaitasunen bat daukaten pertsonak, eta abar) Arantzazun egonaldi bat 
eskaintzea eta aisialdirako aukera ematea, aldi berean prestakuntza posible bat proposatuta. 

1. ekintza: Asis Topagunea etxean (jardunetarako etxea) bizpahiru eguneko egonaldi bat, mantenu-osoan, 
erakunde parte-hartzaileekin koordinatua eta horietako bakoitzarekin egonaldi bakoitzeko jarduerak 
zehaztuta, bakoitzaren aukerak eta beharrak kontuan hartuta. 

15.000 € 15.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bizitzan zailtasunak dauzkaten pertsonei eta taldeei (gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, adingabe 
babesgabeak, presoak, desgaitasunen bat daukaten pertsonak, eta abar) Arantzazun egonaldi bat eskaintzea eta aisialdirako aukera ematea, 
aldi berean prestakuntza posible bat proposatuta. 

Diru-laguntzen 14. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Bizitzan zailtasunak dauzkaten pertsonei eta taldeei (gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, adingabe 
babesgabeak, presoak, desgaitasunen bat daukaten pertsonak, eta abar) Arantzazun egonaldi bat eskaintzea eta aisialdirako aukera ematea, 
aldi berean prestakuntza posible bat proposatuta. 

Diru-laguntzen 14. lerroa: Diru-laguntza izenduna Arantzazuko Santutegiari, honako programa honetarako: Elkarrekin bila. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak gaixoak, mendekotasuna daukaten pertsonak, adingabe babesgabeak, presoak, desgaitasunen bat 
daukaten pertsonak, eta abar 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 

Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-
jarduerak garatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak sustatzea. 40.000 € 40.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 

Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-
jarduerak garatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan25 

% 
Zenbateko
a eurotan26 

% 

4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 
  

                                                           
25 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 28.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 12.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

26 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 28.000 €, 201eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 12.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 

Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna NAGUSILAN Adin Nagusikoen Giza Boluntariotzari, adinekoen aldeko boluntariotza-
jarduerak garatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 
Sektore hartzaileak Adineko boluntarioak 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Arreta integrala ematea eta alderdi soziala, pertsonala eta komunitarioa sustatzea, defendatzea eta integratzea, 
gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonen eta beren senideen gizarte arloko bazterkeria- eta bakartze-egoerak prebenituz eta arreta emanez, 
bizi-kalitatea hobetzeko. 

Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa honetarako: Esku-
hartze sozialeko programak garatzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: arreta integrala ematea eta alderdi soziala, pertsonala eta komunitarioa sustatzea, defendatzea eta 
integratzea, gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonen eta beren senideen gizarte arloko bazterkeria- eta bakartze-
egoerak prebenituz eta arreta emanez, bizi-kalitatea hobetzeko. 

1. ekintza: gizarte-ekintza 
1. adierazlea: harrera-zerbitzua eta lehenengo elkarrizketa 
2. adierazlea: informazio- eta orientazio-zerbitzua 
3. adierazlea: autolaguntza-taldea 
4. adierazlea: banakako arreta 
5. adierazlea: osasun-hezkuntzako tailerrak 
6. adierazlea: familiaren aisialdia eta atsedenaldia 

2. ekintza: irudi positiboa sustatzea 
4. adierazlea: gaixotasun arraroen gaineko gizarte-hezkuntzaren arloko esku-hartzea 

3. ekintza: ikusaraztea 
1. adierazlea: udalerrietan sentikortzea 
2. adierazlea: Feder EAE 2.0 
3. adierazlea: lankidetza eta elkartegintzaren sustapena 
4. adierazlea: boluntarioak sustatzea eta haiei prestakuntza ematea 

20.000 € 20.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Arreta integrala ematea eta alderdi soziala, pertsonala eta komunitarioa sustatzea, defendatzea eta integratzea, 
gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonen eta beren senideen gizarte arloko bazterkeria- eta bakartze-egoerak prebenituz eta arreta emanez, 
bizi-kalitatea hobetzeko. 

Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa honetarako: 
Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan27 

% 
Zenbateko
a eurotan28 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

  

                                                           
27 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 10.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

28 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 10.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 10.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Arreta integrala ematea eta alderdi soziala, pertsonala eta komunitarioa sustatzea, defendatzea eta integratzea, 
gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonen eta beren senideen gizarte arloko bazterkeria- eta bakartze-egoerak prebenituz eta arreta emanez, 
bizi-kalitatea hobetzeko. 

Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDER-Gaixotasun Arraroen Espainiako Federazioari, honako programa honetarako: 
Esku-hartze sozialeko programak garatzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Gaixotasun arraroak dauzkaten pertsonak eta beren senideak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 
Diru-laguntzen 17. lerroa: Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 17. lerroa: Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan29 

% 
Zenbateko
a eurotan30 

% 

                                                           
29 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

30 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Zentzumen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 17. lerroa: Diru-laguntza izenduna ONCE EUSKADIri, zentzumen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Zentzumen-desgaitasuna duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 18 lerroa: Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 140.000 € 140.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 18. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan31 

% 
Zenbateko
a eurotan32 

% 

4. kapitulua: 140.000 € %100 140.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 140.000 € %100 140.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 140.000 € %100 140.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 140.000 € %100 140.000 € %100 

  

                                                           
31 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 98.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 42.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

32 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 98.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 42.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 18. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEVASi, adimen-desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Adimen-desgaitasuna duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak babestea. 

Diru-laguntzen 19. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak 
babestea. 

80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Buruko gaixotasunak dituzten pertsonen eta horien familien bizi-kalitatea hobetzeko jarduketak babestea. 

Diru-laguntzen 19. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan33 

% 
Zenbateko
a eurotan34 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

                                                           
33 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

34 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Adimen-desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 19. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFESi, desgaitasun psikikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Buruko gaixotasuna dutenak eta haien senideak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 20. lerroa: Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 20. lerroa: Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan35 

% 
Zenbateko
a eurotan36 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
  

                                                           
35 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

36 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasun fisikoaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 20. lerroa: Diru-laguntza izenduna ELKARTEANi, desgaitasun fisikoaren arloan jarduketak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEn desgaitasun fisikoa dutenak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 

Diru-laguntzen 21. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea 

Diru-laguntzen 21. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan37 

% 
Zenbateko
a eurotan38 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

                                                           
37 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

38 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 

Diru-laguntzen 21. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDERPENi, adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko pentsiodun eta erretiratuak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzea. 

Diru-laguntzen 22. lerroa: Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: adineko gizon eta emakumeentzako berariazko programak bultzatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzea. 

Diru-laguntzen 22. lerroa: Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan39 

% 
Zenbateko
a eurotan40 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
  

                                                           
39 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

40 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzea. 

Diru-laguntzen 22. lerroa: Diru-laguntza izenduna EAPNri, pobreziaren eta gizarte-bazterkeriaren aurkako jarduerak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Euskadin pobrezia eta giza-bazterketaren aurkako elkarteak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 23. lerroa: Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, 
ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 23. lerroa: Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, 
ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan41 

% 
Zenbateko
a eurotan42 

% 

                                                           
41 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

42 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Esku-hartze sozialaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 23. lerroa: Diru-laguntza izenduna HIREKINi, sareak, federazioak eta erakundeak indartzeko, herritarrak sentsibilizatuz, 
ordezkatutako giza taldeak gizartean ikusgarri jarriz, eta administrazio publikoekiko solaskidetza-organoetan parte hartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Ekintzailetzako eta esku-hartze sozialeko erakundeak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

  



  

88 
 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

Diru-laguntzen 24. lerroa: Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak 
finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri 
gisa. 

80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

Diru-laguntzen 24. lerroa: Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak 
finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan43 

% 
Zenbateko
a eurotan44 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

  

                                                           
43 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

44 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko laneratzeko enpresak babestu eta sustatzea, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 

Diru-laguntzen 24. lerroa: Diru-laguntza izenduna GIZATEAri, Euskadiko laneratzeko enpresak bultzatu, babestu eta sustatzeko neurriak 
finantzatzeko, gizarte-bazterkeriaren aurka jarduteko neurri gisa. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Euskadiko laneratzeko enpresak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea. 

Diru-laguntzen 25. lerroa: Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Boluntariotza indartzea. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: boluntariotza indartzea. 

Diru-laguntzen 25. lerroa: diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan45 

% 
Zenbateko
a eurotan46 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

                                                           
45 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

46 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 21.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Boluntariotza indartzea. 

Diru-laguntzen 25. lerroa: Diru-laguntza izenduna HEZKIDE ESKOLAri (GIZALDE), boluntariotza indartzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Boluntariotzako eta aisialdiko erakundeak 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak 
sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak 
sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan47 

% 
Zenbateko
a eurotan48 

% 

                                                           
47 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

48 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak sustatzea. 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Diru-laguntza izenduna LARES EUSKADIri, mendetasun-egoeran dauden adinduentzako arreta-zerbitzuak 
sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Adinduen egoitzak eta arreta-zerbitzuak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak 
indartuz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 130.000 € 130.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 
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1. helburu estrategikoa: Hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak indartuz. 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak 
indartuz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan49 

% 
Zenbateko
a eurotan50 

% 

4. kapitulua: 130.000 € %100 130.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 130.000 € %100 130.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 130.000 € %100 130.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 130.000 € %100 130.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Hirugarren sektore sozialaren finkapena garatzea, berau osatzen duten erakundeak sendotuz 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, hirugarren sektore soziala finkatzeko, berau osatzen duten erakundeak 
indartuz. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Hirugarren Sektore Sozialeko Sareen Sarea: Euskal Autonomia Erkidegoko Gizarte Ekintzaren arloko 
Hirugarren Sektoreko erakunde-sareen taldea. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

  

                                                           
49 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 91.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 39.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

50 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 91.000 €, 20201eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 39.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko 
egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren 
praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua 
sustatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko 
egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren 
praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan51 

% 
Zenbateko
a eurotan52 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
  

                                                           
51 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 10.500 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 4.500 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

52 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 14.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: KIROL EGOKITUAREN EUSKAL FEDERAZIOAK desgaitasuna duten pertsonentzako kirol egokitua sustatzeko 
egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Diru-laguntza izenduna Kirol Egokituaren Euskal Federazioari, desgaitasuna duten pertsonentzako kirolaren 
praktika, sustapen eta antolamenduari bultzada emateko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko desgaitasuna duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 
Diru-laguntzen 29. lerroa: Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu 
ditzan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 20120 2021 

1. helburua: EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 

Diru-laguntzen 29. lerroa: diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu 
ditzan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan53 

% 
Zenbateko
a eurotan54 

% 

                                                           
53 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : EAEko ekonomia solidarioa eta erakunde solidarioak sendotu eta aitortzea. 

Diru-laguntzen 29. lerroa: Diru-laguntza izenduna REAS EUSKADIri, ekonomia alternatibo eta solidarioaren eremuan jarduketak gauzatu 
ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Ekonomia solidarioaren eta enpresa solidarioen sektorea. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
54 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea eta gizarteratzea. 

Diru-laguntzen 30. lerroa: Diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan 
jarduketak gauzatu ditzan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea eta gizarteratzea. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea eta gizarteratzea. 

Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan 
jarduketak gauzatu ditzan. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan55 

% 
Zenbateko
a eurotan56 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

  

                                                           
55 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

56 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 21.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : Desgaitasuna duten pertsonen laneratzea eta gizarteratzea. 

Diru-laguntzen 30. lerroa: diru-laguntza izenduna EHLABEri, desgaitasuna duten pertsonen laneratzearen eta gizarteratzearen eremuan 
jarduketak gauzatu ditzan. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko desgaitasuna duten pertsonak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 
Diru-laguntzen 31. lerroa: Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 59.000 € 59.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 

Diru-laguntzen 31. lerroa: Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan57 

% 
Zenbateko
a eurotan58 

% 

4. kapitulua: 59.000 € %100 59.000 € %100 

                                                           
57 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 42.800 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 16.200 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

58 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 42.800 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 16.200 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 59.000 € %100 59.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 59.000 € %100 59.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 59.000 € %100 59.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Krisi-egoeretan laguntza integrala ematea mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiei. 

Diru-laguntzen 31. lerroa: Diru-laguntza izenduna ASCUDEANi, Laguntzabide programarako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Arabako mendetasuna duten adinekoak zaintzen dituzten familiak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Astialdi hezitzaile eta inklusiorako prozesuaren jarduerak sustatzea. 

Diru-laguntzen 32. lerroa: Diru-laguntza izenduna ASTIALDI SAREA ELKARTEAri, boluntariotzaren esparruan programak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Astialdi hezitzaile eta inklusiorako prozesuak. 30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Astialdi hezitzaile eta inklusiorako prozesuaren jarduerak sustatzea. 

Diru-laguntzen 32. lerroa: Diru-laguntza izenduna ASTIALDI SAREA ELKARTEAri, boluntariotzaren esparruan programak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan59 

% 
Zenbateko
a eurotan60 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
  

                                                           
59 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
60 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 9.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Astialdi hezitzaile eta inklusiorako prozesuaren jarduerak sustatzea. 

Diru-laguntzen 32. lerroa: Diru-laguntza izenduna ASTIALDI SAREA ELKARTEAri, boluntariotzaren esparruan programak sustatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko boluntariotzaren elkarterako. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak komunitatean txertatzeko bide ematea. 
Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika hobetzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 33. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-
etxebizitzak” proiekturako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak komunitatean txertatzeko bide 
ematea. Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen 
praktika hobetzea sustatzea. 

1. ekintza: askatasunaz gabetutako pertsonak gizarteratu eta laneratzeko eta haiei laguntza emateko 

ibilbideak ezartzeko programa. 
1. adierazlea: emandako arretaren erregistroak (erabiltzaileak, ahalegina, eraginkortasuna, efizientzia 

eta kalitatea). 
2. ekintza: erabiltzaileen gizarteratzea, laneratzea eta laguntza integrala sustatzea, norbanakoaren gaitasun 

pertsonalak eta gizartearen eta lanaren arloko gaitasunak sustatzeko asmoa duen ekintza hezigarri baten 
bitartez, gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak formalizatuz. 

1. adierazlea: hezkuntza-taldearen bilerak eta programaren jarraipena egitekoak. 

3. ekintza: erabiltzaileak gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbideetan programatu diren gizarteratze- eta 

laneratze-ekintzak koordinatzea espetxeen, gizartearen, hezkuntzaren eta lanaren arloan komunitatean 
dauden gainerako baliabide eta eragileekin. 

1. adierazlea: gizarteratzeko eta laneratzeko ibilbide pertsonalizatuak (banan-banako tutoretzak, 

100.000 € 100.000 € 
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laguntzak, gizarte- eta hezkuntza-moduluak eta laneratze-programa espezifikoak). 

 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak komunitatean txertatzeko bide ematea. 
Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika hobetzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 33. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-
etxebizitzak” proiekturako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan61 

% 
Zenbateko
a eurotan62 

% 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

  

                                                           
61 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 30.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
62 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 30.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak komunitatean txertatzeko bide ematea. 
Gizarte-ongizateko politikak, gizarte-zerbitzuen antolaketa eta gizarte-ekintzaren arloko profesionalen praktika hobetzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 33. lerroa: diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO HERRITAR BATZORDEAri, “Presoentzako harrera-
etxebizitzak” proiekturako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Arabako espetxean bigarren eta hirugarren mailan sailkatutako presoak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzea. 

Diru-laguntzen 34. lerroa: Diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: dibertsitate funtzionala duten haurrek era normaldu eta inklusiboan parte har dezatela sustatzea, 
jarduera fisikoaren eta kirolaren eremuan, edo haien gaitasunetara egokitutako jolas- nahiz kultura-jarduerak 
egiteko. Ikasleak dibertsitatearen balioari buruz sentikortzea. Boluntario taldeak sortzea. kirol egokituko 
eskolak aktibatzea. 

1. ekintza: proiektuen sarearekin lotutako jarduketak  

1. adierazlea: Jarduera Anitza programa 

2. adierazlea: Indar programa (tailerrak eta irteerak) 
3. adierazlea: musika-terapiako eta zentzumen-aniztasuneko programa garatzea 
4. adierazlea: prestakuntza, Mindy programa 
5. adierazlea: boluntariotza, opaloen prestakuntza 
6. adierazlea: euskal pilotako eskola, gurpil-aulkian dabiltzan eta adimen-atzeratasuna duten 
pertsonentzat egokitua 
7. adierazlea: zabalkundea eta sentsibilizazioa 

25.000 € 25.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzea. 

Diru-laguntzen 34. lerroa: Diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan63 

% 
Zenbateko
a eurotan64 

% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

  

                                                           
63 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 7.500 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
64 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 7.500 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzea. 

Diru-laguntzen 34. lerroa: diru-laguntza izenduna MINDARAri, dibertsitate funtzionala duten pertsonak artatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Dibertsitate funtzionala duten pertsonak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

Diru-laguntzen 35. lerroa: Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren 
eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Gasteizen eta Araban prostituzioan aritzen diren eta ahultasuneko edo gizarte-bazterkeriako egoeran 
dauden pertsonak gizarteratzeko bide ematea, eta prostituzioan aritzearekin lotutako arrisku pertsonalak 
prebenitzea eta hautematea. 

1. ekintza: prostituzioaren eremuan, pertsonei arreta integrala ematea, haien beharrak hauteman eta horietan 
esku hartzeko. 

1. adierazlea: banan-banako esku-hartzeak. 
2. adierazlea: taldeko eta komunitateko esku-hartzeak. 

20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

Diru-laguntzen 35. lerroa: Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren 
eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 
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4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Prostituzioaren eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

Diru-laguntzen 35. lerroa: Diru-laguntza izenduna HIESAREN AURKAKO ARABAKO BATZORDEAri. Nahikari programa: prostituzioaren 
eremuan pertsonei arreta integrala ematea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Arabako prostituzioan diharduten emakumeak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 36. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 20.700 € 20.700 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 36. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan65 

% 
Zenbateko
a eurotan66 

% 

4. kapitulua: 20.700 € %100 20.700 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.700 € %100 20.700 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.700 € %100 20.700 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.700 € %100 20.700 € %100 

  

                                                           
65 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.490 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.210 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
66 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.490 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.210 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Desgaitasunaren arloko jarduketak sustatzea. 

Diru-laguntzen 36. lerroa: Diru-laguntza izenduna EDEKAri, desgaitasunaren arloan jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Desgaitasun funtzionala duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak. 
Diru-laguntzen 37. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako 
Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren 
garapenerako ekintzak. 

1. ekintza: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren 

garapenerako ekintzak. 

75.000 € 75.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak. 
Diru-laguntzen 37. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako 
Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 75.000 € %100 75.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 75.000 € %100 75.000 € %100 



  

109 
 

4. kapitulua, guztira: 75.000 € %100 75.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 75.000 € %100 75.000 € %100 
 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Pertsona behartsuenei zuzendutako Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak. 
Diru-laguntzen 37. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKADIKO ELIKAGAI BANKUEN FEDERAZIOAri, pertsona behartsuenei zuzendutako 
Europako Laguntza Funtsaren Inguruko Programaren garapenerako ekintzak finantzatzeko. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko Elikagai Bankuak. 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena balioetsiz. 

Diru-laguntzen 38. lerroa: Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena 
balioetsiz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena balioetsiz. 60.000 € 60.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena balioetsiz. 

Diru-laguntzen 38. lerroa: Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena 
balioetsiz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 60.000 € %100 60.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 60.000 € %100 60.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 60.000 € %100 60.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 60.000 € %100 60.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena balioetsiz. 

Diru-laguntzen 38. lerroa: Diru-laguntza izenduna SAREEN SAREAri, Euskadiko hirugarren sektorea sustatzea, haren gizarte-ekarpena 
balioetsiz. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Hirugarren Sektore Soziala. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Euskal Autonomia Erkidegoko gorren bizitzako esparru guztietan komunikazio-oztopoak deuseztatzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 39. lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko gorren bizitzako esparru guztietan komunikazio-oztopoak deuseztatzea 
sustatzea, zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzuaren bitartez, beren gestio pertsonaletan eta/edo profesionaletan 
zeinu-hizkuntzako interpretazio-zerbitzu bat erabiltzeko aukera emanez. 

1. ekintza: eguneroko gestio pertsonalak –adibidez, banku-gestioak, kontsultako zerbitzu medikoak eta beste– 
egiteko eskatutako zerbitzuak. Zerbitzu horiek erabiltzeko, pertsona gorrak dagokion lurralde-elkarteari aurrez 
erreserbatu behar dizkio. 

138.000 € 138.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Euskal Autonomia Erkidegoko gorren bizitzako esparru guztietan komunikazio-oztopoak deuseztatzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 39. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan67 

% 
Zenbateko
a eurotan68 

% 

4. kapitulua: 138.000 € %100 138.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 138.000 € %100 138.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 138.000 € %100 138.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 138.000 € %100 138.000 € %100 

                                                           
67 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 96.600 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 41.400 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
68 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 96.600 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 41.400 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Euskal Autonomia Erkidegoko gorren bizitzako esparru guztietan komunikazio-oztopoak deuseztatzea sustatzea. 

Diru-laguntzen 39. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Gorrak-Pertsona Gorren Elkarteen Euskal Federazioari, honako programa 
honetarako: Zeinu-hizkuntzako interpreteen zerbitzua. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak EAEko pertsona gorrak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Familiaren bizi-kalitatea hobetzea, gurasoen elkarte-mugimenduak entzumen-urritasuna daukaten pertsonei (gehienak 
adingabeak eta gazteak) eta haien familiei eskaintzen dizkien orientabidearen, jarraipenaren eta babesaren bitartez. 

Diru-laguntzen 40. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako 
programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea.  

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Familiaren bizi-kalitatea hobetzea, gurasoen elkarte-mugimenduak entzumen-urritasuna daukaten 
pertsonei (gehienak adingabeak eta gazteak) eta haien familiei eskaintzen dizkien orientabidearen, jarraipenaren 
eta babesaren bitartez. 

1. ekintza: programa integral bat diseinatzea eta garatzea 
1. adierazlea: laguntza zuzena 
2. adierazlea: banakako eskaeren kudeaketa 
3. adierazlea: gurasoen eskola / truke-taldeak 
4. adierazlea: familien arteko topaketak 
5. adierazlea: laguntza psikologikoa 
6. adierazlea: informazio-hitzaldiak  
7. adierazlea: sentsibilizazio-jarduerak 
8. adierazlea: gizarteratze-jarduerak 

50.000 € 50.000 € 

 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Familiaren bizi-kalitatea hobetzea, gurasoen elkarte-mugimenduak entzumen-urritasuna daukaten pertsonei 
(gehienak adingabeak eta gazteak) eta haien familiei eskaintzen dizkien orientabidearen, jarraipenaren eta babesaren bitartez. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako 
programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan69 

% 
Zenbateko
a eurotan70 

% 

                                                           
69 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
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4. kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Familiaren bizi-kalitatea hobetzea, gurasoen elkarte-mugimenduak entzumen-urritasuna daukaten pertsonei 
(gehienak adingabeak eta gazteak) eta haien familiei eskaintzen dizkien orientabidearen, jarraipenaren eta babesaren bitartez. 

Diru-laguntzen 40. lerroa: diru-laguntza izenduna FEVAPAS-Euskal Herriko Gorren Lagun eta Gurasoen Elkarteen Federakundeari, honako 
programa honetarako: Entzumen-urritasuna daukaten familia eta pertsonentzako babes- eta laguntza-sarea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Entzumen-urritasuna daukaten pertsonak (gehienak adingabeak eta gazteak) eta haien familiak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 35.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 15.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
70 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 15.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Buruko gaixotasunak dauzkaten pertsonen eta haien senideen eskubideak defendatzea. 

Diru-laguntzen 41. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, 
honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko zerbitzua. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: buruko gaixotasunak dauzkaten pertsonen eta haien senideen eskubideak defendatzea, beren 
eskubideak errespetatzearen alde egitea eta edozein gehiegikeria-egoera salatzea, hori guztia aholkularitza 
espezializatua emanez eta beste erakunde batzuekiko harreman-mekanismoen bitartez, bereziki, babesgabetasun-
kasuetan. 

1. ekintza: zerbitzu juridikoa ematea 
1. adierazlea: kontsulta orokorra, aurrez aurrekoa edo telefono bidezkoa. 
2. adierazlea: jarraipen-kontsulta. 

30.000 € 30.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Buruko gaixotasunak dauzkaten pertsonen eta haien senideen eskubideak defendatzea. 

Diru-laguntzen 41. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko 
zerbitzua. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan71 

% 
Zenbateko
a eurotan72 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

                                                           
71 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 21.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

72 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 21.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Buruko gaixotasunak dauzkaten pertsonen eta haien senideen eskubideak defendatzea. 

Diru-laguntzen 41. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Buru-gaixotasuna duten pertsonentzako eta haien senideentzako aholkularitza juridikoko 
zerbitzua. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Buru-gaixotasuna duten pertsonak eta haien senideak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko eta beste autonomia-erkidegoetako espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak dauzkaten pertsonei 
arreta ematea, gizarteratzen laguntzeko. 

Diru-laguntzen 42. lerroa: Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko Federazioari, 
honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Euskadiko eta beste autonomia-erkidegoetako espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak 
dauzkaten pertsonei arreta ematea, gizarteratzen laguntzeko, espetxearen barruan eta kanpoan arreta integrala 
emanez eta sare-lana eginez, pertsona horiek gizarteratzea ahalbidetzeko, hainbat arlo barne hartuta, adibidez: 
laguntza pertsonalizatua, sare-lana, existitzen diren bitarteko komunitarioak optimizatzea eta senideekin esku-
hartzeak egitea. 

1. ekintza: arreta soziofamiliarra 
1. adierazlea: familia bakarreko esku-hartzeak 
2. adierazlea: familia anitzeko esku-hartzeak 

2. ekintza: errehabilitazio psikosoziala eta laborala 
1. adierazlea: banakako aholkularitza psikologikoa  
2. adierazlea: osasun-hezkuntza eta psikohezkuntza  
3. adierazlea: gizarte-trebetasunak  
4. adierazlea: jarduera osagarriak 

3. ekintza: gizarteratzea 
1. adierazlea: aske bizitzeko prestakuntza 
2. adierazlea: kanpoko laguntza-sarearen prestakuntza 
3. adierazlea: bitarteko komunitarioetara bideratzea  

4. ekintza: sentsibilizazioa eta prestakuntza 
1. adierazlea: preso laguntzaileen prestakuntza 
2. adierazlea: profesionalak prestatzea 
3. adierazlea: espetxean esku hartzen duten beste erakunde batzuen prestakuntza  

4. adierazlea: sentsibilizazio-jardunaldien antolaketa 

19.500 € 19.500 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko eta beste autonomia-erkidegoetako espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak dauzkaten pertsonei 
arreta ematea, gizarteratzen laguntzeko. 

Diru-laguntzen 42. lerroa: diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 19.500 € %100 19.500 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 19.500 € %100 19.500 € %100 

4. kapitulua, guztira: 19.500 € %100 19.500 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 19.500 € %100 19.500 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Euskadiko eta beste autonomia-erkidegoetako espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak dauzkaten pertsonei 
arreta ematea, gizarteratzen laguntzeko. 

Diru-laguntzen 42. lerroa: : diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen Euskadiko 
Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: (3123 Gizarte Zerbitzuak) Diru-laguntza izenduna FEDEAFES-Buru Gaixotasuna duten Pertsona eta Senide Elkarteen 
Euskadiko Federazioari, honako programa honetarako: Ateak Zabaldu. 

Sektore hartzaileak Espetxeetan dauden buruko-nahasmendu larriak dauzkaten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzen laguntzea. 

Diru-laguntzen 43. lerroa: Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: zerbitzu integrala, gizarte-heziketako tailerren 
sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: gizarteratzen laguntzeko zerbitzu bat eskaintzea, Oinarrizko Gizarte Zerbitzuekiko osagarria den 
modu espezializatu batean, gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzen laguntzeko, 
ingurunean eta pertsonengan aldaketak sustatuz eta haien autonomia indartuz. 

1. ekintza: Gizarteratzeko Zerbitzu Integrala 
1. adierazlea: artatutako pertsonen kopurua (118) 
2. adierazlea: beren egoera hobetu duten pertsonen kopurua (%75) 

2. helburua: gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei oinarrizko konpetentzia sozialak eta 
pertsonalak garatuz eta gizarteratze-ibilbide pertsonalak indartuz gizarteratzen laguntzea, horretarako gizarte-
hezkuntzako eta laguntza sozialeko esku-hartzeak eginda, gizarte-hezkuntzako prestakuntza-espazioak sortuz. 

1. ekintza: gizarteratzearen aldeko gizarte-hezkuntza arloko tailerren sarea  
1. adierazlea: parte-hartzaileen kopurua (642) 
2. adierazlea: gizarte-hezkuntzako konpetentziak neurtzeko adierazleen gutxienez % 75ean 
eboluzionatzen ari diren pertsonen kopurua (385) 
3. adierazlea: lanpostu bat aurkitu duten edo beste baliabide batean prestakuntza jasotzen jarraitzen 
duten pertsonen kopurua. (315) 

3. helburua: eremu komunitarioak herritarren parte-hartzea eta esku-hartze soziala garatzeko daukan rola 
sustatzea. 

1. ekintza: gizarteratzearen aldeko garapen komunitarioko eta parte-hartze sozialeko proiektuen sarearekin 
lotutako jarduketak. 

1. adierazlea: Saregune proiektuaren garapena 
2. adierazlea: Zubiguneak proiektuaren garapena 
3. adierazlea: Auzo Tv proiektuaren garapena 
4. adierazlea: Araban borondatezko ekintza bultzatzeko proiektuaren garapena 
5. adierazlea: boluntariotza eta parte-hartze soziala sustatzeko proiektuaren garapena. 

395.850 € 395.850 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzen laguntzea. 

Diru-laguntzen 43. lerroa: Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: zerbitzu integrala, gizarte-heziketako 
tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan73 

% 
Zenbateko
a eurotan74 

% 

4. kapitulua: 395.850 € %100 395.850 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 395.850 € %100 395.850 € %100 

4. kapitulua, guztira: 395.850 € %100 395.850 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 395.850 € %100 395.850 € %100 

  

                                                           
73 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 277.095 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 118.755 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

74 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 277.095 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 118.755 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonei gizarteratzen laguntzea. 

Diru-laguntzen 43. lerroa: Diru-laguntza izenduna Sartu elkarteari, honako programa honetarako: zerbitzu integrala, gizarte-heziketako 
tailerren sarea eta garapen komunitarioa eta parte-hartzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Gizarte-bazterkeria egoeran edo arriskuan dauden pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Hausnarketarako eta ikaskuntzarako topagune bat sortzea sustatzea, herritarren partaidetzaren, gizarte-ekintzaren 
eta boluntarioen esperientzietatik abiatuta. 

Diru-laguntzen 44. lerroa: Diru-laguntza izenduna KOMUNIKATIKi, BHERRIA proiekturako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Gizarte-berrikuntzako proiektua, hausnarketarako eta ikaskuntzarako topagune bat sortzea 
sustatzeko, herritarren partaidetzaren, gizarte-ekintzaren eta boluntarioen esperientzietatik abiatuta. 

50.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Hausnarketarako eta ikaskuntzarako topagune bat sortzea sustatzea, herritarren partaidetzaren, gizarte-ekintzaren 
eta boluntarioen esperientzietatik abiatuta. 

Diru-laguntzen 44. lerroa: Diru-laguntza izenduna KOMUNIKATIKi, BHERRIA proiekturako. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Hausnarketarako eta ikaskuntzarako topagune bat sortzea sustatzea, herritarren partaidetzaren, gizarte-ekintzaren 
eta boluntarioen esperientzietatik abiatuta. 

Diru-laguntzen 44. lerroa: Diru-laguntza izenduna KOMUNIKATIKi, BHERRIA proiekturako. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Udaletako teknikariak 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Zahartzen ari diren pertsonentzako parte-hartze prozesua sortzea. 

Diru-laguntzen 45. lerroa: Diru-laguntza izenduna 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L.ri, Agenda Nagusi estrategiaren jarraipena. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Erabakiak hartzerakoan, adineko pertsonak eskubide osoko subjektutzat hartuko dituen gobernantza-
eredu bat sortzea. 

65.000 € 74.415 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Zahartzen ari diren pertsonentzako parte-hartze prozesua sortzea. 

Diru-laguntzen 45. lerroa: Diru-laguntza izenduna 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L.ri, Agenda Nagusi estrategiaren jarraipena. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 65.000 € %100 74.415 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0  %0 

Guztira: 65.000 € %100 74.415 € %100 

4. kapitulua, guztira: 65.000 € %100 74.415 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 65.000 € %100 74.415 € %100 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Zahartzen ari diren pertsonentzako parte-hartze prozesua sortzea. 

Diru-laguntzen 45. lerroa: Diru-laguntza izenduna 3D SOCIAL MOVEMENT, S.L.ri, Agenda Nagusi estrategiaren jarraipena. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Adinekoak 
Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Zahartzen ari diren pertsonentzako parte-hartze prozesua sortzea. 

Diru-laguntzen 46. lerroa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Herritarren eta sektore publiko, pribatu eta sozialaren parte-hartzea sustatzea, Euskal Autonomian 
Erkidegoan zahartzen ari diren pertsonen bizimodua erraztuko duten inguruneen sorrera sustatzeko lagunkoitasun-
mugimendu bat garatu dadin. 

1. ekintza: Lagunkoitasun Jardunbide Egokien Sariaren urteko deialdia. 

1. adierazlea: aurkeztutako hautagaitza kopurua. 

3.000 € 3.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-

ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Zahartzen ari diren pertsonentzako parte-hartze prozesua sortzea. 

Diru-laguntzen 46. lerroa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 3.000 € %100 3.000 € %100 

7. kapitulua: 0  %0 0  %0 

Guztira: 3.000 € %100 3.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 3.000 € %100 3.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  %0 0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 3.000 € %100 3.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Zahartzen ari diren pertsonentzako parte-hartze prozesua sortzea. 

Diru-laguntzen 46. lerroa: Gizarte-zerbitzuen sistema publikoaren garapenean esku hartzen duten eragile guztiekin, bai instituzionalekin bai 
sozialekin, sare-lana bultzatzea eta indartzea. 
Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Administrazio publikoak, beren sektore publikoen parte diren entitateak eta egoitza soziala EAEn duten eta 
jarduera nagusia bertan garatzen duten pertsona juridikoak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketa bidezko konkurrentzia. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Alboko Esklerosi Amiotrofikoa duten pertsonei eta senideei laguntzea. 

Diru-laguntzen 47. lerroa: Dirulaguntza izenduna Alboko Esklerosi Amiotrofikodunen Senideen Elkarteen Federazioari. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 2020 2021 

1. helburua: Alboko Esklerosi Amiotrofikoa duten pertsonei eta senideei laguntzea 
2. helburua: ELAko gaixoen zainketa aringarrien garrantziaz sentsibilizatzea 

0 € 10.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Alboko Esklerosi Amiotrofikoa duten pertsonei eta senideei laguntzea 

Diru-laguntzen 47. lerroa: Dirulaguntza izenduna Alboko Esklerosi Amiotrofikodunen Senideen Elkarteen Federazioari. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 10.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 10.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 10.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 10.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Alboko Esklerosi Amiotrofikoa duten pertsonei eta senideei laguntzea. 

Diru-laguntzen 47. lerroa: Dirulaguntza izenduna Alboko Esklerosi Amiotrofikodunen Senideen Elkarteen Federazioari 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 3123 Gizarte Zerbitzuak. 

Sektore hartzaileak Alboko Esklerosi Amiotrofikoa duten pertsonei eta senideei 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 48. lerroa: Dirulaguntza izenduna LAGUNGO FUNDAZIOAri, ADI programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran dauden pertsonei laguntza eta arreta 
psikologikoa ematea, baldin eta konfinamenduagatik, alarma-egoeragatik edo Covid-19ak eragindako egoeragatik, 
ezinegon emozionala areagotu bazaie. 

1. ekintza: telefono bidezko arreta psikologikoa, online (bideo-deia) eta, salbuespen gisa, aurrez aurrekoa. 
1. adierazlea: ADIren onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: emandako arreten kopurua (deiak, bideodeiak eta aurrez aurreko saioak). 

0 € 35.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 48. lerroa: Dirulaguntza izenduna LAGUNGO FUNDAZIOAri, ADI programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko % Zenbateko % 
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a eurotan a eurotan 

4. kapitulua: 0€ %0 35.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 35.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 35.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 35.000€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 48. lerroa: Dirulaguntza izenduna LAGUNGO FUNDAZIOAri, ADI programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak COVID19aren ondorioz ahultasun-egoeran dauden eta laguntza psikologikoa behar duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 49. lerroa: Dirulaguntza izenduna JEIKI FUNDAZIOAri, ERDU programa gauzatzeko Araban. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Adikzioetan hurbileko esku-hartzea egitea, sendagaiak eta 
ordezko kontsumoak emateko. 

1. ekintza: adikzioak daudenean espezializatutako langileek laguntza ematea telefono bidez edo aurrez 
aurre, unitate mugikorretan. 

1. adierazlea: Erdu-ren onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: egindako saioen edo emandako arreten kopurua (unitate mugikorretan eta telematikoki). 

0€ 45.030€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 49. lerroa: Dirulaguntza izenduna JEIKI FUNDAZIOAri, ERDU programa gauzatzeko Araban. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 45.030€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 45.030€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 45.030€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 45.030€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 49. lerroa: Dirulaguntza izenduna JEIKI FUNDAZIOAri, ERDU programa gauzatzeko Araban. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak COVID19ak larriagotu dituen adikzio-arazoak dituzten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen eta 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 50. lerroa: Dirulaguntza izenduna GIZAKIA Fundazioari, ERDU programa gauzatzeko Bizkaian. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Adikzioetan hurbileko esku-hartzea egitea, sendagaiak eta 
ordezko kontsumoak emateko. 

1. ekintza: adikzioak daudenean espezializatutako langileek laguntza ematea telefono bidez edo aurrez 
aurre, unitate mugikorretan. 

1. adierazlea: Erdu-ren onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: Egindako saioen edo emandako arreten kopurua (unitate mugikorretan eta telematikoki). 

0€ 261.534€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 50. lerroa: Dirulaguntza izenduna GIZAKIA Fundazioari, ERDU programa gauzatzeko Bizkaian. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 261.534€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 261.534€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 261.534€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 261.534€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 50. lerroa: Dirulaguntza izenduna GIZAKIA Fundazioari, ERDU programa gauzatzeko Bizkaian. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak COVID19ak larriagotu dituen adikzio-arazoak dituzten pertsonak.. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen eta 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 51. lerroa: Dirulaguntza izenduna PEÑASCAL FUNDAZIOAri, Lehen Urratsa Teilapean programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. Helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 538.322€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 51. lerroa: Dirulaguntza izenduna PEÑASCAL FUNDAZIOAri, Lehen Urratsa Teilapean programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 538.322€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 538.322€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 538.322€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 538.322€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 51. lerroa: Dirulaguntza izenduna PEÑASCAL FUNDAZIOAri, Lehen Urratsa Teilapean programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen eta 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 52. lerroa: Dirulaguntza izenduna ELLACURIA FUNDAZIOAri, Goazen-Jarraitzen programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 100.072€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 52. lerroa: Dirulaguntza izenduna ELLACURIA FUNDAZIOAri, Goazen-Jarraitzen programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 
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4. kapitulua: 0€ %0 100.072€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 100.072€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 100.072€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 100.072€ %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 52. lerroa: Dirulaguntza izenduna ELLACURIA FUNDAZIOAri, Goazen-Jarraitzen programa gauzatzeko. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen eta 
Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 53. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS ARABAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Araban. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Baliabiderik ez duten familien oinarrizko beharrei 
erantzuteko laguntza, beste zerbitzu, laguntza eta prestazio batzuk indartzen dituena. 

1. ekintza: Oinarrizko beharrei erantzutea gauzazko prestazioen edo gizarte-laguntzako dirulaguntzen bidez, 
kasu bakoitza errazago bideratzeko eskumena duten erakundeetara. 

1. adierazlea: bizikidetzako unitateen eta onuradunen kopurua.  
2. adierazlea: laguntzen kopurua. 
3. adierazlea: OGZetara bideratutako kasuen kopurua. 

0€ 321.159€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 53. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS ARABAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Araban. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 321.159€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 321.159€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 321.159€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 321.159€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 53. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS ARABAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Araban. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoera larrian dauden pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 54. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Gipuzkoan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Baliabiderik ez duten familien oinarrizko beharrei 
erantzuteko laguntza, beste zerbitzu, laguntza eta prestazio batzuk indartzen dituena. 

1. ekintza: Oinarrizko beharrei erantzutea gauzazko prestazioen edo gizarte-laguntzako dirulaguntzen bidez, 
kasu bakoitza errazago bideratzeko eskumena duten erakundeetara. 

1. adierazlea: bizikidetzako unitateen eta onuradunen kopurua.  
2. adierazlea: laguntzen kopurua. 
3. adierazlea: OGZetara bideratutako kasuen kopurua. 

0 € 836.250€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 54. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Gipuzkoan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko % Zenbateko % 
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a eurotan a eurotan 

4. kapitulua: 0€ %0 836.250€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 836.250€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 836.250€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 836.250€ %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 54. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Gipuzkoan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoera larrian dauden pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 55. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Bizkaian  

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. Helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Baliabiderik ez duten familien oinarrizko beharrei 
erantzuteko laguntza, beste zerbitzu, laguntza eta prestazio batzuk indartzen dituena. 

1. ekintza: Oinarrizko beharrei erantzutea gauzazko prestazioen edo gizarte-laguntzako dirulaguntzen 
bidez, kasu bakoitza errazago bideratzeko eskumena duten erakundeetara. 

1. adierazlea: bizikidetzako unitateen eta onuradunen kopurua.  
2. adierazlea: laguntzen kopurua. 
3. adierazlea: OGZetara bideratutako kasuen kopurua. 

0€ 2.042.592€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 55. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Bizkaian 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 2.042.592€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 2.042.592€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 2.042.592€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 2.042.592€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 55. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Azken Sarea Indartzen programa gauzatzeko Bizkaian 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoera larrian dauden pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 56. lerroa: Dirulaguntza izenduna AGINTZARIri, Betirako programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Dolu traumatikoa bizitzen ari diren pertsonei laguntza eta 
arreta psikologikoa ematea; maite duten pertsona bat galdu duten eta hari agur esan ezin izan dioten edo ezin 
duten pertsonei eta familiei laguntzea. 

1. ekintza: agurra egiteko unean laguntzea eta urrats hori erraztea, arreta psikoedukatiboa emanez eta 
banakako eta taldeko arreta psikologikoa emanez. 

1. adierazlea: bizikidetzako unitateen eta onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: esku-hartzeen kopurua eta egindako saioen kopurua. 
3. adierazlea: agurren kopurua. 

0€ 303.450 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 56. lerroa: Dirulaguntza izenduna AGINTZARIri, Betirako programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 
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1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 303.450€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 303.450€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 303.450€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 303.450€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 56. lerroa: Dirulaguntza izenduna AGINTZARIri, Betirako programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak COVID19ak eragindako dolu-egoeran dauden pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 57. lerroa: Dirulaguntza izenduna AGIPADi, Erdu programa gauzatzeko Gipuzkoan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Adikzioetan hurbileko esku-hartzea egitea, sendagaiak eta 
ordezko kontsumoak emateko. 

1. ekintza: adikzioak daudenean espezializatutako langileek laguntza ematea telefono bidez edo aurrez 
aurre, unitate mugikorretan. 

1. adierazlea: Erdu-ren onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: egindako saioen edo emandako arreten kopurua (unitate mugikorretan eta telematikoki). 

0€ 93.438 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 57. lerroa: Dirulaguntza izenduna AGIPADi, Erdu programa gauzatzeko Gipuzkoan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 
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4. kapitulua: 0€ %0 93.438 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 93.438 € %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 93.438 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 93.438 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 57. lerroa: Dirulaguntza izenduna AGIPADi, Erdu programa gauzatzeko Gipuzkoan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak COVID19ak larriagotu dituen adikzio-arazoak dituzten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 58. lerroa: Dirulaguntza izenduna ZABALDUZ Kooperatiba Elkarteari, Lehen Urratsa Bitartetxeak programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 191.844 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 58. lerroa: Dirulaguntza izenduna ZABALDUZ Kooperatiba Elkarteari, Lehen Urratsa Bitartetxeak programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 191.844€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 191.844€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 191.844€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 191.844€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 58. lerroa: Dirulaguntza izenduna ZABALDUZ Kooperatiba Elkarteari, Lehen Urratsa Bitartetxeak programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 59. lerroa: Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten pertsonentzako arreta indartzeko Lehen Urratsa 
programa gauzatzeko Gasteizen 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 177.494€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 59. lerroa: Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten pertsonentzako arreta indartzeko Lehen Urratsa 
programa gauzatzeko Gasteizen 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 177.494€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 177.494€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 177.494€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 177.494€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 59. lerroa: Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten pertsonentzako arreta indartzeko Lehen Urratsa 
programa gauzatzeko Gasteizen 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 60. lerroa: Dirulaguntza izenduna BIZITEGIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. COVID 19aren ondorioz etxerik gabe 
dauden pertsonentzako gizarteratze-ibilbideak 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 476.676 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 60. lerroa: Dirulaguntza izenduna BIZITEGIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. COVID 19aren ondorioz etxerik gabe 
dauden pertsonentzako gizarteratze-ibilbideak  

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 476.676€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 476.676€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 476.676€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 476.676€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 60. lerroa: Dirulaguntza izenduna BIZITEGIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. COVID 19aren ondorioz etxerik gabe 
dauden pertsonentzako gizarteratze-ibilbideak. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 61. lerroa: Dirulaguntza izenduna ARRATSi, etxerik ez duten pertsonentzako bizitegien Lehen Urratsa programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 320.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 61. lerroa: Dirulaguntza izenduna ARRATSi, etxerik ez duten pertsonentzako bizitegien Lehen Urratsa programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 320.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 320.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 320.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 320.000€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 61. lerroa: Dirulaguntza izenduna ARRATSi, etxerik ez duten pertsonentzako bizitegien Lehen Urratsa programa gauzatzeko 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 62. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Autobizi Begoñetxe 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 242.220€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 62. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Autobizi Begoñetxe 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 242.220€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 242.220€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 242.220€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 242.220€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 62. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS BIZKAIAri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Autobizi Begoñetxe 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 63. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Etxerik gabeko pertsonei 
gizarteratzen eta egoitzetan sartzen laguntzea 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 277.182€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 63. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Etxerik gabeko pertsonei 
gizarteratzen eta egoitzetan sartzen laguntzea 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 277.182€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 277.182€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 277.182€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 277.182€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 63. lerroa: Dirulaguntza izenduna CARITAS GIPUZKOAri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Etxerik gabeko pertsonei 
gizarteratzen eta egoitzetan sartzen laguntzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 64. lerroa: Dirulaguntza izenduna GOIZTIRIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Covid aldian Barakaldon etxerik gabe 
geratutako pertsonentzako arreta indartzea 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 200.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 64. lerroa: Dirulaguntza izenduna GOIZTIRIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Covid aldian Barakaldon etxerik gabe 
geratutako pertsonentzako arreta indartzea. 
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Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 200.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 200.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 200.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 200.000€ %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez. 

Diru-laguntzen 64. lerroa: Dirulaguntza izenduna GOIZTIRIri, Lehen Urratsa programa gauzatzeko. Covid aldian Barakaldon etxerik gabe 
geratutako pertsonentzako arreta indartzea. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 65. lerroa: Dirulaguntza izenduna Perualderi, Lehen Urratsa Bidebarri programa gauzatzeko Uribe Kostan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 124.990€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 65. lerroa: Dirulaguntza izenduna Perualderi, Lehen Urratsa Bidebarri programa gauzatzeko Uribe Kostan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 124.990€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 124.990€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 124.990€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 124.990€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 65. lerroa: Dirulaguntza izenduna Perualderi, Lehen Urratsa Bidebarri programa gauzatzeko Uribe Kostan 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 66. lerroa: Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten pertsonentzako arreta indartzeko Durangaldean. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: gizarte-larrialdiko egoerei arreta ematea. Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten 
pertsonei ostatua ematea eta haiek gizarteratzeko bideak prestatzea. 

1. ekintza: babes gutxiko ostatua ematea eta gizarteratzeko bideak prestatzea, pertsona horien profilen 
aniztasuna kontuan hartuta; eta, gero, kasuan kasuko erakunde eskudunetara bideratzea. 

1. adierazlea: onuradunen kopurua. 
2. adierazlea: plazen kopurua. 

0€ 60.812€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 66. lerroa: Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten pertsonentzako arreta indartzeko Durangaldean 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 
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4. kapitulua: 0€ %0 60.812€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 60.812€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 60.812€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 60.812€ %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 66. lerroa: Dirulaguntza izenduna GURUTZE GORRIAri, etxerik ez duten pertsonentzako arreta indartzeko Durangaldean 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Ahultasun-egoeran egoteaz gainera etxerik ez duten pertsonak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 67. lerroa: Baztertutakoen funtsa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 2020 2021 

1. helburua: pandemian ager daitezkeen gizarte-larrialdiko beste egoera batzuei erantzutea. 0€ 1.951.935€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 67. lerroa: Baztertutakoen funtsa 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0€ %0 1.951.935€ %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 0€ %0 1.951.935€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0€ %0 1.951.935€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0€ %0 1.951.935€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Covid-19ak eragindako edo larriagotutako arrisku-, bazterkeria- eta/edo pobrezia-egoerak arintzea, administrazioen 
eta Euskadiko Hirugarren Sektore Sozialaren arteko lankidetza- eta sare-lanaren bidez 

Diru-laguntzen 67. lerroa: Baztertutakoen funtsa. 

Organoa: Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

1. programa: 12291-COVID 19k eragindako krisiaren aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Covid19ak larriagotutako egoeran dauden pertsona kalteberak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza  
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FAMILIA ETA HAURREN ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako kostuak 
konpentsatzea. 

Dirulaguntzen 1. lerroa: seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020(1) 2021(1) 

1. helburua: seme-alaben jaiotzarekin, adopzioarekin, adopzio aurreko bizikidetzarako zaintzaren 
eskuordetzarekin edo tutoretzarekin lotutako behar ekonomikoei erantzuten laguntzea (ardurapeko seme-alaba 
bakoitzeko). 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: lehen seme-alabarengatiko laguntzak (7.139)(2). 
2. adierazlea: bigarren seme-alabarengatiko laguntzak (15.581)(2). 
3. adierazlea: hirugarren seme-alabarengatiko edo hurrengoengatiko laguntzak (11.051)(2). 

28.657.600 € 26.937.300 € 

2. helburua: seme-alaben erditze anitz, adopzio nazional anitz, adopzio aurreko bizikidetzarako zaintzaren 
eskuordetza anitz edo tutoretza anitzen ondorioz sortzen diren behar ekonomiko bereziei erantzuten laguntzea. 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: erditze anitz, adopzio nazional anitz, adopzio aurreko bizikidetzarako zaintzaren 
eskuordetza anitz, tutoretza anitz eta nazioarteko adopzio bakun nahiz anitzengatiko laguntzak 
(316)(2). 

3. helburua: laguntzen xede diren ardurapeko seme-alabei aitortutako desgaitasun-egoeren (%33koa edo 
handiagoa) edo mendekotasun-egoeren ondorioz sortzen diren behar ekonomiko bereziei erantzuten laguntzea 
(ardurapeko seme-alaba bakoitzeko laguntzak bikoiztea). 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: %33ko edo gehiagoko desgaitasunengatiko edo mendekotasunengatiko laguntzen 
bikoizketa (536)(2). 

(1) Kredituen zenbatekoa. (2) 2021. urterako magnitudeak. 

2020ko datuak: - Baimendutako zenbatekoa: 28.657.600,00 €. Adierazleak eta magnitudeak: *lehen seme alabarengatiko laguntzak (7.492); *bigarren seme-alabarengatiko 
laguntzak (17.589); *hirugarren seme-alabarengatiko edo hurrengoengatiko laguntzak (10.469); erditze anitz, adopzio nazional anitz, adopzio aurreko bizikidetzararako 
zaintzaren eskuordetza anitz, tutoretza anitz eta nazioarteko adopzio bakun nahiz anitzengatiko laguntzak (418); *%33ko edo gehiagoko desgaitasunengatiko edo 
mendekotasunengatiko laguntzen bikoizketa (643). 

.  
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 

Dirulaguntzen 1. lerroa: seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 28.657.600 € %100 26.937.300 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 28.657.600 € %100 26.937.300 € %100 

4. kapitulua, guztira: 28.657.600 € %100 26.937.300 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 28.657.600 € %100 26.937.300 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 

Dirulaguntzen 1. lerroa: seme-alabak dituzten familientzako dirulaguntzak 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Familia-unitatea osatzen duten aitak edo amak. 

Laguntzak emateko 
prozedura 

Norgehiagoka ez den prozedura. Laguntzak Familiei laguntzeko Legearen (abenduaren 12ko 13/2008 Legea) 
II. Tituluan daude aurreikusita, familiei babesa, arreta eta laguntza emateko neurriei buruzkoan, eta, 
zehazkiago, I. Kapituluan. Hain zuzen, lege-testu horren 8. artikuluan eskubide subjektibo gisa taxutzen dira, 
baldin eta bete beharreko baldintzak betetzen badira. Laguntza-eskaerak aurkezteko epea urte osoan dago 
zabalik. Publikotasun-printzipioa betetzearren, familia-politikaren arloan eskudundutako Sailak, sailburuaren 
Aginduaren bitartez, urtetik urtera ematen du laguntza horiek finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, 
edo, hala badagokio, zuzkidura hori eguneratzetik eratorriko den zenbatekoaren berri. Laguntzen onuraduna 
benetan bizi beharko da, eta erroldan agertu, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, eskaera 
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aurkezten den eguna baino urtebete lehenagotik gutxienez. Horrez gain, eskaera aurkezterako Euskal 
Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta dagoen orok jaso ditzake laguntza horiek, 
aurreko hamabi hilabeteetan bertan etengabe bizi ez izanagatik eta erroldatuta ez egonagatik ere, baldin eta 
egiaztatzen badu azken hamar urteetan bost urte segidan eman dituela Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen 
eta erroldatuta. Halaber, onuradunak laguntzaren xede diren seme-alabarekin erroldatuta egon beharko du, 
bai eta familia-unitatearen eraketa zehazteko zenbatutako seme-alaba guztiekin ere. Emakidaren aurretik 
justifikatu behar dira jasotzeko baldintzak betetzen direla, eskaera aurkezteko unean egiaztagiriak aurkeztuz. 
Laguntzen esleipena edo ukapena organo kudeatzaileko zuzendariaren ebazpen zehatzaren eta bereiziaren 
bidez egingo da. Prozesu hori modu jarraituan egingo da, eskabideak jasotako ordenaren arabera. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 

Dirulaguntzen 2. lerroa: familia eta lana bateratzeko dirulaguntzak. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020(1) 2021(1) 

1. helburua: seme-alabak zaintzeko lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa batek eragindako diru-
sarreren galera konpentsatzea. 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: Semeak edo alabak zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten 
langileentzako laguntzen onuradunak (18.000)(2). Aurrekontu memorian: 17.000. 

52.145.650 € 40.896.082 € 

2. helburua: mendekotasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko 
lan-eszedentzia edo lanaldi-murrizketa batek eragindako diru-sarreren galera konpentsatzea. 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak 
zaintzeko eszedentzia hartu edo lanaldia murriztu duten langileentzako laguntzen 
onuradunak (700)(2). 

3. helburua: seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeak sortutako gastuak ordaintzen 
laguntzea. 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: Adingabe seme-alabak zaintzeko langileak kontratazeko laguntzen 
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onuradunak (600)(2). 

4. helburua: Guraso-baimenak pareka daitezen sustatzea, berdinak eta besterenezinak izan daitezen. 
1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 

1. adierazlea: Amatasun-baimenaz gozatu ez duen gurasoaren eszedentziagatiko 
laguntzen onuradunak (2.000)(2). 

5. helburua: 3 eta 13 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeak sortutako gastuak 
ordaintzen laguntzea (3). 

1. ekintza: dirulaguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: 3 eta 13 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratazeko 
laguntzen onuradunak (3.000))(2). 

(1) Kredituen zenbatekoa. (2) 2021. urterako magnitudeak. (3) Urriaren 22ko 164/2019 Dekretua aldatuta garatu gabe dagoen laguntza. 

2020ko datuak: Baimendutako zenbatekoa: 37.145.650,00 €. Adierazleak eta magnitudeak: *dirulaguntzak sema-alabak zaintzeko (18.000); *dirulaguntzak mendekotasun-

egoeran edo osasgun-egoera oso larriak dauden senitartekoak zaintzeko (430); “dirulaguntzak 3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko (405); 

*dirulaguntzak guraso-abimenak pareka daitezen sustatzea, berdinak eta besterenezinak izan daitezen (9.000).  
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean nahiz zeharka 
sortutako kostuak konpentsatzea. 

Dirulaguntzen 2. lerroa: familia eta lana bateratzeko dirulaguntzak. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 52.145.650 € %100 40.896.082 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 52.145.650 € %100 40.896.082 € %100 

4. kapitulua, guztira: 52.145.650 € %100 40.896.082 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 52.145.650 € %100 40.896.082 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: familietako kideak zaintzeak eta familiek beren familia-proiektuak garatzeak zuzenean edo zeharka sortutako 
kostuak konpentsatzea. 

Dirulaguntzen 2. lerroa: familia eta lana bateratzeko dirulaguntzak. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Besteren konturako langileak eta Sozietate Kooperatiboetako bazkide diren langileak (seme-alabak edo 
mendekotasun-egoeran nahiz osasun-egoera oso larrian dauden senitartekoak zaintzeko lan-eszedentzia edo 
lanaldi-murrizketa dela-eta ematen diren laguntzen kasuan).  
Besteren konturako langileak, kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak eta langile 
autonomoak: adingabeko semea edo alaba zaintzeko kontratatzen diren umezainen Gizarte Segurantzarako 
kotizazio-agirian etxeko titular modura agertzen diren eta familia-unitatearen barruan sartzen diren aitak nahiz 
amak (3 urtetik beherako seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeagatik eta 3 eta 13 urte bitarteko seme-
alabak zaintzeko langileak kontratatzeagatik). 
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Besteren konturako langileak, Langileen Estatutua aplikatu behar zaienak, salbu eta Administrazio 
Publikoaren, haren mendeko organismo edo erakunde publikoen eta kooperatiba-sozietateetako bazkide 
langileak edo lan-bazkideak, eta norberaren konturako langileak edo autonomoak (amatasun-lizentzia hartu ez 
duen gurasoari eszedentziagatiko laguntzen kasuan). 

Laguntzak emateko 
prozedura 

Norgehiagoka ez den prozedura. Laguntzak Familiei laguntzeko Legearen (abenduaren 12ko 13/2008 Legea) 
II. Tituluan daude jasota, familiei babesa, arreta eta laguntza emateko neurriei buruzkoan, eta, zehazkiago, II. 
Kapituluan. Laguntza-eskaerak aurkezteko epea urte osoan dago zabalik. Publikotasun-printzipioa 
betetzearren, familia-politikaren arloan eskudundutako Sailak, sailburuaren Aginduaren bitartez, urtetik urtera 
ematen du laguntza horiek finantzatzeko aurrekontu-zuzkiduraren berri, edo, hala badagokio, zuzkidura hori 
eguneratzetik eratorriko den zenbatekoaren berri. Eskaera aurkezten denean eta diruz laguntzeko moduko 
jardunak irauten duen bitartean, onuradunak Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta 
erroldatuta egon beharko du. Horrez gain, eskaera aurkeztu aurreko urtean etenik gabe bizi izan behar du, 
edo gutxieneko epe hori betetzen ez bada, aurreko hamar urteetatik segidako bost urtetan. Emakidaren 
aurretik justifikatu behar dira jasotzeko baldintzak betetzen direla, eskaera aurkezteko unean egiaztagiriak 
aurkeztuz. Laguntzen esleipena edo ukapena organo kudeatzaileko zuzendariaren ebazpen zehatzaren eta 
bereiziaren bidez egingo da. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Toki-administrazioan haur eta gazteek parte hartzeko mekanismoak sustatzea. 

Dirulaguntzen 3. lerroa: Dirulaguntza izenduna EDE FUNDAZIOAri, gizarte politiketan haurtzaroaren partaidetza sustatzeko ekintzetarako. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: Toki eremuan gizarte politiken arloan parte hartze kultura hedatzea. 
1. Ekintza: EAEko zenbait udaletan proiektu pilotuak martxan jartzea. 

47.600 € 25.000 € 2. helburua: Haurren eta Nerabeen Eskubideen Konbentzioan jasotako haur eta nerabeen eskubideak bete 
daitezen sustatzea. 

1. ekintza: haur eta nerabeek parte hartzeko organo egonkorrak sortzea. 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 
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1. helburu estrategikoa: Toki-administrazioan haur eta gazteek parte hartzeko mekanismoak sustatzea. 

Dirulaguntzen 3. lerroa: Dirulaguntza izenduna EDE FUNDAZIOAri, gizarte politiketan haurtzaroaren partaidetza sustatzeko ekintzetarako. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 47.600 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 47.600 € %100 25.000 € %100 
4. kapitulua, guztira: 47.600 € %100 25.000 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 47.600 € %100 25.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Toki-administrazioan haur eta gazteek parte hartzeko mekanismoak sustatzea. 

Dirulaguntzen 3. lerroa: Dirulaguntza izenduna EDE FUNDAZIOAri, gizarte politiketan haurtzaroaren partaidetza sustatzeko ekintzetarako. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Haurtzaroa eta nerabezaroa; Tokiko erakundeak. 

Laguntzak emateko prozedura Dirulaguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Haurtzaroan eta familian inbertsio sozialaren aldeko apustua indartzea. 

Dirulaguntzen 4. lerroa: Dirulaguntza izenduna EGUIA CAREAGA FUNDAZIOAri SIIS, familiako eta haurtzaroko eremuan aurrez ikusitako 
jardueretarako. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: Haurtzaroan eta familian inbertsio sozialaren aldeko apustua indartzea. 30.000 € 24.700 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 
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1. helburu estrategikoa: Haurtzaroan eta familian inbertsio sozialaren aldeko apustua indartzea 

Dirulaguntzen 4. lerroa: Dirulaguntza izenduna EGUIA CAREAGA FUNDAZIOAri SIIS, familiako eta haurtzaroko eremuan aurrez ikusitako 
jardueretarako. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 24.700 € %100 
7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 30.000 € %100 24.700 € %100 
4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 24.700 € %100 
7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 24.700 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Haurtzaroan eta familian inbertsio sozialaren aldeko apustua indartzea. 

Dirulaguntzen 4. lerroa: Dirulaguntza izenduna EGUIA CAREAGA FUNDAZIOAri SIIS, familiako eta haurtzaroko eremuan aurrez ikusitako 
jardueretarako. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Familia eta haurtzaroa 

Laguntzak emateko prozedura Dirulaguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Dirulaguntzen 5. lerroa: dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: seme-alabak dituzten familien eskubideen eta interesen defentsa sustatzea, oro har, eta bereziki, 
familia ugarien kasuan, politikarekin, instituzioekin, gizartearekin, komunikabideekin eta enpresekin lotutako 

80.000 €  80.000 € 
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esparru guztietan. 

2. helburua: seme-alabak dituzten familien mintzaidea eta eleduna izatea, Administrazio publikoen eta 
komunikabideen aurrean, eta gizarteari Euskal Autonomia Erkidegoko familien benetako egoera ikusaraztea eta 
ezagutaraztea. 

3. helburua: instituzioak, administrazioak eta gizartea, oro har, seme-alabak dituzten familien –eta bereziki, familia 
ugarien– beharren inguruan sentsibilizatzea, baita gizartean egiten dituzten ekarpenen inguruan ere. 
Sentsibilizazio-lan hori bilerak eginez, elkarrizketak izanez, elkartearen argitalpenen bitartez, komunikabide 
orokorretan agertuz... egiten dute. 

4. helburua: Familien eta Haurren Zuzendaritzari Euskal Autonomia Erkidegoko familien egoerari eta perspektibei 
buruzko informazioa eta aholkuak ematea. 

 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Dirulaguntzen 5. lerroa: dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan75 

% 
Zenbateko
a eurotan76 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

                                                           
75 2020 ekitaldi ekonomikoko dirulaguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 56.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

76 2021 ekitaldi ekonomikoko dirulaguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 56.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 24.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK familien esparruko jarduerak 
bultzatzeko egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Dirulaguntzen 5. lerroa: dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, familien esparruko jarduketak sustatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Kide ugariko familiak  

Laguntzak emateko 
prozedura 

Dirulaguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta lana 
eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Dirulaguntzen 6. lerroa: dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia Eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: gurasotasun positiboaren eta familia eta lana bateratzearen sustapena eta sentsibilizazioa. 20.000 €  20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta 
lana eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea eta sendotzea. 

Dirulaguntzen 6. lerroa: dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia Eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan77 

% 
Zenbatekoa 

eurotan78 
% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

  

                                                           
77 2020 ekitaldi ekonomikoko dirulaguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

78 2021 ekitaldi ekonomikoko dirulaguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 14.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: HIRUKIDE - EUSKADIKO KIDE UGARIKO FAMILIEN ELKARTEEN FEDERAZIOAK gurasotasun positiboaren eta 
lana eta familia bateratzearen esparruan jarduerak sustatuz egiten duen lana indartzea 

Dirulaguntzen 6. lerroa: dirulaguntza izenduna HIRUKIDEri, gurasotasun positiboaren eta lana eta familia bateratzearen arloko jarduketak 
gauzatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia Eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Kide ugariko familiak 

Laguntzak emateko 
prozedura 

Dirulaguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Familia ahulei laguntzeko zerbitzuak indartzea, bai gizarte-babesgabetasuneko egoeran dauden guraso bakarreko 
familiei, bai egoera bereziki ahulean dauden guraso biko familiei. 

Dirulaguntzen 7. lerroa: dirulaguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: Familia ahulei laguntzeko zerbitzuak indartzea, bai babes sozialeko egoeran dauden guraso barreko 
familiei, bai egoera bereziki ahulean dauden guraso biko familiei (baliabide ekonomikorik eta/edo gizarte laguntzako 
sarerik ez), seme-alabak zainduz beste zerbitzu normalizatu batzuek estaltzen ez dituzten gurasoen laneko, 
prestakuntzako, legezko, medikuntzako eta abareko premiekin bat datozen ordutegi-tarteetan. Halaber, genero-
indarkeriaren biktima diren familiei ere laguntzen die, poliziak esku hartzen duen une gorenetan, salaketetan, 
tratamendu psikologietan, epaiketetan eta lege-izapideetan. 

1. ekintza: LOREMAITEA programako begirale-hezitzaileen eta koordinatzailearen nominen eta gizarte-
segurantzaren gastuak finantzatzea. 

60.000 € 60.000 € 

 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Familia ahulei laguntzeko zerbitzuak indartzea, bai gizarte-babesgabetasuneko egoeran dauden guraso bakarreko 
familiei, bai egoera bereziki ahulean dauden guraso biko familiei. 

Dirulaguntzen 7. lerroa: dirulaguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan79 

% 
Zenbateko
a eurotan80 

% 

4. kapitulua: 60.000 € %100 60.000 € %100 

                                                           
79 2020 ekitaldi ekonomikoko dirulaguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 42.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 18.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

80 2021 ekitaldi ekonomikoko dirulaguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 42.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 18.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 60.000 € %100 60.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 60.000 € %100 60.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 60.000 € %100 60.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Familia ahulei laguntzeko zerbitzuak indartzea, bai gizarte-babesgabetasuneko egoeran dauden guraso bakarreko 
familiei, bai egoera bereziki ahulean dauden guraso biko familiei. 

Dirulaguntzen 7. lerroa: dirulaguntza izenduna AGLE elkarteari, LOREMAITEA proiekturako 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Adingabeak eta beren familia gurasobakarra eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren familiak. 

Laguntzak emateko prozedura Dirulaguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Guraso bakarreko familiei laguntzeko zerbitzuak indartzea. 

Dirulaguntzen 8. lerroa: dirulaguntza izenduna AFAEri, Euskadiko Familia Ekintzari, guraso bakarreko familientzako aplikazio bat abian jartzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: Dirulaguntza izenduna AFAEri, Euskadiko Familia Ekintzari, guraso bakarreko familientzako aplikazio 
bat abian jartzeko. 

1. ekintza: Euskadin guraso bakarreko familiei baliabideak eta laguntza-sarea emateko aplikazio bat abian 
jartzearen gastuak finantzatzea.. 

0 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Guraso bakarreko familiei laguntzeko zerbitzuak indartzea. 

Dirulaguntzen 8. lerroa: dirulaguntza izenduna AFAEri, Euskadiko Familia Ekintzari, guraso bakarreko familientzako aplikazio bat abian 
jartzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0 € %0 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 %0 

Guztira: 0 € %0 50.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 0 € %0 50.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 50.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Guraso bakarreko familiei laguntzeko zerbitzuak indartzea. 

Dirulaguntzen 8. lerroa: dirulaguntza izenduna AFAEri, Euskadiko Familia Ekintzari, guraso bakarreko familientzako aplikazio bat abian 
jartzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Laguntza edo sare soziala behar duten guraso bakarreko familiak. 
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Laguntzak emateko prozedura Dirulaguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Kontziliazio eta gurastoasun positiboko programak garatzea. 

Dirulaguntzen 9. lerroa: dirulaguntza izenduna DEUSTUKO UNIBERTSITATEAri, kontziliazio eta gurasotasun positiboko programak garatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: dirulaguntza izenduna DEUSTUKO UNIBERTSITATEAri, kontziliazio eta gurasotasun positiboko 
programak garatzeko. 

1. ekintza: Garatutako programen kopurua (2). 
0 € 14.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Kontziliazio eta gurastoasun positiboko programak garatzea. 

Dirulaguntzen 9. lerroa: dirulaguntza izenduna DEUSTUKO UNIBERTSITATEAri, kontziliazio eta gurasotasun positiboko programak 
garatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0 € %0 14.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 %0 

Guztira: 0 € %0 14.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 0 € %0 14.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 14.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Kontziliazio eta gurastoasun positiboko programak garatzea. 

Dirulaguntzen 9. lerroa: dirulaguntza izenduna DEUSTUKO UNIBERTSITATEAri, kontziliazio eta gurasotasun positiboko programak 
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garatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Familiak, esku-hartze sozialeko profesionalak eta gizartea. 

Laguntzak emateko prozedura Dirulaguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Adingabe kalteberen arraila digitala murriztea. 

Dirulaguntzen 10. lerroa: dirulaguntza izenduna AGINTZARI, KOOPERATIBA-SOZIETATEAri, AUKERAK SUSPERTZEN programa garatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: adingabe kalteberen arraila digitala murriztea. 
1. ekintza: AUKERAK SUSPERTZEN programa abian jartzea. 

0 € 1.300.000 € 
2. helburua: haurrak eta nerabeak, beren familiekin batera, gaitasun digitaletan trebatzea. 

1. ekintza: programan sartutako adingabeei eskolaz kanpoko laguntza ematea. 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Adingabe kalteberen arraila digitala murriztea. 

Dirulaguntzen 10. lerroa: dirulaguntza izenduna AGINTZARI, KOOPERATIBA-SOZIETATEAri, AUKERAK SUSPERTZEN programa 
garatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0 € %0 1.300.000€ %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 %0 

Guztira: 0 € %0 1.300.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0 € %0 1.300.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 
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Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 1.300.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Adingabe kalteberen arraila digitala murriztea. 

Dirulaguntzen 10. lerroa: dirulaguntza izenduna Agintzari, KOOPERATIBA-SOZIETATEAri, AUKERAK SUSPERTZEN programa garatzeko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Haurtzaroa eta Nerabezaroa; Familiak. 

Laguntzak emateko prozedura Dirulaguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: EAEko enpresetan soldata-arrakala murriztea. 

Dirulaguntzen 11. lerroa: Laguntza ekonomikoak enpresentzat, soldata-arrakalaren esparruan egoera-diagnostikoak eta ekintza-planak egiteko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: Soldata-arrakalaren esparruan diagnostikoak eta ekintza-planak egin daitezen sustatzea. 
1. ekintza: Laguntza-espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 

1. adierazlea: Eskaera-kopurua (15). 
70.000 € 65.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: EAEko enpresetan soldata-arrakala murriztea. 

Dirulaguntzen 11. lerroa: Laguntza ekonomikoak enpresentzat, soldata-arrakalaren esparruan egoera-diagnostikoak eta ekintza-planak 
egiteko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 70.000 € %100 65.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 
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Guztira: 70.000 € %100 65.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 70.000 € %100 65.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 70.000 € %100 65.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: EAEko enpresetan soldata-arrakala murriztea. 

Dirulaguntzen 11. lerroa: Laguntza ekonomikoak enpresentzat, soldata-arrakalaren esparruan egoera-diagnostikoak eta ekintza-planak 
egiteko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Enpresak eta erakunde pribatuak. 

Laguntzak emateko prozedura Norgehiagoka. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Egoera-diagnostikoak eta ekintza-planak egin daitezen sustatzea, enpresetan bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa 
uztartzearen esparruan. 

Dirulaguntzen 12. lerroa: Laguntza ekonomikoak enpresentzat, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzearen esparruan egoera-diagnostikoak 
eta ekintza-planak egiteko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 2020 2021 

1. helburua: Enpresetan norberaren bizitza, familia eta lana uztartzeko neurrien aplikazioa sustatzea. 
1. ekintza: Laguntza-espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 

1. adierazlea: Laguntza-eskaeren kopurua (40). 
2. adierazlea: Eragindako langileen kopurua (2.000). 

100.000 € 210.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Egoera-diagnostikoak eta ekintza-planak egin daitezen sustatzea, enpresetan bizitza pertsonala, familiakoa eta 
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lanekoa uztartzearen esparruan. 

Dirulaguntzen 12. lerroa: Laguntza ekonomikoak enpresentzat, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzearen esparruan egoera-
diagnostikoak eta ekintza-planak egiteko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 100.000 € %100 210.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 100.000 € %100 210.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 210.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 210.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Egoera-diagnostikoak eta ekintza-planak egin daitezen sustatzea, enpresetan bizitza pertsonala, familiakoa eta 
lanekoa uztartzearen esparruan. 

Dirulaguntzen 12. lerroa: Laguntza ekonomikoak enpresentzat, norberaren bizitza, familia eta lana uztartzearen esparruan egoera-
diagnostikoak eta ekintza-planak egiteko. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 3124 Familia eta Komunitate Politika. 

Sektore hartzaileak Enpresak eta erakunde pribatuak. 

Laguntzak emateko prozedura Norgehiagoka. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Familiei laguntzeko neurri espezifikoak, COVID-19 koronabirusak familien ekonomian izan duen eragin ekonomikoari 
premiazko erantzuna emateko. Eragin hori, hain zuzen ere, hedapenaren ondorioz sortutako osasun-krisiari aurre egiteko eta hura kudeatzeko 
hartu diren jarduketen eta euste-neurrien ondorio zuzena izan da, eta COVID-19 kodearen komunitate-tranjsmisioa saihesteko. 
Diru-laguntzen 1. lerroa: Familia eta lana bateragarri egiteko laguntza osagarriak, eta, salbuespenez eta aldi baterako, beren lanaldia 
egokitzeko edo aldatzeko beharrak familiei ekarri dien diru-sarreren galerari erantzun nahi diotenak, seme-alabak (adina dela-eta), mendeko 
pertsonak, adinekoak edo gaixoak (kutsatuak edo isolatuak) laguntzeko eta zaintzeko betebeharrak beren gain hartzeko. Koronabirusaren 
eragina jasan dutenak 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza 

1. programa: 12291-Covid-19k eragindako aurkako neurriak. 2020(1) 2021(1) 

1. helburua: Seme-alabak, mendekotasuna duten pertsonak, adinekoak edo gaixoak (kutsatuak edo bakartuak) 
zaintzeko lan-eszedentziak edo lanaldi-murrizketak eragindako diru-sarreren galera konpentsatzea, COVID-19 
koronabirusak eraginda. 

1. ekintza: diru-laguntzen espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: Seme-alabak zaintzeko eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duten langileentzako 
laguntzen onuradunak, edo COVID-19 koronabirusak eragindako mendekoak, adinekoak edo 
gaixoak (kutsatuak edo bakartuak). (50)(2) 

0 € 48.000 € 

(1) Kredituen zenbatekoa. (2) 2021. urterako magnitudeak. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Familiei laguntzeko neurri espezifikoak, COVID-19 koronabirusak familien ekonomian izan duen eragin ekonomikoari 
premiazko erantzuna emateko. Eragin hori, hain zuzen ere, hedapenaren ondorioz sortutako osasun-krisiari aurre egiteko eta hura kudeatzeko 
hartu diren jarduketen eta euste-neurrien ondorio zuzena izan da, eta COVID-19 kodearen komunitate-transmisioa saihesteko. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: Familia eta lana bateragarri egiteko laguntza osagarriak, eta, salbuespenez eta aldi baterako, beren lanaldia 
egokitzeko edo aldatzeko beharrak familiei ekarri dien diru-sarreren galerari erantzun nahi diotenak, seme-alabak (adina dela-eta), mendeko 
pertsonak, adinekoak edo gaixoak (kutsatuak edo isolatuak) laguntzeko eta zaintzeko betebeharrak beren gain hartzeko. Koronabirusaren 
eragina jasan dutenak 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-Covid-19k eragindako aurkako neurriak. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 0 € %0 48.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 0 € %0 48.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 0 € %0 48.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 48.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Familiei laguntzeko neurri espezifikoak, COVID-19 koronabirusak familien ekonomian izan duen eragin ekonomikoari 
premiazko erantzuna emateko. Eragin hori, hain zuzen ere, hedapenaren ondorioz sortutako osasun-krisiari aurre egiteko eta hura kudeatzeko 
hartu diren jarduketen eta euste-neurrien ondorio zuzena izan da, eta COVID-19 kodearen komunitate-transmisioa saihesteko. 
Diru-laguntzen 13. lerroa: Familia eta lana bateragarri egiteko laguntza osagarriak, eta, salbuespenez eta aldi baterako, beren lanaldia 
egokitzeko edo aldatzeko beharrak familiei ekarri dien diru-sarreren galerari erantzun nahi diotenak, seme-alabak (adina dela-eta), mendeko 
pertsonak, adinekoak edo gaixoak (kutsatuak edo isolatuak) laguntzeko eta zaintzeko betebeharrak beren gain hartzeko. Koronabirusaren 
eragina jasan dutenak. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza 

1. programa: 12291-Covid-19k eragindako aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Besteren konturako langileak eta kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak  

Laguntzak emateko 
prozedura 

Norgehiagoka ez den prozedura. Laguntzak Familiei laguntzeko Legearen (abenduaren 12ko 13/2008 Legea) 
II. Tituluan daude aurreikusita, familiei babesa, arreta eta laguntza emateko neurriei buruzkoan, eta, 
zehazkiago, II. Kapituluan. Laguntza-eskaera aurkezteko epea urtebetekoa izango da, alarma-egoeraren 
indarraldia amaitu eta hurrengo egunetik aurrera (2020ko ekainaren 19a). Laguntzen onuraduna benetan bizi 
beharko da, eta erroldan agertu, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan, eskaera aurkezten den 
eguna baino urtebete lehenagotik gutxienez. Horrez gain, eskaera aurkezterako Euskal Autonomia Erkidegoko 
edozein udalerritan bizi eta erroldatuta dagoen orok jaso ditzake laguntza horiek, aurreko hamabi hilabeteetan 
bertan etengabe bizi ez izanagatik eta erroldatuta ez egonagatik ere, baldin eta egiaztatzen badu azken 
hamar urteetan bost urte segidan eman dituela Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen eta erroldatuta. 
Emakidaren aurretik justifikatu behar dira jasotzeko baldintzak betetzen direla, eskaera aurkezteko unean 
egiaztagiriak aurkeztuz. Laguntzen esleipena edo ukapena organo kudeatzaileko zuzendariaren ebazpen 
zehatzaren eta bereiziaren bidez egingo da.  
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: COVID-19 osasun-larrialdiko egoerak 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak dituzten familietan duen eragin ekonomikoa 
arintzea, familia eta lana uztartzeko neurri gisa etxean zaintzaileak kontratatu behar izan dituztenean. 

Dirulaguntzen 14. lerroa: Dirulaguntza, 2020/2012 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzak. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-Covid-19k eragindako aurkako neurriak 2020 2021 

1. helburua: 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeagatik sortutako gastuak 
ordaintzen laguntzea. 

1. ekintza: Laguntza-espedienteak kudeatzea eta ebaztea. 
1. adierazlea: 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko laguntzen 
onuradunak (2.204). 

0 € 3.000.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: COVID-19 osasun-larrialdiko egoerak 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak dituzten familietan duen eragin 
ekonomikoa arintzea, familia eta lana uztartzeko neurri gisa etxean zaintzaileak kontratatu behar izan dituztenean. 

Dirulaguntzen 14. lerroa: Dirulaguntza, 2020/2012 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko 
laguntzak. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 12291-Covid-19k eragindako aurkako neurriak. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 0 € %0 3.000.000€ %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 0 € %0 3.000.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 0 € %0 3.000.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 %0 

Dirulaguntzaren lerroa, guztira: 0 € %0 3.000.000€ %100 

  



  

186 
 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta dirulaguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta dirulaguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: COVID-19 osasun-larrialdiko egoerak 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak dituzten familietan duen eragin 
ekonomikoa arintzea, familia eta lana uztartzeko neurri gisa etxean zaintzaileak kontratatu behar izan dituztenean. 

Dirulaguntzen 14. lerroa: Dirulaguntza, 2020/2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak kontratatzeko 
laguntzen deialdia egiten duena. 

Organoa: Familien eta Haurren Zuzendaritza. 

1. programa: 12291-Covid-19k eragindako aurkako neurriak. 

Sektore hartzaileak Besteren konturako langileak, kooperatiba-sozietateetako bazkide langileak edo lan-bazkideak eta 
langile autonomoak: familia-unitatea osatzen duten gurasoak, familia-etxeko titular gisa agertzen 
direnak 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko kontratatutako etxeko langileen Gizarte 
Segurantzako kotizazio-dokumentuan. 

Laguntzak emateko prozedura Norgehiagoka ez den prozedura. Laguntzak Familiei laguntzeko Legearen (abenduaren 12ko 
13/2008 Legea) II. Tituluan daude aurreikusita, familiei babesa, arreta eta laguntza emateko 
neurriei buruzkoan, eta, zehazkiago, II. Kapituluan. Eskabideak aurkezteko epea: 2021/03/01etik 
2021/09/30era. 2020ko aren (e) ko Agindua, Berdintasun, Justizia eta Gizarte politiketako 
sailburuarena, 2020-2021 ikasturtean 3 eta 14 urte bitarteko seme-alabak zaintzeko langileak 

kontratatzeko laguntzen deialdia egiten duena, 2021eko otsailean argitaratuko da. Laguntzen 
onuraduna benetan bizi beharko da, eta erroldan agertu, Euskal Autonomia Erkidegoko edozein 
udalerritan, eskaera aurkezten den eguna baino urtebete lehenagotik gutxienez. Horrez gain, 
eskaera aurkezterako Euskal Autonomia Erkidegoko edozein udalerritan bizi eta erroldatuta 
dagoen orok jaso ditzake laguntza horiek, aurreko hamabi hilabeteetan bertan etengabe bizi ez 
izanagatik eta erroldatuta ez egonagatik ere, baldin eta egiaztatzen badu azken hamar urteetan 
bost urte segidan eman dituela Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzen eta erroldatuta. Emakidaren 
aurretik justifikatu behar dira jasotzeko baldintzak betetzen direla, eskaera aurkezteko unean 
egiaztagiriak aurkeztuz. Laguntzen esleipena edo ukapena organo kudeatzaileko zuzendariaren 
ebazpen zehatzaren eta bereiziaren bidez egingo da. 
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MIGRAZIO ETA ASILO ZUZENDARITZA 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: toki-erakundeek beren ekimenez egindako esku-hartze soziala sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta kultura 
arteko bizikidetzaren arloan babesa emateko. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: agindua, immigrazio-teknikariak kontratatzeko eta immigrazioaren eta kultura arteko bizikidetzaren arloko jarduerak 
egiteko diru-laguntzak emateko oinarriak onartzen dituena. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. Immigrazio-teknikariak kontratatzeko eta immigrazioaren eta kulturen 
arteko bizikidetzaren arloko jarduerak egiteko diru-laguntzak.  

2020 2021 

1. helburua: EAEko immigrazio-teknikarien sarea finkatzea. 
1. ekintza: aurreko ekitaldietan kontratatutako immigrazio-teknikariak dituzten EAEko toki-
erakundeek arlo horretako teknikariak finantzatzen jarraitzea. (TEC). 

381.920 € 381.920 € 

2. helburua: Euskadin kultura-artekotasuna lantzea, Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritzaren Immigrazioaren, Herritarren eta Kultura arteko Bizikidetasunaren Euskal 
Estrategiarekin bat datozen proiektu-programak edo programak garatuz. Zehazki, lanerako alor hauek 
garatzea:herritartasunaren eta immigrazioaren inguruko euskal politikaren egituraketa eta antolaketa, 
erakundeen barrukoa eta erakundeen artekoa; lana, prestakuntza eta eskola-arrakasta eskuratu ahal 
izatea, integraziorako eta zerbitzu eta programa publikoetan aniztasuna izateko bide gisa; parte-
hartzea, kultura-aniztasuna eta elkarbizitza; eta, azkenik, bazterkeriaren, arrazismoaren eta 
xenofobiaren kontrako borroka. 

1. ekintza: immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren alorreko jarduerak prestatu nahiz 
gauzatzea. (LOC). 

498.080 € 498.080 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: toki-erakundeek beren ekimenez egindako esku-hartze soziala sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta 
kultura arteko bizikidetzaren arloan babesa emateko. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 
jardueretarako laguntzak. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 3122 Immigrazioa. Immigrazioko teknikarien kontratazioaren 
jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 
jardueretarako laguntzak. 

Zenbateko

a eurotan81 
% 

Zenbatekoa 

eurotan82 
% 

4. kapitulua: 880.000 € %100 880.000 € %100 

7. kapitulua: 0    

Guztira: 880.000 € %100 880.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 880.000 € %100 880.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 880.000 € %100 880.000 € %100 

  

                                                           
81 2020kitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 616.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 264.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
82 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 616.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 264.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: toki-erakundeek beren ekimenez egindako esku-hartze soziala sustatzea, erakunde horiei immigrazioaren eta 
kultura arteko bizikidetzaren arloan babesa emateko. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 
jardueretarako laguntzak. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. Immigrazioko teknikarien kontratazioaren jarraipenerako eta immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren 
arloko jardueretarako laguntzak. 

Sektore hartzaileak EAEko toki-erakundeak, tokiko organismo autonomoa eta tokiko merkataritza-sozietateak. 

Laguntzak emateko prozedura Norgehiagoka 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitatearen Immigrazioaren Euskal Behatokia finantzatzea, informazioa bildu, sistematizatu eta 
interpreta dezan immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta 
bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta ikuspegien inguruan. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI). 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: informazioa bildu, sistematizatu eta interpretatzea immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-
mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta 
ikuspegien inguruan. 247.738 € 247.738 € 
2. helburua: immigrazioaren eta kultura-artekotasunaren arloko ikerkuntza sustatzea. 

3. helburua: ezagutzaren, gogoetaren eta ikerkuntzaren emaitzak euskal gizarteari helaraztea sustatzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitatearen Immigrazioaren Euskal Behatokia finantzatzea, informazioa bildu, sistematizatu eta 
interpreta dezan immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta 
bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta ikuspegien inguruan. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI). 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbateko

a eurotan83 
% 

Zenbateko

a 

eurotan84 

% 

4. kapitulua: 247.738 € %100 247.738 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 247.738 € %100 247.738 € %100 

4. kapitulua, guztira: 247.738 € %100 247.738 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 247.738 € %100 247.738 € %100 

  

                                                           
83 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 185.803 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 61.935 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
84 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 185.803 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 61.935 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitatearen Immigrazioaren Euskal Behatokia finantzatzea, informazioa bildu, sistematizatu eta 
interpreta dezan immigrazioaren inguruan, EAEranzko migrazio-mugimenduei eta horien bilakaera eta ezaugarriei behatuz bereziki, eta 
bertakoen nahiz atzerritarren jarduera eta ikuspegien inguruan. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Euskal Behatokiari (IKUSPEGI) 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Euskal administrazio publikoak, Hirugarren Sektorea eta herritarrak, oro har. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Immigrazioaren arloko kulturartekotasunaren arloko V. Jarduera Plana garatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Dirulaguntza izenduna BEGIRUNE fundazioari, immigrazioko esparruan adostutako akzioak garatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Immigrazioaren arloko V. Planean jasotako neurriak aplikatzea. 
99.495 € 99.495 € 

2. helburua: Inplementatutako neurrien jarraipena, balorazioa eta hobekuntza. 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Immigrazioaren arloko kulturartekotasunaren arloko V. Jarduera Plana garatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Dirulaguntza izenduna BEGIRUNE fundazioari, immigrazioko esparruan adostutako akzioak garatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbateko

a eurotan 
% 

Zenbateko

a 

eurotan85 

% 

4. kapitulua: 99.495 € %100 99.495 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 99.495 € %100 99.495 € %100 

4. kapitulua, guztira: 99.495 € %100 99.495 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 99.495 € %100 99.495 € %100 

  

                                                           
85 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 69.646 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 29.849 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Immigrazioaren arloko kulturartekotasunaren arloko V. Jarduera Plana garatzea. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Dirulaguntza izenduna BEGIRUNE fundazioari, immigrazioko esparruan adostutako akzioak garatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Hirugarren sektorea, administrazioak eta herritarrak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa:  Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

200.000 € 200.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan86 

% 
Zenbateko
a eurotan87 

% 

4. kapitulua: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua:     

Guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

                                                           
86 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 40.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
87 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 40.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 



  

196 
 

7. kapitulua, guztira:     

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: diru-laguntza izenduna Goiztiri elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Migratzaileak gizarteratzen laguntzea, gizartean transmititutako zurrumurruen aurkako borrokaren bidez. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Diru-laguntza izenduna ZAS sarearentzat, xenofobiaren kontrato estrategia egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Komunikazio Estrategia. 

1. ekintza: Web orria 

2. ekintza: Boletina. 
3. ekintza: Newsletter. 

2. helburua: Zurrumurruen aurkako material berriak.. 

1. ekintza: Zurrumurruen aurkako podcast pilulak egitea. 

2. ekintza: Zurrumurruen aurkako testuak hautatzea eta editatzea. 

3. ekintza: Zurrumurruen aurkako materialak aurkezteko jardunaldiak eta topaketak. 

25.000 € 25.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Migratzaileak gizarteratzen laguntzea, gizartean transmititutako zurrumurruen aurkako borrokaren bidez. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Diru-laguntza izenduna ZAS sarearentzat, xenofobiaren kontrato estrategia egiteko. 
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Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: (3122 Immigrazioa) Diru-laguntza izenduna ZAS sarearentzat, 
xenofobiaren kontrato estrategia egiteko. 

Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Migratzaileak gizarteratzen laguntzea, gizartean transmititutako zurrumurruen aurkako borrokaren bidez. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Diru-laguntza izenduna ZAS sarearentzat, xenofobiaren kontrato estrategia egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Migratzaileak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

200.000 € 200.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan88 

% 
Zenbatekoa 

eurotan89 
% 

4. kapitulua: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua:     

Guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua, guztira:     

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

                                                           
88 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 40.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
89 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 40.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: diru-laguntza izenduna egoiliar afroamerikarren “AFRO” elkarteari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  



  

200 
 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

200.000 € 200.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko.  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan90 

% 
Zenbatekoa 

eurotan91 
% 

4. kapitulua: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua:     

Guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua, guztira:     

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

  

                                                           
90 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 40.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

91 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 160.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 40.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 7. lerroa: diru-laguntza izenduna Gurutze Gorriari, etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: oinarriak eratzea, euskal gizartea pixkanaka kultura-artekotasunean bermatu dadin, bertakoen eta etorkinen 
arteko errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bitartez.  

Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 

Organoa: : Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: Harresiak Apurtuz koordinakundearen jarduna eta finantzaketa finkatzea. Norabide bitan sentsibilizatzea 
immigrazioaren eta atzerritartasunaren arloan. Foru- eta toki-mailako politika publikoak azpimarratzea. 

Ekintza: erakundearen alta eta bajak kudeatzea, erakunde kideen datu-basea eguneratua izateko; barne-
komunikazioko tresnak kudeatzea; zuzeneko arreta ematea sareko erakundeei, materialak uzteko edo 
informazioa eta erreferentziak emateko; sektoreko beste erakundeekin harremana izatea eta/edo areagotzea 
eta, hala, Harresiak Apurtuz-ek, EAE barruan nahiz kanpoan, migrazioen sektorean duen erreferentzia-
eginkizuna sendotzea. Erkidegoan proiektatuko den kanpaina globalaren jarraipena; erkidegoan proiektatuko 
diren ekintza zehatzak diseinatzea eta garatzea; erkidegoan proiektatuko diren jarrera-hartze publikoak; toki- 
mailan proiektatuko diren urteko prestakuntza/sentsibilizazio ekintzak. Familia Politikako eta Aniztasuneko 
Zuzendaritzarekin elkarlan aktiboa, Immigrazioaren Euskal Estrategia kontrastatzeko eta martxan jartzen 
laguntzeko; gobernamendu-espazio autonomikoetan parte hartzea, adibidez, Elkarrizketa Zibilerako Mahaian, 
Etorkinen Partaidetza Foroaren osoko bilkuran eta Gizarte Zerbitzuen Euskal Kontseiluan; foru-mailako 
gobernamendu-espazioetan parte hartzea, adibidez, Bizkaiko Aldundiaren Elkarrizketa Zibilerako Mahaian 
eta Gipuzkoako Aldundiaren Aniztasun Mahaian; hirugarren mailako sareetan parte hartzea, adibidez, Sareen 
Sarean, Ekain sarean eta Topaketa Gunean. 

100.000 € 100.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: oinarriak eratzea, euskal gizartea pixkanaka kultura-artekotasunean bermatu dadin, bertakoen eta etorkinen arteko 
errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bitartez. 

Diru-laguntzen 8. lerroa: diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 

Organoa: : Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan92 

% 
Zenbatekoa 

eurotan93 
% 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0    

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0    

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

  

                                                           
92 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 70.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 30.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

93 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 70.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 30.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: oinarriak eratzea, euskal gizartea pixkanaka kultura-artekotasunean bermatu dadin, bertakoen eta etorkinen arteko 
errespetuan oinarritutako bizikidetzaren bitartez. 

Diru-laguntzen . lerroa: diru-laguntza izenduna “Harresiak Apurtuz” - Etorkinei laguntza emateko Euskadiko GKE Koordinakundeari, 
immigrazioaren eremuan jarduketak susta ditzan. 

Organoa: : Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jardueren ondoriozko gastuak finantzatzea. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora 
errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren etorkinek administrazioan hizkuntza-erabilerraztasuna izatea 
sustatzea eta atzerritarrei baliabideak eskuratzeko eta herritarren partaidetzarako eskubide- eta aukera-
berdintasuna bermatzea. 

Ekintza: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- 
eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko itzulpen-sistema bat. 

55.000 € 55.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jardueren ondoriozko gastuak finantzatzea. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora 
errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan94 

% 
Zenbatekoa 

eurotan95 
% 

4. kapitulua: 55.000 € %100 55.000 € %100 

7. kapitulua:     

Guztira: 55.000 € %100 55.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 55.000 € %100 55.000 € %100 

7. kapitulua, guztira:     

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 55.000 € %100 55.000 € %100 

  

                                                           
94 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 41.250 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 13.750 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
95 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 41.250 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 13.750 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora errealeko itzulpen- eta interpretazio-
zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko jardueren ondoriozko gastuak finantzatzea. 

Diru-laguntzen 9. lerroa: diru-laguntza izenduna EUDELi, etorkin gehien jasotzen duten udaletako gizarte-zerbitzuei zuzendutako denbora 
errealeko itzulpen- eta interpretazio-zerbitzu ez-presentziala, telefono mugikor bidezkoa, garatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu ahal 
izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideetan 
harrera egitea eta laguntza ematea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-
programetara sartu ahal izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden 
adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideak sortzea. 

40.000 € 40.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu ahal 
izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideetan 
harrera egitea eta laguntza ematea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 
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Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbateko

a eurotan96 
% 

Zenbatekoa 

eurotan97 
% 

4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Bizkaiko Foru Aldundiaren adingabeak babesteko zentroetatik atera ondoren emantzipazio-programetara sartu ahal 
izan ez diren eta kalteberatasun eta babesgabetasun bereziko egoeran dauden adingabe atzerritarrei zuzendutako gizarteratze-ibilbideetan 
harrera egitea eta laguntza ematea. 

Diru-laguntzen 10. lerroa: diru-laguntza izenduna CEAR-HEMENi, gazte atzerritarren harrerarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Adingabe atzerritarrak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  

                                                           
96 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 30.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 10.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
97 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 30.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 10.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

Helburua: ostatu egokia ematea, oinarri-oinarrizko premiak estaltzea eta gizarteratzeko prozesuak abian jartzea 
(prestakuntza, legeztatze eta normalizatzea, eta gizarteratzea). 

Ekintza: oinarrizko laguntza ematea Euskadira erabateko kalteberatasun-egoeran iristen diren etorkinei: 
oinarrizko ostatu-, elikadura- eta arropa-beharrak estaltzea; oreka emozionala, informazioa eta aholkularitza 
ematea (dokumentazioa, erregularizazioa eta behin-behineko kokalekua); gizarte-zerbitzuei eta beste 
erakunde batzuei buruzko informazioa ematea; osasun-laguntza ematea; hizkuntza ikasteko bide ematea; 
integratzeko eta gizarteratu eta laneratzeko ibilbidean lagun egitea,... 

200.000 € 200.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan98 

% Zenbateko
a eurotan99 

% 

4. kapitulua: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 200.000 € %100 200.000 € %100 

  

                                                           
98 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 40.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
99 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 160.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 40.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinei harrera egiteko programa. 

Diru-laguntzen 11. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei harrera egiteko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Iragaitzazko migratzaileen arretarako, Larrialdiko bizitokirako aldi baterako zentroak. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri iragaitzazko migratzaileen inguruko ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Iragaitzazko migratzaileei arreta humanitarioa. 

1. ekintza: Iragaitzazko migratzaileen arretarako larrialdietako bizitokirako aldi baterako zentroak 

finantzatzea. 

600.000 € 600.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Iragaitzazko migratzaileen arretarako, Larrialdiko bizitokirako aldi baterako zentroak. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri iragaitzazko migratzaileen inguruko ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 600.000 € %100 600.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 600.000 € %100 600.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 600.000 € %100 600.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 600.000 € %100 600.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Iragaitzazko migratzaileen arretarako, Larrialdiko bizitokirako aldi baterako zentroak. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna GURUTZE GORRIAri iragaitzazko migratzaileen inguruko ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Iragaitzazko migratzaileak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Kalteberatasun egoeran dauden iragaitzazko miratzaileen arretarako larrialdietako bizitokirako aldi baterako zentroak. 

Diru-laguntzen 13. lerroa: Diru-laguntza izenduna SUPERGINTZAri iragaitzazko migratzaileen inguruko ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Kalte beratasun egoeran dauden iragaitzazko migratzaileen arreta humanitarioa. 

1. ekintza: Kalteberatasun egoeran dauden iragitzazko migratzaileen arretarako larrialdietako bizitokirako aldi 

baterako zentroak finantzatzea. 

300.000 € 300.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Kalteberatasun egoeran dauden iragaitzazko miratzaileen arretarako larrialdietako bizitokirako aldi baterako zentroak. 

Diru-laguntzen 13. lerroa: Diru-laguntza izenduna SUPERGINTZAri iragaitzazko migratzaileen inguruko ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 300.000 € %100 300.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 300.000 € %100 300.000 € %100 
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4. kapitulua, guztira: 300.000 € %100 300.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 300.000 € %100 300.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Kalteberatasun egoeran dauden iragaitzazko miratzaileen arretarako larrialdietako bizitokirako aldi baterako zentroak. 

Diru-laguntzen 13. lerroa: Diru-laguntza izenduna SUPERGINTZAri iragaitzazko migratzaileen inguruko ekintzak finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Iragaitzazko migratzaileak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

20.000 € 20.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan100 

% Zenbateko
a 

eurotan101 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

  

                                                           
100 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 14.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 201eko konpromiso-kreditu gisa. 

101 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 14.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 6.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 14. lerroa: diru-laguntza izenduna Errefuxiatuei Laguntzeko Euskadiko Batzordeari (CEAR-Euskadi), etorkinei gai juridikoetan 
babesa emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

236.734 € 236.734 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan102 

% Zenbateko
a 

eurotan103 

% 

4. kapitulua: 236.734 € %100 236.734 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 236.734 € %100 236.734 € %100 

4. kapitulua, guztira: 236.734 € %100 236.734 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 236.734 € %100 236.734 € %100 

  

                                                           
102 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 177.550 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 59.184 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
103 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 177.550 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 59.184 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 15. lerroa: diru-laguntza izenduna Euskadiko Gurutze Gorriari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 

2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

35.000 € 35.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan104 

% Zenbateko
a 

eurotan105 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 35.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 35.000 € %100 35.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 35.000 € %100 35.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 35.000 € %100 

  

                                                           
104 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 24.500 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.100 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

105 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 24.500 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.100 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 16. lerroa: diru-laguntza izenduna Cosmopolis elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

67.000 € 67.000 € 

2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbatekoa 
eurotan106 

% 
Zenbateko

a 
eurotan107 

% 

4. kapitulua: 67.000 € %100 67.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 67.000 € %100 67.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 67.000 € %100 67.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 67.000 € %100 67.000 € %100 

  

                                                           
106 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 46.900 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 20.100 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

107 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 46.900 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 20.100 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 17. lerroa: diru-laguntza izenduna CITE-Bizkaia Langile Etorkinentzako Informazio Zentroari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko proiektua finantzatzeko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide 
zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren 
ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 

2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 
2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 

57.000 € 57.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbatekoa 
eurotan108 

% 
Zenbateko

a 
eurotan109 

% 

4. kapitulua: 57.000 € %100 57.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 57.000 € %100 57.000 € %100 

  

                                                           
108 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 39.900 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 17.100 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

109 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 39.900 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 17.100 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 18. lerroa: diru-laguntza izenduna Adiskidetuak - Atzerritarrekiko Elkartasunerako Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, eskubide 
zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, herritartasunaren 
ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 
2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 

27.100 € 27.100 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbatekoa 
eurotan110 

% 
Zenbateko

a 
eurotan111 

% 

4. kapitulua: 27.100 € %100 27.100 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 27.100 € %100 27.100 € %100 

4. kapitulua, guztira: 27.100 € %100 27.100 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 27.100 € %100 27.100 € %100 

  

                                                           
110 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.970 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 8.130 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
111 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.970 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 8.130 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 19. lerroa: diru-laguntza izenduna Cáritas Diocesanas de Bizkaia/Bizkaiko Elizbarrutikoari, etorkinei gai juridikoetan babesa 
emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren arloko aholkularitza juridikoa ematea etorkinei. 

2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

25.000 € 25.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 20. lerroa: diru-laguntza izenduna Arabako Abokatuen Elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren arloko aholkularitza juridikoa ematea etorkinei. 

2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

30.000 € 30.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 30.000 € %100 30.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 21. lerroa: diru-laguntza izenduna Gipuzkoako Abokatuen Elkargoari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren arloko aholkularitza juridikoa ematea etorkinei. 

2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 

80.000 € 80.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 22. lerroa: diru-laguntza izenduna Bizkaiko Abokatuen Bazkunari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeriak Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko  

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: erregularizazioa ahalbidetzea, baita ondoren irregulartasunak sor daitezela galaraztea ere, eta hala, 
familia-bizitzarako eskubidea gauzatu dadila ahalbidetzea. 

1. ekintza: atzerritartasunaren inguruko aholkularitza juridikoa ematea, bai etorkinentzat bai administrazio 

publikoetako profesionalentzat edo etorkinak gizarteratzeko eta laneratzeko prozesuetan lan egiten duten 
irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuentzat. 
2. ekintza: gaian esku hartzen duten guztien arteko komunikazio-kanalak izatea, esparru honetan gertatzen 

diren etengabeko eguneratzeak kontrastatzeko eta gainbegiratzeko. 
2. helburua: atzerritartasun-eskubidearen inguruko informazioa eman eta hitzaldiak egitea, bai etorkin eta 
profesionalei bai gizarte osoari zuzenduta. 

1. ekintza: Saio Informatiboak izeneko programa udalerrien esku jartzea. 

25.000 € 25.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeriak Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbatekoa 
eurotan112 

% 
Zenbateko

a 
eurotan113 

% 

4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

  

                                                           
112 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.750 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.250 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
113 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 18.750 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 6.250 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: etorkinen gizarteratzea ahalbidetzea, nazionalitatearekin lotutako bazterkeriak ezabatuz, eta giza eskubideen, 
eskubide zibil eta politiko, ekonomiko, sozial eta kulturalak betetzea bermatzea, baita nork bere eginbeharrak ardurapean hartzea ere, 
herritartasunaren ikuspegi inklusibo batetik. 

Diru-laguntzen 23. lerroa: diru-laguntza izenduna SOS-Arrazakeria Gipuzkoa elkarteari, etorkinei gai juridikoetan babesa emateko. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Kulturartekotasuna sustatzea. 

Diru-laguntzen 24. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKAL HERRIA 11 KOLOREri, kulturartekotasun alorrean ekintza sustatzaileak egin 
ditzaten. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: EAEko herriko festetan kulturartekotasuna sustatzea. 

1. ekintza: Udalekin eta tokiko eragileekin harremana eta bilerak. 
20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Kulturartekotasuna sustatzea. 

Diru-laguntzen 24. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKAL HERRIA 11 KOLOREri, kulturartekotasun alorrean ekintza sustatzaileak egin 
ditzaten. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Kulturartekotasuna sustatzea. 

Diru-laguntzen 24. lerroa: Diru-laguntza izenduna EUSKAL HERRIA 11 KOLOREri, kulturartekotasun alorrean ekintza sustatzaileak egin 
ditzaten. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Tokiko erakundeak eta herritarrak oro har. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 25. lerroa: Errefuxiatuentzako larrialdietarako laguntzak. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Premia humanitarioaren deiei erantzutea. 
2. helburua: Esku-hartze humanitariorako ekimen-programa propioa zehaztea 
3. helburua: Arreta berezia ematea adingabeen inguruko erantzun espezifikoei. 

975.000 € 750.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 25. lerroa : Errefuxiatuentzako larrialdietarako laguntzak. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. 
Zenbatekoa 
eurotan114 

% 
Zenbateko

a 
eurotan115 

% 

4. kapitulua: 975.000 € %100 750.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 975.000 € %100 750.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 975.000 € %100 750.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

                                                           
114 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 725.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 250.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
115 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 500.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 250.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 975.000 € %100 750.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 25. lerroa : Errefuxiatuentzako larrialdietarako laguntzak. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Nazioarteko erakundeak eta euskal boluntariotza-elkarteak. 

Laguntzak emateko prozedura diru-laguntzak. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Larraña-etxea aterpearen kudeaketarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Ardatz berritzailea: Harrera eta integrazioari dagokionez, euskal erakundeen eta gizarte-erakundeen 
eskumenekoak diren eremu eta gaiekin zerikusia duten berrikuntzak eta hobekuntzak proposatzera. 

1. ekintza: Euskadin lehen harrerako proiektuak eta horretarako irekitako zentroak sendotzea. 
1.000.000 € 1.000.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Larraña-etxea aterpearen kudeaketarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan116 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 1.000.000 € %100 1.000.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 1.000.000 € %100 1.000.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 1.000.000 € %100 1.000.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 1.000.000 € %100 1.000.000 € %100 

  

                                                           
116 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, 2020an emandako diru-laguntza izenduna eta modu honetara banatuko da:  

- 1.000.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 1.000.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Larraña-etxea aterpearen kudeaketarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak eta asilo eskatzaileak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Zuloaga txiki aterpearen kudeaketarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Ardatz berritzailea: Harrera eta integrazioari dagokionez, euskal erakundeen eta gizarte-erakundeen 
eskumenekoak diren eremu eta gaiekin zerikusia duten berrikuntzak eta hobekuntzak proposatzera. 

1. ekintza: Euskadin lehen harrerako proiektuak eta horretarako irekitako zentroak sendotzea. 
500.000 € 500.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Zuloaga txiki aterpearen kudeaketarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan117 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

                                                           
117 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, 2020an emandako diru-laguntza izenduna eta modu honetara banatuko da:  

- 500.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 500.000 € %100 500.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 500.000 € %100 500.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 500.000 € %100 500.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 500.000 € %100 500.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR EUSKADIri Zuloaga txiki aterpearen kudeaketarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Etorkinak eta asilo eskatzaileak. 

Laguntzak emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 500.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Zuzeneko diru-laguntzak Auzolana II laguntzetarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 2020 2021 

1. helburua: Proposamenak bultzatzea jardunbide egokiak identifikatzean oinarrituta, hala nola babes 
komunitarioa. 
2. helburua: Auzolana ll Proposamenaren ezarpena osatzea, hitzarmenean ezarritakoaren arabera. 

150.000 € 100.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Zuzeneko diru-laguntzak Auzolana II laguntzetarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 3122 Immigrazioa. Zenbatekoa 
eurotan118 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 150.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 150.000 € %100 100.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 150.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 150.000 € %100 100.000 € %100 

  

                                                           
118 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 150.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 100.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Zuzeneko diru-laguntzak Auzolana II laguntzetarako. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 3122 Immigrazioa. 

Sektore hartzaileak Hirugarren sektorea eta asilo eskatzaileak. 

Laguntzak emateko prozedura Zuzeneko diru-laguntzak. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 29. lerroa: Zuzeneko diru-laguntza Save the children-i. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 12291 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak 2020 2021 

1. helburua: Premia humanitarioaren deiei erantzutea. 
2. helburua: Esku-hartze humanitariorako gure ekimen-programa zehaztea. 
3. helburua: Arreta berezia jartzea adingabeen inguruko erantzun espezifikoei. 

100.000 € 100.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 29. lerroa: Zuzeneko diru-laguntza Save the children-i. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 12291 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak Zenbatekoa 
eurotan119 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

                                                           
119 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa. 2020an emandako zuzeneko diru-laguntza da eta modu honetara banatuko da:  

- 100.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 100.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 29. lerroa: Zuzeneko diru-laguntza Save the children-i. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 12291 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak 

Sektore hartzaileak Nazioarteko erakundeak eta euskal boluntariotza-elkarteak. 

Laguntzak emateko prozedura Zuzeneko diru-laguntzak. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 30. lerroa: Diru-laguntza zuzena Fundación UNICEF - Comité Español-i egindakoa. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 12291 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak 2020 2021 

1. helburua: Premia humanitarioaren deiei erantzutea. 
2. helburua: Esku-hartze humanitariorako gure ekimen-programa zehaztea. 
3. helburua: Arreta berezia jartzea adingabeen inguruko erantzun espezifikoei. 

150.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 30. lerroa: Diru-laguntza zuzena Fundación UNICEF - Comité Español-i egindakoa. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 2020 2021 

Programa: 12291 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak Zenbatekoa 
eurotan120 

% 
Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 150.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0  0  

Guztira: 150.000 € %100 50.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 150.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0  0  

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 150.000 € %100 50.000 € %100 

  

                                                           
120 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa. 2020an emandako zuzeneko diru-laguntza da eta modu honetara banatuko da:  

- 150.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 50.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Errefuxiatuekiko eta migratzaileekiko harreraren eta elkartasunaren kudeaketa sozial, politiko eta instituzionalerako 
esparrua garatzea. 

Diru-laguntzen 30. lerroa: Diru-laguntza zuzena Fundación UNICEF - Comité Español-i egindakoa. 

Organoa: Migrazio eta Asilo Zuzendaritza 

Programa: 12291 COVID-19k eragindako krisiaren aurkako neurriak 

Sektore hartzaileak Nazioarteko erakundeak eta euskal boluntariotza-elkarteak. 

Laguntzak emateko prozedura Zuzeneko diru-laguntzak. 

 

 

Diru-laguntza izenduna Euskadiko Elkarlan Zuzenbideko Elkarteari, elkarlan-zuzenbidea sustatzeko2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta 

diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Udalei eta toki erakundeei bizikidetza eta giza eskubideen alorrean elkartasuna sustatzeko proiektuetarako laguntza 
bultzatzea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: elkartasunaren sustapena. 
1. ekintza: udalei eta toki erakundeei bizikidetza eta giza eskubideen alorrean elkartasuna sustatzeko 
proiektuetarako laguntza bultzatzea. 

1. adierazlea: parte hartu duten erakundeen kopurua: 40. 

250.000 € 250.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Udalei eta toki erakundeei bizikidetza eta giza eskubideen alorrean elkartasuna sustatzeko proiektuetarako laguntza 
bultzatzea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 
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1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a 

eurotan121 
% 

Zenbateko
a 

eurotan122 
% 

4. kapitulua: 250.000 € %100 250.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 250.000 € %100 250.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 250.000 € %100 250.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 250.000 € %100 250.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 1. lerroa: Udalei eta toki erakundeei bizikidetza eta giza eskubideen alorrean elkartasuna sustatzeko proiektuetarako laguntza 
bultzatzea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak EAEko udalerri eta toki-erakundeak, gure gizartean bizikidetzaren, giza eskubideen errespetuaren, enpatiaren 
eta elkartasunaren kultura sustatu dezaten. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik bidezko prozedura  

  

                                                           
121 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 125.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 125.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
122 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 125.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 125.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Giza eskubide eta bizikidetzaren arloko proiektuak, elkarteentzako laguntzak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza.  2020 2021 

1. helburua: elkartasunaren sustapena. 
1. ekintza: elkarteei giza eskubideen eta bizikidetzaren arloan elkartasuna sustatzeko proiektuetarako laguntza 
bultzatzea. 

1. adierazlea: parte hartu duten elkarteen kopurua: 70. 

900.000 € 900.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Giza eskubide eta bizikidetzaren arloko proiektuak, elkarteentzako laguntzak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan123 

% 
Zenbatekoa 
eurotan124 

% 

4. kapitulua: 900.000 € %100 900.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 900.000 € %100 900.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 900.000 € %100 900.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 900.000 € %100 900.000 € %100 

 

  

                                                           
123 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 675.000 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 

- 225.000 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 
124 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 675.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 225.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 2. lerroa: Giza eskubide eta bizikidetzaren arloko proiektuak, elkarteentzako laguntzak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Erakunde pribatuak, gure gizartean bizikidetzaren, giza eskubideen errespetuaren, enpatiaren eta 
elkartasunaren sustatu dezaten. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Kalte-ordainak giza eskubideen urraketaren biktimentzat, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean 
izandako motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak aitortu eta erreparatzeko uztailaren 28ko 12/2016 Legea 
aplikatuz. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: egungo legedian estaldurarik izan ez duten, giza eskubideen urraketen biktimei elkartasuna, arreta 
eta laguntza ematea. 

1. ekintza: uztailaren 28ko 12/2016 Legearen arabera prozedurak izapidetzea. 
1. adierazlea: izapidetutako espedienteen kopurua: 150. 

2.000.000 € 2.000.000€ 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Kalte-ordainak giza eskubideen urraketaren biktimentzat, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean 
izandako motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak aitortu eta erreparatzeko uztailaren 28ko 12/2016 Legea 
aplikatuz. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 2.000.000€ %100 2.000.000€ %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 2.000.000€ %100 2.000.000€ %100 

4. kapitulua, guztira: 2.000.000€ %100 2.000.000€ %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 2.000.000€ %100 2.000.000€ %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa. 

Diru-laguntzen 3. lerroa: Kalte-ordainak giza eskubideen urraketaren biktimentzat, Euskal Autonomia Erkidegoan 1978 eta 1999 bitartean 
izandako motibazio politikoko indarkeriaren testuinguruan giza eskubideen urraketak aitortu eta erreparatzeko uztailaren 28ko 12/2016 Legea 
aplikatuz. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak 1978ko abenduaren 29tik 1999ko abenduaren 31 bitartean, Euskal Autonomia Erkidegoan motibazio 
politikoko indarkeria-testuinguruetan giza eskubideen urraketak jasan zituzten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: René Cassin sariaren deialdia. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: giza Eskubideen defentsaren zabalkundea. 
1. ekintza: René Cassin sariaren deialdia. 

1. adierazlea: René Cassin saria ematea: pertsona edo erakunde bat saritua. 
12.000 € 12.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: René Cassin sariaren deialdia. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 12.000 € %100 12.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 12.000 € %100 12.000 € %100 
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4. kapitulua, guztira: 12.000 € %100 12.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 12.000 € %100 12.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : Bizikidetzaren erronka berriak. 

Diru-laguntzen 4. lerroa: René Cassin sariaren deialdia. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Giza eskubideen arloan jarduera nabarmenak egin dituzten irabazi asmorik gabeko pertsona fisiko edo 
juridikoak, publikoak edo pribatuak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak terrorismoaren biktimentzat. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: terrorismoaren biktimei elkartasuna, arreta eta babesa ematea. 
1. ekintza: terrorismoaren biktimekiko elkartasunari buruzko 4/2008 lege espedienteak izapidetzea. 

1. adierazlea: espediente-kopurua: 25. 
100.000 € 100.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak terrorismoaren biktimentzat. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 100.000 € %0 100.000 € %100 
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7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 100.000 € %0 100.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 100.000 € %0 100.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %0 100.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: : Bizikidetzaren normalizazioa. 

Diru-laguntzen 5. lerroa: Itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak terrorismoaren biktimentzat. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Multzo edo talde armatuetan sartuta, herritarren bakea eta segurtasuna larriki asaldatzeko helburuarekin 
jarduten duten pertsonen ekintza edo ekintza terrorista pairatzen duten edo pairatu duten pertsonak. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa/hezkuntza, udal eta herritarren partaidetza eremuak. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Elkarrekin bonu Programa. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: hezkuntza-tresnak sortzea eta gizarte- eta hezkuntza-elkarreraginak indartzea, bizikidetzan egiteke 
dauden eta sortzen ari diren erronken aurrean. 

1. ekintza: Elkarrekin bonu Programaren garapena hezkuntza formalean. 
1. adierazlea: lagundutako ekimenen kopurua: 160. 
2. adierazlea: parte hartzeko erakunde kopura: 20. 
3. adierazlea: parte hartzeko ikastetxe kopurua: 70. 

500.000 € 500.000 € 

2. helburua: gizarte-eragileekin lankidetzan arituz, bizikidetzaren kultura normalizatua eta iraganari buruzko 
memoria duena finkatzea, giza eskubideen agenda berriaren aurrean adiskidetua eta irekia. 

1. ekintza: Elkarrekin bonu Programaren garapena Udalekin. 
1. adierazlea: lagundutako ekimenen kopurua: 25. 
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2. adierazlea: parte hartzeko erakunde kopurua: 10. 
2. ekintza: Elkarrekin bonu Programaren garapena, herritarren parte-hartzerako ekimenak definitzeko eta 
bultzatzeko. 

1. adierazlea: lagundutako ekimenen kopurua: 25. 
2. adierazlea: parte hartzeko erakunde kopura: 10. 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa/hezkuntza, udal eta herritarren partaidetza eremuak. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Elkarrekin bonu Programa. 

Organoa: Giza Eskubide Biktima eta Aniztasun  Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 500.000 € %100 500.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 500.000 € %100 500.000 € %100 

4. kapitulua, guztira: 500.000 € %100 500.000 € %100 

7. kapitulua, guztira: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 500.000 € %100 500.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. helburu estrategikoa: Bizikidetzaren normalizazioa/hezkuntza, udal eta herritarren partaidetza eremuak. 

Diru-laguntzen 6. lerroa: Elkarrekin bonu Programa. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Bake eta bizikidetzarako gaiekin zerikusia duten irabazi-asmorik gabeko erakundeak, Euskal Herriko elkarte 
edo fundazioen erregistroan inskribatuta badaude eta. 

Laguntzak emateko prozedura Lehiaketarik gabeko prozedura. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 7.lerroa: UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna biktimen espezializaziorako 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Elkartasuna sustatzea 
1. ekintza: Biktimen graduondokoa. 

1. adierazlea: lagundutako ekimen kopurua: 1. 
2. adierazlea: parte hartzeko erakunde kopurua: 1. 

50.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 7. lerroa: UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna biktimen espezializaziorako 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4.kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

4. Kapitulua, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7.kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa 1. Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 7. lerroa: UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna biktimen espezializaziorako 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitateko ikasleak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 8. lerroa: UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna Kriminologia Euskal Erakundentzako IVAC/KREI 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Gizarte-eragileekin lankidetzan arituz, iraganarekin lotutako bizikidetzaren kultura normalizatua eta 
memoriaduna sendotzea, giza eskubideen agenda berriaren aurrean adiskidetua eta irekia. 

1. ekintza: Ikerketa biktimen inguruan 
1. adierazlea: lagundutako ekimen kopurua: 1. 
2. adierazlea: parte hartzeko erakunde kopurua: 1. 

50.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 8. lerroa: UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna Kriminologia Euskal Erakundentzako IVAC/KREI, biktimen inguruan, 
ikerketa egiteko 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4.kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

4. Kapitulua, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7.kapitulua, guztira: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

1. Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 8. lerroa: UPV/EHUrentzako diru-laguntza izenduna Kriminologia Euskal Erakundentzako IVAC/KREI,biktimen inguruan 
ikerketa egiteko 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 



  

254 
 

Sektore hartzaileak Unibertsitateko ikasleak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Ekintzak 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, UPV/EHU 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Hiru euskal unibertsitateekin partekatutako lan-programa garatzea, bizikidetza hobetzen laguntzeko 
1. ekintza: Heziketako ekintzak  

1. adierazlea: Partekatutako ekintzen kopurua 2. 
20.000 € 20.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 9. lerroa: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, UPV/EHU 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 9.lerroa: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, UPV/EHU 
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Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitateko ikasleak. Unibertsitate eremua. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Ekintzak 

Diru-laguntzen 10. lerroa: EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrarekiko lankidetza bultzatzea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1.helburua: Hiru unibertsitateetan partekatutako lana garatzea, bizikidetza hobetzen laguntzeko. 
1. ekintza: EHUko Giza Eskibideen eta Botere Publikoen Katedrarekiko lankidetza bultzatzea 

1. adierazlea: partekatutako ekintzan kopurua: 8 
2. adierazlea: parte hartze erakunde kopurua: 1. 

75.000 € 75.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa. 

Helburu estrategikoa: Ekintzak 

Diru-laguntzen 10. lerroa: EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrarekiko lankidetza bultzatzea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 75.000 € %100 75.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 75.000 € %100 75.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 75.000 € %100 75.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 75.000 € %100 75.000 € %100 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 10. lerroa: EHUko Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrarekiko lankidetza bultzatzea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitate eremua 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Giza Eskubideen Katedra Giza Eskubideen II. Kongresua 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Giza Eskubideen Katedrarekin eta EHUko botere publikoekin lankidetza sustatzea. 
1. ekintza: Giza Eskubideen II. Kongresua 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 1. 
120.000 € 120.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 11.lerroa: Giza Eskubideen Katedra 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 120.000 € %100 120.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 120.000 € %100 120.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 120.000 € %100 120.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 120.000 € %100 120.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 11. lerroa: Diru-laguntza izenduna Giza Eskubideen eta Botere Publikoen Katedrari Giza Eskubideen II. Kongresurako 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitateko ikasleak. Herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitateko Immigrazioaren, Aniztasunaren eta Diskriminazioen Euskal Behatokia finantzatzea, 
EAEko aniztasunari buruzko informazioa biltzeko, sistematizatzeko eta interpretatzeko, arreta berezia jarriz tradizioz diskriminazioa jasan 
duten kolektiboen (LGTBI, ijito-herria, desgaitasuna duten pertsonak, etab.) egoerari eta eskubideen erabilerari.. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Behatokirako (Ikuspegi). Aniztasuna eta 
diskriminazioak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: EAEko aniztasunari buruzko informazioa biltzea, sistematizatzea eta interpretatzea, arreta berezia 
jarriz tradizioz diskriminazioa jasan duten kolektiboen (LGTBI, ijito-herria, desgaitasuna duten pertsonak, etab.) 
egoerari eta eskubideen erabilerari. 
2. helburua: Aniztasunaren arloko ikerketa sustatzea. 
3. helburua: Ezagutzaren, gogoetaren eta lortutako ikerketaren emaitza euskal gizarteari helaraz dakion 
sustatzea. 

80.000 € 100.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitateko Immigrazioaren, Aniztasunaren eta Diskriminazioen Euskal Behatokia finantzatzea, 
EAEko aniztasunari buruzko informazioa biltzeko, sistematizatzeko eta interpretatzeko, arreta berezia jarriz tradizioz diskriminazioa jasan duten 
kolektiboen (LGTBI, ijito-herria, desgaitasuna duten pertsonak, etab.) egoerari eta eskubideen erabilerari. 

Diru-laguntzen lerroa 12: Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Behatokirako (Ikuspegi). Aniztasuna eta 
diskriminazioak.. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko

a eurotan 
% 

Zenbatekoa 

eurotan 
% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 80.000 € %100 100.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 80.000 € %100 100.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 100.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Euskal Herriko Unibertsitateko Immigrazioaren, Aniztasunaren eta Diskriminazioen Euskal Behatokia finantzatzea, 
EAEko aniztasunari buruzko informazioa biltzeko, sistematizatzeko eta interpretatzeko, arreta berezia jarriz tradizioz diskriminazioa jasan duten 
kolektiboen (LGTBI, ijito-herria, desgaitasuna duten pertsonak, etab.) egoerari eta eskubideen erabilerari.. 

Diru-laguntzen 12. lerroa: Diru-laguntza izenduna Euskal Herriko Unibertsitateari Immigrazioaren Behatokirako (Ikuspegi). Aniztasuna eta 
diskriminazioak 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Euskal Herriko Unibertsitatea (IKUSPEGI) 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 13. lerroa: Ramón Rubial Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako laguntzak 
1.ekintza: Bizikidetzaren aldeko biktimen programak 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 1. 
40.000 € 40.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 13. lerroa: Ramón Rubial Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa:.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 13. lerroa: Ramón Rubial Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Terrorismoaren biktimak. Herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen lerroa 14: Fernando Buesa Fundazioa. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako laguntzak 
1. ekintza: Bizikidetzaren aldeko biktimen programak 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 1. 
50.000 € 50.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 14. lerroa: Fernando Buesa Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 50.000 € %100 50.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 50.000 € %100 50.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 14. lerroa: Fernando Buesa Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Terrorismoaren biktimak. Herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Partaidetza 

Diru-laguntzen 15. lerroa: Gernika Gogoratuz Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Herritarrek parte hartzeko ekimenak bultzatzea, gizarte-erakundeekin eta erakundeekin lankidetzan. 
1. ekintza: Bakearen eta gatazken aldeko ikasketen esparruan, topaketa- eta hausnarketa-guneak antolatzea. 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 5. 
80.000 € 80.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Partaidetza 

Diru-laguntzen 15. lerroa: Gernika Gogoratuz Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 80.000 € %100 80.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000 € %100 80.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Partaidetza 

Diru-laguntzen 15. lerroa: Gernika Gogoratuz Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen lerroa 16: Cultura de Paz Fundazioa. DEMOSPAZ 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Herritarren partaidetzaren ekimenak bultzatzea, gizarte-erakundeekin eta erakundeekin lankidetzan 
1. ekintza: Bakearen eta gatazken aldeko ikasketen esparruan, topaketa- eta hausnarketa-guneak antolatzea 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 1. 
40.000 € 40.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen lerroa 16: Cultura de Paz Fundazioa, DEMOSPAZ 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 40.000 € %100 40.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000 € %100 40.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen lerroa 16: Cultura de Paz Fundazioa, DEMOSPAZ 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Herritarrak, oro har 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 17. lerroa: Terrorismoaren Biktimen Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako laguntzak. 
1. ekintza: Bizikidetzaren aldeko biktimen programak. 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 5. 
54.000 € 54.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 17. lerroa: Terrorismoaren Biktimen Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 54.000 € %100 54.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 54.000 € %100 54.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 54.000 € %100 54.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 54.000 € %100 54.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 17. lerroa: Terrorismoaren Biktimen Fundazioa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Terrorismoaren biktimak. Herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Partaidetza 

Diru-laguntzen 18. lerroa: “Pedro Arrupe” Giza Eskubideen Institutua 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Herritarren partaidetzaren ekimenak bultzatzea, gizarte-erakundeekin eta erakundeekin lankidetzan. 
1. ekintza: Bakearen eta ke-eskubideen aldeko azterlanen esparruan topaketa- eta hausnarketa-guneak 
antolatzea. 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 3. 

35.000 € 35.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen 18.lerroa: “Pedro Arrupe” Giza Eskubideen Institutua 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 35.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 35.000 € %100 35.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 35.000 € %100 35.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 35.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 18. lerroa 8: “Pedro Arrupe” Giza Eskubideen Institutua 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitate eremua, Herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  



  

265 
 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

Diru-laguntzen 19.lerroa : Suspergintza Elkartea  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Herritarren partaidetzaren ekimenak bultzatzea, gizarte-erakundeekin eta erakundeekin lankidetzan 
1. ekintza: Tratu-berdintasunari eta diskriminaziorik ezari buruzko II. Euskal Biltzarreko jarduerak 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 1. 
20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

Diru-laguntzen 19.lerroa: Suspergintza Elkartea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

Diru-laguntzen 19. lerroa: Suspergintza Elkartea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Arraza- edo etnia-jatorriagatiko eta sexu-orientazioagatiko edo identitateagatiko diskriminazioaren biktimak. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen 20. lerroa: Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzaren Elkarteen Foroa  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: herritarren Partaidetzaren ekimenak bultzatzea, gizarte-erakundeekin eta erakundeekin lankidetzan 
1. ekintza: Bakearen eta giza eskubideen aldeko azterlanen esparruan topaketa- eta hausnarketa-guneak 
antolatzea 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 10. 

100.000 € 100.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen 20. lerroa: Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzaren Elkarteen Foroa  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Partaidetza 

Diru-laguntzen 20. lerroa: Giza Eskubideen eta Bakearen aldeko Hezkuntzaren Elkarteen Foroa. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, gizarte erakundeak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 21. lerroa: Terrorismoaren biktimen elkartea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 
1. ekintza: Biktima guztiei laguntza eta arreta pertsonalizatua eta integrala ematea 

1. adierazlea: Emandako zerbitzuen kopurua 
54.000 € 54.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 21.lerroa: Terrorismoaren biktimen elkartea  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 54.000 € %100 54.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 54.000 € %100 54.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 54.000 € %100 54.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 54.000 € %100 54.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 21.lerroa: Terrorismoaren biktimen elkartea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Terrorismoaren biktimak. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen 22. lerroa: AIPAZekiko lankidetza jarduerak 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Herritarren partaidetzaren ekimenak bultzatzea, gizarte-erakundeekin eta erakundeekin lankidetzan 
1. ekintza: Bakearen eta giza eskubideen aldeko azterlanen esparruan topaketa- eta hausnarketa-guneak 
antolatzea 

1. adierazlea: lagundutako ekintzen kopurua: 1. 

15.000 € 15.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Partaidetza 

Diru-laguntzen 22. lerroa: AIPAZekiko lankidetza jarduerak 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 15.000 € %100 15.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 15.000 € %100 15.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Partaidetza 

Diru-laguntzen 22. lerroa: AIPAZekiko lankidetza jarduerak 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, gizarte erakundeak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Nazioarteko ekintza  

Diru-laguntzen 23. lerroa: Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoa. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioarekin Bake eta Bizikidetza Planaren inguruan 
akordioa lortzea eta lankidetza garatzea 

1. ekintza: Bakearen, bizikidetzaren eta giza eskubideen arloan topaketa- eta hausnarketa-guneak antolatzea 
A1. adierazlea: Egindako ekintzen kopurua 

20.000 € 20.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Nazioarteko ekintza 

Diru-laguntzen 23. lerroa: Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Nazioarteko ekintza  

Diru-laguntzen 23. lerroa: Nazio Batuen Giza Eskubideetarako Goi Komisarioaren Bulegoa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, gizarte erakundeak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Nazioarteko ekintza  

Diru-laguntzen 24. lerroa: CEAR Euskadi. Giza eskubideen defendatzaileen programa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Giza eskubideen defendatzaileak babestea, baldin eta beren bizitza edo osotasun fisikoa 
mehatxatuta ikusten badute beren jatorrizko herrialdeetan egiten duten jardueragatik, Euskadin sei hilabeteko 
harreraren bidez. 

1. ekintza: Jarduerak antolatzea harrera-herrialdeetako erakunde, mugimendu eta erakundeekin. 
1. adierazlea: Jardueren kopurua 

75.000 € 150.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Nazioarteko ekintza 

Diru-laguntzen 24. lerroa: CEAR Euskadi. Giza eskubideen defendatzaileen programa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbatekoa 
eurotan125 

% 

4. kapitulua: 75.000 € %100 150.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 75.000 € %100 150.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 75.000 € %100 150.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 75.000 € %100 150.000 € %100 

  

                                                           
125 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 75.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 75.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Ekintza Internacional 

Diru-laguntzen24. lerroa: CEAR Euskadi. Giza eskubideen defendatzileen programa  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Giza eskubideen defendatzaileak. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 25.lerroa: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bakea eta bizikidetza sustatzeko ekimenak bultzatzea, besteak beste, Etikasi programa 
1. ekintza: Bakea eta bizikidetza bultzatzeko ekintzak 

1. adierazlea: egindako jardueren kopurua: 6. 
100.000 € 100.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 25. lerroa: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 100.000 € %100 100.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 100.000 € %100 100.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 25. lerroa: Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Gazteria. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Zabalkundea 

Diru-laguntzen 26.lerroa: Irudi Berriak elkarteak Zinexit kudeatzea eta zabaltzea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bakearen, giza eskubideen eta bizikidetzaren inguruan gizartea sentsibilizatzeko kanpainak edo 
Ekintzak diseinatzea eta gauzatzea 

1. ekintza: Zinexit-en kudeaketa eta zabalkuntza,  
1. adierazlea: Egindako ekintzen kopurua 6. 

45.000 € 45.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Zabalkundea 

Diru-laguntzen 26.lerroa: Irudi Berriak elkarteak Zinexit kudeatzea eta zabaltzea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 45.000 € %100 45.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 
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Guztira: 45.000 € %100 45.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 45.000 € %100 45.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 45.000 € %100 45.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Zabalkundea 

Diru-laguntzen 26. lerroa: Irudi Berriak elkarteak Zinexit kudeatzea eta zabaltzea  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Ikasleak, elkarteak, herritarrak, oro har 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Hezkuntza  

Diru-laguntzen 27. lerroa: Giza Eskubideen aldeko pedagogía-baliabiden Aieteko Zentroa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bakea eta bizikidetza sustatzeko ekimenak bultzatzea, besteak beste, Etikasi programa. 
1. ekintza: Bakea eta bizikidetza sustatzeko jarduerak. 

1. adierazlea 1: partekatutako jarduketen kopurua: 4. 
75.000 € 150.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Hezkuntza 

Diru-laguntzen 27.lerroa: Giza Eskubideen aldeko pedagogía-baliabiden Aieteko Zentroa  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 
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1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbatekoa 
eurotan126 

% 

4. kapitulua: 75.000 € %100 150.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 75.000 € %100 150.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 75.000 € %100 150.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 75.000 € %100 150.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Hezkuntza 

Diru-laguntzen 27. lerroa: Giza Eskubideen aldeko pedagogía-baliabiden Aieteko Zentroa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, ikastegiak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  

                                                           
126 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 75.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 75.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Hezkuntza  

Diru-laguntzen 28. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak. Baketik 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak bultzatu 
1. ekintza: Hezkuntza eta prebentzio ekimenak  

1. dierazlea: egindako ekimenen kopurua 5. 
35.000 € 70.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Hezkuntza 

Diru-laguntzen 28. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 
Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko

a 
eurotan127 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

  

                                                           
127 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 35.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Hezkuntza 

Diru-laguntzen 28.lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, ikastetxeak, hiritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen 29. lerroa: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Deustuko Unibertsitatea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Hiru euskal unibertsitateekin partekatutako lan-programa garatzea, bizikidetza hobetzen laguntzeko 
1. ekintza: Hezkuntza-jarduerak  

1. adierazlea 1: Partekatutako ekintzen kopurua 2. 
20.000 € 20.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen lerroa 29: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Deustuko Unibertsitatea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 
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Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen lerroa 29: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Deustuko Unibertsitatea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitateko ikasleak. Unibertsitate eremua. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen lerroa 30: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Mondragon Unibertsitatea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Hiru euskal unibertsitateekin partekatutako lan-programa garatzea, bizikidetza hobetzen laguntzeko 
1. ekintza: Hezkuntza-jarduerak  

1. adierazlea: Partekatutako ekintzen jarduerak 2 
20.000 € 20.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen lerroa 30: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Mondragon Unibertsitatea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 
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Guztira 4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Lankidetza estrategikoak 

Diru-laguntzen lerroa 30: Hiru unibertsitateekin partekatutako ekarpena, Mondragon Unibertsitatea 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Unibertsitateko ikasleak. Unibertsitate eremua. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Hezkuntza 

Diru-laguntzen 31. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak. Bakeola 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak bultzatu 
1. ekintza: Hezkuntza eta prebentzio ekimenak  

1. adierazlea: Egindako ekintzen kopurua 5. 
35.000 € 70.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Hezkuntza 

Diru-laguntzen 31. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak, Bakeola. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 
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1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbatekoa 
eurotan128 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Educación 

Diru-laguntzen 31. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak, Bakeola. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, ikastetxeak, herritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

  

                                                           
128 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 35.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 32. lerroa: COVITE,  Euskal Herriko  Terrorismoaren Biktimen Kolektiboa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 
1. ekintza: Biktima guztiei laguntza eta arreta pertsonalizatua eta integrala ematea 

1. adierazlea: Emandako zerbitzuen kopurua 
54.000 € 54.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa : Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 32. lerroa: Covite, Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Kolektiboa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 54.000 € %100 54.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 54.000 € %100 54.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 54.000 € %100 54.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 54.000 € %100 54.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa :.Elkartasuna, arreta eta laguntza ematea terrorismoaren biktimei 

Diru-laguntzen 32.lerroa: COVITE, Euskal Herriko Terrorismoaren Biktimen Kolektiboa 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Programa: (4621 Biktimak eta Giza Eskubideak).  

Sektore hartzaileak Terrorismoaren biktimak 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Hezkuntza. 

Diru-laguntzen 33. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak. GEUZ 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak bultzatu 
1. ekintza: Prebentzio eta hezkuntza ekintzak  

1. adierazlea: Egindako ekintzen kopurua 5. 
35.000 € 70.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Hezkuntza. 

Diru-laguntzen 33.lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak, GEUZ 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbatekoa 
eurotan129 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

  

                                                           
129 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 

- 35.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Hezkuntza 

Diru-laguntzen 33. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak. GEUZ 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, ikastetxeak, hiritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa : HEZKUNTZA 

Diru-laguntzen 34. lerroa : Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak. Agintzari 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak bultzatu 
1. ekintza: Hezkuntza eta prebentzio ekimenak  

1. adierazlea: Egindako ekimenen kopurua 5. 
35.000 € 70.000€ 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: HEZKUNTZA 

Diru-laguntzen 34. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak, Agintzari. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbateko
a eurotan 

% 
Zenbatekoa 
eurotan130 

% 

4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 35.000 € %100 70.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 € %0 0 € %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 35.000 € %100 70.000 € %100 

  

                                                           
130 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 35.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 35.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: HEZKUNTZA 

Diru-laguntzen 34. lerroa: Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Planeko hezkuntza- eta prebentzio-ekimenak. Agintzari 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, ikastetxeak, hiritarrak, oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Ijito Herriaren sustapena, haren partaidetza soziala indartzea, tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza. 

Diru-laguntzen 35. lerroa: Diru-laguntza izenduna Gao Lacho Drom Ijito Elkarteari, Familia eta Komunitate Politikako Programari babesa 
emateko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Ijito Herriaren sustapena, haren partaidetza soziala indartzea, tratu-berdintasuna eta 
diskriminaziorik eza. 

25.000 € 25.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Ijito Herriaren sustapena, haren partaidetza soziala indartzea, tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza. 

Diru-laguntzen 35.lerroa: Diru-laguntza izenduna Gao Lacho Drom Ijito Elkarteari, Familia eta Komunitate Politikako Programari babesa 
emateko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 131 

% 
Zenbatekoa 
eurotan €132 

% 

                                                           
131 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  

- 17.500 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 7.500 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

132 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da:  
- 17.500 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
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4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0  %0 

Guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 25.000 € %100 25.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 25.000 € %100 25.000 € %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Ijito Herriaren sustapena, haren partaidetza soziala indartzea, tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza. 

Diru-laguntzen 35. lerroa: Diru-laguntza izenduna Gao Lacho Drom Ijito Elkarteari, Familia eta Komunitate Politikako Programari babesa 
emateko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Ijito Herria 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- 7.500 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Familia ijitoekin esku-hartze integrala egitea familia-, gizarte- eta hezkuntza-eremuan, haien bizi-baldintzak hobetzeko 
eta arazoak konpontzeko autonomia pertsonal handiagoa lortzeko. 

Diru-laguntzen 36. lerroa: Diru-laguntza izenduna Gao Lacho Drom Ijito Elkarteari, familiekin esku-hartze integraleko proiektua babesteko.  

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

Helburua 1: Familiekin esku-hartze integraleko proiektua babesteko 32.430 € 32.430 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Familia ijitoekin esku-hartze integrala egitea familia-, gizarte- eta hezkuntza-eremuan, haien bizi-baldintzak hobetzeko 
eta arazoak konpontzeko autonomia pertsonal handiagoa lortzeko. 

Diru-laguntzen 36.lerroa: Diru-laguntza izenduna Gao Lacho Drom Ijito Elkarteari, familiekin esku-hartze integraleko proiektua babesteko 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 133 

% 
Zenbatekoa 
eurotan 134 

% 

4. kapitulua: 32.430 € %100 32.430 € %100 

7. kapitulua: 0 %0  %0 

Guztira: 32.430 € %100 32.430 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 32.430 € %100 32.430 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 32.430 € %100 32.430 € %100 

  

                                                           
133 2020 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 

- 22.700 €, 2020ko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.730 €, 2021eko konpromiso-kreditu gisa. 

134 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 
- 22.700 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 9.730 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Familia ijitoekin esku-hartze integrala egitea familia-, gizarte- eta hezkuntza-eremuan, haien bizi-baldintzak hobetzeko 
eta arazoak konpontzeko autonomia pertsonal handiagoa lortzeko. 

Diru-laguntzen 36. lerroa: Diru-laguntza izenduna Gao Lacho Drom Ijito Elkarteari, familiekin esku-hartze integraleko proiektua babesteko 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Ijitoen familiak 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna. 

 

 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Gaylesbotrans aniztasunaren ikusgarritasuna eta sentsibilizazioa eta LGTBI-fobiaren aurkako borroka 

Diru-laguntzen 37. lerroa: Diru-laguntza izenduna Zinegoak elkarteari, jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egiteko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1 helburua: Gaylesbotrans aniztasunaren ikusgarritasuna eta sentsibilizazioa eta LGTBI-fobiaren aurkako borroka. 
1. ekintza: LGTBI sentsibilizazioa eta ikusgarritasuna kulturaren eta ikus-entzunezko arteen bidez Bilbon. 
2. ekintza: LGTBI garapena eta sentsibilizazioa EAEko populazioetan. 

28.000 € 28.000 € 

 
3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 
finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Diru-laguntza izenduna Zinegoak elkarteari, jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egiteko. 

Diru-laguntzen 37. lerroa: Diru-laguntza izenduna Zinegoak elkarteari, Zinemaldia eta EAE-ko udalerrietako hedapenak egiteko 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 

% Zenbateko
a eurotan 

% 

4. kapitulua: 28.000 € %100 28.000 € %100 
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7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 28.000 € %100 28.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 28.000 € %100 28.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 28.000 € %100 28.000 € %100 

 
4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Diru-laguntza izenduna Zinegoak elkarteari, jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egiteko. 

Diru-laguntzen 37. lerroa: Diru-laguntza izenduna Zinegoak elkarteari, jaialdia eta EAEko udalerrietako hedapenak egiteko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak LGTBI kolektiboa 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna  

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Adingabe transexualentzako laguntza, garapen integralerako. 

Diru-laguntzen 38. lerroa: Diru-laguntza izenduna NAIZEN elkarteari, adingabe transexualen programa garatzeko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Transexualitatearen ikuspegi positiboa sustatzea gizartean. 
2. helburua: Pareen arteko sozializazio-espazioak erraztea eta adingabe transexualei elkarri laguntzea. 

20.000 € 20.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Adingabe transexualentzako laguntza, garapen integralerako 

Diru-laguntzen 38.lerroa: Diru-laguntza izenduna NAIZEN elkarteari, adingabe transexualen programa garatzeko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbateko
a eurotan 

% 
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4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 4. kapitulua: 20.000 € %100 20.000 € %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0 0 %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 20.000 € %100 20.000 € %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Adingabe transexualentzako laguntza, garapen integralerako. 

Diru-laguntzen 38. lerroa: Diru-laguntza izenduna NAIZEN elkarteari, adingabe transexualen programa garatzeko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Adingabe transexualak 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 

 

 

2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

Diru-laguntzen 39. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR Euskadi elkarteari, tratu-berdintasunaren alde eta diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Eraberean sarea finantzatzea. Sare hori arraza edo etnia jatorriagatik eta sexu-orientazio edo 
genero-identitateagatik diskriminazioa jasan duten biktimei laguntza eta orientazioa ematen dieten eragileen 
sarea da. 

1. ekintza: Diskriminazioaren biktima izan daitezkeenentzako laguntza- eta orientazio-zerbitzua. 
2. ekintza: Sentsibilizazio-materialak, prestakuntza-moduluak eta informazio-jarduerak prestatzea. Horiek 

zabaltzea, ematea eta egitea. 

80.000 € 80.000 € 
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3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka  

Diru-laguntzen 39. lerroa : Diru-laguntza izenduna CEAR Euskadi elkarteari, tratu-berdintasunaren alde eta diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 80.000€ %100 80.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0  %0 

Guztira: 80.000€ %100 80.000€ %100 

Guztira 4. kapitulua: 80.000€ %100 80.000€ %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 80.000€ %100 80.000€ %100 

 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Diskriminazioaren, arrazakeriaren eta xenofobiaren aurkako borroka 

Diru-laguntzen 39. lerroa: Diru-laguntza izenduna CEAR Euskadi elkarteari, tratu-berdintasunaren alde eta diskriminazioaren aurka 
borrokatzeko. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Arraza- edo etnia-jatorriagatiko eta sexu-orientazioagatiko edo genero-identitateagatiko 
diskriminazioaren biktimak. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza izenduna 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Bizikidetza. 

Diru-laguntzen 40. lerroa: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako laguntzak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenak edo programak laguntzea.  40.000 € 50.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Bizikidetza. 

Diru-laguntzen 40. lerroa: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako laguntzak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 

eurotan % 

4. kapitulua: 40.000€ %100 50.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0  %0 

Guztira: 40.000€ %100 50.000€ %100 

Guztira 4. kapitulua: 40.000€ %100 50.000€ %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 40.000€ %100 50.000€ %100 

 

4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Bizikidetza. 

Diru-laguntzen 40. lerroa: Bizikidetzaren aldeko biktimen ekimenetarako edo programetarako laguntzak. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Terrorismoaren biktimak. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza. 
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2. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburu estrategikoa: Nazionarteko ekintza. 

Diru-laguntzen 41. lerroa: Bakearen, bizikidetzaren, aniztasunaren, elkartasunaren eta giza eskubideen aldeko nazioarteko ekimenak 
babestea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. helburua: Bakearen, bizikidetzaren, aniztasunaren, elkartasunaren eta giza eskubideen aldeko nazioarteko 
ekimenak babestea. 

140.000 € 190.000 € 

 

3. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko 

finantzaketa-ehunekoa 

Helburu estrategikoa: Nazionarteko ekintza. 

Diru-laguntzen 41. lerroa: Bakearen, bizikidetzaren, aniztasunaren, elkartasunaren eta giza eskubideen aldeko nazioarteko ekimenak 
babestea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 2020 2021 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. Zenbatekoa 
eurotan 

% 
Zenbatekoa 
eurotan135 % 

4. kapitulua: 140.000€ %100 190.000€ %100 

7. kapitulua: 0 %0  %0 

Guztira: 140.000€ %100 190.000€ %100 

Guztira 4. kapitulua: 140.000€ %100 190.000€ %100 

Guztira 7. kapitulua: 0 %0  %0 

Diru-laguntzaren lerroa, guztira: 140.000€ %100 190.000€ %100 

  

                                                           
135 2021 ekitaldi ekonomikoko diru-laguntzen lerrorako zenbatekoa, guztira. Aurrekontuetara egozteko, modu honetara banatuko da: 

- 140.000 €, 2021eko ordainketa-kreditu gisa. 
- 50.000 €, 2022ko konpromiso-kreditu gisa. 
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4. eranskina: Ardatz estrategikoak eta diru-laguntzen lerroak: Helburu d(ir)en sektorea(k) eta diru-laguntzak emateko prozedura 

Helburu estrategikoa: Nazionarteko ekintza. 

Diru-laguntzen 41. lerroa: Bakearen, bizikidetzaren, aniztasunaren, elkartasunaren eta giza eskubideen aldeko nazioarteko ekimenak 
babestea. 

Organoa: Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

1. programa: 4621 Giza Eskubide, Biktima eta Aniztasun Zuzendaritza. 

Sektore hartzaileak Elkarteak, gizarte-erakundeak, herritarrak oro har. 

Laguntza emateko prozedura Diru-laguntza. 

 

 

 

 


