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ATARIKOA 

Azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorraren 8. artikuluaren arabera, 

dirulaguntzak ematea proposatzen dituzten Administrazio Publikoen organoek Plan 

Estrategiko baten bitartez honako edukia zehaztu beharko dute: bilatzen diren helburu eta 

ondorioak, horiek lortzeko beharrezko epea eta bideratuko dituzten finantzaketa iturriak. 

 

Gauzak horrela, Oiartzungo Udalak dirulaguntzen Plan Estrategikoa eguneratzeari ekin 

dio,  udalaren sustapen jarduna egitasmo batean biltzeko asmoarekin, dirulaguntzen 

bitartez egiten den gastu publikoaren eraginkortasuna hobetzeko tresna bezala eta 

helburuen jarraipen eta ebaluaketa egiteko sistema gisa erabilia izan dadin. 

 

Egitasmo honen edukia Dirulaguntzen Legearen Erregelamendua arautzen duen 

uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 12. artikuluan xedatutakoari lotu da: 

helburu estrategikoak, jardun-planaren dirulaguntzen lerroak, jarraipen eta ebaluaketaren 

araubidea. Zuzenean ematen diren dirulaguntzen kasuan berriz, egitasmoak, helburuak, 

kosteak eta finantzaketa iturriak besterik ez ditu jasoko. 

 

 Egitasmoaren epea hiru urtekoa izango da, 2022tik 2024ra, nahiz eta, epe hori 

amaitutakoan, planaren baliotasuna eta jadanekotasuna egiaztatuta luzatzeko aukera 

egongo den. 

 

 Plan Estrategiko honek programa baten izaera du eta ez ditu eskubide zein 

betebeharrik sortzen, eta bere eraginkortasuna dirulaguntzen lerro desberdinak martxan 

jartzeari baldintzatzen da, beti ere aurrekontuek emango dituzten bitartekoak kontuan 

hartuta. 

 

 I .TITULUA- XEDAPEN OROKORRAK 

1. ARTIKULUA.- Planaren alderdi estrategikoak 

 

1. Misioa:  

Udalaren dirulaguntza jardun osoaren arrazoia izateko egindako tresna da eta honako 

helburu hauetan zehazten da: 
- Herritarren partze-hartzea sustatu eta bultzatzea, edozein motatako jardun kultural, 

gizarte mailako, edo kirolakoak antolatu ditzaten, beti ere jarraian esango diren irizpideen 

baitan eta bereziki,  aukera berdintasunaren esparru batean eta ahultasun sozialeko 

egoerak gainditzea bultzatuz. 

- Udal kudeaketako eremu desberdinetan herritarren parte-hartzea bultzatzea eta baita 

interes publikoa duten jardunetan udalarekin kolaboratzea ere. 

 

2. Printzipio Orokorrak 

- Publizitatea eta lehiakortasun askea, aurrez egindako deialdi bidez. Bertan, objetibitatea, 

gardentasuna, publizitatea, lehiakortasuna eta fondo publikoen banaketan berdintasuna 

bermatu beharko dira, hori guztiori, emakida zuzenaren kaltetan gabe. Emakida zuzenak, 

aplikatu dakiekeen arauan ezarritakoaren arabera, aurrez dagokion aurrekontu 

kontsignazioa izan beharko du.  
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- Aurrez deialdian ezarritako irizpide objektiboen arabera egingo da emakida, onuradun 

izan daitezkeenek irizpide horiek aurrez ezagutzen dituztela bermatzeko.  

- Eraginkortasuna izatea jarritako helburuak lortzeko orduan eta efizientzia izatea 

bitarteko publikoak esleitzeko orduan, eta ebaluatu eta neurtu egin behar izatea bai 

kuantitatiboki bai kualitatiboki.  

- Dirulaguntza eskatzen duten erakundeen helburuak diruz lagundutako jardueretan 

berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioetara egokitzen direla kontrolatzea 

eta aztertzea. Gainera, berdintasunean era positiboan eragiteko xedea izango dutela ere 

bermatuko da. 

- Plan Estrategikoaren egokitasuna uneoro egiaztatzea. Hau da:  

• Plana termino sozialetan justifikatzea.  

• Planak kontuan hartzen dituen herritarren beharrak.  

• Finantza gaitasuna. 

• Arlo horretako udal eskumena azaltzea.  

 

3. Helburu Orokorrak 

 

2022-2024 ekitaldietarako Plan Estrategiko honen eta Oiartzungo Udalaren laguntza eta 

dirulaguntza lerroen helburu orokorrak honako hauek dira: 

1. Dirulaguntzak eman aurretik udalei dagokion plan estrategikoa onartzera 

behartzen duen azaroaren 17ko 38/2003 Legeko 8.1 artikuluan jasotako legezko 

agindua betetzea.  

2. Oiartzungo Udalaren laguntza eta dirulaguntza lerro eta programa guztietarako 

printzipio eta exekuzio oinarri komunak ezartzea eta normalizatzea. 

3. Dirulaguntzen udal kudeaketa hobetzea eta arrazionalizatzea dirulaguntza lerroen 

kudeaketan zeharkakotasuna, efikazia eta eraginkortasuna baloratuz.  

 

4. 2022-2024 epealdirako jarduera lerro estrategikoak  

 

Plan Estrategiko honetan zehaztuko diren dirulaguntzak honako lerro estrategikoetan 

banatzen dira: 

1. lerro estrategikoa: Ekonomiaren sustapena 

2. lerro estrategikoa: Hezkuntzaren sustapena 

3. lerro estrategikoa: Euskararen sustapena eta normalizazioa 

4. lerro estrategikoa: Kultur dinamizazioa 

5. lerro estrategikoa: Ingurumena eta landa garapena 

6. lerro estrategikoa: Gizarte ekintza 

7. lerro estrategikoa: Gazteriaren sustapena 

8. lerro estrategikoa: Kirol sustapena 

9. lerro estrategikoa: Berdintasunaren sustapena 

10. lerro estrategikoa: Bizikidetzaren sustapena 

 

Lerro bakoitzerako aurreikusitako kopuruak urteko Udal aurrekontu bakoitzean 

jasotakoak dira.  

 

Jarduera lerro zehatz horien indarraldia aurrekontu ekitaldi bakoitzerako lerro horiek 

urteko aurrekontuan onartzearen eta horientzako diru izendapenak egitearen menpe 

geldituko dira eta horrek mugatuko ditu.  
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2. ARTIKULUA.- Dirulaguntzak emateko prozedura 

 

Dirulaguntzak eta laguntzak emateko ondorengo prozedurak aurreikusten dira: 

1. Norgehiagoka erregimenean emandako dirulaguntzak.  
2. Aurrekontuan aurreikusitako dirulaguntza izendunak.  
3. Interes publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioengatik edo deialdi publikoa egitea 

zailtzen duten behar beste justifikatutako beste arrazoi batzuengatik zuzenean emandako 

dirulaguntzak.  
4. Lege mailako arauren batek hala ezarrita, Oiartzungo Udalak eman beharreko dirulaguntzak 

edo diru kopurua.  
 

Orokorrean, dirulaguntzak norgehiagoka erregimenean emango dira. Horretaz gain, udal 

aurrekontuetan izendun bezala agertzen diren dirulaguntzak laguntza zuzen bezala eman 

ahal izango dira, eta dirulaguntzaren izaeraren, presaren edo interes publikoaren arabera 

dirulaguntzak emateko bestelako prozeduraren bat behar den kasuetarako, prozedura 

horiek erabili ahal izango dira, indarrean dagoen legeriaren arabera, aurrez justifikatu 

ondoren. Dirulaguntza oinarrietan bertan arautzen den dirulaguntza lerro bakoitzerako 

egokia den prozedura jaso beharko da. 

 

3. ARTIKULUA.- Planaren kontrola eta jarraipena 

Dirulaguntza lerro bakoitzaren eraginkortasunaren ebaluaketan laguntzeko asmoz, 

laguntzak emateko prozesuan parte hartzen duten sailek onuradunei Memoria arrazoitua 

eskatuko diete, bertan onura izan duten biztanleen kopurua, generoagatik bereizita, eta 

helburuen betekizun maila zehaztuta agertu beharko duelarik. 

 

Eranskinean jasotako lerro eta egitasmo desberdinetan, helburuen betekizun maila 

ebaluatzeko dirulaguntza bakoitzari aplikatu beharreko adierazleak zehazten dira. Modu 

horretan, gaurkotasuna galtzen duten aspektuak eguneratzeko bidea jartzeko tresna 

edukiko da. 

4. ARTIKULUA.- Eranskinen edukia 

 

Eranskinean aurreikusitako dirulaguntzak sailka eta lerro estrategikoen arabera 

antolatzen dira, egitasmo zehatza, helburuak, emateko moduaren zehaztapena, 

aurrekontua, partida eta ebaluaketarako adierazleak jasoaz. 

 

ERANSKINA 

 

LERRO ESTRATEGIKOAK, HELBURU ZEHATZAK ETA LAGUNTZA 

PROGRAMAK 
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1. lerro estrategikoa: Ekonomiaren sustapena 

Helburu orokorra: Oiartzunen garapen ekonomiko jasangarria eta enpleguaren sustapena genero ikuspegitik bultzatzea herritarren bizi 

kalitatea hobetzeko.  

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek izan 

beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Merkataritza txikia 

sustatzeko 

dirulaguntzak 

Gertuko 

merkataritza txikia 

dinamizatu eta 

sustatzea. 

Merkataritza Txikia 

Suspertzeko Plan 

Bereziaren baitan 

jasotako ekintzak 

gauzatu, merkatarien 

eta Udalaren arteko 

harremanak 

egonkortu, hitzaldi, 

jardunaldi, hezibide 

ekintzak gauzatu. 

Itturri, 

Oiartzungo 

merkatarien 

elkartea 

Itunpekoa 20.000,00 € 1 

0101.481.912.00.01 

partida          

Merkataritza 

Txikia 

Suspertzeko Plan 

Berezian 

jasotako ekintzen 

gauzatze maila. 

 

Urtean irekitako 

denda txikien 

kopurua 

 

Urtean itxitako 

denda txikien 

kopurua 

 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza mota, 

non hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak ezartzen 

dituzten baldintza 

guztiak. 
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Etxebizitza hutsen 

alokairua sustatzeko 

dirulaguntzak  

Merkatukoak baino 

prezio txikiagoan 

etxebizitza hutsak 

alokairuan jartzea 

Bizigune edo ASAP 

programetan. 

Etxebizitza hutsak 

alokairura 

erakartzeko 

dirulaguntzak 

ematea: berritzeko  

laguntzak eta 

hobariak. 

Etxebizitza 

hutsen 

jabeak eta 

maizterrak 

Norgehiagoka 10.000,00 € 1 

0301.480.150.00.01 

partida 

Urtean 

merkaturatutako 

etxebizitza 

kopurua 

Indarraldia: 

Urtekoa, deialdia 

urte osoan irekita 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, diruz 

lagun daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte. 
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NAZIOMETROA, 

Euskal 

Burujabetzaren 

Barometroa 

Euskal 

Burujabetzaren 

Barometroa 

ikerketa babestea, 

euskal herritarren 

nahi eta gogoen 

inguruan ezagutza 

zabalagoa 

edukitzeko.  

Olaso 

Dorrea 

Fundazio 

Itunpekoa 3.000 €  Urteko memoria 

eta udal 

ordezkariei 

aurkezpena. 

 

Urteko emaitzen 

aurkezpen 

publikoa 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza mota, 

non hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak ezartzen 

dituzten baldintza 

guztiak. 

 

2. lerro estrategikoa: Hezkuntzaren sustapena 

Helburu orokorra: Herrian hezkuntza parekidean berrikuntza sustatu eta hezkuntza eskaintza hobetzea, ikastetxe ezberdinen jarduera 

lagundu eta bultzatuz. Horretarako ikastetxeetako gastuak zati batean finantzatuko dira haurren heziketa osatzeko, ikastetxeetako 

baldintzak hobetzen laguntzeko, udalerriko ikastetxeetako kalitatea bermatzeko eta ikastetxeen parte hartzea bultzatzeko herriko 

ekimenetan.  

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza 

plana: oinarri 

arautzaileek 

izan 

beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta 

plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Haurtzaro 

Ikastolaren 

Haurtzaro 

Ikastolaren 

azpiegituren 

Haurtzaro 

Ikastola 

Itunpekoa L.H.: 

266.108,04 € + 

20.000 € 

1 

0603.481.323.01.02  

Urteko 

memoria eta 

Indarraldia: 

Ikasturtea 
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mantenimendurako 

dirulaguntza 

mantentze-lanetan 

genero ikuspegia 

txertatuz 

laguntzea 

 

D.B.H.: 

150.913,62€ + 

10.000€ 

1 

0603.781.323.01.01 

 

1 

0603.481.324.01.02 

1 

0603.781.324.01.01  

 

txosten 

ekonomikoa 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Ikastetxeen 

eskolaz kanpoko 

ekintzetarako 

dirulaguntzak 

Udalaren 

dirulaguntzen 

lerro 

estrategikoarekin 

bat datozen 

eskolaz orduez 

kanpoko programa 

hezkidetzaileak 

diruz laguntzea, 

adibidez, dantza 

edo bertsolaritza 

esparruetan. 

Hemendik kanpo 

geratzen dira, une 

puntualetan 

ikastetxeek 

antolatzen 

dituzten kultur, 

kirol edo 

bestelako ekitaldi 

Elizalde 

Herri Eskola 

 

Haurtzaro 

Ikastola 

Norgehiagoka 6.500,00 € 

6.500,00 € 

 

 

1 

0602.481.326.00.01 

1 

0603.481.326.00.01 

 

Urteko 

memoria eta 

txosten 

ekonomikoa. 

 

Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

 

Eskolaz 

kanpoko 

ekintzek 

udalaren 

dirulaguntzen 

lerro 

estrategikoekin 

duten 

Indarraldia: 

Ikasturtea 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 
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eta jarduerak, 

horiek diruz 

laguntzeko sail 

bakoitzak 

dirulaguntzak 

badituztelako. 

bateragarritasun 

maila. 

 

  

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasotzen 

dituzte 
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3. lerro estrategikoa: Euskararen sustapena eta normalizazioa 

Helburu orokorra: Oiartzunen euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea eta normalizatzea. Horretarako, adin nagusiko Oiartzuarrei 

euskara ikasteko erraztasunak eskaintzea, merkataritzan, herriko elkarteetan eta enpresetan euskararen erabilera sustatzea, gazteak 

aktibatzea eta motibatzea hainbat arlotan euskara erabiltzeko eta euskarazko komunikabideen jarduna bultzatzea dira lerroak. 

 

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulag

untza 

mota 

Zenbateko

a (2022) 

 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek izan 

beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Euskaltegiko 

talde txiki eta 

bereziak 

sustatzeko 

dirulaguntza 

HABEk laguntzen 

ez dituen taldeak  

(ikasleen 

adinarengatik, 

ikasle 

kopuruarengatik, 

erritmo 

txikiarengatik …) 

aurrera atera ahal 

izatea 

Euskaraz 

Kooperatiba 

Elkartea 

Itunpeko

a 

31.100,00 €  1 

0701.481.335.00.11 

 

 

 

 

 

 

- Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

- Talde kopurua. 

- Ikasle kopurua. 

- Ikasleek lortutako 

emaitzak. 

Indarraldia: 

Ikasturtea 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Euskara 

ikasteko 

dirulaguntzak 

Helduei euskara 

ikasteko eta 

hobetzeko  

ikastaroak egiteko 

erraztasunak 

Oiartzunen 

erroldatuta 

dauden edota 

bertan 

hainbat 

Norgehia

goka 

51.000,00 € 1 

0701.480.335.00.01 

- Eskaera kopurua. 

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua, 

sexuagatik eta 

Indarraldia: 

Ikasturtea 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 
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ematea. Bereziki 

lehentasunezkoak 

diren  kolektiboei: 

ikasleak, 

langabeak, 

pentsiodunak, 

zaintzaileak, 

langileak, 

elkartetako 

kideak…  

sektoretan lan 

egiten duten 

16 urtetik 

gorako 

pertsonak  

ikasmailagatik 

desagregatuak. 

- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

- Ikasleek lortutako 

emaitzak. 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasotzen dituzte 

UEUn ikasteko 

bekak 

Oiartzunen 

erroldatuta dauden 

eta UEUko 

ikastarotan parte 

hartzen duten 

Oiartzunen 

erroldatutako 

eta UEUn 

ikasten duten 

herritarrak. 

Norgehia

goka 

300,00 €  

 

1 0701.481335.00.06  - Eskaera kopurua 

sexuagatik 

desagregatuak. 

- Emandako 

dirulaguntza 

Indarraldia: 

urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 
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herritarrei laguntza 

ematea.  

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatuak. 

- Baztertutako 

eskaera kopurua 

sexuagatik 

desagregatuak. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

arautzen dituzten 

araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasotzen dituzte 

Oiartzun 

Irratiari 

dirulaguntza 

Herriko 

komunikabide 

euskalduna diruz 

laguntzea 

Hitz hots 

Kultur 

elkartea 

Itunpeko

a 

54.700,00 € 1 

0701.481.335.00.03 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Oiartzun Irratia 

kudeatzen duen 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 
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erakundeak eta 

Oiartzungo Udalak 

jarraipen batzordea 

osatzen dute eta 

bertan egiten da 

jarraipena. 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Ttur-ttur EB 

Kultur 

Elkarteari 

laguntza 

 

Oiartzun 

euskalduntzeko eta 

euskaren 

normalizaziorako 

egitasmoak 

egiteagatik 

laguntza ematea. 

Ttur-ttur 

euskaltzaleon 

Bilgunea KE  

Itunpeko

a 

109.400 € 1 

0701.481.335.00.05 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Kuadrillategi: 

- Parte-

hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

Euskara Elkartera: 

- Ekintza 

kopurua. 

Motibazio Saioak:  

- Saio kopurua 

Txerri eguna: 

- Parte-

hartzaile 

kopuruak, 

guztiak,  

sexuagatik 

desagregatua

k: egitasmoa 

antolatzen, 

egunean 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 
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bertan 

egitasmoa 

antolatzen, 

postu 

kopurua, 

ikusle 

kopurua, . 

EBND lasterketa: 

- Parte-

hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

Oiartzuarren Baitan: 

- Ekintza 

kopurua. 

Oiartzualdeko 

Hedabideak 

Eskualdeko 

euskarazko 

hedabideak 

bultzatzea, Oarso-

Bidasoako Hitza  

kudeatzen duen 

Oiartzualdeko 

Hedabideak S.A. 

diruz lagunduz 

Oiartzualdek

o Hedabideak 

S.A. 

Itunpeko

a 

16.600,00 € 1 

0701.481.335.00.09 

- Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

- Harpidedun 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

- Irakurle kopurua 

sexuagatik 

desagregatua. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Arlo 

sozioekonomiko

Arlo 

soioekonomikoa 

Arlo 

soioekonomi

Norgehia

goka 

21.800,00 € 1 

0701.481.335.00.04 

- Eskaera kopurua. Indarraldia: 

Urtekoa 
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a 

euskalduntzeko 

laguntzak 

euskalduntzeko 

egitasmoetan (OLA 

plana, LANIN, 

EUSKARA 

KOMERTZIORA 

eta EUSKARA 

ELKARTERA 

egitasmoak) parte 

hartzen duten 

komertzio, elkarte 

eta enpresei 

euskara planak 

egiteko eta euskara 

zerbitzu eta  lan 

hizkuntza izateko 

laguntza ematea. 

 

 

Erroltulo nagusia 

euskaraz jarri nahi 

duten  

establezimendu, 

elkarte eta enpresei 

laguntza ematea. 

koa 

euskalduntze

ko 

egitasmoetan 

(OLA plana, 

LANIN, 

EUSKARA 

KOMERTZI

ORA eta 

EUSKARA 

ELKARTER

A 

egitasmoak) 

parte hartzen 

duten 

establezimen

du, elkarte eta 

enpresak. 

 

Erroltulo 

nagusia 

euskaraz jarri 

nahi duten  

establezimen

du, elkarte eta 

enpresak. 

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasotzen dituzte 

Euskararen 

Gizarte 

Euskararen Gizarte 

Erakundeen 

Euskararen 

Gizarte 

Itunpeko

a 

1.000,00 € 1 

0701.481.335.00.07 

- Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

Indarraldia: 

Urtekoa 
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Erakundeen 

KONTSEILUAr

i laguntza 

KONTSEILUAren 

egitasmoak diruz 

laguntzea 

Erakundeen 

KONTSEIL

UA 

   

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Hizkuntz 

Eskubideen 

BEHATOKIAri 

laguntza 

Hizkuntz 

Eskubideen 

BEHATOKIAren 

egitasmoak diruz 

laguntzea 

Hizkuntz 

Eskubideen 

BEHATOKI

A 

Itunpeko

a 

1.000,00 € 1 

0701.481.335.00.08 

 

- Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

HAMAIKA 

Telebista 

kudeatzen duen   

DONOSTIALD

EA 

IKUSENTZUN

EZKOAK SAri 

dirulaguntza 

Euskal Herriko 

euskarazko 

hedabide txikiak 

bultzatzea, 

HAMAIKA 

Telebista 

kudeatzen duen   

DONOSTIALDEA 

IKUSENTZUNEZ

HAMAIKA 

Telebista 

kudeatzen 

duen   

DONOSTIA

LDEA 

IKUSENTZ

UNEZKOAK 

SA 

Itunpeko

a 

2.000,00 1 

0701.481.335.00.12 

- Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 
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KOAK SA diruz 

lagunduz. 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Udalaz gaindiko 

interes 

orokorreko 

erakundeei 

laguntzak 

Udalaz gaindiko 

erakundeei 

dirulaguntzak 

Euskararen aldeko 

ekintzak antolatu 

ditzaten 

Euskararen 

arloko udalaz 

gaindiko 

erakundeak 

Norgehia

goka 

3.040,00€ 1 

0701.481.335.00.01 

- Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Ikastetxeetako 

ikasleek 

osatutako 

Euskara taldeei 

laguntzak 

Ikastetxeetako 

ikasleek osatutako 

Euskara taldeei 

dirulaguntzak 

Euskararen aldeko 

ekintzak antolatu 

ditzaten 

Ikastetxeetak

o ikasleek 

osatutako 

Euskara 

taldeak 

Zuzenek

oa/Izend

una 

1.650,00€ 1 

0701.481.335.00.01 

- Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak 
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4. lerro estrategikoa: Kulturaren dinamizazioa 

Helburu orokorra: Oiartzungo kultura berreskuratzeko, herritarren artean kultura formakuntzarako eta kultur-aisialdia bultzatzeko 

laguntzak ematea, genero ikuspuntua kontuan hartuz. 

 

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntz

a mota 

Zenbateko

a (2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza 

plana: oinarri 

arautzaileek 

izan 

beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta 

plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Ibargain 

Musika 

Eskolarekin 

hitzarmena 

Musika 

irakaskuntza 

zerbitzuak eskaini 

oiartzuarrei 

Ibargain 

Musika 

Eskola 

Itunpekoa 105.000€ 1 

0801.480.334.00.0

3 

- Eskaera kopurua. 

- Emandako dirulaguntza 

kopurua, sexuagatik eta 

ikasmailagatik 

desagregatua. 

- Baztertutako eskaera 

kopurua. 

- Erabilitako kreditua eta 

dirulaguntzen batez 

bestekoa. 

- Ikasleek lortutako 

emaitzak. 

Indarraldia: 

Ikasturtea 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 



 

 

 

2022 – 2024 Dirulaguntzen plan estrategikoa  

 

19 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Soinuenea 

fundazioarekin 

hitzarmena 

Herri musika eta 

herri soinu-

tresnen ikerketa 

eta ezagutza 

bultzatzea.  

 

Herri musikaren 

eta herri soinu-

tresnen ondarea 

gordetzea 

bultzatzea. 

 

Herri musika eta 

herri soinu-

tresnen ezagutza 

Soinuenea 

fundazioa 

Itunpekoa  90.300 € 

3.600€ 

1 

0801.481.333.00.0

8 

1 

0801.481.334.00.0

3 

 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Bisitari kopurua 

sexuagatik 

desagregatuta. 

- Urtean 

antolatutako 

ekintzak eta parte 

hartzaile kopurua. 

 

 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 
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zabaltzea. Musika 

eskolak ematea. 

Luberri 

fundazioarekin 

hitzarmena 

Geologia, 

Paleontologia eta 

Lur Zientzien 

azterketa eta 

zabalkundea 

bultzatzea. 

Luberri 

fundazioa 

Itunpekoa  63.737,99 € 1 

0801.481.333.00.0

9 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Bisitari kopurua 

sexuagatik 

desagregatuta. 

 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Ohiko kultur 

ekitaldiak 

laguntzeko 

programa 

Herrian kultur 

ekitaldien 

antolaketa 

bultzatzea 

Kultu 

ekintzen 

antolatzailea

k 

 

Norgehiagok

a  

43.250,00 € 

 

1 

0801.481.334.00.0

1 

 

Eragile bakoitzak 

ekintzari buruz egindako 

memoria eta txosten 

ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

  

 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 
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- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

- Parte hartzaile 

kopurua: 

antolatzaileak eta 

ikusleak, 

sexuagatik 

desagregatuak. 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Erraldoi 

konpartsarekin 

hitzarmena 

Erraldoien 

inguruko ondarea 

berreskuratzea eta 

honen 

zabalkundea 

bultzatzea. 

Erraldoien 

konpartsa 

Itunpekoa 3.000,00 € 

 

1 

0801.481.334.00.0

5 

 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 
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Lartaun 

abesbatzarekin 

hitzarmena 

Oiartzunen 

kantugintzaren 

inguruko 

mugimendua 

bultzatzea.  

Lartaun 

Abesbatza 

Itunpekoa 4.000,00 € 1 

0801.481.334.00.0

7 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Ekintza kopurua eta 

bakoitzeko ikusle 

kopurua, sexuagatik 

desagregatua. 

 

Parte hartzaile kopurua, 

sexuagatik desagregatua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 

Ihote 

taldearekin 

hitzarmena 

Oiartzungo 

ihoteak sustatzea, 

antolatzea eta 

hauen 

zabalkundean 

laguntzea. 

Ihote taldea Itunpekoa 5.600,00 € 1 

0801.481.334.00.0

9 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Ekintza kopurua eta 

bakoitzeko ikusle 

kopurua, sexuagatik 

desagregatua. 

Parte hartzaile kopurua, 

sexuagatik desagregatua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 

Karaez-

Oiartzun 

senidetza 

Karaez herriarekin 

Oiartzunek duen 

senidetza 

bultzatzeko eta 

harremanak 

mantentzeko diruz 

laguntzea. 

Karaez-

Oiartzun 

senidetza 

taldea 

Itunpekoa 4.000,00 € 1 

0801.481.334.00.1

0 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 



 

 

 

2022 – 2024 Dirulaguntzen plan estrategikoa  

 

23 

Antzerkigintza 

bultzatzeko 

Salsa 

guztietako 

perrexila 

Oiartzungo 

antzerki 

taldearekin 

hitzarmena 

Antzerkigintza 

herrian sustatzeko 

eta ikastaroen 

gastuak 

ordaintzeko 

laguntzak 

Salsa 

guztietako 

perrexila 

Oiartzungo 

antzerki 

taldea 

Itunpekoa 16.000 € 

 

1 

0801.481.334.00.0

6 

 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Antolatutako ekintza, 

talde kopurua. 

 

Parte hartzaile kopurua, 

sexuagatik desagregatua. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 

Hitzen Lihoa 

taldearekin 

hitzarmena 

 

 

Euskal kultura: 

kantugintza, 

literatura, 

ahozkotasuna 

sustatzea 

Hitzen Lihoa Itunpekoa 10.000 € 0801.481.334.00.1

2 

 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Antolatutako ekintza, 

talde kopurua. 

 

Parte hartzaile kopurua, 

sexuagatik desagregatua. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 

Olarri 

taldearekin 

hitzarmena 

Oiartzunen 

helduen artean 

dantza sustatzea 

Olarri Itunpekoa 6.000,00 € 1 

0801.481.334.00.1

1 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Antolatutako ekintza 

kopurua. 

 

Parte hartzaile kopurua, 

sexuagatik desagregatua. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 



 

 

 

2022 – 2024 Dirulaguntzen plan estrategikoa  

 

24 

baldintza 

guztiak. 

Auzotako 

festak 

antolatzeko 

dirulaguntza 

Auzoetako festak 

antolatzen 

laguntzea 

Auzotako 

festa 

batzordeak. 

Aldeguna, 

Auzokalte, 

Klarene-

Altzibar, 

Santiyuk,  

Bizardia, 

Ugaldetxo 

Kultur 

taldea, 

Munandi 

Artaso 

Itunpekoa  

 

 

5.400,00 € 

5.400,00 € 

6.000,00 € 

 

5.400,00 € 

5.400,00 € 

6.324,00 € 

 

510,00 € 

5.400,00 € 

 

 

 

1 

0801.481.338.00.0

1 

1 

0801.481.338.00.0

2 

1 

0801.481.338.00.0

3 

 

1 

0801.481.338.00.0

4 

1 

0801.481.338.00.0

6 

1 

0801.481.338.00.0

7 

 

1 

0801.481.338.00.0

8 

Urteko memoria eta 

txosten ekonomikoa. 

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Antolatutako 

ekintza kopurua. 

- Auto-finantzaketa 

- Antolaketan parte 

hartzen duten 

pertsona kopurua 

sexuagatik 

desagregatuta 

- Festetan parte 

hartzen duten 

pertsona kopurua 

sexuagatik 

desagregatuta. 

- Parekidetasunera

ko hartutako 

neurri kopurua. 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 
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1 

0801.481.338.00.0

9 

Ez-ohiko kultur 

ekitaldiak 

Aurreikusi gabeko 

kultur ekintzak 

antolatzen 

laguntzea. Urtero 

egiten ez diren ez-

ohiko kultur 

ekintzak 

antolatzea. 

Kultur 

ekintzen 

antolatzailea

k 

Norgehiagok

a deialdia 

6000 € 1 

0801.481.334.00.1

6 

Eragile bakoitzak 

ekintzari buruz egindako 

memoria eta txosten 

ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

Parte hartzaile kopurua: 

antolatzaileak eta 

ikusleak, sexuagatik 

desagregatuak. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 
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ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Arte eta Kultur 

sorkuntzarako 

proiektuen 

programa 

 

Zinema, arte 

ederrak eta 

ikusentzunezkoeta

n sortzaileen 

proiektuak 

laguntzea. 

Sortzaileak, 

ekimenen 

antolatzailea

k 

Norgehiagok

a deialdia 

6.000 € 0801.481.334.00.0

8 

 

Sortzaile, ekintzaile 

bakoitzak ekintzari buruz 

egindako memoria eta 

txosten ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

Parte hartzaile kopurua: 

antolatzaileak eta 

ikusleak, sexuagatik 

desagregatuak. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 
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diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Gazte 

sortzaileen 

kultur 

programa 

Gazte sortzaileen 

kultur ekimenak 

sustatu eta gazteen 

parte hartzea 

handitzea 

Gazte 

sortzaileen 

elkartea 

Itunpekoa 20.000 € 0801.481.334.00.1

3 

 

Burutako ekintza 

kopurua, urteko memoria 

eta txosten ekonomikoa 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzare

n 

izaerarengatik 

ez dago 

oinarrien 

beharrik 

Xanistebanetak

o ekitaldien 

egitaraua 

Xanisteban 

festetan herriko 

elkarteen parte 

hartzea sustatzea 

Herriko 

elkarteak 

Norgehiagok

a 

50.000 € 0801.481.338.00.1

0 

 

Antolatzaile bakoitzak 

ekintzari buruz egindako 

memoria eta txosten 

ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 
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- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

Parte hartzaile kopurua: 

antolatzaileak eta 

ikusleak, sexuagatik 

desagregatuak. 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Manuel 

Lekuona Beka 

Kulturaren eta 

ondarearen 

inguruko ikerketa 

lanak bultzatzea 

Norbanakoa

k 

Norgehiagok

a 

6.000 € 0801.480.334.00.0

2 

 

Antolatzaile bakoitzak 

ekintzari buruz egindako 

memoria eta txosten 

ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 
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- Baztertutako 

eskaera kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa. 

Parte hartzaile kopurua: 

antolatzaileak eta 

ikusleak, sexuagatik 

desagregatuak. 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

 

5. lerro estrategikoa: Ingurumena eta landa garapena 

Helburu orokorra: Oiartzunen ingurumena zaintzeko, landa-guneak mantentzeko jarduerak sustatzeko eta lehenengo sektorearekin 

harremana duten ekintzak genero ikuspegitik indartzea eta bultzatzea da helburua. 

 

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek 

izan beharreko 
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oinarrizko 

lerroak eta 

plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Dirulaguntzak 

ingurumenarekin 

lotura dutenak 

Oiartzunen 

ingurumena 

zaintzen duten 

ekintzak 

antolatzea 

bultzatzea 

Herriko 

eragile 

edota 

herritarrak 

Norgehiagoka  2.200€ 1 

0901.481.170.00.01 

Eragile bakoitzak 

ekintzari buruz 

egindako memoria 

eta txosten 

ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera 

kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

- Baztertutako 

eskaera 

kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez 

bestekoa. 

Parte hartzaile 

kopurua: 

antolatzaileak eta 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 
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ikusleak, sexuagatik 

desagregatuak 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Hondakinen 

tratamenduaren 

ondorioak 

aztertzeko 

hitzarmena 

Hiri 

hondakinetan 

sortzen den 

errefusa 

tratatzeko 

azpiegiturek 

inguruan 

sortzen 

dituzten 

ondorioak 

aztertzea.  

Zubieta 

Lantzen 

Itunpekoa 800€ 0901.481.170.00.02 

 

Urtero proiektua eta 

emaitzak aurkeztu 

behar dituzte: zenbat 

lagin aztertu dituzten, 

nola eta zein emaitza 

eman dituzten.  

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Lurbizi 

programaren 

baitan lehen 

sektorea 

sustatzeko 

laguntza 

programa 

Lehen 

sektoreko 

ustiapenei 

dirulaguntzak 

Oiartzungo 

ustiapenak 

Norgehiagoka 20.000 € 0903.480.414.00.02 

 

Ustiapen bakoitzak 

ekintzari buruz 

egindako memoria 

eta txosten 

ekonomikoa.  

 

Adierazle hauek ere 

kontuan hartuko dira: 

- Eskaera 

kopurua  

- Emandako 

dirulaguntza 

kopurua 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 
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- Baztertutako 

eskaera 

kopurua. 

- Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez 

bestekoa. 

Parte hartzaile 

kopurua: ustiapenak, 

titularrak sexuagatik 

desagregatuak. 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Iraunkortasun 

energetikoa 

Udal 

eraikinetan 

dauden 

ikastetxe 

publikoetan 

iraunkortasun 

energetikoa 

bultzatzea. 

Ikastetxeak Itunpekoa 6.000,00€ 1 

0504.481.165.00.01 

Urtean energia 

elektrikoan 

aurreztutako dirua 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 
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6. lerro estrategikoa: Gizarte ekintza 

Helburu orokorra: Oiartzuar guztien ongizatea bermatzeko ekintzak antolatzea eta bultzatzea da helburua, bereziki bereizkeria 

anizkoitza gainditzeko. Horretarako pertsonei eta elkarteei dirulaguntzak ematea da helburua. Bestalde, beste herrialdetako egoera larriei 

laguntzeko lerroak ere bultzatuko dira.  

 

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek 

izan beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta 

plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Familiei 

laguntzak 

Babesgabetasun, 

menpekotasun 

edo gizarte  

bazterkeria 

egoerak prebenitu, 

ekidin edo gutxitu 

Premiazko 

egoeran dauden 

norbanakoak 

edo familiak 

Norgehiagoka 115.000,00 

€  

 

1 

1001.480.231.00.02 

Onuradun 

bakoitzaren 

egoera Ongizate  

saileko 

teknikariek 

baloratzen dute. 

Dagokion 

diagnostikoa egin 

ondoren, 

dirulaguntzak 

ematea Esku-

hartze plangintza 

baten arabera 

egiten da. Esku 

hartze  plangintza 

hori  kontrolerako 

Indarraldia: 

Urtekoa, deialdia 

urte osoan irekita 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 
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eta 

dirulaguntzaren 

jarraipenerako 

tresna  nagusia 

da. 

Adierazle hauek 

ere kontuan  

hartuko dira, 

sexuagatik 

desagregatuak: 

- Onartutako 

Eskaera kopurua 

generoaren 

arabera  

-Emandako  

dirulaguntza 

kopurua 

-Bazterkeria 

egoeren eskaera 

kopurua 

-Menpekotasun 

egoeren eskaera 

koporua 

-Familiek 

egindako eskaera 

kopurua 

-Norbanakoek 

egindako eskaera 

kopurua 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 
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-Adingabekoen 

babeserako 

eskaera kopuruak. 

-Presoen eskaeren 

kopurua 

-Markatutako 

helburuak bete 

dituzten eskaera 

kopurua. 

-Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa 

 

Zailtasun 

egoeran 

dauden haurrei 

laguntzak 

Babesgabetasun 

arrisku egoeran 

dauden  

adingabekoen 

gizarteratzea 

bultzatu 

Babesgabetasun 

arrisku egoeran 

dauden 

adingabekoak  

eta beraien 

familiak 

Norgehiagoka 30.000,00€ 1 

1001.480.231.00.04 

Onuradun 

bakoitzaren 

egoera Ongizate  

saileko 

teknikariek 

baloratzen dute. 

Dagokion 

diagnostikoa egin 

ondoren, 

dirulaguntzak 

ematea Esku-

hartze plangintza 

baten arabera 

egiten da esku-

hartze  plangintza 

hori  kontrolerako 

Indarraldia: 

Urtekoa, deialdia 

irekita urte osoan 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 
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eta 

dirulaguntzaren 

jarraipenerako 

tresna  nagusia 

da. 

Adierazle hauek 

ere kontuan  

hartuko dira, 

sexuagatik 

desagregatuak: 

-Onartutako 

Eskaera kopurua  

-Babestutako  

adingabekoen  

kopurua 

-Emandako  

dirulaguntza 

kopurua 

-Ekintza mota 

bakoitzeko 

eskaera kopurua. 

-Markatutako 

helburuak bete 

dituzten eskaera 

kopurua. 

-Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa 

 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 
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Gizarte 

larrialdietarako 

laguntzak 

Gizarte-

bazterkeriako 

egoerak prebenitu, 

saihestu edo 

leundu 

 

Gizarte-

bazterkeria 

prebenitzeko, 

saihesteko edo 

arintzeko 

beharrezko 

diren gastu 

espezifikoei, 

ohikoei nahiz 

ezohikoei, aurre 

egiteko behar 

beste baliabide 

ez duten 

pertsonak. 

Gizarte-

marjinazioko 

egoerak 

prebenitu, 

saihestu edo 

leundu 

 

Urtekoa 90.000,00 € 1 

1001.480.231.30.01 

Onuradun 

bakoitzaren 

egoera Ongizate  

saileko 

teknikariek 

baloratzen dute. 

Dagokion 

diagnostikoa egin 

ondoren, 

dirulaguntzak 

ematea Esku-

hartze plangintza 

baten arabera 

egiten da.esku 

hartze  plangintza 

hori  kontrolerako 

eta 

dirulaguntzaren 

jarraipenerako 

tresna  nagusia da. 

Adierazle hauek 

ere kontuan  

hartuko dira, 

sexuagatik 

desagregatuak: 

 

- Onartutako 

Eskaera kopurua 

generoaren 

arabera  

Indarraldia: 

Deialdia irekita 

urte osoan 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 
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-Emandako  

dirulaguntza 

kopurua 

-Bazterkeria 

egoeren eskaera 

kopurua 

-Menpekotasun 

egoeren eskaera 

kopurua 

-Familiek 

egindako eskaera 

kopurua 

-Norbanakoek 

egindako eskaera 

kopurua 

-Eskaera koprua 

jatorriaren  baitan 

-Eskaera kopurua 

laguntza 

kontzeptu 

bakoitzeko. 

 -Erabilitako 

kreditua eta 

dirulaguntzen 

batez bestekoa 

-  

El Watan 

Elkartearekin 

hitzarmena 

Sahararen alde   

lan egin duen 

elkartearen 

funtzionamendu 

El watan 

Elkartea 

Itunpekoa 7.000,00 € 

6.000,00 € 

1 

1001.481.230.20.01 

1 

1001.481.230.20.04 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 
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gastuei aurre egin 

eta udako oporrak 

bakean 

programarako 

laguntza ematea 

-Etorritako haur 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

-Parte hartu duen  

familia kopurua 

Dirulaguntzaren 

izaerarengatik ez 

dago oinarrien 

beharrik 

Kilirikupe 

elkartearekin 

hitzarmena 

Emakumeen 

ahalduntzea 

bultzatzeko 

ekintzak 

antolatzen 

laguntzea 

Killirikupe Itunpekoa 5.000,00 € 1 

1001.481.230.20.03 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

-Ekintza kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Garabiderekin 

hitzarmena 

Garapenerako 

lankidetza 

programen 

eremuan 

proiektuak 

exekutatzen 

laguntzea, 

garatzeko bidean 

dauden 

nazioetako 

herritarren egoera 

Garabide 

Elkartea 

Itunpekoa 4.000,00 € 1 

1001.481.230.20.11 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

-Ekintza kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzaren 

izaerarengatik ez 

dago oinarrien 

beharrik 
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sozioekonomikoa 

hobetzeko 

Giza 

lankidetzarako 

dirulaguntzak 

Garapen bidean 

dauden herrialdeei 

laguntzeko 

ekintzak 

bultzatzea 

Garapen bidean 

dauden 

herrialdeetan 

ekintzak 

gauzatzen 

dituzten 

erakundeak 

Zuzenak  850 € 1 

1001.481.230.20.07 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

-Ekintza kopurua 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzaren 

izaerarengatik ez 

dago oinarrien 

beharrik 

Harri Beltza 

elkartearekin 

hitzarmena 

Hiesaren 

arazoaren aurrean 

prebentzioa, 

sentsibilizazioa 

eta laguntza 

emozionala 

gizarteari 

eskaintzea  eta  

GIB / 

Hiesadunekin  eta 

hepatitis 

Cdunekin batera 

lan egitea  , haien 

normalizazioaren 

alde lan eginez  

bazterkeria eta 

estigmatizatzearen  

aurka. 

 

 

Harri Beltza 

elkartea 

Itunpekoa 6.000,00 € 1 

1001.481.230.20.08 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik 

desagregatua. 

 

- Ekintza 

kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzaren 

izaerarengatik ez 

dago oinarrien 

beharrik 
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Osasun 

Pastoralaren 

ekintzak 

Adinekoen 

dinamizazio 

ekintzak 

bultzatzen 

laguntzea 

Osasun 

Pastorala 

Zuzena 550,00 € 1 

1001.481.230.20.09 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Dirulaguntzaren 

izaerarengatik ez 

dago oinarrien 

beharrik 

Oiartzungo 

Odol Emaileen 

elkartearekin 

hitzarmena 

Odol emateko 

kanpainak 

bultzatu eta 

antolatu 

Oiartzungo 

Odol emaileak 

Zuzena 600,00 € 1 

1001.481.230.20.10 

. Urteko  

memoria eta 

txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua 

-Ekintza kopurua 

Indarraldia: 

 

Dirulaguntzaren 

izaerarengatik ez 

dago oinarrien 

beharrik 

Arraztalo 

elkartearekin 

hitzarmena 

Gaixotasun 

psikikoa duten 

pertsona eta 

beraien familien 

bizitza hobetzea 

Gaixo 

psikikoak 

eta beraien 

familiak 

Gizarte 

orokorrean 

Arraztalo 

Elkartea 

Itunpekoa 53.000,00 € 1 

1001.481.231.00.03 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua 

-Ekintza kopurua 

 

 

 

 

 

 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Agipad 

elkartearekin 

hitzarmena 

Menpekotasunen 

prebentzioa 

Herriko 

ikastetxeak 

Itunpekoa 10.000 € 1 

1001.481.231.00.06 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

Indarraldia: 

Urtekoa 
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Oiartzungo 

herria 

Agipad 

Elkartea 

-Partehartzaile 

kopurua 

-Ekintza kopurua 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Gazte Izanak 

elkartearekin 

hitzarmena 

Oiartzungo 

jubilatu elkarteak 

jarduerak egitea 

eta zahartze 

aktiboa 

bultzatzea. 

Gazte Izanak Itunpekoa 11.000 €  1 

1003.481.337.10.01 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua 

generoaren baitan 

-Ekintza kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Gazte Izanak 

elkarteari 

lokalaren 

gastuak 

ordaintzen 

laguntzeko 

lerroa 

Oiartzungo 

jubilatu elkarteari 

Mendiburu 14ko 

egoitza berria egin 

bitartean behin-

behineko 

egoitzaren 

gastuak 

ordaintzen 

laguntzea 

Gazte Izanak Itunpekoa 10.000 € 1003.481.337.10.02 

 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua 

generoaren baitan 

-Ekintza kopurua. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 
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ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

HELTA Emakumeen 

partehartzea 

bultzatu 

Herriko 

emakumeak eta 

gizonezkoak 

Itunpekoa 67.000,00€  

1 

1001.481.230.20.02 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua 

generoaren baitan 

-Ekintza kopurua 

-Partehartzaile 

kopurua tailer 

bakoitzeko 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Agintzari Ikastetxeetan 

hezkidetza eta 

elkarbizitzaren 

inguruko ekintzak 

gauzatzea, besteak 

beste teknologia 

berrien inguruan 

Agintzari Itunpekoa 40.600,00 1 

1001.481.231.00.08 

Urteko  memoria 

eta txosten 

ekonomikoa 

-Partehartzaile 

kopurua 

generoaren baitan 

-Ekintza kopurua 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 
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7. lerro estrategikoa: Gazteriaren sustapena 

Helburu orokorra: Oiartzungo haur, nerabe eta gazteak aktibatu eta ekintza parekideak antolatzeko dirulaguntzak ematea. 

 

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Diru 

laguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2022) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek izan 

beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Oinherri 

Hezitzaileak 

Susttatzeko 

Elkartearekin 

hitzarmena 

Asia-eredu 

berritzailea 

garatzea eta 

gauzatzea 

 

Herri 

hezitzaileak 

egituratzen diren 

zazpi 

printzipioak 

sustatzea 

 

 

Oinherri 

Hezitzaileak 

Sustatzeko 

Elkartea 

Itunpekoa 2.000,00 € 1 

1101.481.337.20.01 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

-Ekintza/jardunaldi 

kopurua 

 

 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza 

guztiak. 

 

Agerrealde 

Kultur 

Elkartearekin 

hitzarmena 

Gazteen artean 

jarduera sozio 

kulturalak  

bultzatzea 

Agerrealde 

Kultur 

Elkartea 

Itunpekoa 1.000,00 € 1 

1101.481.337.20.02 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 
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Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza 

guztiak. 
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8. lerro estrategikoa: Kirol sustapena 
Helburu orokorra: Oiartzunen jarduera fisikoa sustatu, herritar aktiboak eta osasuntsuak hazi eta kirolaren bitartez herritarren ongizatea bermatzeko kirol taldeei 

eta eragileei genero ikuspegia bermatuz laguntzea da helburua.  

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Diru 

laguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2019) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2019) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek 

izan beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta 

plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Kirol elkarteen 

funtzionamendu 

gastuetarako 

dirulaguntzak 

Kirol taldeen 

funtzionamendurako 

laguntzak ematea 

Oiartzunen kirola 

eta jarduera fisikoa 

bultzatzeko. 

Kirol elkarteak Norgehiagoka 54.000,00 € 1 

1102.481.341.00.02 

- eskaera 

kopurua 

- atzera bota 

diren eskaera 

kopurua 

- banatu den 

kopurua eta 

diru laguntzen 

batez besteko 

kopurua 

- jardueraren 

arabera beste 

adierazle 

batzuk 

- genero 

estereotipo eta 

rolak 

eraldatzera 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

diru laguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

diru laguntza 

emateko 

kontzeptuak 

eta irizpideak, 



 

 

 

2022 – 2024 Dirulaguntzen plan estrategikoa  

 

47 

bideratutako 

ekintza 

kopurua. 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Kirol probak 

antolatzeko 

dirulaguntzak 

Oiartzunen 

antolatzen diren 

kirol jarduera 

ekitaldietan 

laguntzea.  

Kirol elkarteak 

eta 

norbanakoak 

Norgehiagoka 13.000,00 € 1 

1102.481.341.00.03 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

diru laguntzak 

arautzen 

dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek 

horien xedea 

eta helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

diru laguntza 

emateko 
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kontzeptuak 

eta irizpideak, 

diru‐laguntzen 

justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, 

diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa 

eta hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 

Eskola kirola Haurrek jarduera 

fisikoa egin dezaten 

bultzatzea. 

Elizalde Herri 

Eskola eta 

Haurtzaro 

Ikastola 

Itunpekoa 55.000,00 € 1 

1102.481.326.00.05 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko diru 

laguntza mota, 

non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 
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CDN Hondar 

Irun Oarsoaldea 

Bidasoa XXI 

Igeri Taldeari 

dirulaguntza 

Bidasoa eta 

Oarsoaldea 

eskualdeetan 

igeriketa eta beste 

disziplinen 

praktikak sustatzea 

CDN Hondar 

Irun 

Oarsoaldea 

Bidasoa XXI 

Igeri Taldea 

Itunpekoa 1.500,00€ 1 

1102.481.341.00.04 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

OTXE 

Oarsoaldea 

Txirrindularitza 

Taldeari 

dirulaguntza 

Eskualdeko 

txirrindularitzako 

kirol -jarduera 

bultzatzea 

OTXE 

Oarsoaldea 

Txirrindularitza 

Taldea 

Itunpekoa 1.750,00€ 1 

1102.481.341.00.05 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

-Ekintza 

kopurua 

 

 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Haurtzaro 

Mendi Taldeari 

dirulaguntza 

Mendizaletasuna 

bultzatzea 

Haurtzaro 

Kirol Elkartea 

(mendi taldea) 

Itunpekoa 1.200,00€ 1 

1102.481.341.00.07 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

Indarraldia:  

Urtekoa 
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-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

-Ekintza 

kopurua 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Girizia 

Mendizale 

Elkarteari 

dirulaguntza 

Mendia sustatzea Girizia 

Mendizale 

Elkartea 

Itunpekoa 2.500,00€ 1 

1102.481.341.00.08 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

-Ekintza 

kopurua 

 

Indarraldia:  

 4 urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Euskal Makil 

Joko Taldeari 

dirulaguntza 

Makil borroka 

sustatzea 

Mikel Donea 

Euskal Makil 

Joko Taldea  

Itunpekoa 1.400,00€ 1 

1102.481.341.00.09 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

- Parte hartzaile 

kopurua, 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 
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sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Lartaun 

Zikloturista 

Txirrindularitza 

Kirol Elkarteari 

dirulaguntza 

Txirrindularitza 

bultzatzea 

Oiartzungo 

Lartaun 

Zikloturista 

Txirrindularitza 

Kirol Elkartea 

Itunpekoa 750,00€ 1 

1102.481.341.00.10 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

 

 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 

Mindara 

Elkarteari 

dirulaguntza 

Jarduera fisiko 

inklusiboa, kirol 

egokitua, aisia 

hezitzailea sustatzea 

eta garatzea 

Mindara 

Elkartea 

Itunpekoa 2.500,00€ 1102.481.341.00.11  

 

Urteko memoria 

eta txosten 

ekonomikoa. 

 

-Parte hartzaile 

kopurua, 

sexuagatik eta 

ekintzagatik 

desagregatua. 

Indarraldia:  

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak 

eta ordenantza 

orokorrak 
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-Ekintza 

kopurua 

 

 

ezartzen 

dituzten 

baldintza 

guztiak. 
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9. lerro estrategikoa: Berdintasunaren sustapena 

Helburu orokorra: Oiartzunen ikuspegi feminista eta parekidetasuna bultzatzea helburu duten ekintzak laguntzea da helburua.  

 

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2019) 

Aurrekontu 

aplikazioa (2019) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek izan 

beharreko 

oinarrizko 

lerroak eta plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Parekidetasuna 

bultzatzeko 

ekintzetarako 

dirulaguntzak 

Oiartzunen 

feminismoa landu 

eta 

parekidetasunaren 

bidean ekintzak 

egitea eta 

laguntzea da 

helburua 

Herriko 

elkarteak 

Norgehiagoka 5.000€ 1 

1005.480.231.50.09 

- eskaera kopurua 

- atzera bota diren 

eskaera kopurua 

- banatu den 

kopurua eta 

dirulaguntzen 

batez besteko 

kopurua 

jardueraren 

arabera beste 

adierazle batzuk.. 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Arloan dauden 

dirulaguntzak 

arautzen dituzten 

Araudiek eta 

oinarriek horien 

xedea eta 

helburuak, 

hartzaileak eta 

parte‐hartze 

baldintzak, 

dirulaguntza 

emateko 

kontzeptuak eta 

irizpideak, diru‐
laguntzen 
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justifikazioa, 

diruz lagun 

daitekeen 

gehieneko 

zenbatekoa, diruz 

lagundutako 

ekintzen 

justifikazioa eta 

hartzaileen 

betebeharrak 

jasoko dituzte 
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10. lerro estrategikoa: Bizikidetzaren sustapena 

Helburu orokorra: Oiartzunen bizikidetza lantzea eta elkarrizketa esparruen sustapena 

 

  

Programaren 

deskribapena 

Helburua Hartzaileak Dirulaguntza 

mota 

Zenbatekoa 

(2022) 

Aurrekontu 

aplikazioa (20) 

Adierazleak Ekintza plana: 

oinarri 

arautzaileek izan 

beharreko 

oinarrizko lerroak 

eta plana 

gauzatzeko 

egutegia 

Oiartzunen 

egon diren giza 

eskubideen 

urraketen 

ikerketa 

Oiartzungo egon 

diren giza 

eskubideen 

urraketak 

ikertzea eta 

bizikidetza 

sustatzea 

Aranzadi 

Elkartea 

Hitzarmena 

Itunpekoa 

20.000€ 1 

0101.481.912.00.02 

 

Txostena, 

webgunea osatzea, 

sentsibilizazio eta 

komunikazio 

ekintzak egitea, 

testigantza 

kopurua, balantze 

ekonomikoa. 

Indarraldia: Lau 

urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza 

mota, non 

hitzarmenak eta 

ordenantza 

orokorrak 

ezartzen dituzten 

baldintza guztiak. 

Kattin Txiki 

elkartearekin 

hitzarmena 

 

Memoria 

Historikoaren 

inguruko 

jarduerak  

Kattin Txiki Itunpekoa 3000 € 1 

0801.481.336.00.01 

Burutako ekintza 

kopurua, urteko 

memoria eta 

txosten 

ekonomikoa 

Indarraldia: 

Urtekoa 

 

Itunpeko 

dirulaguntza mota, 

non hitzarmenak 
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eta ordenantza 

orokorrak ezartzen 

dituzten baldintza 

guztiak. 

 


