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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2021, abuztuak 10. Asteartea152. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Getxoko Udalaren eta Erakunde Autonomoen Diru-laguntzen Plan Estrategi-
koa 2020-2023 aldatzea.

Getxoko Udalaren eta Erakunde Autonomoen Diru-laguntzen 2020-2023 Plan Estra-
tegikoa aldatzeko erabakia hartu du Getxoko Udaleko Osoko Bilkurak, 2021eko uztaila-
ren 29an egindako bilkuran. Hona hemen edukia:

1.  Getxoko Udalaren eta erakunde autonomoen Diru-laguntzen Plan Estrategikoa 
2020-2023 aldatzea. Honela geratuko da 4.4 ataleko taula («2020-2023 aldirako 
jarduera-ildo estrategikoak»):

Eskumen arloa Ildo estrategikoa (2020-2023) Helburuak, ildo zehatzak (2020-2023)

Idazkari nagusia 1. Instituzionaleko diru-laguntzak 1.1 Udal talde politikoak

Gizarte-kohesioa 2. Gizarte-laguntzak 2.1. Aldizkakoak ez diren udal laguntzak
2.2. Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
2.3. Nagusientzako laguntzak egoitzetan sartzeko
2.4. Alokairua ordaintzeko laguntzak, birkokatzeko
2.5. Familia errefuxiatuentzako laguntzak. Auzolana Programa
2.6.  Kiroldegietan konfinatutako etxerik gabeko pertsonentzako 

diru-laguntzak

3.   Irabazi asmorik gabeko gizarte 
ekintzako erakundeak

3.1. IAGE
3.2. Gurutze Gorria
3.3. Gaude elkartea
3.4. Apnabi elkartea
3.5. Sindrome de Down fundazioa
3.6. Caritas
3.7. Sarekide elkartea
3.8. Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK)
3.9. Bizkaiko elikagaien bankua
3.10. Pertsonalde
3.11. DYA Elkartea
3.12. Hijas de la Caridad elkartea
3.13. Sortarazi elkartea

4. Garapenerako lankidetza 4.1.  Garapenerako lankidetzarako eta ekintza humanitarioko 
proiektuak egiteko dirulaguntzak

4.2.  Sahara hitzarmena
4.3. Euskal Fondoa proiektuak
4.4. SolidariUP

5. Berdintasuna 5.1. Bekak

6. Hezkuntza 6.1.  Getxoko familientzako dirulaguntzak seme-alaben hezuntza 
gastu orokorretarako

7. Gazteria 7.1.  «Wanted» programaren esparruan proiektuak garatzeko la-
guntzak.

8. Envejecimiento Activo 8.1. Ajane elkartea
8.2. Ibar Nagusien Etxea elkartea
8.3. Urtealaiak elkartea

9.  Kulturartekotasuna eta 
inmigrazioa

9.1. Getxoko Etorkinen Plataforma Federazioaren fundazioa
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Eskumen arloa Ildo estrategikoa (2020-2023) Helburuak, ildo zehatzak (2020-2023)

Gobernu Irekia 
eta Modernizazioa

10. Euskera 10.1.  Euskara ikasteko dirulaguntzak baliabide ekonomiko nahi-
korik ez dutela frogatzen duten getxotarrentzat

10.2.  Euskaltegietan hizkuntza gaitasuna hobetzen diharduten 
6-15 urte arteko ume eta gazteentzako laguntzak

10.3.  Euskara ikasteko dirulaguntzak udaleko zinegotzientzat eta 
langileentzat

10.4.  Laguntzak gidabaimena ateratzeko azterketa euskaraz egi-
teagatik

10.5.  Aisialdiko begirale eta zuzendari agiria lortzeko euskarazko 
ikastaroetarako dirulaguntzak

10.6.  Dirulaguntzak errotuluak, olanak eta ibilgailu komertzialak 
euskaraz ipintzeko

10.7.  Eskola-orduz kanpoko jardueretan euskara sustatzeko diru-
laguntzen deialdia

10.8.  Euskal kultura sustatzea: auzoetako Olentzeroei dirulaguntzak
10.9.  Euskal kultura sustatzea: umeentzako San Juan suetarako 

dirulaguntzak
10.10.  Euskal kultura sustatzea: kultur ekitaldiak garatzeko lokala 

diruz laguntzea
10.11. ALBE, Algortako Bertso Eskola
10.12. Bizarra Lepoan 
10.13. Egizu
10.14. Hiruka
10.15. Euskaraldia

Kontratazioa, 
Ondarea eta 
Etxebizitza

11.  Ondare historiko-artistikoa 
babestea eta artatzea

11.1.  «Portuzarra» Algortako Portu Zaharreko bizilagunen elkartea

12.  Etxebizitza 12.1. Gazteen alogera sustatzea
12.2.  Bizitegi-eraikinetarako birgaikuntza- eta irisgarritasun-la-

guntzak
12.3. Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea

Sustapen 
ekonomikoa

13. Enpleguaren sustapena 13.1. Lanbide diru-laguntzak

14. Sustapen ekonomikoa 14.1.  AGE Merkataritza eta Ostalaritza Elkarteak
14.2. IAGE Eremu estrategikoen elkarteak
14.3. Enpresentzako diru-laguntzak. Dinamizazio-ekintzak
14.4. Turismo-enpresentzako diru-laguntzak. Jarduera erregularrak
14.5.  Turismo-enpresentzako diru-laguntzak. Egokitzapen tekno-

logikoa
14.6.  IAGE Merkataritza eta Ostalaritza Elkarteak. Funtzionamen-

dua
14.7.  IAGE Merkataritza eta Ostalaritza Elkarteak. Asoziazionis-

moa sustatzea.
14.8. Serifalaris
14.9. Estrategiko proiektuak. Getxo Moda
14.10. Estrategiko proiektuak
14.11. Bekak eta sariak
14.12.  Aparteko laguntzak egoera berezietan establezimenduak 

eta enpleguak mantentzeko
14.13. Getxo Bono diru-laguntzak apartekoak

Azpiegiturak, 
obrak eta 
zerbitzuak. 
Ingurumena

15. Ingurumena 15.1. IAGE

OAL Getxo 
Kirolak

16. Kirolaren sustapena 16.1. Kirol kublei diru-laguntzak (Oinarrizko kirolaren garapena)
16.2.  Kirol kublei diru-laguntzak (Lehiaketako kirol jarduerak eta 

errendimenduko kirolariak)
16.3. Kirol kublei diru-laguntzak (Gertaerabidezko jarduerak)
16.4. Kirol kublei diru-laguntzak (Ekitaldeak kudeatzea)
16.5. Kirol kublei diru-laguntzak (Bertako kirolaren sustapena)
16.6. Kirol kublei diru-laguntzak (Muturreko kiroleko jardueretan)
16.7. Kirol kublei diru-laguntzak (Herri jaietako kirol jarduerak)
16.8. Kirol kublei diru-laguntzak (Getxo markako espazioak)
16.9. Kirol kublei diru-laguntzak (Kirol proiektu estrategikoak)
16.10.  Kirol kublei diru-laguntzak (Urezko kiroletako materialean 

inbertsioa)
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2021, abuztuak 10. Asteartea152. zk. 3. orr.

Eskumen arloa Ildo estrategikoa (2020-2023) Helburuak, ildo zehatzak (2020-2023)

OAL Getxo 
Kirolak

16. Kirolaren sustapena 16.11. Kirol kublei diru-laguntzak (Oroitzapenezko ekitaldiak)
16.12.  Kirol kublei diru-laguntzak (Behin behineko Nazioarteko eki-

taldi ofizialak Eventos internacionales oficiales de carácter 
ocasional)

16.13. Kirol kublei diru-laguntzak (Emakumezko kirolaren Sustatzea)

OAL Kultur Etxea 17. Kultur sustapena 17.1. IAGE
17.2. Sariak eta bekak
17.3. Konpentsazio ekonomikoak
17.4.  Udalerriko jai eta ekitaldi soziokultural esanguratsuak anto-

latzeko ematen diren laguntzak
17.5.  Kultura eta sormen-sektore amateur, asoziatibo eta profe-

sionalarentzako laguntzak
17.6. Utopian antzerki eskola
17.7. Aldai patronatua
17.8. Begihandi Kultur Elkartea
17.9. Udal kultur instalazioetan jarduerak sustatzeko dirulaguntzak

OAL Musika 
Eskola

18. Musika kultura sustatzea 18.1 Bekak
18.2 Proszenia Beka

   Proposamen honekin batera doa 2020/2023 Diru-laguntzen Plan Estrategikoa-
ren Fitxen A3 eranskin berria.

2.  Akordio hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Diru-laguntzen datu-base nazionalean 
eta udalaren webgunean argitaratzeko agintzea.

3.  Akordio hau udal arlo guztiei eta erakunde autonomoei jakinaraztea.
Getxon, 2021eko abuztuaren 2an.—Idazkaritza Nagusia eta Herritarren Segurtasu-

neko Zinegotzia, Keltse Eiguren Alberdi
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A3 ERANSKINA
DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO PLAN ESTRATEGIKOA 2020-2023 FITXAK

ARLO ESKUMENDUNA
IDAZKARI NAGUSIA

1. Ildo Estrategikoa.—Izaera instituzionaleko diru-laguntzak
Helburu estrategikoa

Talde politikoei eta erakunde-ordezkaritzari egin beharreko transferentzia arrunten 
gaian legea betetzea.

Berariazko helburua
Talde politikoen diru-laguntzak.

Berariazko helburuarekin lortzea nahi den emaitzak
Gaian indarrean dagoen legeria betetzea. TOALaren 73.3 artikulua eta osoko bilku-

raren erabakia.

Berariazko helburuaren emaitzak lortzeko epea
Urterokoa.

Lortzea nahi den emaitzak norainokoak diren neurtzeko modua (adierazlea)
Ratio-adierazleak: gaian indarrean dagoen legeria betetzea.

Finantzatzeko iturriak
Udal aurrekontuan ezarritakoa.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak ildo eta ekitaldi bakoitzean bideratutako aurrekontuko diru 

erabilgarriaren gehieneko mugaraino izango dira.

Diru-laguntza emateko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura osoko bilkuraren erabakiaren 

eta dagozkion ebazpenen bidez izango da.

Ekintza-plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduera-plana talde politikoen parte-hartzearekin 

bat etorriz egingo da.

ARLO ESKUMENDUNA
GIZARTE-KOHESIOA

2. ildo estrategikoa.—Gizarte-laguntzak
Helburu estrategikoa

Getxotarren eta Getxoko familien premia sozialez arduratzea.

Helburu zehatzak
2.1. Aldizkakoak ez diren udal laguntzak.
2.2. Gizarte Larrialdietarako Laguntzak.
2.3. Nagusientzako laguntzak egoitzetan sartzeko.
2.4. Alokairua ordaintzeko laguntzak, birkokatzeko.
2.5. Familia errefuxiatuentzako laguntzak. Auzolana Programa.
2.6. Kiroldegietan konfinatutako etxerik gabeko pertsonentzako diru-laguntzak.
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Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
2.1. Gizarte bazterketa prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezkoak diren 

gastu zehatzak ordaintzen laguntzea, apartekoak, baliabide nahiko ez duten udalerriko 
biztanleei.

Laguntzak udalez gaindiko eremuan indarrean dagoen legedian aurreikusitako pres-
tazio eta gizarte-baliabide mota guztien subsidiarioak dira eta, kasuan kasu, osagarriak 
(adibidez: Gizarte Larrialdietarako Laguntzak).

2.2. Gizarte bazterketa prebenitzeko, ekiditeko edo arintzeko beharrezkoak diren 
gastu zehatzak ordaintzen laguntzea, arruntak edo apartekoak, baliabide nahiko ez du-
ten udalerriko biztanleei.

Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak bermatzeko 18/2008 Legeak eta horren garapenak 
arautzen dituzte.

2.3. Egoitza batean sartzea baliabide egoki eta ezinbestekotzat balioetsi zaien na-
gusiei sarrera finantzatzea, baldin eta ez badute Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemako 
beste egoitza-zerbitzu edota prestaziorako sarbiderik.

2.4. Udal ekipamenduak utzi behar izan dituztenei alokairua ordaintzen laguntzea.
2.5. Estatuko Harrera eta Gizarteratze Sistemak babesten dituen familiei etxebizitza 

bat alokatzeko eta mantenua emateko berariazko gastuei aurre egiteko laguntzak.
2.6. Konfinamendu-beharrean ondorioz gizarte-bazterketako egoeran edo arris-

kuan dauden pertsonen kiroldegietakoaldi baterako ostatua finantzatzea.
2.3, 2.4, 2.5 eta 2.6 ildoetako laguntzak subsidiarioak dira, aldizkakoak ez diren udal 

laguntzak udalez gaindiko eremuan indarrean dagoen legedian xedatutako prestazio eta 
gizarte-baliabide mota guztietakoak.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Helburu zehatz guztiak dirulaguntza ematen den urte naturalean garatzen dira. Aurrei-

kusita dago denboran mantentzea, erantzuten dituzten premia sozialek iraun bitartean.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
Helburu zehatz guztietarako adierazle berak erabiliko dira, honako hauek hain zuzen:
—  Batez besteko zenbatekoa espediente bakoitzeko: Emandako euroak guztira / Es-

pediente-kopurua.
—  Estaldura: Emandako dirulaguntza kopurua / Eskatutako dirulaguntza kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.
Kanpo finantzaketako beste iturri batzuk:
—  Gizarte-larrialdiko laguntzek (2.2 helburu espezifikoa) eta familia errefuxiatuentza-

ko laguntzek (2.5 helburu espezifikoa) Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa dute.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emateko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakida egiteko prozedura zuzenekoa izango da, 

interes publiko, sozial, ekonomiko eta humanitarioko arrazoiak direla eta.

Ekintza plana
Dirulaguntzen ildo zehatzetako bakoitzerako deialdi edo ebazpen egokiak eginez 

gauzatuko da ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana.
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3. ildo estrategikoa.—Irabazi asmorik gabeko gizarte ekintzako erakundeak
Helburu estrategikoa

Getxotarren premia sozialez arduratzea, gizarte kohesio arloarekin lankidetzan dihar-
duten gizarte erakundeei lagunduz.

Helburu zehatzak
3.1. Irabazi-asmorik gabeko erakundeak.
3.2. Gurutze Gorriaren aldeko laguntza izenduna.
3.3. Gaude elkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.4. Apnabi elkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.5. Síndrome de Down fundazioaren aldeko laguntza izenduna.
3.6. Caritas elkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.7. Sarekide elkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.8. Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK) entitatearen aldeko laguntza izenduna.
3.9. Bizkaiko elikagaien bankuaelkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.10. Pertsonalderen aldeko laguntza izenduna.
3.11. DYA elkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.12. Hijas de la Caridad elkartearen aldeko laguntza izenduna.
3.13. Sortarazi elkartearen aldeko laguntza izenduna.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
3.1. Getxoko udalerrian jarduerak egiten dituzten gizarte-erakundeen jarduera eta 

proiektuak sustatzea, Gizarte Cohesioaren arloan.
3.2. Pobrezia- eta bazterketa-arriskuan dauden pertsonei behar dituzten baliabi-

deak ematea, bizitza ekonomikoan, sozialean eta kulturalean parte har dezaten.
3.3. Desgaitasun intelektuala duten pertsonentzako aisialdiko eta parte-hartze so-

zialeko jarduerak sustatzea.
3.4. Espektu autistaren transtornoak dituzten pertsonei eta haien senideei laguntza, 

aisia eta denbora libreko jarduerak egitea sustatzea.
3.5. Urritasun psikikoak dituzten pertsonei zuzendutako aisialdiko eta gizarte-par-

taidetzako jarduerak sustatzea, bai eta nahasmenduak eta adimen-urritasunak dituzten 
pertsonen senideei laguntzeko jarduerak ere.

3.6. Egoera ahulean dauden familiei laguntza integrala ematea.
3.7. Boluntarioen lana, prestakuntza eta topaketa aintzatesten laguntzen duten jar-

duerak sustatzea.
3.8. Gizarte-kohesioaren arloan jarduerak egiteko dinamizazio-espazio bat eskaintzea.
3.9. Gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonentzako oinarrizko elikagaiak bil-

tzeko, biltegiratzeko eta banatzeko behar diren baliabideak ematea.
3.10. Udal-programa eta -zerbitzuen onuradunei laguntza integrala emateko jar-

duerak sustatzea, Gizarte Kohesioaren arlotik proposatutako esku-hartze ibilbideekin 
koordinatuta, pertsona horien kapital soziala handitzeko, eta jarduera horien euskarri 
izango den boluntariotzako tokiko sarea eta sare komunitarioa gaitzeko eta laguntzeko.

3.11. Osasun- eta gizarte-egoera ahulean dauden pertsonei laguntzeko jarduere-
tan laguntzea.

3.12. Jantoki- eta higiene-espazio bat ematea gizarte-bazterketako egoeran dau-
den pertsonei.

3.13. Bereziki egoera ahulean dauden pertsonei, familiei eta/edo taldeei laguntza 
ematea.
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Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Helburu zehatz guztiak dirulaguntza ematen den urte naturalean garatzen dira.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
3.1. Irabazi asmorik gabeko erakundeak:
—  Zenbateko osotik emandako ehunekoa: guztira emandako euroak x 100 / Aurre-

kontuko euroak, guztira.
—  Espediente eta ildoaren arabera emandako batez bestekoa: ildo bakoitzeko eman-

dakoa, guztira / Ildoaren arabera espediente-zenbakia.
—  Estaldura: emandako laguntza kopurua x 100 / Laguntza-eskaera kopurua
3.2-3.13. Dirulaguntza izendunak eta zuzenak:
—  Kostua / plaza: guztira emandako dirua / Parte hartzaile kopurua.
—  Urtean urteko bilakaera: 
 •  Urtean egindako jarduera kopurua / Aurreko urtean egindako jarduera kopurua 

x 100.
 •  Urtean egindako jardueretan parte hartu duen jende kopurua / Aurreko urtean 

egindako jardueretan parte hartu duen jende kopurua x 100.
 •  Aurten guztira emandako dirua / Aurreko urterako guztira emandako dirua x 100.
3.8.
—  Zenbateko osotik emandako ehunekoa: Guztira emandako euroak x 100 / Aurre-

kontuko euroak, guztira.
—  Kostua / plaza: Proiektuaren kostuaren euroak, guztira – guztira emandako euroak / 

Proiektuan aurreikusitako pertsonen kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emateko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura norgehiagokaren bidez egingo 

da 3.1 artikuluan, eta gainerakoetan, aurrekontuan izen izendunez agertzen diren era-
kundeekin egindako hitzarmenen edo ebazpenen bidez

Ekintza plana
Dirulaguntzen ildo zehatzetako bakoitzerako deialdi edo lankidetza hitzarmen ego-

kiak eginez gauzatuko da ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana.

4. ildo estrategikoa.—Garapenerako lankidetza
Helburu estrategikoa

%0,7 lortzeko bidean aurrera egiteko konpromisoa, herrialde txirotuekin garapenera-
ko lankidetza programetara bideratutako aurrekontu esleipen modura.

Helburu zehatzak
4.1. Garapeneko lankidetzarako eta Ekintza Humanitarioko proiektuak egiteko di-

ru-laguntzak.
4.2. Sahara hitzarmena.
4.3. Euskal Fondoa proiektuak.
4.4. SolidaridUP.
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Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
4.1. Herri txirotuekiko lankidetzan laguntzea, GKE-ekiko koordinazio eta lankidetza 

harremanak sustatzea.
4.2. Tindoufeko kanpalekuetan dauden saharar errefuxiatuak babestea.
4.3. Garapenerako lankidetza, herritarren sentsibilizazioa gizartea eraldatzeko eta 

erakundeen koordinazioa nazioarteko lankidetza deszentralizatuaren alorrean.
4.4. Garapenerako lankidetza sustatzea, elkartasun sarea sortuz udalean hainbat 

ekimen solidario aurrera ateratzeko eta horrela Lankidetzara hurbilketa egitea

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Sine die.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
4.1.
a) Hegoaldean proiektuak egiteko bideratutako proiektuen kopurua.
b) Emakumea eta Garapena gaietara bideratutako proiektuen kopurua.
c) Ekintza humanitarioko proiektuen kopurua.
d) Harreran hartutako adingabeen kopurua.
4.2.
a) Udan harrera egindako adingabeen kopurua.
b) Kanpamentuetara bidalitako oinarrizko elikagaien kg.
c) Onuradunen kopurua.
4.3.
a) Hegoaldean gauzatutako proiektuen kopurua.
b) Elkarrekin egindako sentsibilizazio ekintzen kopurua.
4.4.
a) Parte hartzen duten GKEn kopurua.
b) Getxon parte hartzen duten komertzioen kopurua.
c) Hirugarren sektoreko erakundeen kopurua
d) Ekimen solidarioen kopurua

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera

Kostu ekonomikoak
4.1. Lankidetza proiektuak: 335.000 euro.
4.2. Sahara hitzarmena: 36.000 euro.
4.3. Euskal Fondoa: 51.000 euro.
4.4. SolidaridUP hitzarmena: 25.000 euro.

Laguntza emateko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura norgehiagokaren bidez egingo 

da 4.1 puntuan, eta, gainerakoetan aurrekontuan izendun gisa agertzen diren erakun-
deekin egindako hitzarmenen edo ebazpenen bidez.

Ekintza plana
Dirulaguntzen ildo zehatzetako bakoitzerako deialdi edo lankidetza hitzarmen ego-

kiak eginez gauzatuko da ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana.
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5. ildo estrategikoa.—Berdintasuna
Helburu estrategikoa

Getxoko emakumeek betetzen duten paperari eta udalerriaren historiari egiten dio-
ten ekarpenari buruzko informazioa lortzea. Getxoko emakumeen historia eta bizitza 
kultural, sozial, ekonomiko eta/edo politikoari egiten dioten ekarpena berreskuratzea eta 
ezagutaraztea

Helburu zehatzak
—  Getxoko historian emakumeek izan duten rolari buruzko datu berriak lortzea, edo 

dagoeneko ezagunak diren datuetan sakontzea.
—  Ikerketaren emaitza argitaratzea eta zabaltzea.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
5.1. Emakumeek Getxoko historian bete duten paperari buruzko datu berriak esku-

ratzea edo dagoeneko ezagutzen ditugunetan sakontzea.
Ikerketaren emaitza argitaratzea eta hedatzea.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
5.1. Ikerketarako, urtebete, deialdia argitaratzen denetik. Argitaratzeko, urtebete, 

ikerketa amaitzen denetik.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
5.1. Bekari bideratutako aurrekontua, aurkeztutako proiektu kopurua, parte hartzai-

leak sexuaren arabera banatuta.
Argitalpenaren kostua, argitaratutako ale kopurua, bidalketa kopurua, egindako aur-

kezpenak, aurkezpenetako parte hartzaile kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.
Kanpo finantzaketako beste iturri batzuk.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emateko prozedura
Deialdietan argitaratzen diren balorazio irizpideetan oinarrituta.

Ekintza plana
5.1. Deialdia egitea, epaimahaia osatzeko dekretua, proiektuen balorazioa, ebazpe-

na, eta argitaratzeko, adjudikatzeko eta produktua zabaltzeko proposamenen eskaera.

6. ildo estrategikoa.—Hezkuntza
Helburu estrategikoa

Familien hezkuntza-lana babestea

Helburu zehatzak
6.1. Getxoko familientzako dirulaguntzak seme-alaben hezkuntza gastu orokorreta-

rako.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
6.1. Eskolatutako seme-alaben hezkuntzaren ondorioz familiek dituzten gastu oro-

korretan laguntzea.
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Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Urtekoa.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
6.1. 
—  Batez besteko zenbatekoa espediente bakoitzeko: Emandako euroak guztira / Es-

pediente-kopurua.
—  Estaldura: Emandako dirulaguntza kopurua / Eskatutako dirulaguntza kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emateko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakidaren prozedura norgehiagokan egingo da.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana deialdi egokiak eginez egingo da.

7. ildo estrategikoa.—Gazteria
Helburu estrategikoa

Gazteen herritartasun aktiboa eta helduarora igarotzea sustatzea.

Helburu zehatzak
7.1. «Wanted» programaren esparruan proiektuak garatzeko laguntzak.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
7.1. «Wanted» programaren esparruan proiektuak garatzeko laguntzak ematea. (1) 

Gazteek tokiko bizitzan parte hartzea sustatzea, (2) gizarte, kultur, arte eta abarreko 
izaeretako proiektuen garapenean, dirua irabazteko asmoarekin edo gabe, laguntzea, 
eta (3) autoenplegua sustatzea.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
7.1. «Wanted» programaren esparruan proiektuak garatzeko laguntzak. Emakida-

ren urtearen ondokoa.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
7.1. «Wanted» programaren esparruan proiektuak garatzeko laguntzak. (1) Eskae-

ra kopurua, (2) saritutako proiektuen kopurua eta (3) arrakasta izan duten proiektuen 
kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emakida egiteko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura norgehiagokan egingo da.
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Ekintza plana
Lerro estrategiko hau gauzatzeko jarduketa-plana dagokion deialdia eginez egingo da.

8. ildo estrategikoa.—Zahartze aktiboa
Helburu estrategikoa: parte-hartzea eta zahartze aktiboa sustatzea adinekoengan.

Helburu zehatzak
8.1. Ajane elkartearen aldeko laguntza izenduna.
8.2. Ibar Nagusien Etxea elkartearen aldeko laguntza izenduna.
8.3. Urtealaiak elkartearen aldeko laguntza izenduna.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
8.1. Algortako eremuan bizi diren 60 urtetik gorako pertsonei zuzendutako aisialdi-

ko eta parte-hartze sozialeko jarduerak sustatzea.
8.2. Erromo-Areetako eremuan bizi diren 60 urtetik gorako pertsonei zuzendutako 

aisialdiko eta parte-hartze sozialeko jarduerak sustatzea.
8.3. Andra Mariko eremuan bizi diren 60 urtetik gorako pertsonei zuzendutako ai-

sialdiko eta parte-hartze sozialeko jarduerak sustatzea.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Helburu zehatz guztiak dirulaguntza ematen den urte naturalean garatzen dira.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
—  Kostua / plaza: Guztira emandako dirua / Parte hartzaile kopurua.
—  Urtean urteko bilakaera: urtean egindako jardueretan parte hartu duen jende kopu-

rua / Aurreko urtean egindako jardueretan parte hartu duen jende kopurua x 100.
—  Aurten guztira emandako dirua / Aurreko urterako guztira emandako dirua x 100.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emateko prozedura
Lerro estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura aurrekontuan izendapenez 

agertzen diren erakundeekin egindako hitzarmenen edo ebazpenen bidez egingo da.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana deialdi, lankidetza-hitzarmen espe-

zifiko edo ebazpen egokiak eginez egingo da.

9. ildo estrategikoa.—Kulturaterkotasuna eta inmigrazioa
Helburu estrategikoa

Aniztasunean oinarritutako bizikidetzaren, kulturartekotasunaren sustapenaren eta 
hiriko elkarteen parte-hartzearen bidez, Gizarte-kohesioa sustatzea, bai eta ekintzak 
egokitzea, etorri berri direnentzat ez ezik, Getxoko herritar guztientzat ere izan daitezen.

Helburu zehatzak
9.1. Getxoko Etorkinen Plataforma Federazioaren fundazioaren aldeko laguntza izen-

duna.
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Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
9.1. Federazioa osatzen duten edo osatuko luketen erakundeen laguntza eta ahol-

kularitzarekin zerikusia duten ekintzak egin daitezen sustatzea, bai eta etorkin atzerrita-
rren harrera eta integrazioa bultzatzea ere, Migrazioen Harrera eta Arretarako Bulegoa 
kudeatuz

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Helburu zehatz guztiak dirulaguntza ematen den urte naturalean garatzen dira.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
—  Kostua / Plaza: guztira emandako dirua / Parte hartzaile kopurua.
—  Urtean urteko bilakaera: urtean egindako jardueretan parte hartu duen jende kopu-

rua / Aurreko urtean egindako jardueretan parte hartu duen jende kopurua x 100.
—  Aurten guztira emandako dirua / Aurreko urterako guztira emandako dirua x 100.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emateko prozedura
Lerro estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura aurrekontuan izendapenez 

agertzen diren erakundeekin egindako hitzarmenen edo ebazpenen bidez egingo da.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa-plana lankidetza-hitzarmen baten bidez 

egingo da

ARLO ESKUMENDUNA
GOBERNU IREKIA ETA MODERNIZAZIOA

10. ildo estrategikoa.—Euskara
Helburu estrategikoa

Euskararen ezagutza eta erabilera sustatzea

Helburu zehatzak
10.1. Euskara ikasteko dirulaguntzak baliabide ekonomiko nahikorik ez dutela fro-

gatzen duten getxotarrentzat.
10.2. Euskaltegietan hizkuntza gaitasuna hobetzen diharduten 6-15 urte arteko 

ume eta gazteentzako laguntzak.
10.3. Euskara ikasteko dirulaguntzak udaleko zinegotzientzat eta langileentzat.
10.4. Laguntzak gidabaimena ateratzeko azterketa euskaraz egiteagatik.
10.5. Aisialdiko begirale eta zuzendari agiria lortzeko euskarazko ikastaroetarako 

dirulaguntzak.
10.6. Dirulaguntzak errotuluak, olanak eta ibilgailu komertzialak euskaraz ipintzeko.
10.7. Eskola-orduz kanpoko jardueretan euskara sustatzeko dirulaguntzen deialdia.
10.8. Euskal kultura sustatzea: auzoetako Olentzeroei dirulaguntzak.
10.9. Euskal kultura sustatzea: umeentzako San Juan suetarako dirulaguntzak.
10.10. Euskal kultura sustatzea: kultur ekitaldiak garatzeko lokala diruz laguntzea.
10.11. ALBE, Algortako Bertso Eskolari dirulaguntza.
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10.12. Bizarra Lepoan Euskara Elkarteari dirulaguntza.
10.13. Egizu Elkarteari dirulaguntza.
10.14. Hiruka aldizkariari dirulaguntza.
10.15. Euskaraldia.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
10.1. Herritarrek euskararen jabekuntzan aurrera egitea eta erabilera sozialerako 

bideak urratzea.
10.2. Euskaltegien bidez euskara ikasten diharduten eta horretarako baliabide eko-

nomiko nahikorik ez duten 6-15 urta arteko ume eta gazteen familiak laguntzea.
10.3. Euskara laneko eta zerbitzuko Hizkuntza bezala sustatzea.
10.4. Ikasketak euskaraz egin izan dituzten gazteei laguntzea eta euskararentzat 

esparruak irabaztea.
10.5. Herrian aisialdia eskaintzen duten agentean euskaraz formatutakoak izatea.
10.6. Euskarazko olanak eta erakusleihoak ugaritzea.
10.7. Ikastetxetik kanpo, herriko ume eta gazteen artean euskararen erabilera sus-

tatzea.
10.8. Urtero auzoetan antolatzen dituzten Olentzeroak laguntzea.
10.9. San Juanetarako ohitura mantentzea eta bere ezagutza indartzea.
10.10. Euskarazko kultur kontsumoa sustatzea eta kultur adierazpen txikiei espa-

zioak bermatzea.
10.11. Euskarazko kultur kontsumoa eta gazteen euskarazko aisialdia indartzea; 

eta horrekin batera bertsolaritza indartzea herrian.
10.12. Herri mailan euskararen inguruko sareak ehuntzea eta erabilerarako auke-

rak biderkatzea.
10.13. Euskara helduaroan ezagutu dutenak edo euskarazko etxeko girorik ez du-

tenei erabilerarako aukerak ematea.
10.14. Euskararen kontsumoa, ezagutza eta praktika indartzeko bitarteko egokia da 

herriko euskarazko komunikabide bakarrari laguntzea.
10.15. Euskararen erabilera sustatzea.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Urterokoa.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
10.1. Izandako eskaera kopurua eta erroldako datuetan euskararen ezagutzari bu-

ruzko datuak.
10.2. Izandako eskaera kopurua eta erroldako datuetan euskararen ezagutzari bu-

ruzko datuak.
10.3. Izandako eskaera kopurua.
10.4. Izandako eskaera kopurua eta ekimenenan batutako instituzio kopurua.
10.5. Euskarazko eskaintza herriko aisialdian.
10.6. Izandako eskaera kopurua.
10.7. Izandako eskaera kopurua.
10.8. Olentzeroen antolaketa bermatzea.
10.9. Suak egiten direla bermatzea.
10.10. Garatutako ekimen kopurua.
10.11. Aurkeztutako aurrekontua/emandako dirulaguntza; jardueren burutze-maila 

eta asebetetzea jasotzen duen memoria.
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10.12. Aurkeztutako aurrekontua/emandako dirulaguntza; jardueren burutze-maila 
eta asebetetzea jasotzen duen memoria.

10.13. Aurkeztutako aurrekontua/emandako dirulaguntza; jardueren burutze-maila 
eta asebetetzea jasotzen duen memoria.

10.14. Aurkeztutako aurrekontua/emandako dirulaguntza; jardueren burutze-maila 
eta asebetetzea jasotzen duen memoria.

10.15. Ekimenean parte hartuko duten pertsonen kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udalaren aurrekontua, aurrekontuaren aplikazioari jarraituz.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak, gehienez, aurrekontuan horretara bideratutako baliabideak 

izango dira.

Emakida egiteko prozedura
10.1. Euskaltegian euskara ikasten ari diren 16 urteko getxoztarrei asistentzia eta 

diru-baliabide nahikorik ez dutela ziurtatu ostean.
10.2. Euskaltegian euskara ikasten ari diren 6-15 urte arteko getxoztarrei asisten-

tzia eta familiaren diru-baliabide nahikorik eza ziurtatu ostean.
10.3. Urteko diru-laguntza deialdia.
10.4. Gidabaimeneko azterketa teorikoa euskaraz atera duten gazteen arteko deialdia.
10.5. Aisialdi monitore titulua euskaraz atera duten getxoztarren arteko deialdia.
10.6. Aldaketa proposamena aztertu ondoren eta egitasmoaren proiektua ikuskatu 

ondoren, herriko komertzioen artean deialdia eginda.
10.7. Guraso elkarteek eta ikastetxeek eskola jarduera normaletik kanpo antolatzen 

dituztenak laguntzea.
10.8. Auzo bakoitzean Olentzeroa antolatzeko prest dauden kultur elkarteen artean 

egindako deialdia.
10.9. Umeentzako San Juan suak antolatzeko prest dauden kultur elkarteen artean 

egindako deialdia.
10.10. Baldintza jakin batzuek betetzen dituzten herriko lokal edo espazio eszeni-

koen artean egindako deialdia.
10.11. ALBE elkartearekin hitzarmena (izenduna).
10.12. Bizarra Lepoan euskara elkartearekin sinatutako hitzarmena (izenduna).
10.13. Egizu euskara elkartearekin sinatutako hitzarmena (izenduna).
10.14. Hirukarekin sinatutako hitzarmena (izenduna).
10.15. Bizarra Lepoan euskara elkartearekin sinatutako hitzarmena (izenduna).

Ekintza plana
Ildo bakoitzari dagozkion deialdien, hitzarmenen edota ebazpenen bidez.

ESKUMEN-ARLOA
KONTRATAZIOA, ONDAREA ETA ETXEBIZITZA

11. zenbakiko ildo estrategikoa.—Ondare historiko-artistikoa babestea eta artatzea
Helburu Estrategikoa

Getxoko ondare historiko-artistikoa kontserbatzen eta hobeto babesten laguntzea.

Berariazko helburuak
«Portuzarra» Algortako Portu Zaharreko bizilagunen elkartearekin lankidetzan ari-

tzea, Algortako Portu Zaharreko Monumentu Multzoa osatzen duten ondasunak kontser-
batzeko babes-jarduketa egokiak garatzeko.
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Berariazko helburuarekin lortu nahi diren ondorioak
Algortako Portu Zaharreko Monumentu Multzoa osatzen duen eraikuntzaren eta ber-

tan integratutako elementuen kalitatea hobetzea, baita horien balioa nabarmentzea ere.

Berariazko helburua lortzeko epea
Urterokoa.

Lortu nahi den ondorioa lortzen dela neurtzeko era (adierazlea berariazko helbururako)
Aurkeztutako aurrekontua/emandako kopurua. Zenbat higiezinetan esku hartu den.

Finantzaketa-iturriak
Udal-aurrekontua, aurrekontu-aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontu-baliabideen gehienekora artekoak 

izango dira.

Emakidaren prozedura
Lerro estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura «Portuzarra» Algortako Por-

tu Zaharreko bizilagunen elkartearekin sinatutako hitzarmenaren izapidetzearen bidez 
egingo da; elkarte hori izenduna da aurrekontuan.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa-plana hitzarmena formalizatuz egingo da.

12. zenbakiko ildo estrategikoa.—Etxebizitza
Helburu estrategikoa

Merkatuan eskuragarri dauden etxebizitzen kopurua handitzea eta eraikitako on-
darea behar bezala erabiltzea eta beraz, alokairu-merkatuan eragitea. Eraikuntzaren 
baldintzak eta ingurunea egokitzen laguntzea (jasangarritasuna, kohesioa, efizientzia 
energetikoa). Getxoko gazteen emantzipazioa eta bizitza autonomoa bultzatzea eta alo-
kairuko etxebizitzak merkaturatzea.

Berariazko helburuak
1 ildo.—Gazteen alogera sustatzea

Getxoko gazteen emantzipazioa eta bizitza autonoma bultzatzea eta alokairuko etxe-
bizitzak merkaturatzea. Udalerriko gazteek alokairuko etxebizitzak okupatzen laguntzea, 
gazte emantzipatuen kopurua eta alokairuko etxebizitza okupatuen kopurua handituz.

2 ildo.—Birgaitzeko eta zaharberritzeko laguntzak
Eraikitako ondarea birgaitzea eta irisgarritasunera eta energia-eraginkortasunera 

egokitzea. Etxebizitzak egoiliarren beharretara egokitzeko aukera ematea, etxebizitzen 
bizigarritasuna handituz.

3 ildo.—Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea
Merkatuan eskuragarri dauden etxebizitzen kopurua handitzea eta eraikitako onda-

rea behar bezala erabiltzea eta beraz, alokairu-merkatuan eragitea.

Berariazko helburuarekin lortu nahi diren ondorioak
1 ildo.—Gazteen alogera sustatzea

Modu independentean bizi diren gazteen kopurua handitzea, udalerrian alokairuan es-
kainitako etxebizitzen kopurua handitzea eta udalerriko etxebizitza hutsak minimizatzea.
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2 ildo.—Birgaitzeko eta zaharberritzeko laguntzak
Eraikitako ondarea birgaitzea eta irisgarritasunera eta energia-eraginkortasunera 

egokitzea. Etxebizitzak egoiliarren beharretara egokitzeko aukera ematea, etxebizitzen 
bizigarritasuna handituz.

3 ildo.—Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea
Etxebizitza erabilgarrien eskaintza handitzea eta ondorioz, ondasun higiezinen era-

bilerarik eza murriztea.

Berariazko helburua lortzeko epea
Urterokoa.

Lortu nahi den ondorioa lortzen dela neurtzeko era (adierazlea berariazko helbururako)
1 ildo.—Gazteen alogera sustatzea

Alokatutako etxebizitzen kopurua diruz lagundutako guztizko zenbatekoak eta diruz 
lagundutako bizikidetza-unitateen kopurua.

2 ildo.—Birgaitzeko eta zaharberritzeko laguntzak
Diruz lagundutako jardueren kopurua. Zenbat higiezinetan esku hartu den.

3 ildo.—Hutsik dauden etxebizitzak merkaturatzea
Merkaturatu diren etxebizitzen kopurua.

Finantzaketa-iturriak
Udal-aurrekontua, aurrekontu-aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontu-baliabideen gehienekora artekoak 

izango dira.

Emakidaren prozedura
Lerro estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura urteko deialdi batekin lehiatuz 

egingo da.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa-plana onartutako dirulaguntzen oinarrien 

arabera egingo da.

ESKUMEN ARLOA
SUSTAPEN EKONOMIKOA

13. ildo estrategikoa.—Enpleguaren sustapena
Helburu estrategikoa

Getxoko udal mugartean enplegua sortzea sustatzea, enplegua sustatzeko tokiko 
ekintzetarako Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren deialdiaren barruan.

Helburu zehatzak
13.1. Enpresei laguntzak ematea Getxon enplegua sortzeko, langabeak lanerako 

kontratatzeko enplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako Lanbide Euskal Enplegu Zerbi-
tzuaren deialdiaren barruan.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
Lan gunea Getxon duten enpresei laguntzea eta Getxon langabeen kontratazioa sus-

tatzea.
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Helburu zehatz bakoitza betetzeko epea
Lanbideren deialdian ekitaldi bakoitzerako ezarritakoa.

Emateko prozedura
Ildo estrategikoa egikaritzeko laguntza emateko prozedura norgehiagoka bidez egin-

go da.
Laguntzaren amaierako zenbatekoak ezingo du gainditu kontratatutakoen ordainsa-

riaren eta gizarte segurantzaren kostuen %75, Lanbidek ezarritako mugekin.
Ordainsariaren eta gizarte segurantzaren kostuen %100 lagunduko da diruz zehaz-

tutako kolektiboentzat.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
Ratio-adierazleak:
—  Emandako zenbatekoa / Aurrekontuko zenbatekoa.
—  Eskatutako zenbatekoa / Emandako zenbatekoa.
—  Eskaera kopurua urtean / Aurreko urteko eskaera kopurua.
—  Egindako kontratazio kopurua / Aurreko urteko kontratazio kopurua.
—  Enpresa kontratugileen kopurua / Aurreko urteko enpresa kopurua.

Finantzaketa iturriak
Lanbideren aurrekontua eta irizpideak xede honetarako.
Laguntzaren amaierako zenbatekoak ezingo du gainditu kontratatutakoen ordainsa-

riaren eta gizarte segurantzaren kostuen %, Lanbidek ezarritako mugekin.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak ildo eta ekitaldi bakoitzean bideratutako aurrekontuko diru 

erabilgarriaren gehieneko mugaraino izango dira.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana deialdi egokia eginez egingo da.

14. ildo estrategikoa.—Sustapen ekonomikoa
Helburu estrategikoa

Getxoko udalerriko ekonomia-sustapena dinamizatzen lagunduko duten proiektuak 
eta jarduerak egiteko, tokiko ekonomia-jardueran esku har dezaketen eragileei hainbat 
motatako laguntzak ematea.

Helburu zehatzak
14.1. Dinamizazio ekonomikoa: Getxoko merkatarien eta/edo ostalarien elkarteeta-

ra, federazioetara eta Bizkaian merkatarien eta/edo ostalarien elkarteak biltzen dituzten 
beste entitate batzuetarak bideratutako laguntzak, dinamizazio ekonomikoko jarduerak 
egitekoak.

14.2. Dinamizazio ekonomikoa: Dinamizazio ekonomikoko jarduerak egiteko lagun-
tzak, profesionalen eta enpresen elkarteetara bideratuak, Udalak sustatu nahi dituen 
esparru estrategikoetan.

14.3. Dinamizazio ekonomikoa: Udalerriko enpresek negozio-lerro edota produktu 
edota merkaturatze berritzaileak abiaraz ditzaten sustatzeko eta dinamizatzeko laguntzak.

14.4. Dinamizazio turistikoa: Jarduera turistiko erregularrak abian jartzeko lagun-
tzak, nortasun juridikorik gabeko enpresei eta taldeei bideratutakoak.

14.5. Dinamizazio turistikoa: Udaleko informazio turistikoaren sistemara egokitza-
pen teknologikorako laguntzak, sektore turistikoko enpresentzakoak.

14.6. Dinamizazio ekonomikoa Merkatarien elkarteen eta Ostalaritzaren funtziona-
mendu-gastuetarako laguntzak.
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14.7. Entitatean bazkideak, saltokiak edota Ostalaritzako establezimenduak man-
tentzea eta berriak sartzea sustatzea helburu duten proiektuak/ekintzak laguntzea.

14.8. Ekitaldien dinamizazioa: Beren ibilbideagatik aitortza jaso duten eta proiekzio 
ekonomikoa duten ekitaldiak sustatzea. Izenduna.

14.9. Ekitaldien dinamizazioa: Beren ibilbideagatik aitortza jaso duten eta proiekzio 
ekonomikoa duten ekitaldiak sustatzea. Izenduna.

14.10. Ekitaldien dinamizazioa: Beren ibilbideagatik aitortza jaso duten eta proiek-
zio ekonomikoa duten ekitaldiak sustatzea. Izenduna.

14.11. Bekak eta sariak: partikularrentzako jarduera ekonomikoko proiektuak sus-
tatzea.

14.12. Enpresentzako aparteko laguntzak egoera berezietan establezimenduak eta 
enpleguak mantentzeko.

14.13. Tokiko merkataritzan kontsumoa sustatzeko aparteko laguntzak.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
14.1. Getxoko merkatarien eta/edo ostalarien elkarteen, federazioen eta Bizkaian 

merkatarien eta/edo ostalarien elkarteak biltzen dituzten beste entitate batzuen jardue-
rari laguntzen dieten elkarteen jarduerari laguntzea, merkataritzako eta ostalaritzako jar-
duera hobetzeko.

14.2. Getxoko udalerria hurbiltzea Udalak sustatu nahi dituen sektore estrategikoe-
tara lotutako profesionalak udalerrian biltzea dakarten ekitaldi profesionalak/enprese-
nak, esaterako, enpresa ekimen berritzaileak ongizatearen, bizitza osasungarriaren eta 
kirolaren alorrean eta industria sortzaile eta kulturalen alorrean; eta gure udalerria turis-
moaren alorrean kokatzea sektore horiei lotutako segmentuetan.

14.3. Udalerriko enpresei zerbitzu, produktu edota horiek merkaturatzeko modu 
berrien garapenean berrikuntzak egiten laguntzea eta sustatzea, udalerriko herritarren 
bizitza hobetzen dutenak edo udalerrian kokatutako enpresa/negozioa mantentzeko edo 
sendotzeko funtsezkoa izan den edozein eraldaketa-prozesu eragin dutenak. Aldaketa 
berritzaileak bakarrik hartuko dira kontuan.

14.4. Enpresa sarea indartzen laguntzea, enpresen arteko harremana eta kolabo-
razioa indartuz. Asmoa da kolaborazio horren ondorioz enpresa turistikoek zerbitzu, jar-
duera eta/edo produktu turistiko berritzaileak, erregularrak eta kalitatezkoak garatzea 
eta abian jartzea, eta haiek merkaturatzeak (zuzenean eta zeharka) laguntzea Getxoko 
enpresa turistikoen multzoari.

14.5. Udaleko informazio turistikoaren sistemara egokitzapen teknologikoa susta-
tzea sektore turistikoko enpresentzat.

14.6. Merkatarien eta Ostalaritzen elkarteek beren gain hartzen dituzten funtziona-
mendu-gastuei laguntzea, elkarteen ohiko funtzionamendua ahalbidetzeko.

14.7. Entitatean bazkideak, saltokiak edota Ostalaritzako establezimenduak man-
tentzea eta berriak sartzea sustatzea helburu duten proiektuak/ekintzak laguntzea.

14.8. Udalerrian eragin ekonomikoa eta soziala duten eta ibilbidea duten ekitaldiak 
sustatzea. Diseinu grafikoko ekitaldia (sormen- eta kultura-industriak). Serifalaris.

14.9. Udalerrian eragin ekonomikoa eta soziala duten eta ibilbidea duten ekitaldiak 
sustatzea. Modako ekitaldia (sormen- eta kultura-industriak). Getxo Moda.

14.10. Udalerrian eragin ekonomikoa eta soziala duten eta ibilbidea duten ekitaldiak 
sustatzea.

14.11. Partikularrei erraztea jarduera ekonomikoko proiektuak garatzea.
14.12. Getxoko establezimenduak eta lotutako enpleguak mantentzea sustatzea
14.13. Getxoko establezimenduetan kontsumoa sustatzea. Getxo Bono

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Dirulaguntza eman ahal izateko, gastu guztiak urte naturalaren barruan egin behar dira.
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Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
Ratio-adierazleak: 
— 14.1, 14.2, 14.4. 14.5, 14.8, 14.9, 14.10, 14.11, 14.12 eta 14.13:
 • Emandako zenbatekoa / Aurrekontuko zenbatekoa.
 • Eskatutako zenbatekoa / Emandako zenbatekoa.
 • Urtean emandako zenbatekoa / Aurreko urtean emandako zenbatekoa.
 • Onuradun kopurua urtean.
— 14.3:
 • Eskaera kopurua.
 • Eskatutako kopurua/emandako kopurua.
— 14.6 eta 14.7:
 • Eskatzen duten elkarteen kopurua.
 • Bazkideen gehikuntza garbiaren guztizko kopurua.
 • Asoziazio bakoitzeko igoera garbia.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera. 14.1, 14.2, 14.4 eta 14.5 ildoe-

tan proiektu bakoitzera bideratzen den dirulaguntzaren zenbatekoa, gehienez ere, % 80 
izango da, eta 14.3an %70ekoa, oinarrietan ezarritako salbuespenen batekin.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak ildo eta ekitaldi bakoitzean bideratutako aurrekontuko diru 

erabilgarriaren gehieneko mugaraino izango dira.

Emateko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakida-prozedura norgehiagokan egingo da. Au-

rrekontuan izen eta guzti ageri diren erakundeekin hitzarmenak edo ebazpenak eginez 
izapidetuko dira, eta zuzeneko emakida-prozedura daukaten laguntza ildoetarako, inte-
res publiko, sozial, ekonomiko edo humanitarioko arrazoiengatik.

Ekintza plana
Dirulaguntzen ildo zehatzetako bakoitzerako deialdi, lankidetza hitzarmen berezi edo 

ebazpen egokiak eginez gauzatuko da ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana.

ESKUMEN ARLOA
AZPIEGITURAK, OBRASK ETA ZERBITZUAK. INGURUMENA

Ildo estrategikoa 15.—Ingurumena
Helburu estrategikoa

Ingurumen-hezkuntzako proiektuetarako diru-laguntzak.

Berariazko helburuak
Diru-laguntzak emateko modua arautzea, udalerriko ikastetxe publikoetan zein priba-

tuetan ingurumen-hezkuntzako proiektuak eta ekintzak sustatu, bultzatu eta eragiteagatik.

Berariazko helburu bakoitzarekin lortzea nahi den emaitzak
Eskola-elkarteko kideak ingurumenaren gaien eta balioen alderako sentiberatzea.

Berariazko helburu bakoitzaren emaitzak lortzeko epea
Ikasturtearen beraren epea.
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Lortzea nahi den emaitzak norainokoak diren neurtzeko modua (berariazko helburu bakoi-
tzaren adierazlea)

—  1 adierazlea: Zenbat diren parte hartzen duten ikastetxeak / Zenbat udalerriko ikas-
tetxeak guztira.

—  2 adierazlea: Zenbat den eskatutakoa / Zenbat emandakoa.

Finantzatzeko iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontua bera zertako erabiltzen den kontuan edukirik.

Kostu ekonomikoak
Eduki uste diren kostuak, helburu horietarako aurrekontutik bereizten diren funts era-

bilgarrien gehieneko mugarainokoak izango dira.

Diru-laguntza emateko prozedura
Diru-laguntza emateko prozedura, lerro estrategiko honetako helburuak lortu ahal 

ditezen, norgehiagokakoa izango da.

Ekintza-plana
Ekintza-plana behar den deialdiaren bitartez burutuko da, lerro estrategiko honetako 

helburuak iristekotan.

ESKUMEN ARLOA
GETXO KIROLAK TEA

16. ildo estrategikoa.—Kirolaren (eta ariketa fisikoaren) sustapena
Helburu estrategikoa

Kirolaren eta ariketa fisikoaren sustapena, garapena eta bultzatzea Getxo udalerrian, 
eta biztanleriari hastapen-kirola hurbiltzea, instalazio arruntetan edota kaleetan kirola 
bultzatzeko, ekitaldiak eginez. Era berean, oinarrizko kirolerako eta lehiaketa-kirolerako 
teknikarien prestakuntza sustatzea eta kirol proiektu estrategikoak sustatu.

Helburu zehatzak
—  1. lerroa: Oinarrizko kirolaren garapena. Hastapen-kiroleko eta gutxieneko kiro-

lari kopuruko eskolak sustatzea, eta lehia izaerarik gabeko eta kalean herritarrek 
egindako jarduera fisikoa bultzatzea, baita udalerrian kirol modalitatea bistaratzea.

—  2. lerroa: Lehiaketako kirol jarduerak eta errendimenduko kirolariak. Kirol elkar-
teen, fundazioen eta kirol kluben jarduera sustatzea, kategoria federatuetan, eta 
lehia izaerarik gabeko eta kalean herritarrek egindako jarduera fisikoa bultzatzea, 
baita udalerrian kirol modalitatea bistaratzea.

—  3. lerroa: Gertaerabidezko jarduerak. Federatu kategorietako azken faseetan, 
igoera-faseetan edo ohiz kanpoko izaerako txapelketa ofizialeetan parte hartzen 
duten kluben jarduera sustatzea.

—  4. lerroa: Kiroleko eta jarduera fisikoko ekitaldiak. Kirola eta jarduera fisikoa sus-
tatzea, lehiako nahiz parte-hartzeko ekitaldiak kudeatzearen bidez, eta klubak eta 
kirol elkarteak udalerrian kirola bultzatzera sustatzea.

—  5. lerroa: Bertako kirolaren sustapena. Bertako kirola eta herri kirolekin erlaziona-
tutako jardueren eta ekitaldieen berreskurapena, kudeaketa eta mantentzea susta-
tzea, Euskeraren erabilera eta ekitaldi inklusiboak bultzatzeaz gain.

—  6. lerroa: Muturreko kiroleko jarduerak. Udalerriko kirolarien parte-hartzea babes-
tea muturreko kiroletan.

—  7. lerroa: Herri jaietako kirol jarduerak. Lehia izaerarik gabeko eta entretenimendu 
kirola sustatzea, herri jaietan kirol ekitaldiak bultzatuz.

—  8. lerroa: Getxo markako ekipazioak. Getxo Marka sustatzea, bistaratzea eta parte 
hartzen duten klubei laguntza ematea.
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—  9. lerroa: Kirol proiektu estrategikoak. Ildo estrategikoekin erlazionatuta dauden 
proiektuak bultzatzea.

—  10. lerroa: Urezko Kirol instalazioen eta materialen inbertsioa. Urezko kirol klubek 
erabilitako materialen eta instalazioen berriztapena eta mantentzea sustatzea.

—  11. lerroa: Oroitzapenezko ekitaldiak. Getxon erreferentzi bihurtzen diren historia-
dun kluben omenaldi-ekitaldiak sustatzea.

—  12. lerroa: Behin behineko Nazioarteko ekitaldi ofizialak. Nazioarteko mailan Ge-
txoko irudia sustatzea, udalerrian nazioarteko kirol ekitaldi ofizialak gauzatzea sus-
tatzea.

—  13. lerroa: Emakumezko kirolaren Sustaztea.Klubek egiten dituen eta emakumeen 
parte-hartzea nabaria den ekitaldiak eta kirol jarduerak bultzatzea.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
1. lerroa

1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Hastapen-kiroleko eskolak sustatzea, gutxieneko kirolari-kopuru batekin.
3. Kalean herritarren jarduera fisikoa, lehia izaerarik gabekoa, sustatzea, eta udale-

rrian kirol modalitatea bistaratzea.

2. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Kirol kluben jarduera sustatzea federatutako kategorietan.
3. Kalean herritarren jarduera fisikoa, lehia izaerarik gabekoa, sustatzea, eta udale-

rrian kirol modalitatea bistaratzea.
4. Errendimendu kirolarien parte-hartzea sustatzea.

3. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea
2. Kirol kluben jarduera sustatzea federatutako kategorietan.

4. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea
2. Kirol kluben bidez ekimenak sustatzea, eta jarduera fisikoa eta kirola bultzatzea.
3. Herritarren jarduera fisikoa sustatzea kalean, lehia izaerarik gabe, eta kluben 

jarduera bistaratzea ohikoak ez diren kirol-espazioetan (kalean)

5. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea
2. Bertako kirolaren sustapena.

6. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Muturreko kirolaren sustapena.

7. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Herri-jaietan kirol jarduerak sustatzea.

8. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Getxo marka sustatzea klubetako taldeen ekipazioen eta udalerriko elkarteen bidez.
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9. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Diruz lagundu kirol proiektu estrategikoak.

10. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Hastapen-kiroleko eskolak sustatzea, gutxieneko kirolari-kopuru batekin.
3. Kalean herritarren jarduera fisikoa, lehia izaerarik gabekoa, sustatzea, eta udale-

rrian kirol modalitatea bistaratzea.

11. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Oroitzapenezko ekitaldiak sustatzea.

12. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Nazioarteko ekitaldien bertako gauzatzea.
3. Lehiako kirola sustatu, eta udalerrian Kirol modalitatea bistaratzea.

13. lerroa
1. Ahalik eta erregistratutako eskaera gehienei erantzutea.
2. Emakumezko kirolaren sustatzea.
3. Emakumeen klubak eta emakumeen kirola sustatzea.
4. Ekitaldietan emakumeen parte-hartzea sustatzea.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
Lerro guztiak, urtero.
8. Lerroa izan ezik (lau urtean behin)

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)
1. lerroa

1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Diru-laguntza jaso duten kirolarien kopurua.
3. Egindako ekitaldi kopurua.

2. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Diru-laguntza jaso duten kirolari federatuen kopurua.
3. Egindako ekitaldi kopurua.
4. Errendimenduko kirolarien kopurua.

3. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.

4. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Kirol ekitaldien kopurua.
3. Kalean egindako ekitaldi kopurua.

5. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Bertako kirol modalitateen kopurua.
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6. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Muturreko kirolen modalitateen kopurua.

7. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Kirol jardueren modalitateen kopurua:

8. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Diru-laguntza dagokien kirolarien kopurua kuantifikatzea – kirolaria/euroak.

9. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Diru-laguntza dagokien kirolarien kopurua kuantifikatzea kirol proiektuak diruz 

laguntzeagatik.

10. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Diru-laguntza jaso duten kirolari federatuen kopurua.
3. Egindako ekitaldi kopurua.

11. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Zenbatu egingo diren ekitaldi kopurua.

12. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Zenbatu diru laguntza jaso duten kirolari federatu kopurua.
3. Zenbatu egindako ekitaldi kopurua.
4. Zenbatu parte hartzaile kopurua.

13. lerroa
1. Emandako diru-laguntza kopurua.
2. Zenbatu emakume kirolari federatu kopurua.
3. Zenbatu egindako ekitaldi kopurua.
4. Zenbatu ekitaldietan parte hartzen duten emakume kirolari kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emakida egiteko prozedura
Ildo estrategiko hau gauzatzeko emakidaren prozedura norgehiagokan egingo da 9, 

11 eta 12. lerrokoa izan ezik, izenduna izango dela.

Ekintza plana
Ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana deialdi egokiak eginez egingo da. 9., 

11 eta 12. lerrokoa izan ezik, izenduna izango dela.
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ESKUMEN ARLOA
KULTUR ETXEA TEA

17. ildo estrategikoa.—Kultur sustapena
Helburu estrategikoa

Kultur adierazpenak eremu guztietan sustatzea, eta herri kulturan kokatutako tradi-
zioak berreskuratu edota mantentzea, baita beraiek garatzeko espazioak sustatzea ere. 
Udalerriko kultur egitaraua aberastea.

Helburu zehatzak
17.1. Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeak.
17.2. Sariak eta bekak.
17.3. Konpentsazio ekonomikoak.
17.4. Herri jaiak eta ekitaldi soziokultural esanguratsuak antolatzeko ematen diren 

laguntzak.
17.5. Sektore kultural eta sortzaile amateur, asoziatibo eta profesionalari laguntza.
17.6. Utopian antzerki eskola.
17.7. Aldai patronatua.
17.8. Begihandi Kultur Elkartea.
17.9. Udal kultur instalazioetan jarduerak sustatzeko laguntzak.

Helburu zehatz bakoitzean lortu nahi diren efektuak
17.1. Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeak

—  Erregistratutako eskaera kopuru handienari erantzutea.
—  Kultur Etxeak kudeatzen duen kultur eskaintzaz gain, udalerrian bizi diren pertso-

nen lanak eta proposamenak gauzatzea.
—  Getxo udalerriaren barruan elkartegintzako jarduera erraztu eta bultzatzea.

17.2. Sariak eta bekak
—  Bikaintasun artistikoa.
—  Sorkuntza, formazio, produkzio eta erakuste artistikoaren sustapena.
—  Aintzatespen publikoa: Jazz, Getxo Arte, Ramiro Pinilla, Txiki Baskardo Sariak, Iku-

sizko arteetako lehiaketak.

17.3. Konpentsazio ekonomikoak
—  Lehiaketa, jaialdi edo kultur programetan partehartzeagatik partaideek izan ditza-

keten gastu txikiak ordaintzea.

17.4.  Herri jaiak eta ekitaldi soziokultural esanguratsuak antolatzeko ematen diren la-
guntzak

—  Jai batzordeei edo herriko entitate soziokulturalei babes ekonomikoa ematea uda-
lerriko auzo bakoitzeko jaietan ekitaldiak antolatzeagatik edo ekitaldi soziokultural 
esanguratsuak gauzatzeagatik.

17.5. Sektore kultural eta sortzaile amateur, asoziatibo eta profesionalari laguntza
—  Jarduera kultural amateur, asoziatibo eta profesionala bultzatzea.
—  Kultur sorkuntza eta formazioa sustatzeko deialdiak.
—  Arte sorkuntza, garapena eta produkzioa laguntzeko deialdiak.
—  Jarduera artistikoak garatzeko deialdiak.
—  Juana Bizkarra egonaldia, RKbekak.
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17.6. Antzerki eskola
—  Arte eszenikoetan formazioa, sorkuntza, produkzioa eta erakustea bultzatzea.

17.7. Aldai patronatua
—  Getxo udalerriaren barruan elkartegintzako jarduera erraztu eta bultzatzea, espa-

zioak lagaz euren jarduerak egiteko.

17.8. Begihandi Kultur Elkartea
—  Argazkigintzarekin eta arte bisualekin lotuta dauden kultur jarduerak bultzatzea, 

«Getxophoto» deritzon jaialdia eginez.

17.9. Udal kultur instalazioetan jarduerak sustatzeko laguntzak
—  Udal kultur instalazioetako jarduerak dinamizatzea.
—  Kultur Etxeko programazioan herritarren ekimenezko jarduerak sartzea.
—  Kultur arloan herritarren partaidetza sustatzea.
—  Udal kultur espazioetan jardueren sustapenerako deialdiak.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea
17.1. Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeak: Urtekoa
17.2. Sariak eta bekak: Urtekoa
17.3. Konpentsazio ekonomikoak: Urtekoa
17.4. Herri jaiak eta ekitaldi soziokultural esanguratsuak antolatzeko ematen diren 

laguntzak: Urtekoa.
17.5. Sektore kultural eta sortzaile amateur, asoziatibo eta profesionalari laguntza: 

Urtekoa.
17.6. Antzerki eskola: Urtekoa.
17.7. Aldai patronatua: Urtekoa.
17.8. Begihandi Kultur Elkartea: Urtekoa.
17.9. Udal kultur instalazioetan jarduerak sustatzeko laguntzak: Urtekoa.

Lortu nahi den efektua lortu den neurtzeko modua (helburu zehatz bakoitzeko adierazlea)

17.1. Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeak
—  Emandako diru-laguntzen kopurua.
—  Emandako diru-laguntzen diru-zenbateko osoa.
—  Eskatutako diru-zenbateko osoa.

17.2. Sariak eta bekak
—  Emandako sari kopurua.
—  Emandako sarien diru-zenbateko osoa.
—  Lehiaketetako parte hartzaileen kopurua.
—  Lehiaketetara doazen pertsonen kopurua.

17.3.  Konpentsazio ekonomikoak
—  Kultur Etxeko jaialdi, programa eta lehiaketetan pertsonen joan-etorrien eta egonal-

dien gastuak ordaintzeko oinarrietan zuzenean esleitzen diren diru-zenbatekoak.

17.4.  Herri jaiak eta ekitaldi soziokultural esanguratsuak antolatzeko ematen diren la-
guntzak

—  Egindako ekitaldi kopurua.
—  Partaide kopurua.
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17.5. Sektore kultural eta sortzaile amateur, asoziatibo eta profesionalari laguntza
—  Eskaera kopurua eta emandako diru-laguntzen kopurua.
—  Emandako diru-laguntzen diru-zenbateko osoa.

17.6.  Antzerki eskola
—  Erregistratutako ikasle kopurua.
—  Eskainitako ikastaro kopurua.
—  Emandako ikastaro kopurua.
—  Egindako antzezpen kopurua.

17.7. Aldai patronatua
—  Espazioak erabiltzen dituzten elkarte eta kluben kopurua eta euren gogogabeta-

sun maila.
—  Koordinaziorako eta elkarteen jarduera errazteko eta bultzatzeko jarduera kopurua.

17.8. Begihandi Kultur Elkartea
—  Inpaktua komunikabideetan (hedabide kopurua).
—  Bisitari kopurua.
—  Nazioarteko artisten kopurua.
—  Tokiko artisten kopurua.
—  Jarduera kopurua.
—  Auzo bakoitzeko jarduera kopurua.

17.9. Udal kultur instalazioetan jarduerak sustatzeko laguntzak
—  Eskatutako eta emandako laguntza kopurua.
—  Egindako jarduera kopurua.

Finantzaketa iturriak
Udal aurrekontua, aurrekontuko aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontuko diru erabilgarri guztia erabili arte-

koak izango dira.

Emakida egiteko prozedura
17.1. Dirua irabazteko asmorik gabeko erakundeak. Norgehiagoka.
17.2. Sariak eta bekak. Norgehiagoka.
17.3. Konpentsazio ekonomikoak, oinarri arautzaileetan zuzenean.
17.4. Herri jaiak eta ekitaldi soziokultural esanguratsuak antolatzeko ematen diren 

laguntzak. Norgehiagoka edo aurrekontuan izenarekin ageri diren erakundeekin hitzar-
menak eginez.

17.5. Sektore kultural eta sortzaile amateur, asoziatibo eta profesionalari laguntza. 
Norgehiagoka.

17.6. Antzerki eskola. Aurrekontuan izenarekin ageri diren erakundeekin hitzarme-
nak eginez.

17.7. Aldai patronatua. Aurrekontuan izenarekin ageri diren erakundeekin hitzarme-
nak eginez.

17.8. Begihandi Kultur Elkartea. Aurrekontuan izenarekin ageri diren erakundeekin 
hitzarmenak eginez.

17.9. Udal kultur instalazioetan jarduerak sustatzeko laguntzak. Norgehiagoka.
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Ekintza plana
Diru-laguntzen ildo zehatzetako bakoitzerako deialdi, lankidetza hitzarmen berezi edo 

ebazpen egokiak eginez gauzatuko da ildo estrategiko hau gauzatzeko jarduketa plana.

ESKUMEN ARLOA
MUSIKA ESKOLA TEA

18. ildo estrategikoa.—Kultura musika eta artistikoa sustatzea
Helburu estrategikoa

Getxoko udalerrian kultura musikala eta artistikoa sustatzea

Helburu espezifikoak
18.1. Familientzako diru-laguntzak: Musika Eskolan matrikulatutako familia behar-

tsuei laguntzea, ikasturteko irakaskuntza-kuotak diruz lagunduz.
18.2. Proszenia beka: imajina daitezkeen alderdi artistiko guztietan hausnarketa 

edo praktika bat proposatzen duten eta diziplinen arteko mugak eta mugak esploratzen 
dituzten proiektuak ikusaraztea, haien arteko bereizketa tradizionalak gaindituz.

Helburu espezifikoak ezarritako ondorioak
18.1. Familientzako diru-laguntzak: «Andres Isasi» Musika Eskolan arrazoi ekono-

mikoengatik musika irakaskuntzatik kanpo gera daitekeen pertsonarik ez egotea.
18.2. Proszenia beka: ikerketa eta ekoizpen artistikoa sustatzea, tokiko sortzaileak 

sustatzen laguntzea eta c) tokiko sortzaileen eta artearen eta kulturaren arloko beste 
artista eta profesional batzuen arteko interakzioa erraztea.

Helburu espezifikorako gauzatze-epea
Urtekoa, ikasturte bakoitzean.

Lortu nahi den efektuaren lorpena neurtzeko modua (helburu espezifikorako adierazlea)
18.1. Familientzako diru-laguntzak: Emandako kopurua / Aurrekontuan sartutako ko-

purua; Diruz lagundutako ikasleak / Matrikulatutako ikasleak guztira + Jardueraren gauza-
tzea eta asebetetze-maila adierazten duen memoria.

18.2. Proszenia beka: Emandako / Eman gabeko beka + Jardueraren memoria.

Finantzaketa-iturriak
Udal-aurrekontua, aurrekontu-aplikazioen arabera.

Kostu ekonomikoak
Aurreikusitako kostuak bideratutako aurrekontu-baliabideen gehienekora artekoak 

izango dira.

Emakida egiteko prozedura
Lerro estrategiko hau gauzatzeko emakidaren prozeduran, erakunde autonomoaren 

Presidentziak urtero onartutako deialdi-oinarrietan ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

Ekintza-plana
Lerro estrategiko hau gauzatzeko jarduketa-plana deialdien oinarrietan ezarritako 

epean egingo da, dagozkion deialdien bidez.
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