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II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

«Wanted 2022» programaren dirulaguntzen oinarri arautzaileak

HITZAURREA

Gazteriaren Euskal Legeak hiru ardatz ditu: gazteen heldutasun- eta garapen-pro-
zesua laguntzea; gazteen emantzipazioa eta helduarora igarotzea sustatzea; eta haien 
gizarte-partaidetza bultzatzea esparru guztietan. Hori guztia, gazte guztiei eskubideak 
aitortuta, eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bultzatuko duen begiradare-
kin, eta zailtasun gehien dituzten gazte kolektiboak bereziki babestuta, intersekzionalita-
tea kontuan hartuta.

Gazteen parte-hartzea, gazteen sormen-gaitasuna eta ekimena, gazteen autoenple-
gua eta ekintzailetza-proiektuak abian jartzea sustatzeko beharretik argi geratzen da 
irabazi-asmorik gabeko erakunde baten laguntzarik gabe sortutako proiektuekin lankide-
tzan aritzeko interesa, betiere proiektu horiek udalerriaren onerako badira, modu batera 
edo bestera.

Horregatik, deialdi hau jarri da abian, gaur egun, laguntza edo bultzada egokirik ez 
izateagatik, ezkutuko egoeran edo ideia hutseko fasean dauden gazte-proiektuak gau-
zatu ahal izateko.

1. artikulua.—Xedea
Deialdi honen helburu orokorra Getxoko gazteak beren udalerriko bizitza sozial, 

 ekonomiko eta kulturalean eskubide osoko herritar gisa aktiboki parte hartzera anima-
tzea da.

Hauek dira helburu zehatzak:
—  Gazteen ekimenak bultzatzea, ekintza kolektiboa ere bultzatuz, eta, horrela, gaz-

teen garapen pertsonalean eta helduarora igarotzeko prestakuntza-prozesuan la-
gunduz.

—  Getxoko udalerriko bizitza soziala, ekonomikoa eta kulturala aberastea, edozein 
arlotan Getxoko udalerria dinamizatzen lagun dezaketen era guztietako proiek-
tuekin.

—  Gazteen sormen- eta berrikuntza-gaitasun eskerga ezagutaraztea, gazteen irudi 
positiboa indartuz.

—  Etorkizuneko eta balizko ekintzailetza-prozesuetan ikasteko balio dezaketen espe-
rientziak erraztea, eta gazteen emantzipazioa eta parte-hartzea sustatzea.

2. artikulua.—Baliabide ekonomikoak
Dirulaguntza horietarako, guztira, 30.000 euro bideratuko dira indarrean dagoen 

udal-aurrekontutik, betiere 00200/23160/4820000 aurrekontu-partidaren kontura.

3. artikulua.—Pertsona eta erakunde onuradunak. Betekizunak
3.1. Pertsona eta erakunde onuradunak

Banaka edo taldean parte hartu ahal izango da (pertsonen mugarik gabe). Horrela, 
deialdi honen onuradun izan daitezke:

—  Pertsona fisikoak, banaka.
—  Nortasun juridikorik gabeko sozietate zibila osatu duten pertsonen taldeak. Kasu 

horretan, bertan parte hartzen duten pertsona fisiko guztiak hartuko dira onura-
duntzat, eta guztiek bete beharko dituzte deialdi honetan ezarritako betekizunak 
eta baldintzak. Nolanahi ere, elkartearen ordezkari bat izendatu beharko da eta 
ahalorde askietsia izango du, onuradun gisa elkarteari dagozkion eskakizunak be-
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tetzeko. Taldea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 
39. eta 65. artikuluetan aurreikusitako preskripzio data igaro aurretik desegiten 
bada, emandako dirulaguntza itzuli beharko du.

Horretarako, enpresa horiek sozietate zibileko kide bakoitzak bere gain hartutako 
gauzapen-konpromisoak adieraziko dituzte aurkeztutako eskabidean, bai eta haietako 
bakoitzak aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa ere. Zenbateko hori bat etorri-
ko da dirulaguntzaren zenbatekoari sozietate zibilean duen partaidetza-ehunekoa apli-
katzetik ateratzen den zenbatekoarekin.

3.2. Pertsona eta erakunde onuradunen betekizunak
Banaka zein taldeka lehiatzea aukeratu, kasu guztietan honako baldintza hauek bete 

beharko dira:
—  Deialdi honetan parte hartzen duten pertsona guztiek 18 eta 30 urte bitartekoak 

(biak barne) izan beharko dute, bai eskabidea egiteko unean, bai ebazpena ema-
teko unean, edo legez emantzipatutako gazteak izan beharko dute.

—  Banaka parte hartuz gero, eskatzaileak Getxon erroldatuta egon beharko du. Bi 
pertsonak parte hartzen badute, gutxienez pertsona batek egon beharko du Ge-
txon erroldatuta. Hiru pertsonak edo gehiagok parte hartzen badute, gutxienez 
taldeko kideen bi herenek egon beharko dute Getxon erroldatuta. Pertsona bat 
talde laguntzaile batekin banaka aurkezten bada ere, proportzio hori bete beharko 
da. Getxoko pertsona guztiek parte-hartze aktiboa izan beharko dute proiektuaren 
prestaketan eta garapenean.

—  Pertsona edo erakunde eskatzaileak, eskabidea aurkezteko unean, honako hauek 
bete beharko ditu:

 •  Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, eta, hala 
badagokio, dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea.

 •  Auzi-bidean edo administrazio-bidean zigortuta ez egotea dirulaguntza edo la-
guntza publikoak lortzeko aukera galduta, eta horretarako desgaitzen duen le-
gezko debekurik ez izatea, sexu-diskriminazioaren zioz gertatu direnak barne, 
betiere Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako eta Emakumeen aurkako 
indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarako otsailaren 18ko 4/2005 Legen xe-
daturikoarekin batez etorriz.

 •  Ez egotea dirulaguntzen Pertsona onuradun-izaera eskuratzeko Dirulaguntzei 
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluko 3. aparta-
tuan ezarritako gainerako inguruabarren batean, ezta Euskal Autonomia Erki-
degoko Ogasun Orokorra Antolatzeko Printzipioen Legearen testu bateginaren 
50. artikuluan jasotako egoeran ere.

4. artikulua.—Jarduketa-eremuak eta proiektuen betekizunak
4.1. Jarduketa-eremuak

Honako arlo hauetakoren batean dauden proiektuak aurkeztu ahal izango dira, eta, 
hala badagokio, diruz lagundu ahal izango dira:

—  Kultura.
—  Kirola-jarduera fisikoa.
—  Osasuna eta bizi kalitatea.
—  Etxebizitza.
—  Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak.
—  Enpresa.
—  Turismoa.
—  Elkartasuna eta sentsibilizazioa.
—  Kulturartekotasuna.
—  Belaunaldi arteko proiektuak.
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—  Euskara eta euskal kultura.
—  Hezkuntza ez-formala eta aisialdi hezitzailea.
—  Berdintasuna.
—  Dibertsitatearekiko arreta (kulturala eta jatorrikoa, funtzionala, sexuala, eta abar).
—  Eta, oro har, Gazteriaren Udal Zerbitzuaren jarduketa-eremu zabala.
Horrela, hainbat proiektu aurkeztu ahal izango dira, hala nola antzezlan txikiak edo 

performanceak ekoiztea, film laburrak egitea, erakusketak, lehiaketak antolatzea, web-
guneak, blogak, etab. egitea, udalerriarentzat interesgarriak direnak, aisialdi hezitzaileko 
jarduerak, hala nola ikastaroak edo tailerrak, interes sozialeko gaiei buruzko sentsibili-
zazio-proiektuak, dibulgazio-proiektuak, hala nola gai interesgarriei buruzko hitzaldiak, 
etab. Azken batean, Getxoko bizitza soziala, ekonomikoa eta/edo kulturala aberasten 
laguntzen duten proiektu mota guztiak, berritzaileak izan ala ez.

Dirulaguntza honetatik kanpo geratzen dira sexuaren eta jatorri etniko/kulturalaren 
araberako rolak eta estereotipoak iraunarazten laguntzen duten proiektuak, bai eta hiz-
kuntza sexista, arrazista edo xenofoboa erabiltzen duten proiektuak ere, bai idatziz, bai 
irudietan. Horrez gain, beharrezkoa da hizkuntza inklusiboa erabiltzea.

Aurkeztutako proiektua udal-politikaren edo Gazteriaren Legearen alorren batekin 
kontraesanean egon daitekeela balioesten bada, arlo eskudunari txosten lotesle bat es-
katuko zaio proiektuaren egokitasunari buruz.

4.2. Proiektuen betekizunak
Proiektuek betekizun hauek bete behar dituzte onartuak izateko:
—  Proiektua Getxoko udal-eremuan garatu behar da (ez da onartuko udalerritik kan-

po garatu beharreko proiekturik, salbu eta hori behar bezala justifikatzen bada eta 
Getxoko Udalak berariaz baimentzen badu. Kasu horretan, udalerriarekin duen 
lotura justifikatu beharko da, eta proposatutako «Jarduerak/proiektuak Getxoko 
udalerriari buruz izango duen onura» atalean azalduko da). Nolanahi ere, proiek-
tua Getxoko eremuan garatu ondoren, beste lurralde-eremu batzuetan egin ahal 
izango da.

—  Pertsona edo talde sustatzaile bakoitzak proiektu bera berreginda diren hiru proiek-
tu aurkeztu ahal izango ditu gehienez, baina ez 3 proiektu desberdin. Beraz, posi-
ble da proiektu bera aurkeztea zenbait garapen-mailarekin eta zenbait kosturekin, 
horrela laguntza jasotzeko aukerak handitzeko. Pertsona edo talde sustatzaile ba-
koitzak aurkeztutako proiektuetako batek baino ezingo du jaso dirulaguntza.

—  Pertsona berak ezin du proiektu batean baino gehiagotan parte hartu, aurreko ata-
lean aipatutako kasuan izan ezik (proiektu beraren berregiteak).

—  Aurreko deialdietan diruz lagundu ez diren pertsonak eta proiektuak berriro aur-
keztu ahal izango dira.

—  Aurreko deialdietan diruz lagundutako pertsonak aurkeztu ahal izango dira, bal-
din eta diruz lagundutako proiektua amaitu bada eta proiektu berria aurretik di-
ruz lagundutako proiektuaren jarraipena bada; gehienez ere 2 deialditan jaso ahal 
izango dute dirulaguntza. Kasu horretatik kanpo, dagoeneko diruz lagundutako 
proiektu batean parte hartu duen pertsona batek ezin du beste proiektu berri ba-
tean parte hartu.

—  Deialdi hau argitaratu aurretik hasitako (amaitu gabeko) proiektuetan parte hartu 
ahal izango dute.

—  Proiektua gauzatzeko gehienezko epea 12 hilabetekoa da, dirulaguntza ematen 
denetik zenbatzen hasita. Beharrezkoa izanez gero, pertsona edo erakunde onu-
radunek organo emaileari eska diezaiokete, diruz lagundutako jarduera egiteko 
epea amaitu baino lehen, emakida-ebazpena aldatzeko, finkatutako epeak luza-
tzeari, emandako zenbatekoa murrizteari edo jardueran sartzen diren ekintzak 
aldatzeari dagokienez. Horiek baimentzeko, ezinbestekoa izango da ustekabeko 
inguruabarrak gertatzea edo jarduera behar bezala burutzeko beharrezkoak eta 
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behar bezala arrazoituak izatea, betiere dirulaguntzaren xedea edo helburua fun-
tsean aldatzen ez bada eta hirugarrenen eskubideak kaltetzen ez badira.

5. artikulua.—Eskaera: Izapideak, dokumentazioa, argitalpena eta epeak
5.1. Izapidetze telematikoa

Eskaerak bide telematikoz izapidetuko dira, urrats hauei jarraituz:
Getxoko Udalaren web orriaren bidez, Administrazio Elektronikoaren Bulegora (AEB) 

sartu: https://www.getxo.eus/eu/sede-electronica,
Ziurtagiri digitalarekin edo itsasontzi-jokoarekin identifikatu.
Identifikatu ondoren, hemen sartu: Nire erregistro telematikoa-Egin eskaera-Getxoko 

Udala. «Eskaeraren deskribapena» atalean, Wanted programaren esparruan Gazteria 
eta Ekonomia Sustapen Zerbitzurako eskaera bat dela adierazi beharko da.

Datuak bete, eskatutako dokumentazioa erantsi, eskabidea bidali.

5.2. Aurkeztu beharreko agiriak
Eskaera banakakoa denean, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
—  I. eranskina. Eskaera-orria (pertsona fisikoak) beteta
—  II. eranskina. WANTED programaren datuak kontsultatzeari buruzko erantzukizun-

peko adierazpena eta informazioa. Jarraian aipatzen diren agiriak elkarreraginga-
rritasun bidez kontsultatuko dira, betiere horren aurka ez bazaude. Aurka eginez 
gero, agiriak aurkeztu beharko dituzu (ikus 5.3 atala).

 •  NANa (adina egiaztatzeko).
 •  Zerga-betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria (zergak EAEtik kanpo or-

daintzen badira, agiria aurkeztu beharko da).
 •  Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria.
 •  Getxoko Udalarekin zerga-zorrik ez izatea.
 •  Dirulaguntzak itzultzeagatiko ordainketa-betebeharrak egunean izatea Getxo-

ko Udalarekin.
—  V. eranskina. Egin beharreko jardueren proiektu xehatua.
—  VII. eranskina. «Ordezkaritza ematea», eskabidea aurkezteko ordezkaritza ema-

nez gero.
—  Alegatutako alderdiak egiaztatzeko balio duen eta balorazio-irizpideen arabera 

puntuazioa ematen duen beste edozein agiri (adibidez, berdintasunaren arloan 
jasotako prestakuntza).

Eskaera sozietate zibil batek egina denean, honako agiri hauek aurkeztu behar dira:
—  Sozietate zibila eratzeko kontratua.
—  IFZ txartelaren kopia.
—  III. eranskina. Eskaera orria (sozietate zibilak) beteta.
—  IV. eranskina. WANTED programaren datuak kontsultatzeari buruzko erantzuki-

zunpeko adierazpena eta informazioa, sozietate zibilari buruzkoa. Jarraian aipa-
tzen diren agiriak elkarreragingarritasun bidez kontsultatuko dira, betiere horren 
aurka ez bazaude. Aurka eginez gero, agiriak aurkeztu beharko dituzu (ikus 5.3 
atala).

 •  Zerga-betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria (zergak EAEtik kanpo or-
daintzen badira, agiria aurkeztu beharko da).

 •  Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria.
 •  Getxoko Udalarekin zerga-zorrik ez izatea.
 •  Dirulaguntzak itzultzeagatiko ordainketa-betebeharrak egunean izatea Getxo-

ko Udalarekin.
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—  II. eranskina. WANTED programaren datuak kontsultatzeari buruzko erantzuki-
zunpeko adierazpena eta informazioa: agiri bat gizarte zibileko kide bakoitzeko. 
Jarraian aipatzen diren agiriak elkarreragingarritasun bidez kontsultatuko dira, be-
tiere horren aurka ez bazaude. Aurka eginez gero, agiriak aurkeztu beharko dituzu 
(ikus 5.3 atala).

 •  NANa.
 •  Zerga-betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria (zergak EAEtik kanpo or-

daintzen badira, agiria aurkeztu beharko da).
 •  Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen ziurtagiria.
 •  Getxoko Udalarekin zerga-zorrik ez izatea.
 •  Dirulaguntzak itzultzeagatiko ordainketa-betebeharrak egunean izatea Getxo-

ko Udalarekin.
—  V. eranskina. Egin beharreko jardueren proiektu xehatua.
—  VI. eranskina: Sozietate zibileko kide bati ordezkaritza ematen dion ahalorde nahi-

koa, kide guztiek sinatuta.
—  VII. eranskina. «Ordezkaritza ematea», eskabidea aurkezteko beste pertsona edo 

erakunde bati ordezkaritza emanez gero.
—  Alegatutako alderdiak egiaztatzeko balio duen eta balorazio-irizpideen arabera 

puntuazioa ematen duen beste edozein agiri (adibidez, berdintasunaren arloan 
jasotako prestakuntza).

5.3. Elkarreragingarritasuna
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 39/2015 Legea-

ren 28. artikuluak ezartzen duenez, interesdunak ez daude behartuta jada administrazio 
jardulearen eskuetan dauden edo beste administrazioren batek eginak diren dokumen-
tuak aurkeztera.

Gai horretan eskuduna den Getxoko Udaleko zerbitzuak/sailak dokumentu horiek 
kontsultatu edo eskuratu ahalko ditu, salbu eta interesduna modu arrazoituan aurka 
azaltzen bada.

Datu pertsonalen tratamendua legezkoa izango da beharrezkoa denean eginkizun 
bat betetzeko interes publikoaren izenean edo Getxoko Udalari esleitutako botere pu-
blikoen izenean, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 
2016/679 (EB) Erregelamenduaren 6.1 e) artikuluan ezarritako baldintzetan.

Hizpide dugun laguntza eskuratu eta mantentzeko araudi honetan ezarritako beteki-
zunak betetzen direla egiaztatzeaz arduratuko da Getxoko Udala, bat etorriz telematikoki 
eskuratzen den beste administrazio publikotako informazioarekin.

Beren datuak kontsultatzearen aurka dauden eskatzaileek modu arrazoituan adierazi 
beharko dute. Halaber, aintzat hartu beharko dute aurkakotasun eskubidea baliatzen 
dutenean, izapidetzeko beharrezkoa den dokumentazio guztia aurkeztu beharko dutela.

5.4. Deialdiaren argitalpena eta eskaerak aurkezteko epea
Deialdia, Dirulaguntzen Datu-base Nazionalari aurretiazko jakinarazpena egin, ondo-

ren, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (BAO) argitaratuko da.
Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau BAOn argitaratu eta hurrengo egunean irekiko 

da, eta 7 egun baliodunez egongo da zabalik.

5.5. Eskaeran dauden akatsak zuzentzea
Laguntzaren eskaerak ez baditu betetzen deialdi honetan eskatutako betekizunak, 

edo harekin batera ez bada eskatutako dokumentazioa aurkezten, Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. 
artikuluan ezarritakoari jarraikiz, interesdunei eskatuko zaie hamar egun balioduneko 
epean akats horiek ongitzeko edo nahitaezko dokumentuak bidaltzeko, eta jakinaraziko 
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zaie, halakorik egin ezean, haien eskaera baliogabetutzat joko dutela, legezko testu be-
raren 21.1. artikuluan ezarritako ondoreekin.

5.6. Ordezkaritza
Beste pertsona bati eman ahal izango zaio ordezkaritza, eskatzailearen izenean 

jardun dezan bitarteko elektronikoen bidez deialdi honi dagozkion prozedura guztietan. 
Horretarako, gutxienez «ordezkaritza emateko inprimaki normalizatua» - VII. eranski-
na (behar bezala formalizatuta) , erabili beharko dira. Eranskin hori eskabideari erantsi 
beharko zaio.

6. artikulua.—Dirulaguntzen zenbatekoa
Proiektu bakoitzeko dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa 10.000 eurokoa da. Gu-

txienekoa 500 eurokoa izango da,
Proiektu bakoitzak martxan jartzeko behar duen zenbatekoa jasoko du; zenbateko 

hori finkatzeko, aurreikusitako gastuetatik aterako diren diru-sarrerak kenduko dira, bai 
proiektua garatu bitartean, bai beste dirulaguntza batzuen bidez aterako direnak.

Dirulaguntzak lehia garbiaren araubidean emango dira.
Proiektuak 8. artikuluko balorazio-irizpideen arabera lortutako puntuazioaren arabera 

ordenatuko dira. 2 proiekturen edo gehiagoren arteko puntuazioan berdinketa egonez 
gero, dirulaguntzaren zenbateko txikiena eskatu duenak hartuko du aurreko lekua, eta 
eskatutako zenbatekoa ere berbera balitz, 7., 4., 5. eta 6. apartatuetan puntuaziorik han-
diena duenak, hurrenkera horretan. Puntuazio hori ere berdina bada, zozketa egingo da.

Puntuazio handiena lortzen duen proiektuak martxan jartzeko behar den dirulagun-
tza jasoko du, hau da, diruz lagundu daitezkeen gastuen aurrekontua ken diru-sarrerak, 
10.000 euroko mugarekin. Ondoren, gainerako dirua bigarren proiektuko gastu-aurre-
kontua ken diru-sarrerak lehentasun-hurrenkeraren arabera estaltzeko nahikoa den az-
tertuko da, eta, hala balitz, eskatutako gastu-aurrekontua ken diru-sarrerak ordaintzeko 
dirulaguntza emango zaio. Horrela jokatuko da gainerako proiektuekin, ezarritako lehen-
tasun-ordenari jarraituz, aurrekontu erabilgarria agortu arte edo gainerako zenbatekoa 
gastuen aurrekontua ken hurrengo proiektuko diru-sarrerak estaltzeko nahikoa izan arte. 
Kasu horretan, zenbateko hori ez da erabiliko.

7. artikulua.— Lortutako dirulaguntzaren erabilera. diruz lagun daitezkeen gastuak
Jasotako diru-laguntza honetarako erabili ahalko da:
—  Proiektua garatzeko behar diren materialak, ekipamendua edo bestelako azpiegi-

turak erosteko, jasotako dirulaguntzaren %25eko mugarekin. Muga hori gainditu 
ahal izango da alokatu ezin direnean edo materialak prototipo bat egiteko beha-
rrezkoak direnean, Getxoko Udalaren aldez aurreko baimenarekin.

—  Materialak, ekipamendua edo proiektua garatzeko beharrezkoa den beste motata-
ko azpiegitura alokatzeko.

—  Hirugarrenei zerbitzuengatik ordaintzeko.
—  Material suntsikorra erosteko.
—  Autonomoen kuotarako, proiektua garatzeko beharrezkoa denean.
Ez dira, inola ere, diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko berreskuratu edo kon-

pentsatu daitezkeen zeharkako zergak, ez eta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere.
Era berean, dirulaguntza ezin izango da erabili sustatzaileari edo talde sustatzailea 

osatzen duen beste edozeini ordaintzeko.

8. artikulua.—Proiektuak hautatzea eta balorazio-irizpideak
Udal arlo hauetako teknikariek aukeratuko dituzte proiektu irabazlea edo irabazleak:
—  Gazteria Zerbitzuak.
—  Ekonomia Sustapenak.
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Gehieneko puntuazioa 100 puntukoa izango da, eta gutxienekoa 50 puntukoa, diru-
laguntza lortu ahal izateko.

Honako irizpideak hartuko dira oinarritzat proiektuak baloratzeko:
1.  Proiektuari lotutako taldearen ezagutzak: taldean proiektua gauzatzeko beha-

rrezkoak diren ezagutzak eta trebetasunak dituzten pertsonak egotea baloratuko 
da. Ezagutza eta trebetasun horiek jasotako prestakuntzatik, lan-esperientziatik 
edo proiektua garatzeko baliagarriak diren bestelako esperientzietatik etor dai-
tezke. Proiektua garatzeko profil desberdinak behar badira, horiek guztiak talde 
sustatzaileak jartzen dituen baloratuko da. 10 puntu, gehienez:

  —  Atal honetan puntuazioa ematerakoan, talde sustatzailea osatzen duten per-
tsonen ezagutzak eta trebetasunak baino ez dira aintzat hartuko, ez azpikon-
tratatuak diren edo parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten beste kola-
boratzaileenak.

2.  Proiektuaren zehaztasun maila. Proiektua ondo formulatuta egotea eta deskriba-
tutako helburuetan eta lan-prozesuan argia izatea. 20 puntu, gehienez.

  —  10 puntu: argitasuna helburuetan.
  —  10 puntu: deskribatutako prozesuaren argitasuna.
3.  Originaltasuna eta izaera berritzailea. Proiektu berritzailea izatea baloratuko da, 

bai edukiari dagokionez, bai metodologiari dagokionez. 10 puntu, gehienez.
  —  5 puntu: gaiaren originaltasuna. Gai berria izatea, erabat edo gutxi landua, 

ingurune hurbilean behintzat.
  —  5 puntu: originaltasuna lan-metodologian. Nahiz eta gaia berria ez izan, gai 

horri heltzeko edo gai edo arazo ezagunei irtenbidea emateko modua berria 
izatea.

4.  Proposatutako jarduerak/proiektuak Getxoko udalerriarentzat izango duen onu-
ra, bai herritarrei dagokienez (oro har, edo kolektibo jakin bati dagokionez), bai 
Getxoko enpresei dagokienez. 15 puntu, gehienez.

  —  Getxoko enpresak kontratatzea jarduerak garatzeko.
  —  Getxoren kanpoko sustapena eta ikusgarritasuna.
  —  Proiektuan edo jardueretan aurreikusitako onuradun diren Getxoko pertsonen 

edo enpresen kopurua.
  —  Udalerriari onura dakarkion beste edozein elementu.
  Atal honetan 0 puntu dituzten proiektuak automatikoki kanporatuko dira.
5.  Genero-ikuspegia txertatzea: 10 puntu, gehienez.
  —  Emakumeek bakarrik egindako proiektuak: 2 puntu.
  —  Proiektua garatuko duen taldeak edo pertsonak berariazko prestakuntza dau-

ka berdintasunaren arloan: Puntu 1 emango da 20 orduko prestakuntzako. 
Prestakuntza hori taldeko pertsona batek baino gehiagok jaso badute, guztiek 
jasotako orduak batuko dira. 4 puntu, gehienez.

  —  Emakumeentzako eta gizonentzako berariazko helburuak ezartzen ditu, haien 
premiei dagokienez: 2 puntu.

  —  Desberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna sustatzeko berariazko neu-
rriak jasotzen dituen proiektua: 2 puntu.

6.  Euskararen presentzia maila eta erabilera: 5 puntu, gehienez.
  —  Proiektua euskara hutsean garatuko da: 5 puntu.
  —  Jardueren %40 gutxienez euskaraz egitea proposatzen du: 3 puntu.
  —  Jardueraren bat euskaraz egitea proposatu du: 2 puntu.
  —  Proiektua euskaraz aurkezten du: Puntu 1.
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7.  Proiektuaren bideragarritasuna. Eskuragarri dauden giza baliabideak eta baliabi-
de ekonomiko eta materialak kontuan hartuz. 20 puntu, gehienez.

  —  10 puntu: bideragarritasun ekonomikoa. Egin nahi denaren eta beharrezkotzat 
proposatutako aurrekontuaren arteko egokitasun maila baloratuko da.

  —  10 puntu: proiektuaren bideragarritasun materiala. Proiektua garatzeko beha-
rrezkoak diren baliabide materialak edo azpiegiturak lortzeko benetako aukera 
baloratuko da.

8.  Proiektua gauzatzeko behar den zenbatekoa. 10 puntu, gehienez:
  —  2.500 euro gehienez: 10 puntu.
  —  2.500 eurotik gorakoa, 5.000 euroraino: 8 puntu.
  —  5.00 eurotik gorakoa, 7.500 euroraino: 5 puntu.
  —  7.500 eurotik gora: 0 puntu.

9. artikulua.—Izapidetzea eta ebazpena
Gazteria Zerbitzuak eta Ekonomia Sustapenak osatuko dute deialdi honetan jasotako 

dirulaguntzak emateko instrukzio-organoa. Instrukzio-organo horri dagokio aurkeztutako 
eskaerak aztertzea eta ebaluatzea, eta egoki ulertzeko eta ebaluatzeko beharrezkotzat 
jotzen duen dokumentazio eta/edo informazio osagarri guztia eskatu ahal izango du.

Bat etorriz Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legea-
rekin, Alkatetza eskudun da gai hau ebazteko, eta eskumen hori Gazteria Zerbitzuaren 
titularrari eskuordetuta dago, Alkatetzaren 3214/2019 Dekretua aplikatuta.

Dirulaguntzak emateko proposamena kide anitzeko organo batek egingo dio zine-
gotzigoari, Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak ezarritakoaren arabera. Di-
rulaguntzen Ordenantza Orokorraren 17.5. artikuluan adierazitakoaren arabera, dirula-
guntzen kide anitzeko organoa osatuko dute presidenteak, idazkariak eta gutxienez hiru 
kidek, eta horien barruan egongo dira dirulaguntzaren xedean adituak diren teknikariak. 
Ondoren, Alkatetzaren 1536/2022 Dekretuak dirulaguntzen kide anitzeko organoaren 
osaera aldatu du.

Ebazteko gehieneko epea sei hilabetekoa izango da, eskabideak aurkezteko epea 
amaitu eta hurrengo egunetik aurrera. Epea igaro ondoren berariazko ebazpena ez bada 
eman, dirulaguntzaren eskaera bertan behera utzi dela ulertuko da Administrazio Publi-
koen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 25.1 
artikuluan ezarritako ondorioetarako.

Deialdiaren ebazpena hamar eguneko epean jakinaraziko zaie interesdunei, ebazpe-
na emandako datatik zenbatzen hasita. Halaber, emandako dirulaguntzak dirulaguntzen 
datu base nazionalean argitaratuko dira.

Deialdi honetan araututako laguntzen onuradunei laguntzak emateko eta, hala bada-
gokio, ordaintzeko, ezinbestekoa da zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak 
egunean izatea, eta itzulketa-prozeduraren batean zordun ez izatea. Beharrezkoa da, 
halaber, justifikatzeko epea amaituta duen dirulaguntzaren bat justifikatzeke ez izatea.

Ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta haren kontra administrazioarekiko 
auzi-errekurtsoa aurkeztu ahalko da administrazioarekiko auzien epaitegian bi hilabete-
ko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunean zenbatzen hasita.

Dena den, eta aurreko paragrafoan aipatu den administrazioarekiko auzi-errekurtsoa 
jarri aurretik, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko da, hilabeteko epean, 
ebazpena eman duen organoaren aurrean.

10. artikulua.—Dirulaguntzak ordaintzea
Dirulaguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira, onartu ostean. Ordainketa hori 

aurretik egingo da; izan ere, beharrezkoa da proiektuaren bideragarritasunerako.
Dirulaguntza jasotzekotan, dirua sartuko den kontuaren zenbakia emango da. Kontu 

horretan, dirulaguntzaren eskaera egin duen pertsona edo erakundea agertu behar da 
titular gisa, eta talde sustatzaileko gainerako kideak, berriz, baimendu gisa.
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11. artikulua.—Norgehiagoka eta bateragarritasuna
Deialdi honetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira edozein administra-

zio edo erakunde publiko edo pribatutatik datozen beste dirulaguntzekin, baldin eta diru-
laguntza horien zenbatekoak, bakarka hartuta edo beste dirulaguntza batzuekin batera, 
ez badu gainditzen diruz lagundutako jardueraren kostua, edo, hala badagokio, diruz 
lagundutako jarduera estaltzeko eskatutako finantzaketa propioaren zenbatekoa murriz-
ten badu.

Hori gertatuko balitz, Getxoko Udalak eman beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa 
murriztuko litzateke.

Deialdi honetan ezarritako laguntzek edo dirulaguntzek beteko dute Europako Ba-
tzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa 
(erregelamendu hori Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialaren 2013ko abenduaren 
24ko 358. zenbakian argitaratu zen, eta Minimis laguntzetarako Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa 
da), bai eta ondoren egiten diren aldaketa guztietan xedatutakoa ere.

Europar Batasunak ezarritakoaren arabera, enpresa jakin bati emandako Minimis 
laguntzaren guztizko zenbatekoa ez da 200.000 euro baino gehiagokoa izango hiru zer-
ga-ekitaldiko edozein epetan.

Muga hori aplikatuko da, Minimis laguntzaren modua edo lortu nahi den helburua 
edozein dela ere. Aipatutako muga gaindituz gero, deialdi honen babesean emandako 
laguntza gehiegizkoari dagokion zenbatekoan murriztuko da.

12. artikulua.—Onuradunen betebeharrak
Hauek izango dira onuradunen betebeharrak:
—  Aurreikusitako proiektua edo programa gauzatzeak ekar ditzakeen erantzukizun 

guztiak onuradunak hartuko ditu bere edo programa gain.
—  Dirulaguntza eman zitzaion programa ez aldatzea Gazteria eta Ekonomia Susta-

pen Udal Zerbitzuaren aldez aurreko adostasunik gabe.
—  Emandako dirulaguntzaren aplikazioa egiaztatzeko eta jarraipena egiteko Gazte-

ria eta Ekonomi Sustapen Zerbitzuak egokitzat jotzen dituen jarduketak onartzea. 
Horretarako, eskatzen zaion informazio eta agiri guztiak jarri beharko ditu haren 
eskura.

—  Organo emaileari jakinaraztea, jakin bezain laster, diruz lagundutako jarduerak fi-
nantzatzeko beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu 
direla, bai eta laguntza emateko kontuan hartutako edozein inguruabar aldatu dela 
ere.

—  Publizitatean eta komunikazio-ekintzetan jasotzea proiektua, programa edo jar-
duera Getxoko Udalaren laguntzarekin egiten dela, eta erabilitako euskarrietan 
Getxoko Udalaren logo ofiziala eta bi hizkuntza ofizialak, euskara eta gaztelania, 
sartzea.

—  Proiektu, programa edo jarduerari lotutako publizitatean eta komunikazioan hizke-
ra eta irudi sexistarik ez erabiltzea, eta lengoaia inklusiboa erabiltzea.

—  Dirulaguntza justifikatzen duen dokumentazioa gutxienez azken ordainketatik hiru 
urtera bitartean gordeko dute, egiaztatze- eta kontrol-jarduketen xede izan daite-
keen bitartean.

13. artikulua.—Jasotako dirulaguntzaren justifikazioa
Dirulaguntza eman zaion jarduera bukatutakoan, agirien bidez egiaztatu beharko da 

dirua behar bezala erabili dela. Justifikazioa proiektua amaitu eta hurrengo 45 egunen 
barruan egin beharko da.

Xedatutako epean justifikaziorik aurkezten ez bada, dirulaguntza itzuli egin beharko 
da eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean ezarritako eran-
tzukizunei aurre egin beharko zaie.
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Justifikazio-kontu sinplifikatua aurkeztuta egingo da justifikazioa. Horretarako, gutxie-
nez, honako agiri hauek aurkeztu beharko dira:

—  Egindako jardueraren memoria xehatua. Egindako jardueretan izandako par-
te-hartzeari buruzko datuak sexuaren/generoaren aldagaiaren arabera bereizita 
egon beharko dira.

—  Diruz lagundutako jarduera edo ekitaldia dela-eta argitaratu diren liburuxka, kartel, 
liburu, bideo, CD-ROM eta abarren ale bana.

—  Aurrekontuaren guztizko zenbatekoaren justifikazio ekonomikoa, hau erabi-
liz: «Justifikazio-kontua; diru-sarreren eta gastuen balantzea» (eskatu dagokion 
eranskina Gazteria Zerbitzuan).

—  Justifikazioak eskabidearekin batera aurkeztutako diruz lagundutako jardueraren 
aurrekontu osoa hartuko du. Faktura bakoitzaren gutxieneko zenbatekoa 50 euro-
koa izango da (BEZik gabe).

—  Justifikazioan, guztira emandako dirulaguntzaren zenbatekoaren %50, gutxienez, 
duten gastuen egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Justifikazio-kontu erraztuan 
zerrendatu diren gainerako gastuen egiaztagiriak ez dira justifikazioarekin bate-
ra aurkeztuko; alabaina, originalak gorde beharko dira. Getxoko Udalak egokitzat 
jotzen dituen egiaztagiriak eskatu ahalko dizkio erakundeari, diru-laguntza egoki 
aplikatzen ari dela frogatzeko balio badute. Onuradunak aurkeztutako jatorrizko 
agiriak beharrezkoak baditu, fotokopiarekin batera aurkeztuko ditu. Fotokopia eta 
jatorrizkoa erkatuko dira, eta originalei zigilua jarri eta jabeari itzuliko zaizkio.

—  Justifikazio kontuan aipatu gastuen frogagiri bezala onartuko dira merkataritzaren 
trafiko juridikoan baliozkoak diren dokumentuak, beraz, erosketa tiketak bazter-
tuak geldituko dira. Erakundeek 4/2013 Foru Dekretuak, urtarrilaren 22koak, fak-
turatzeko obligazioak arautzen dituen Arautegia onartzen duenak (2013ko urtarri-
laren 29ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean), xedatutakoa bete beharko dute fakturen 
eta faktura sinplifikatuen edukiari dagokionez (4/2003 FDaren 6. eta 7. artikuluak) 
Hala ere, fakturetan pertsona eskatzailearen izena eta IFK jaso beharko dira, edo, 
hala badagokio, sozietate zibil eskatzailearena.

—  Fakturek proiektuaren iraupen-epearen barruan egon beharko dute. Ez da onartu-
ko dirulaguntza eman aurreko data duen fakturarik.

—  Ordainketak deialdi honetan zehaztutako justifikazio-epea amaitu baino lehen egin 
beharko dira.

—  BEZa ezin bada berreskuratu, frogatzeko JEZeko alten eta bajen ziurtagiria aur-
keztu beharko du, proiektua gauzatzeko aldian alta emanda ez dagoela adierazten 
duena.

—  Jarduerak, dirulaguntzarekin ez ezik, funts propioekin, jardueraren diru-sarrerekin 
edo beste dirulaguntza edo baliabide batzuekin finantzatu denean, diruz lagundu-
tako jarduera finantzatu duten beste diru-sarrera edo dirulaguntzen zerrenda zeha-
tza aurkeztu beharko da justifikazioan, zenbatekoa eta jatorria adierazita. Getxoko 
Udalak egokitzat jotzen dituen egiaztagiriak eskatu ahalko dizkio erakundeari, di-
ru-laguntza egoki aplikatzen ari dela frogatzeko balio badute.

14. artikulua.—Ez-betetzeak eta itzulketa
Dirulaguntzak itzultzeko prozedura Administrazio Publikoen Administrazio Prozedu-

ra Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean administrazio-prozedurari buruz jasotako 
xedapen orokorren arabera arautuko da, hargatik eragotzi gabe Dirulaguntzei buruzko 
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean eta haren erregelamenduan ezarritako bere-
zitasunak.

Ez badu diruz lagundutako proiektuaren justifikazioa adierazitako epean aurkezten, 
emandako diru-laguntzaren itzultzeko prozedura izapidetuko da.

Dirulaguntzaren zenbatekoak ez du diruz lagundutako jardueraren kostua gaindituko, 
ez berak bakarrik ez beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin 
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batera, eta gainditzen badu, itzuli beharko da diruz lagundutako jardueraren kostutik 
gorakoa, dagokion berandutze-interesarekin batera.

Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 42. artikulua aplikatuz, itzulketa-prozedura-
ren ebazpenak amaiera emango dio administrazio-bideari.

Erakunde onuradunak jaso duen laguntza osorik edo zati batean itzuli ahalko du 
borondatez, horixe egiteko eskatu aurretik. Eskaera ebatzi egingo da eta, gero, era-
kundeari jakinaraziko zaio, ordainketa egiteko modua eta epea adierazita. Hori guztia, 
uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 90. artikulua betez; horren bidez onetsi 
zen Diru-laguntzen 38/2003 Lege Orokorraren Araudia.

15. artikulua.—Udalerriaren ikusgarritasuna udal-mugartetik kanpo
Dirulaguntza hauek proiektuak Getxoko udalerrian garatzeko dira. Diruz lagunduta-

ko proiektuen gaiaren eta irismenaren arabera, proiektu horiek Getxoren ikusgaitasuna 
areagotu dezakete ingurune hurbilean.

16. artikulua.—Araubide juridikoa
Deialdi honetan xedatu ez den orori honako hauek aplikatuko zaizkio:
—  Getxoko Udalaren eta haren erakunde autonomoen dirulaguntzen ordenantza oro-

korra, 2021eko abenduaren 23ko osoko bilkuran onartua eta 2022ko martxoaren 
16ko BAOn argitaratua, deialdi honen oinarri arautzaileak dakarrena.

—  Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorra, 2003ko azaroaren 17koa, eta hura 
garatzeko erregelamendua, 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartua.

—  2/2022 Legea, martxoaren 10ekoa, Gazteriarena.
—  4/2005 Legea, otsailaren 18koa, emakumeen eta gizonen berdintasunerako eta 

emakumeen aurkako indarkeria matxistarik gabeko bizitzetarakoa.
—  Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 

39/2015 Legea.
—  2/2016 Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Toki Erakundeei buruzkoa.

17. artikulua.—Datuen babesa
Zure datuak «Laguntzen eta dirulaguntzen eskaera» izeneko tratamenduan sartzen 

dira. Horren arduraduna Getxoko Udala da (Foru kalea 1, gazteria@getxo.eus) eta Gaz-
teria Sailaren laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea du helburu. Tratamenduaren oinarri 
juridikoa interesdunaren adostasuna eta legezko betebehar bat bete beharra da, eta di-
rulaguntzen datu-base nazionalari laga ahal izango zaizkio. Titularrak datuak jasotzeko, 
zuzentzeko, ezabatzeko edo lekualdatzeko eskubidea du, eta datuak tratatzearen aur-
ka agertzeko idatzizko jakinarazpena bidali beharko du Getxoko Udalera edo datuak@
getxo.eus helbide elektronikora (datuak babesteko ordezkaria). Kasu bietan nortasuna 
egiaztatzeko agiria bidali beharko du. Horretarako eskuragarri dagoen izapide elektroni-
koa udalaren egoitza elektronikoan ere abiatu daiteke. Informazio gehiago hemen: www.
getxo.eus/datos

EBATZI DUT:

I. Wanted 2022 dirulaguntzarako deialdia onartzea.
II. Dirulaguntza horretara bideratutako gastua baimentzea, 30.000 eurokoa.
III. Deialdi hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea.
IV. Deialdia dirulaguntzen datu base nazionalean erregistratzea.
Getxon, 2022ko azaroaren 15ean.—Esku-hartze komunitarioko teknikaria, Bidane 

Jiménez Elorza

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
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