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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, azaroak 18. Ostirala220. zk. 1. orr.

II. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO TOKI ADMINISTRAZIOA

Getxoko Udala

Udalerriko ikasleen guraso elkarteen federazioei dirulaguntzak emateko 
deialdia, ingurumen hezkuntzarekin lotutako proiektu eta jardueretarako: 
ingurumenaren eta naturaren ezagutza. Diru-laguntzen datu-basea. BDNS 
(Identif.): 658098.

Diru-laguntza orokorrei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b) eta 
20.8.a) artikuluetan ezarritakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitaratzen da. Ho-
rren testu osoa datu base nazionalean aurki daiteke. Diru-laguntzak:

(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/658098).
Getxoko Udala Udalerriko ikasleen guraso elkarteen federazioei dirulaguntzak ema-

teko deialdia, ingurumen hezkuntzarekin lotutako proiektu eta jardueretarako: ingurume-
naren eta naturaren ezagutza. Diru-laguntzen Datu-basea (Identif.)

1. Xedea
Deialdi honen xedea da gure udalerriko ikastetxe publiko zein pribatu guztietako 

Lehen Hezkuntzako 5. eta 6. mailetako eta DBHko 1. eta 2. mailetako ikasleen artean, 
2022-2023 ikasturtean egingo diren jardueren bidez, naturaren eta ingurumenaren eza-
gutza sustatzeko eta bultzatzeko dirulaguntzak ematea.

2. Onuradunak
Dirulaguntza honen onuradun izan ahalko dira udalerriko ikastetxeetako ikasleen gu-

raso elkarteen federazio guztiak, baldin eta dirulaguntzaren xede diren proiektuak eta 
jarduerak aurkezten badituzte, oinarri hauekin bat etorriz.

3. Oinarri arautzaileak
Ingurumen hezkuntzako proiektuetarako dirulaguntzak arautzeko oinarriak: Inguru-

mena eta natura ezgutzeko proiektuentzako dirulaguntzak arautzeko oinarriak Tokiko 
Gobernu Batzordearen 2022eko azaroaren 8ko 437. Erabakiaren bidez onetsi dira, eta 
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira deialdiaren egun berean.

4. Aurrekontu zuzkidura
Berrogeita hamarmila euro.

5. Emateko prozedura
Norgehiagoka prozeduraren bidez emango da. Horretarako, aurkeztutako eska-

bideak alderatuko dira, oinarri hauetan jasotako balorazio-irizpideen arabera lehenta-
sun-hurrenkera bat ezartzeko. Dirulaguntzara bideratutako zenbatekoa onuradunen ar-
tean hainbanatuko da, bakoitzak lortutako puntuazioaren arabera.

6. Aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epea zazpi egunekoa izango da, deialdia Bizkaiko Aldizkari 

Ofizialean, Dirulaguntzen Datu-base Nazionalaren bidez, argitaratu eta hurrengo egune-
tik zenbatzen hasita.

Getxon, 2022ko azaroaren 9an.—Espedienteen kudeaketaren arduradun teknikoa 
(2011ko abuztuaren 1eko 3988 Alkatetzaren Dekretuak emandako eskuordetzaren bi-
dez), Arantza Cabeza
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