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BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, apirilak 13. Asteazkena72. 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, 2022ko martxoa-
ren 31n 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») 10. ildo estrategikoari dagokionez:

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

Gobernu Irekia eta 
Modernizazioa 10. Euskera

10.1. Euskara ikasteko dirulaguntzak baliabide ekonomiko 
nahikorik ez dutela frogatzen duten getxotarrentzat

10.2. Euskaltegietan hizkuntza gaitasuna hobetzen dihardu-
ten 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 euska-
razko ikastaroetarako dirulaguntzak

10.6. Dirulaguntzak errotuluak, olanak eta ibilgailu komertzia-
lak euskaraz ipintzeko

10.7. Eskola-orduz kanpoko jardueretan euskara sustatzeko 
dirulaguntzen deialdia

10.8. Euskal kultura sustatzea: auzoetako Olentzeroei dirula-
guntzak

10.9. Euskal kultura sustatzea: umeentzako San Juan sueta-
rako 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

10.16.  KORRIKA antolatzeko dirulaguntza.

10.17.  Getxo eta Getxoko kultur ondarea Euskal Herriko gaz-
teen artean ezagutzera emateko dirulaguntzak.

    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, 2022ko apirilaren 5ean.—Idazkaritza Nagusia eta Herritarren Segurtasune-

ko Zinegotzia, Keltse Eiguren Alberdi
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A3 ERANSKINA
DIRULAGUNTZEN 2020-2023KO PLAN ESTRATEGIKOAREN FITXA

EskumEn arloa

Euskara

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.
10.12.  Bizarra Lepoan Euskara Elkarteari dirulaguntza.
10.13.  Egizu Elkarteari dirulaguntza.
10.14.  HIRUKA aldizkariari dirulaguntza.
10.15.  Euskaraldia.
10.16.  Korrika.
10.17.  Getxoko kultur ondarea euskal herriko gazteen artean ezagutzera ematea.

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.
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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.
10.16.  Korrikan adierazten duen hizkuntzaren sentsibilizazio eta sustapen proze-

suaren parte izatea.
10.17.  Getxo ezagutzera ematea euskal gazteen artean aisialdi hezitzailean oinarri-

tutako proiektu baten barruan.

Helburu zehatz bakoitza lortzeko epea: 
Urterokoa. Korrikaren kasuan biurtekoa.

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 ekimenean 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.
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.
10.16.  Korrika Getxotik pasatzea.
10.17.  Ekimenena parte hartuko duen jende kopurua eta Getxo ezagutzera emate-

ko burututako ekimenen memoria.

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.
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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).
10.16.  Bi urterik behineko deialdia.
10.17.  Aisialdi taldeei zuzendutako dirulaguntza deialdia.

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