
   
     IRURTZUNGO         AYUNTAMIENTO                                                                          

   UDALA                   DE IRURTZUN 
     (NAFARROA)             (NAVARRA) 
 

  
GARAPENERAKO LANKIDETZA PROIEKTUETARAKO LAGUNTZAK: OINARRIAK 

  
 
1.- Xedea 

 
GKEi laguntza ekonomikoa ematea Hirugarren Munduko herrialdeekin lankidetza proiektuak 

egiteko eta, horiekin batera, Irurtzungo herritarrak sentsibilizatzeko eta herritarren parte-hartzea 
sustatzeko jarduerak, bide emanez jarrerak eta jokabideak aldatzeko Iparraren eta Hegoaren arteko 
desoreka ekonomiko, sozial eta kulturalen arazoen inguruan.  2.- Onuradunak 

 
Deialdi honetan parte hartzen ahal dute irabazi asmorik gabeko gobernuz kanpoko erakundeek 

eta elkartasun erakundeek, betiere egoitza soziala edo delegazio iraunkorra Nafarroan badute eta 
Nafarroako Elkarteen Erregistroan inskribatuta badaude.  

 
3.- Aurkezpena 

 
Proiektuak Irurtzungo Udalaren Idazkaritzan aurkeztu beharko dira, CD-R formatuan, honako 

hau NAOn argitaratu eta biharamunetik 30 egun balioduneko epean, I. eranskineko ereduari 
jarraikiz.   

Erakunde bakoitzak edo elkartasunezko erakunde bakoitzak proiektu bakar bat soilik aurkez 
dezake. 

 
 
4.- Balorazio irizpideak 

 
Horretarako izendaturiko Udaleko Ebaluazio-Batzordeak aurkezten diren proiektuetan bereziki 

baloratuko ditu hainbat helburu lortzera bideraturiko alderdiak. Hona zein diren helburu horiek:   
-Bizi-baldintzak hobetzea eta sektore oso behartsu edo baztertuei laguntza ematea.  
-Emakumearen bizi-baldintzak hobetu eta haren eskubide zein aukerak sustatzea.  
-Aukera berdintasuna sustatzea.   
-Bertako herrritarren partehartzea eta prestakuntza sustatzea, autokudeaketaren bitartez.  
Halaber, bereziki baloratuko da proiektuak ondoko helburuekin zerikusia duten jarduerak 

izatea:  
-Ingurumena babestea. 
-Proiektuetan erabilitako baliabide pertsonalak, teknikoak eta materialak onura jasoko duen 

herriaren ingurukoak izatea.  
-Herrialdeko kontrapartea egotea, proiektuaren exekuzioaz bere gainean hartzeko.  
- Proiektuaren beraren diseinua eta garapena paritatea eta aukera-berdintasuna kontuan 

harturik egitea.   
 

5.- Baldintzak 
 
Deialdian parte hartu nahi duten GKEeek ondoko baldintza hauek bete beharko dituzte:  
 

1. Nafarroako Elkarteen Erregistroan behar bezala inskribatuta egotea.  



 
2. Estatutuetan adieraziko da, berariaz, haren helburua dela garapenerako lankidetzarekin eta herrien 
arteko elkartasunarekin ikustekoa duten jarduerak egitea.  
 
3. Proiektuak bete ahal izateko egitura egokia eta esperientzia izatea.  
 
4.- GKEak edo erakunde onuradunek laguntzaren xedea izan den proiektuaren gaineko 
sentsibillizazio eta informazio jarduerak antolatuko dituzte Irurtzungo herritarrentzat. Jarduera 
horiek ordaintzeko dirulaguntza ez den beste diru-iturri bat erabili beharko dute.  
 
5.- Garapenerako Lankidetza Proiektuak diruz laguntzeko aurreikusitako dirukopuruaren %50 
gutxienez gobernuz kanpoko tokiko taldeek edo elkarteek aurkeztutako proiektuendako izango da.  
 
Bertako talde edo erakundeek proiekturik aurkeztu ezean, kanpoko GKEen artean banatuko da 
dirua.  
 
Herriko talde edo elkartetzat joko dira Irurtzunen erroldatutakoek aurkezten dituzten proiektuen 
sustatzaileak, elkartasunezko elkarte horien bazkide edo laguntzaile direla frogatzen badute. 
 
6.- Lehentasuna izango dute aurreko urtean dirulaguntza eskaerarik aurkeztu ez zuten kanpoko 
elkarteek.  
 
7.- Dirulaguntzaren xedea izango den proiektua kokatuko den eremuaren baldintza sozial eta 
ekonomikoen deskribapen orokorra aurkeztea.  
 
8.- Proiektuak beste erakunde edota organismo batzuetatik dirulaguntzarik jasotzen duen ala ez 
adierazten duen txostena aurkeztea.  
 
9.- Lankidetza erakundea den aldetik, helburuen eta egindako jardueren memoria aurkeztea. 
 
10.- Tokiko talde edo elkarteen kasuan, proiektua aurkezten edo sustatzen duten pertsonek 
proiektuarekin eta taldearekin edo elkartearekin duten harremana justifikatzen duen dokumentazioa 
aurkeztu beharko dute.  Horretaz gain, proiektua aurkezten/sustatzen duen pertsonak aurrez aurre 
aurkeztu beharko dio proiektua Esleipen Mahaiari.  
 
6—Dirulaguntzak esleitzea 
 

 
Esleipen Mahaiaren ardura izango da aurkeztutako proiektuak ebaluatu eta dirulaguntzak 

emateko proposatzea, hurrengo osoko bilkuran eztabaidatzeko.  
Mahai honek bidezkotzat jotzen duen osagarrizko informazioa eskatu ahal izango die GKEeei, 

bai eta elkarrizketa pertsonala egiteko ere.  
Halaber, egokitzat jotzen bada, beste teknikari batzuen laguntza eskatu ahal izango da 

aurkezten diren proiektuen azterketa eta ebaluazioa egiteko.  
 

7.- Ordainketa 
 
Emandako laguntzak ordainketa bakarrean ordainduko dira.  
 
 
 
 
 
 



 
Udalak lagundutako proiektuak aurkeztu dituzten entitateek proiektuaren azken memoria 

aurkezteko konpromisoa hartuko dute. Memoria laguntza jasotzen duen erakundeak egingo du eta 
hari material grafikoa erantsiko dio. 
 
 

I. ERANSKINA 
 

PROPOSAMEN EREDUA 
 

GKEaren izena eta siglak: ………………….. ………………………..IFZ:…………………, 
Helbidea:…………………, Herria:……………….., Posta 
kodea:…………..Telefonoa:………….Faxa:…………….Helbide elektronikoa:…………………. 
Jakin dut Irurtzungo Udalak lankidetzarako proiektuei laguntzak emateko deialdia egin duela 
2019.urterako; hori horrela,........................izenburuko proiektua aurkezten dut, bai eta 
lankidetzarako proiektuei laguntzak emateko oinarrien 5. puntuan ezarritako baldintzak betetzen 
ditudala frogatzen duten agiriak ere.  
 
(Lekua, data eta sinadura) 


