2017. URTEKO BERMEOKO KULTUR TALDEEI URTEKO JARDUERA
ARRUNTAK FINANTZIATZEKO DIRULAGUNTZA PROGRAMA
IN-E 180/02-17

UDAL AREA-SAILAERAKUNDEA:

KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA

INSTRUKTOREA:

Susana Regidor (Kulturako teknikari-koordinatzailea)

BALORAZIO
BATZORDEA:

Kultura eta Hezkuntza Batzordea

DIRU-LAGUNTZA
ARLOA:

Bermeoko kultur taldeei urteko jarduera arruntak finantziatzeko dirulaguntza
programa
KU 10-1

KODEA:
17.000 €
AURREKONTUAN
ZEHAZTUTAKO DIRUKOPURUA:
HELBURUA:

EPEA:

BALORAZIO ERIZPIDE
ZEHATZAK:

Udalaren 5.3 helburu estrategikoa dan “talde sozial eta kulturalen ekimenak
bultzatu” garatzeko, dirulaguntza hau Bermeoko kultur taldeen urteko programak
eta ohiko funtzionamendurako izango dira. Alkarteek egingo dabezan ekintzak
edo programak, interes sozialekoak izango dira.
Eskariak aurkezteko epea, hamabost (15) egun naturalekoa izango da, honeek
oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik zenbatzen
hasita.
Bazkide kopurua
3tik 9ra
10etik 19ra
20tik 49ra
50tik 99ra
100 baino gehiago
Aurreko urtean herriari eskainitako
ekitaldi kopurua
2
3tik 5era
6tik gora
Taldearen antxinatasuna
3 urtera arte
4 eta 10 urtera arte
11 eta 15 urtera arte
16 eta 25 urtera arte
25 urtetik gora
Ekintzen hartzaile kopurua, aurreko
urtean ekintza nagusian egondako
ikusleak
100era arte
101etik 300era arte
301etik 500era bitartean
500etik gora

15 puntura arte
3
6
9
12
15
20 puntura arte
10
15
20
15 puntura arte
3
6
9
12
15

10 puntura arte
3
6
9
10
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Euskerearen erabilerea
Ahozkoa erabiltea
Idatzizkoa erabiltea
Formazino arloa lantzea, ikastaroak
egitea
Beste alkarte bategaz edo programa
batzuekaz alkarlaguntza
Talde bategaz edo programa batean
Baten baino gehiagotan
Norbere finantziazinoa edo beste diru
iturriak eukitea
Aurrekontuaren %5a eta %20ra arte
Aurrekontuaren %20a baino gehiago
ESKATZAILEAK:

DIRUZ LAGUNGARRIA
DAN KONTZEPTUA PROGRAMA:

PROZEDURA ETA
AURKEZTU
BEHARREKO
DOKUMENTAZIOA:

15 puntura arte
7
8
5 puntu

10 puntura arte
5
10
10 puntura arte
5
10

Edozein pertsona juridikok eskatu ahal izango dauz, honeek baldintzak beteten
badauz:
a) Irabazi asmo bakoak izatea.
b) Eusko Jaurlaritzako Alkarteen Erregistroan sartuta egotea.
c) Egoitzea Bermeon eukitea eta bere jarduerarik garrantzitsuenak herri honetan
garatzea.
d) Bermeoko Udalak aurretik emondako diru-laguntzen justifikazinoak behar
diran moduan eta egunean izatea.
e) Diru-laguntzea eskatzen dan egunean tokiko zerga zorrak ordainduta izatea.
Bermeoko Udalak ziurtatuko dau puntu hau.
f) Identifikazino fiskaleko kodea eukitea eta egunean egotea betebehar
fiskaletan eta Gizarte Segurantzan
Arlo honetan diru-laguntzak jaso daikiezan kontzeptuak dira: formazinoa,
baliabide materialen hornikuntzea eta giza baliabideak, alkartrukeak,
federazinoen kuotak eta beharrezkoak diran kudeaketa gastuak.
Diruz lagundutako programeagaz lotura zuzena daben katerin eta ordezkaritzagastuak justifikatzeko orduan, gastu horreek, gehienez be, programearen
kostuaren %10 izango dira.
Dirulaguntza eskaria I. eranskinean aurkeztuko da, datu guztiak ondo betetu
ondoren.
a) IFKren fotokopia (aldez aurretik aurkeztu ez bada).
b) Betebehar fiskaletan eta Gizarte Segurantzan egunean egotearen
egiaztagiriak.
c) 2017 urteko proiektua, jagokon eranskinean zehaztuta. (I)
d) Alkarteko estatutuen fotokopiak, eta zuzendaritza batzordeko kideen
izendapena, baldin eta lehenago aurkeztu ez badira Kultura eta Hezkuntza
Sailean.
Diru-laguntzak emoteko prozedura
 Dirulaguntzak prorrata sistemaren bidez emongo dira, puntuazinoaren
arabera, aurrekontuko dotazino osoa banatuz.
 Eskatzaile batek ezin izango dau diru-partidearen % 32a baino gehiagorik
jaso.
 Diru-laguntzearen zenbatekoa honako hau izango da, gehienez be,
aurrekontuaren %80ra arte.
 Aurkeztutako proposamenek gitxienez, 30 puntu lortu beharko dabe
dirulaguntza bat jasotzeko.
Diru-laguntzak ordaintzea
Bermeoko Udalak, aurretiko ordainketak egingo dauz. Diru-laguntzearen %80
programa osoa burutu baino lehen ordainduko da eta diru-laguntzearen beste
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%20a, ekintzea justifikatzen danean. Kontuan izan behar da, emondako
kopuruak, justifikazinoagaz batera berrikusiko dirala. Diru-laguntzea ondo
justifikatzeko, eskaeran agertzen dan aurrekontuaren %100a fakturakaz
justifikatu behar da, nahiz eta diru-laguntzearen kopurua txikiagoa izan.
Desadostasunik balego, Kultura eta Hezkuntza batzordeak aztertuko leuke.
Diru-laguntzearen onuradunen betebeharrak
1. Bermeon, paneletan ezin dira 40 kartel baino gehiago jarri. Hormatan be,
ezin izango da kartelik jarri.
2. Udalari jakinarazotea beste diru-laguntza batzuk hartzen badauz eta honen
zenbatekoa (danen artean ezin izango dira %100 baino handiagoak izan).

ERLAZIONATUTAKO
AGIRIAK:

Diru-laguntzearen justifikazinoa
1. Diru-laguntzearen onuradunak 2017. urteko diru-laguntzearen justifikazinoa
egin beharko dau, Bermeoko Udaleko Berhaz bulegoan edo Kultura eta
Hezkuntza Sailean, oinarri orokorren 17. artikuluan jasotzen dan moduan,
2017ko abenduaren 15etik 2018ko urtarrilaren 12 bitartean.
2. Ebaluazino-memoria, II. eranskineko edukiaren arabera egingo da: egindako
ekintzen garapena, partehartzaileak, balorazinoa eta balantze ekonomiko osoa
jasota.
I. eranskina (diru-laguntza eskaera)
II. eranskina (diru-laguntza justifikazinoa)
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