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2016. URTEKO BERMEOKO KALEETAKO JAIAK FINANTZIATZEKO 

PROGRAMA 

                                                                                           IN-E 180/01-15 

 

UDAL AREA-SAILA-

ERAKUNDEA: 

KULTURA ETA HEZKUNTZA SAILA 

 

INSTRUKTOREA: 

 

Susana Regidor (Kulturako teknikari-koordinatzailea) 

 

BALORAZIO 

BATZORDEA: 

 

Kultura eta Hezkuntza Batzordea 

 

DIRU-LAGUNTZA 

ARLOA: 

2016 urteko Bermeoko kaleetako jaiak ospatzeko, batez be, tradiziozko jaiak 

eta herritarren arteko bizikidetza bultzatzeko finantziatzeko programa 

 

KODEA: 

KU 5-6 

 

AURREKONTUAN 

ZEHAZTUTAKO DIRU-

KOPURUA: 

4.200 € 

 

HELBURUA: 

Udalaren 5.3 helburu estrategikoa dan “talde sozial eta kulturalen ekimenak 

bultzatu” garatzeko, dirulaguntza hau Bermeoko kaleetako jaiak ospatzeko, 

batez be, tradiziozko jaiak eta herritarren arteko bizikidetza bultzatzeko izango 

dira. 

 

EPEA: 

Eskariak aurkezteko epea, hamabost (15) egun naturalekoa izango da, honeek 
oinarriak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik 
zenbatzen hasita. 
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BALORAZIO 

ERIZPIDE ZEHATZAK: 

 

Programatutako egitarauaren 
garrantzia kontuan hartuko da eta 
modu berezian baloratuko dira izaera 
tradizionala, herrikoia eta herrian 
sustraituta dagozan ekitaldiak eta 
jaiak badira 

30 puntura arte 

2 urtera arte 
3 urtetik 14 urtera arte 
15 urte baino gehiago 

5 
15 
30 

 

Programatutako ekitaldiek aurreko 
urtean izan daben herritarren parte-
hartzea 

10 puntu 

300 pertsona arte 
300 pertsonetik gora 

10 
20 

 

Programatutako ekitaldietan 
euskerearen erabilerea 

15 puntu arte 

Idatziz 
Idatziz eta ahoz 

10 
20 

 

Udaleko Kultura eta Hezkuntza 
Sailaren ildo estrategikoekaz, 
helburuekaz eta irizpideekaz bat 
etortzea eta euskal kulturaren 
ekitaldia izatea 

10 puntu 

 

Programaren interesa eta aniztasuna 10 puntura arte 

Umeentzako ekitaldiak 
Nagusientzako ekitaldiak 

5 
5 

 

Beste finantziazino iturri batzuk 10 puntura arte 

Aurrekontuaren %5etik %20ra arte 
Aurrekontuaren %20a baino lehenago 

5 
5 

 

 

ESKATZAILEAK: 

Pertsona fisikoak eskatu ahal izango dauz, honeek baldintzak beteten badauz: 
a) a) Kaleko auzokide bat izatea, bere kaleko jai batzordearen izenean. 

Horretarako, ordezkaritza justifikatzen dauan dokumentu bat aurkeztuko dau, 
auzokideen sinadurekaz. Kale bardineko eskaera bat baino gehiago jasoten 
bada, udalak bakar bat onartuko dau.  
b) Bermeoko Udalak aurreko urtean diru-laguntzaren bat emon badeutso, diru-
laguntza horren kontra egindako gastua, ondo justifikatuta eukitea. 

 
DIRUZ 
LAGUNGARRIA DAN 
KONTZEPTUA - 
PROGRAMA: 

Arlo honetako dirulaguntzak emongo dira honako gastu honeek finantziatzeko: 
musika saioak, kultura arloko saioak, umeentzako ekitaldiak, azpiegitura, 
kaleak apaintzeko apaingarriak eta jaia girotzeko beharrizanak, publizidadea, 
oroigarriak eta sariak. Jatorduak onartuko dira, beti be, aurrekontu osoaren % 
25a baino gitxiago bada. 

 
PROZEDURA ETA 
AURKEZTU 
BEHARREKO 
DOKUMENTAZIOA: 

a) Dirulaguntza eskaria V. eranskinean aurkeztuko da, datu guztiak ondo 
betetu ondoren. 
b) Eskatzailearen ordezkaritza frogatzen dauan dokumentua aurkeztu 
behar da 

Diru-laguntzak emoteko prozedura 

 Dirulaguntza mota honeri aplikatu dakiokeen erregimena hau da: 
norgehiagoka. 

 Norgehiagoka sistema erabiliko da, behin gitxieneko diru-kopurua 



 

 
Antolakuntza eta Teknologi Barriak Saila. Erzilla 6-8 - 48370 Bermeo - Tel.: 94 617 9115 Faxa: 94 688 2312 

antolakuntza@bermeo.org / www.bermeo.org IFK: P4802100J 

lortuta, diru kopuru hori programa bakoitxean lortutako puntuazioari jagokon 
porzentajea aplikatuta doituko da, taula honetan adierazita dagoen eran: 

 

Programari emondako puntuak Dirulaguntzaren % 

86 puntu baino gehiago 
71etik 85 puntura bitartean 
30etik 70 puntura bitartean 

Aurrekontuaren %100 
Aurrekontuaren % 90 
Aurrekontuaren % 80 

 

 Eskatzaile batek ezin izango dau diru-partidearen % 55a baino 
gehiagorik jaso. 

 Aurkeztutako proposamenek gitxienez, 30 puntu lortu beharko dabe 
dirulaguntza bat jasotzeko. 

 
Diru-laguntzak ordaintzea 
Bermeoko Udalak aurretiko ordainketak egingo dauz. Diru-laguntzearen %80a 
programa osoa burutu baino lehen ordainduko da eta diru-laguntzearen beste 
%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. 1. Bermeon, paneletan ezin dira 40 kartel baino gehiago jarri. Hormatan be, 
ezin izango da kartelik jarri. 

2. 2. Udalari jakinarazotea beste diru-laguntza batzuk hartzen badauz eta honen 
zenbatekoa (danen artean ezin izango dira %100 baino handiagoak izan). 

 
Diru-laguntzearen justifikazinoa 

1. 1. Diru-laguntzearen onuradunak 2016. urteko diru-laguntzearen justifikazinoa 
egin beharko dau, Bermeoko Udaleko Berhaz bulegoan edo Kultura eta 
Hezkuntza Sailean, oinarri orokorren 17. Artikuluan jasotzen dan moduan, jaia 
egin eta hiru hileko epean. Urritik aurrera egiten diran ekimenen kasuan, epe 
mugea 2017ko urtarrilaren 13a izango da. 
 

2. 2. Ebaluazino-memoria, VI. eranskineko edukiaren arabera egingo da: 
egindako ekintzen garapena, partehartzaileak, balorazinoa eta balantze 
ekonomiko osoa jasota. 

 
ERLAZIONATUTAKO 
AGIRIAK: V. eranskina 

Kaleetako jaiak diru laguntza eskaria.doc
VI. eranskina 

Justifikazioa.doc
 

 

 

 

 

 

 


