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HOMOLOGATURIK DAUDEN EUSKALTEGI EDOTA BARNETEGIETAN, 

HELDUENTZAKO EUSKALDUNTZE ETA ALFABETATZE IKASTAROAK 

EGITEN DITUZTEN BERMEOKO BIZTANLEENTZAKO 2019. URTEKO 

DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN OINARRI ZEHATZAK 

IN-E 180/04-19 

 

 

EUSKARA SAILA 

 
Euskara zerbitzuburua 

 
 
Euskara dirulaguntza batzordea 

Homologaturik dauden euskaltegi edota barnetegietan, helduentzako 
euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egiten dituzten Bermeoko 
biztanleentzako 

Espediente zk.: Euskara Sailaren 88-1 

 
6.000 €  
 
(01400335404810315 partidan: Euskara ikasteko dirulaguntza 
bermeotarrentzat) 

Euskara ikasten ari diren Bermeoko bizilagunei erraztasunak ematea, 
matrikula ordaintzea eragozpena izan ez dakien euskara ikasteko 

 
Eskaerak aurkezteko epea: 2019ko urriaren 1etik 31ra 

 
- Bermeon erroldatuta egotea. 
-Matrikula egiten den egunetik ikastaroa bukatzen denera arte emaniko 

orduen %80 edo gorako asistentzia edukitzea. Nahitaezko betebeharrengatik 

ez joatea edo gaixotasun-bajak erakunde eskudunak justifikatu beharko ditu. 

- Hasten den ikastaroa bukatzea. Ezin da urratsa edo euskaltegia aldatu 

erakunde eskudunaren baimenik izan gabe. 

- Dirulaguntzaren emakida dakarten baldintzak betetzen direla egiaztatze 

aldera behar diren jarduketak egiten baimentzea eta Bermeoko Udalak 

eskatzen dion informazio guztia ematea. 

- Bermeoko Udalarekin zorrik ez izatea. 
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Onuradun  izango  dira homologaturiko euskaltegi edo barnetegietan 

euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egiten ari diren pertsona fisikoak. 

 

Diru-laguntza horietatik kanpo geratuko dira graduondoko, doktorego, master 

eta karrerarako ikastaroak. Halaber, ez dira diruz lagunduko Eusko 

Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak arauturiko irakaskuntza (Hizkuntza Eskola 

Ofizialak, esaterako) ezta beste erakunde batek antolatutako ikastaroak ere, 

esaterako IRALE eta HAEEren bidezko ikastaroak 

 

 
-Oinarrizko Errenta edo Gizarte Larrialdiko Laguntzarik jasotzen duten 

 eskatzaileentzat: gehienez, matrikularen % 70. 

-Dirulaguntzaren xede den ikasturte osoan langabezian dauden 

langabetuentzat: gehienez, matrikularen % 60. Zati batean bada, modu 

proportzionalean aplikatuko da. 

-Gainontzeko ikasleentzat: gehienez, matrikularen % 50  

-Ikasle bakoitzak, gehienez, 300 €-ko dirulaguntza jaso ahal izango du 

ikastaro bakoitzeko. 

-Urtean zehar egin daitezkeen ikastaro guztiengatik ikasle bakoitzak, 

gehienez, 500 € jaso ahal izango ditu. 

 

 

Dirulaguntza emateko prozedura: konkurrentzia lehiakorra izango da. 

 

Dirulaguntza hau bateragarria izango da beste edozein dirulaguntzarekin, 
edozein izaerakoa izanda ere. Beste dirulaguntza horiek beste administrazio 
batek, zein entitatek emandako dirulaguntzak izan daitezke, beti ere guztiak 
batuta diruz lagundu daitekeen kostuaren % 100 baino gehiagokoa ez bada. 
Gain-finantzaketarik balego, diruz lagundutako kostuaren mugaraino 
murriztuko litzateke dirulaguntza. 
 

Instruktoreak egindako txosten teknikoaren gainean balorazio-batzordeak 
diktaminatu eta Tokiko Gobernu Batzarrean ebatziko dira, beranduenez, 
abenduaren 15ean. 
 

Aurkeztu beharreko agiriak: 

 

- Eskaera orri guztiak beteta 

 . Dirulaguntzea eskatzeko orria 

 .  Aurrekontua. Diruz laguntzeko gastua 

 .  Euskalduntze eta alfabetatze ikastaroak egiteko dirulaguntzea (I. eta II. 

eranskinak)  

 . Diru sarreren eta gastuen zerrendea 

 . Jarduera txostena edo memoria 

 . Zuritze kontuaren adierazpena 

 

- NANaren fotokopia  
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- Beste dirulaguntza eskaerarik egin bada, eskari horren kopia, ez bada 

udala baimendu hori eskuratzeko. 

-Langabeek, lan-bizitzaren ziurtagiria. 

-Oinarrizko Errenta edota Gizarte Larrialdiko Laguntzarik jasotzen dutenek 

laguntza hori jasotzen dutela egiaztatzen duen agiria. 

-Matrikula ordaindu izanaren egiaztagiria. Barnetegien kasuan, bakarrik 

ikastorduen matrikulari dagokion kostua. 

-Ikaslearen ibilbidea-osoa-“ agiria. 

 

 
Programako dirulaguntza zenbateko gehienezkoa: Gehienez matrikula 
kostuaren %50, %60 edo %70, kasuan kasu baremoa, eta gehienez ikasle 
bakoitzak 300€. Guztira gehienez, 6.000  €-ko aurrekontua dago deialdi 
honetarako dirulaguntzetara bideratuta. 

 
Homologaturik dauden euskaltegi edota barnetegietan, helduentzako 
euskalduntze eta alfabetatze ikastaroen matrikula kostuaren ehuneko bat. 

-Bermeoko euskaltegietan egindako matrikuletatik, udalak diruz lagundutako 
matrikula kopurua  

-Gutxienez, 50 matrikula diruz laguntzea. 
 

 
 
 

Batere ez 

EZ


