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3. ERANSKINA 

HEGOALDEKO HERRIALDEETAN GARAPENA BULTZATZEKO LANKIDETZA-PROIEKTUAK EGITEKO ESKABIDE-FORMULARIOA






ERAKUNDEAREN IFZ.

Erregistroa eta zenbakia (Basaurik betetzekoa)





ERAKUNDE ESKATZAILEA Partzuergoa bada, eranskin gisa atxiki behar zaio eskabideari dagokion hitzarmena, 2022ko Oinarrietan aurreikusia, eta parte-hartzaile guztien eginkizuna eta ekarpena argi azaldu. (edo partzuergoaren izenean diharduena, hala badagokio). 




PROIEKTUAREN IZENA



SEKTOREA, 2022KO OINARRIETAN LEHENETSITAKO GIHen ARABERA 



HERRIALDEA



PROPOSAMENAREN DATA



PROIEKTUAREN KOSTUA GUZTIRA



BASAURIKO UDALARI ESKATUTAKO ZENBATEKOA ETA EHUNEKOA Berrikusi mugak 2022ko Oinarrietan



%



ERAKUNDE ESKATZAILEA ETA TOKIKO ERAKUNDEA

Erakunde eskatzailea- (partzuergoa baldin bada, osatzen duten erakundeen datuak eman behar dira) 

Datu orokorrak
Izena 

IFZ

Izaera juridikoa (elkartea, fundazioa, kongregazioa, etab.)

Eratze-data Gutxienez, aurreko bi urteetan, dagokion erregistroan Bizkaian edo Basaurin inskribatua egon behar izan du.

Proiektuaren arduraduna eta kargua



Azken bi urteotan, erakunde eskatzaileak hegoaldeko garapena sustatzeko egin dituen lankidetza-proiektu nagusiak (beharrezkoa izanez gero, lerro gehiago idatzi dezakezu; eta memoria-txostenak edukiz gero, eranskin gisa atxiki diezazkiokezu eskabideari).
Urtea
Proiektua eta kokapena
Finantzaketa-erakundeak
Diru-laguntza guztira

















Lankidetza xede-herrialdean
Zein urtetan hasi zen erakunde eskatzailea xede-herrialdean lan egiten


Erakundearen jarduna Basaurin/Bizkaian (hala badagokio, banandu Basauriko datu zehatzak)
Bazkide-kopurua

Profesionalak (liberatuak)

Boluntarioen kopurua

Helbidea

Telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Zerrendatu erakundeak azken bi urteotan egin dituen ekintzak: sentsibilizazioa sortzeko, garapenerako hezkuntza-ekintzak, kanpainak, gizarte-jarduerak eta abar. 



Tokiko erakundea (partzuergoa baldin bada, osatzen duten erakundeen datuak eman behar dira)

Izena

Eratze-data 

Jarduera-sektoreak

Azken urteko proiektua

Taldeko kideen kopurua

Egoitzak/bulegoak eta non dauden

Helbidea 

Telefono-zenbakia

Helbide elektronikoa

Proiektuaren arduraduna

Proiektuaren arduradunaren kargua eta esperientzia

Zenbat urte eman duen proiektuaren esparruan

Proiektuaren sektorean/esparruan lehendik egin diren proiektuak eta jarduerak



Beste sektore eta esparru batzuetan egin diren proiektuak eta jarduerak





   Erakunde eskatzailearen eta tokiko erakundearen arteko harremana Eskabidea onartuz gero, diru-laguntza eskatu ahal izateko, 2022ko Oinarrietan aurreikusitako hitzarmena aurkezteko betekizuna dago. (partzuergoa bada, eman informazioa osatzen duten erakundeei buruz)
   
Zein urtetan jarri zineten harremanetan


Aipatu lehendik elkarrekin egin dituzuen proiektuak  
Proiektuak
Urtea
Zenbatekoa










Noren ekimena izan zen proposamen hau egitea 



Zein izan zen alderdi bakoitzaren egitekoa proposamena identifikatzerakoan 





Zuen aurreikuspenaren arabera, nola banatuko dituzuen eginkizunak proiektua egikaritu bitartean








PROIEKTUAREN LABURPENA
Proiektuaren izena




Herrialdea 2022ko Oinarrietan aurreikusitako geografia-lehentasunak kontuan hartu beharko dira.


Kokapen zehatza (erkidego, udalerria, saila, etab. Nahi izanez gero, mapak eranskin gisa gehitu ditzakezu)



Jarduera-sektoreak 2022ko Oinarrietan ezarritako sektore lehenetsiak aintzat hartu behar dira  (GIHen kodeen araberakoak)



Proiektuaren laburpena (Gehienez ere 12 lerro. Honako hauek aipatu behar dira: jarduera-sektorea, geografia-arloa, xede-taldeen zehaztapena, inplikatuta dauden beste talde batzuk, erabiliko den estrategia/ikuspegia, zer lortu nahi duzuen eta nola eutsiko diezuen lorpenei, proiektua amaitutakoan)










Prozesuen esparrua (erakunde eskatzaileak edo tokiko erakundeak jarduera-estrategia bat baldin badute, eranskin gisa aurkez dezakezue)
Aurreko jarduera baten jarraipena al da? 
Bai
Ez
Baietz erantzun baduzue, azaldu nola lotuko zaion jarduera horri, eta zein prozesutan sartuko den




Iraupena
Aurreikusitako egikaritze-aldi osoa Gehienez ere 24 hilabete onartzen dira. (zenbat hilabete)

Aurreikusitako hasiera-data Deialdia egin den urtean hasi behar du; gehienez ere diru-laguntza jaso eta bi hilabetera.

Aurreikusitako amaiera-data:

PROIEKTUAREN EGOKITASUNA

Azaldu nola egokitu diezuen proiektua Basauriko Udalak zehaztu dituen eta oinarrietan ezarrita dauden lehentasunei (geografiari, sektoreei, guztientzako betekizunei dagokienez). (Udal erakundearen beste ekintza edo ekimen batzuekiko sinergiak baldin badaude, edo ekintza eta ekimen horien osagarri badira, berariaz aipatu).







Azaldu nola egiten duen bat proiektuak tokiko agintarien garapen-lehentasunekin eta -estrategiekin (tokiko garapenerako planak, jarduera-sektore horretarako berariazko estrategiak, arau aplikagarriak, etab. baldin badaude, eranskin gisa atxiki diezazkiokezu eskabideari)








Justifikatu zer garrantzi edo interes duen proiektuak berariazko xede-erkidegoentzat, eta azaldu haien arazoari/arazoei buruz egin duzuen  azterketa zehatza. (Parte-hartzeari buruzko diagnostiko zehatzak, arazoei buruzko zuhaitz-diagramak, oinarrizko ildoak, kontsultak, etab. egin badituzue, eranskin gisa gehitu diezazkiokezu eskabideari)








Azaldu nola egiten duen bat proiektuak beste emaile batzuen estrategiekin, konpromisoekin edo nazioarteko helburuekin http://www.un.org/spanish/millenniumgoals/ (iraunkor helburuekin, esaterako). Aipatu, zehatz-mehatz, alde bereko beste GGKE edo agentzia batzuen proiektuekin sinergiarik dagoen edo horien osagarri diren.






INPLIKATUTAKO TALDEAK AZTERTZEA

	
Deskribatu xede-talde zuzen bakoitza Xede-taldeak dira proiektuaren jardueretan parte hartu edo laguntzen dutenak, edo proiektuaren jarduerak zuzenean jasotzen dituztenak. Baliteke tokiko liderrak, oinarrizko gizarte-erakundeak, tokiko agintariak, langile profesionalen taldeak (medikuak, irakasleak), nekazaritza-elkarteak eta abar izatea. (Talde bakoitza zehatz-mehatz identifikatu eta zenbatu. Azaldu zergatik eta nola aukeratu duzuen, eta, bereziki, eragin biderkatzailea. Deskribatu taldearen egitekoa eta ekarpena, eta nola bideratuko den proiektu osoan. Abalik edo bermerik baldin badago, haien berri eman eta erantsi eskabideari).







Azaldu proiektuaren azkeneko onuradunen taldeak nortzuk izango diren Azkeneko onuradunak dira ekintzaren azkeneko ondorioez gizartean edo  erkidego osoan epe luzean baliatuko direnak. (Identifikatu, zenbatu edo, behintzat, zenbatzen saiatu. Aipatu zergatik aukeratu dituzuen –bereziki, eman haien ahultasunaren funtsezko ezaugarrien berri–; eta nola lortuko duzuen proiektuaren azkeneko ondorioak xede-taldeengatik haiengana helaraztea)







Deskribatu litezkeenak diren beste eragile batzuk, proiektuan inplikatuta badaude. Tokiko agintariak (xede-talde gisa parte hartzekoak ez badira), unibertsitateak, hedabideak, enpresak eta abar. (Aipatu zergatik aukeratu dituzuen, zertan lagunduko duten, eta lehendik zer harreman zuen haiekin eskatzaileak edota tokiko erakundeak. Abalik edo konpromisorik baldin baduzue, erantsi eskabideari).






PROIEKTUAREN DISEINUA Esparru logikoaren matrize bat edo beste plangintza- edo diseinu-tresna bat erabili baduzue, erantsi eskabideari.

Lortu nahi diren epe luzerako lorpenak eta eraginak (Aipatu zer garapenerako alderdi, ikuspegi globaletik, hobetu nahi duzuen proiektuaren bitartez, nahiz eta hura erabat bermatzea ezinezkoa izan. Ahal izanez gero, adierazi lorpenak nola neurtuko dituzuen eta noiz antzeman ahalko diren)










Zer epe laburrerako lorpen edo emaitza zehatz lortu nahi duzuen (Aipatu, zehatz-mehatz, zer lorpen edo aldaketa –atal honetan ez aipatu jarduerarik– guztiz bermatu ahal izango diren, proiektua amaitutakoan. Adierazi nola antzeman eta neurtuko diren, kantitateari eta kalitateari dagokienez).













Arrisku-faktoreak (Har itzazu kontuan mota guztietako alderdiak –hau da, sozialak, politikoak, ekonomiari buruzkoak, kulturari lotuak, barneko alderdiak, kanpokoak– eta adieraz itzazu haietako zeintzuek izan dezaketen eragina proiektuan, nolako garrantzia eman zaien, zer-nolako neurriak hartuko diren gerta ez daitezen edo, gertatzekotan, haien ondorioak ahalik eta txikienak izan daitezen)













PROIEKTUA EGIKARITZEA


Jarduerak azaltzea (Adierazi zeintzuk izango diren proiektuaren jarduera nagusiak, ezarritako helburuak lortze aldera; eta labur adierazi jarduera bakoitzari buruz beharrezko deritzezuen zehaztapen praktikoak: arduradunak, egikaritze-modua, helmena, garrantzia, etab. Horrekin batera, aipatu jarduera komunak, prestatze-, zabalkuntza- eta azken ebaluazio-jarduerak, hala badagokio).












































Kronograma (Idatzi jarduerak kronograman, eta adierazi gurutze batez haietako bakoitza noiz egitekoa den)
Jarduera
1. urtea
2. urtea

1. H
2. H
3. H
4. H
1. H
2. H
3. H
4. H



































































































































































































































JASANGARRITASUNA 

Jasangarritasun teknikoa (Aipatu proiektuak etorkizunean behar litzakeen ezaugarri tekniko nagusiak edota metodologikoak, eta nola bermatu den horiek lortzea posible izango dela. Bideragarritasun teknikoari buruzko ikerlanak egin badituzue, erantsi eskabideari).








Jasangarritasun ekonomikoa (Geroan, proiektuaren emaitzei eutsi ahal izateko, zer diru-zenbatespen egin duzuen, eta nola bermatuko dituzuen funtsak –tartean, diru sarreren auto-sorkuntza edo proiektutik kanpoko iturriak aipa ditzakezue–. Bideragarritasun ekonomikoari buruzko ikerlanak egin badituzue, erantsi eskabideari).








Jasangarritasuna, erakundeei dagokienez (Honako hauek azaldu: proiektua amaitu ondoren, zein litzatekeen tokiko agintariek eman dezaketen laguntzarik onena, horri buruzko benetako itxaropena zein den, eta zein estrategia-mota abiarazi daitekeen etorkizunean jabe izateko)








Jasangarritasuna, gizarte- eta  kultura-ondorioei dagokienez (Proiektua etorkizunean xede-erkidegoek onartuta izateko, adierazi zeintzuk diren gizarte- eta kultura-gako nagusiak, eta nola bermatu nahi dituzuen; bereziki, oinarrizko gizarte-erakundeak nola bilaka daitezkeen haien jabe)











GENERO-EZAUGARRIAK Zeharkako gaiak badira ere, eta, ziur asko, aurreko ataletan jada aipatu diren arren, atal honetan horri buruzko ezaugarri nagusiak sistematikoki biltzeko eskatzen da. Proiektuaren xede nagusia emakumeen jabekuntza baldin bada, atal hau bete gabe utzi behar da.

Diagnostikoa (Generoari buruzko ikerlanak/diagnostikoak, genero-ezaugarriak dituzten oinarrizko ildoak. Horri buruzko agiririk baduzue, erantsi eskabideari)








Parte-hartzea (Erkidegoetan zehaztu diren emakume-taldeak, eta nola hartuko duten parte. Berdintasun- edo emakume-arloko tokiko agintariak eta nolako inplikazioa izango duten)








Diseinua eta egikaritzapena (Generoari buruzko lorpenak edo adierazleak; zer estrategia baliatuko diren, emakumeek jardueretan parte har dezaten; genero-adituen parte-hartzea taldearen barnean)







Jasangarritasuna (Genero-gaiei lotuta, adierazi jasangarritasunari buruzko ezaugarri nagusiak; eta, bereziki, nola jasoko dituzten emakumeek proiektuaren ondorioak eta aurkako taldeek zer jarrera izan dezaketen)
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AURREKONTU OSOAREN LABURPENA 

KONTU-SAILAK Kontu-sail bakoitzean onartzen diren gastu-motak jakiteko, begiratu 2022ko Oinarriak.
BASAURIKO UDALA Gehienez ere proiektuaren guztizko kostuaren % 80 onartzen da. Ezin dira gauzazko ekarpenak egin, erakunde eskatzaileko eta tokiko erakundeko langileak izan ezik
Beste erakunde batzuk
Erakunde eskatzailea
Tokiko erakundea
GUZTIRA
GASTU ZUZENAK





A.I. Lurrak edota higiezinak erostea/alokatzea





A.II Azpiegitura, eraikuntza eta higiezinen eraldaketa






A.III Tresnak, materiala eta hornigaiak






A.IV Tokiko langileak







A.V. Atzerriratu diren langileak 






A.VI. Kanpoko zerbitzuak 






A.VII. Dietak eta bidaia-gastuak 






A.VIII.  Funtzionamendu-gastuak Gehienez ere diru-laguntzari esleitutako kostu zuzenen % 5 onartzen da.






A.IX  Txandakako funtsa






A.X.  Proiektuari lotuta, Basaurin sortu nahi den sentsibilizazioa 





GASTU ZUZENAK GUZTIRA






ZEHARKAKO GASTUAK Gehienez diru-laguntzaren guztizko kostuaren % 8 onartzen da.





B.I Erakunde eskatzailearen administrazio-gastuak





B.II Tokiko erakundearen administrazio-gastuak





ZEHARKAKO GASTUAK GUZTIRA








KOSTUA GUZTIRA EUROTAN








BASAURIKO DIRU-LAGUNTZARI ESLEITU DAKIZKION GASTUAK Zehaztu kontu-sail bakoitzean aurreikusitako sargai guztiak eta haien kostua. Idatzi Basauriko Udalari eskatutakoak bakarrik. Gehitu itzazue beharrezko lerro guztiak. Zenbateko guztien euroko baliokidetasuna adierazi behar da; eta tokiko dirua eurotan zehazteko, zein truke-tasa erabili den. Nahi izanez gero, formatu hau Excel fitxategi batean bete dezakezue. 

KONTU-SAILAK/SARGAIAK

UNITATEA
UNITATE-KOSTUA 
UNITATE-KOPURUA
KOSTUA GUZTIRA BASAURI
JUSTIFIKAZIOA Labur adierazi sargai bakoitza zein jarduerari esleituko zaion, edo hura justifikatzeko, beharrezko deritzozuen edozein ohar. Proformako fakturak, aurrekontuak eta abar baldin badituzue, eskabideari erantsi ahal dizkiokezue.
A. GASTU ZUZENAK





A.I. Lurrak edota higiezinak erostea/alokatzea























A.II Azpiegitura, eraikuntza eta higiezinen eraldaketa









































A.III Tresnak, materiala eta hornigaiak































































































A.IV Tokiko langileak







































































A.V. Atzerriratu diren langileak 























A.VI. Kanpoko zerbitzuak 



































A.VII. Dietak eta bidaia-gastuak 

















































































































A.VIII.  Funtzionamendu-gastuak





















































































































































A.IX. Txandakako funtsa



































A.X.  Proiektuari lotuta, Basaurin sortu nahi den sentsibilizazioa 























GASTU ZUZENAK GUZTIRA
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