
DIRU-LAGUNTZEN ESKAERA GARAPENEN LANKIDETZA PROIEKTUETARAKO.
PROIEKTUAREN MEMORIA

ERAKUNDE ESKATZAILEA URTEA

PROIEKTUAREN IZENBURUA 

1. EKINTZAREN IDENTIFIKAZIOA

Eskatutako diru-laguntzak

Proiektuaren guztizko zenbatekoa

Hasiera-data

Bukaera-data

Herrialdea

Eskualdea

Herria

2. GGE ESKATZAILEAREN ETA KONTRAKO ALDEAREN DATUAK

Izena

IFK

Helbide osoa

Eratze data

GGKEaren  egoitza  nagusia  Gipuzkoan  al
dago 

 BAI              EZ

Proiektuaren arduraduna

Harremanetako telefonoa zk.

Harremanetako e-posta

GGKaren jarduera

Bazkide-kopurua …. emakumeak    …… gizonak



Azpeitiko bazkide-kopurua …. emakumeak    …… gizonak

Profesional-kopurua …. emakumeak    …… gizonak

Boluntario kopurua …. emakumeak    …… gizonak

URTEA
AZPEITIAN EGINDAKO SENTSIBILIZAZIO EKINTZAK
(AURREKO  BI  URTEETAN  EGINDAKOETATIK  GEHIENEZ  6
ADIERAZI)

TOKIKO BAZKIDEA

Izena

Jarduera-arloa

Eratze – data

Bazkide-kopurua ….. emakumeak      ……. gizonak

Helbidea

Herria-eskualdea

Telefono zk.

E-posta

Arloan egindako proiektuak

Itxitako  azken  ekitaldian  kudeatutako
aurrekontuak

Proiektuaren arduraduna

Arduradunaren kargua eta esperientzia

3. PROIEKTUAREN LABURPENA

Proiektuaren izena 

Herrialdea



Kokaleku zehatza 

Proiektu diruz lagungarriko tipoa eta esku-
hartzearen eremua

Onuradun kopurua (protagonistak) sexuaren
arabera. Kopuru totala.

….. emakumeak       ……. gizonak/

Laburpena

Hasita dagoen proiektua al da?  BAI  EZ

Estrategia baten barruan al dago?  BAI          EZ   

Aurkeztutako proiektua  lehenago Azpeitiko  Udalak  finantzatutako  beste  baten  jarraipena  baldin
bada, bete datu hauek:

Proiektuaren izena 

Deialdiaren urtea

Espedientearen kodea 

4. PROIEKTUARI BURUZKO INFORMAZIOA
(Ondoren aipatzen diren atalak nahitaez garatu beharrekoak dira)

Aurrekariak 

Testuingurua

Justifikazioa 

Helburu orokorra 

Helburu zehatzak

Biztanleriaren ezaugarriak 

Jarduerak 

Giza baliabideak

Baliabide materialak 

Espero diren emaitzak

Adierazleak eta egiaztapen iturriak

Proiektuaren epeak



Aurreikusitako gauzatze-epea

Aurreikusitako hasiera-data (*)

Aurreikusitako bukatze-data 

(*) Baldintza berezi baten mende baldin badaude, zehaztu (urtaroa, ereingaraia...) 

Jardueraren egutegia (kronograma eredua) 

Hilabetea 1 2 3 4

Jarduerak

Antolakuntza eta gauzatzeko erantzukizunak 

Tokiko langileak, erakunde eskatzailearen langileak, atzerriratutako kanpoko langileak edota 
kontratatu beharreko enpresak.  Kontratazioaren eta kontratu mota horren batez besteko soldatari 
buruzko dokumentazioaren justifikazioa. Izenpetu beharreko hitzarmenak.

Proiektuaren finantzaketaren laburpena (eurotan)

Proiektuaren zenbateko osoa

Tokiko  entitatea  edo  aurkako  alderdiaren
ekarpena

GGKE eskatzailearen ekarpena

Emandako diru-laguntzak (administrazioa 
edo entitatea zehaztu)

Eskatutako  beste diru-laguntzak
(administrazioa edo entitatea zehaztu)

Azpeitiko Udalari eskatutako diru-laguntza



5. DIRU-SARRERA ETA GASTUEN AURREKONTU ZEHAZTUA ETA PROIEKTUAREN GASTU OSOAREN BANAKAPENA KONTU-
SAILEN ETA FINANTZATZAILE KIDEEN ARABERA

KONTU-SAILA
BALIOA
TOKIKO

DIRUTAN 

BALIOA
EUROTAN

AZPEITIKO
UDALA

Beste
finantzalagun

batzuk

GGKE
erakunde

onuraduna

Tokiko entitatea
edo aurkako

alderdia

Bestelako
ekarpenak

GUZTIRA

Kostu zuzenak 

Eraikinak eraikitzea

Ekipoak eta materialak erostea eta garraiatzea

Tokiko langile-kostuak

Atzerriratutako langile-kostuak

Hezkuntza- eta prestakuntza-kostuak

Bidaiak eta dietak 

Funtzionamendu kostuak 

Beste gastu batzuk 

KOSTU ZUZENAK GUZTIRA

Entitate eskatzailearen administrazio-gastuak (gehienez % 5) 

Azpeitiko sentsibilizazio ekintzetako gastuak (gehienez % 3)

ZEHARKAKO KOSTUAK GUZTIRA

GUZTIZKO  OROKORRA EUROTAN

Kostu osoen gaineko ehunekoa



6. BIDERAGARRITASUNA ETA IRAUNKORTASUNA

Bideragarritasun ekonomikoa (lortu nahi diren emaitzak etorkizunean mantendu ahal izateko diru-
iturria behar duten proiektuetarako soilik): Merkatu ikerketa ondasun bat edo zerbitzu bat sortzea
xede duten proiektuentzako, Kostuen analisia, Diru-iturriak.

Bideragarritasun teknikoa (eraikuntza aktibitate edo teknologia-transferentzia jarduerak eskatzen
dituzten  proiektuetarako  soilik):  Lurren  titulartasuna,  Obren  planoak,  Eraikuntza  memoria,
Transferitutako teknologia berriak egikaritzeko aurreikusten diren aktibitateak.

7. PROIEKTUAREN IKUSPEGIAK

Emakumeen  jabekuntza:  emakumeen  eskubideen  aldeko  defentsa  aktiborako  bideratzen  diren
ekintzak sartzea edo osagai nabarmenak izatea.

Erakundea sendotzea: tokiko gobernuak sendotzea bideratutako proiektua.
Parte  hartzeko  eta  erakundeen  edo  komunitate  onuradunerako  entitate  adierazgarri  eta
nabarmenenen aldetik laguntzako gradua eta, lan eremuan garatzera proiektuaren helburua. Tokiko
erakundeen abala, etab.



Aldaketa  estrukturalak  eta  horretarako lankidetza:  aldaketa  prozesu  integralei  eta  epe  luzekoei
laguntzea,  alegia,  erakundeak,  arauak eta  balioak  aldatzen  dituztenei  tokiko eta  estatu mailako
erabaki  maila  guztietan,  erreferentzia  ereduak sortuz (proiektua estrategia  baten barruan baldin
badago, erantsi dokumentu bat proiektuaren zein fase edo punturi dagokion azaltzeko).

8. GENERO IKUSPEGIA

Genero  ikuspegia  sartzearen  arrazoia,  hala  badagokio,  emakumeen  jabekuntza  gisa  ulertuta,
emakumeen giza eskubideak babesteko jarduerak sartuz, emakumeen parte-hartzea programaren
aktore gisa aztertuz, programak emakumeengan duen eragina baloratuz; eta  ea desberdintasuna
murrizteko balio duen eta gizonezkoen eta emakumezkoen arteko berdintasuna bultzatzen duten.

9. JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Tokiko kontrako aldeak aurreikusi edo ezarritako jarraipen eta ebaluazio ekintzak

GGKEk aurreikusi edo ezarritako jarraipen eta ebaluazio ekintzak



10. AZPEITIAN  EGITEKO  GARAPENERAKO  HEZIKETA  EDO  SENTSIBILIZAZIO
EKINTZA PUBLIKOAREN PROPOSAMENA

11. ERAKUNDEAK  AURKEZTU  NAHI  DUEN  BESTE  DOKUMENTAZIO
INTERESGARRIREN BAT

SINADURA

NAN 

Azpeitia, 20__(e)ko _________ren __a 
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