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HITZAURREA
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren hitzaurrean esaten
den moduan, sektore publikoaren finantza-jardueraren zati handi bat diru-laguntzen
bidez bideratzen da, pertsona eta erakunde publiko edo pribatuen eskaera sozialei eta
ekonomikoei finantza-laguntzaren bitartez erantzuna emateko.
Ikuspegi ekonomikotik, diru-laguntzak gastu publikoaren zati garrantzitsua dira, eta,
beraz, aurrekontu-politikaren gidalerroetara egokitu behar dira, gaur egun aurrekontuegonkortasunaren, finantza-iraunkortasunaren eta hazkunde ekonomikoaren
irizpideetara bideratuta baitaude. Ikuspegi horretatik, Diru-laguntzei buruzko Lege
Orokorra beste urrats bat da gure sistema ekonomikoaren arrazionalizazio-prozesuan,
eta helburu horrekin bideratu diren neurri eta erreformen multzoan txertatzen da.
Lege hau zuzentzen duten printzipioetako bat, aurrekontu-egonkortasunaren araudian
ere jasota dagoena, gardentasunarena da. Xede horrekin, administrazioek publiko egin
beharko dituzte ematen dituzten diru-laguntzak, eta, aldi berean, legeak ezartzen du
emandako diru-laguntza guztiei buruzko informazio garrantzitsua jasoko duen estatu
mailako datu-base bat eratzeko betebeharra. Gardentasun handiago horrek zuzenean
eragiten du efizientzia- eta efikazia-mailak handitzea diru-laguntzen gastu publikoaren
kudeaketan.
Eraginkortasuna hobetzeko ildo horretan, 38/2003 Legeak ezartzen du, kudeaketaelementu eta hobekuntza horren tresna gisa, administrazio publiko bakoitzean Dirulaguntzen Plan Estrategiko bat egin behar dela, lortu beharreko helburuak eta lortu
nahi diren ondorioak aurreikusitako kostuekin eta finantzaketarekin erlazionatu ahal
izateko, diru-laguntzen bidez bete beharreko behar publikoak eskura dauden
baliabideekin egokitzeko, eta hori guztia diru-laguntza eman aurretik.
Gainera, legeak helburuen kontrolaren eta ebaluazioaren bidezko jarraipen-sistema
bat planteatzen du, eta sistema horrek aukera eman behar du lortu nahi den
helburuen lorpen-mailara iristen ez diren edo inbertitutako baliabideen mailara
egokitzen ez diren diru-laguntzen lerroak aldatu edo ordeztu ahal izateko,
eraginkorragoak eta efizienteagoak diren beste batzuekin, edo, hala badagokio,
ezabatu ahal izateko.
Administrazioaren ikuspegitik, diru-laguntzak interes orokorrekotzat jotzen diren
jokabide jakin batzuk sustatzeko teknika bat dira, bai eta Administrazio publikoaren eta
partikularren arteko lankidetza-prozedura bat ere, interes publikoko jarduerak
kudeatzeko. Era askotako diru-laguntzak daude, prozedura konplexuen bidez ematen
direnak, eta, beraz, jarraipen eta kontrol eraginkorrak izan behar dituzte.
Horrela, plan estrategikoa diru-laguntzak emateko beharrezko osagarri gisa eratzen da,
gardentasunaren eta aurrekontu-orekaren printzipioak errespetatuz.
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ARAU-TESTUINGURUA
Diru-laguntzen Plan Estrategikoa egin izanaren justifikazioa, oro har, Diru-laguntzei
buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen (aurrerantzean, DLO) zioen azalpenean
xedatutakoan oinarritzen da, eta, berariaz, arau horren 8. artikuluan ezarritako
aginduan, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 10. artikuluan eta
hurrengoetan (38/2003 Legearen Erregelamendua onartzen du dekretu horrek),
martxoaren 22ko 3/2007 Lege Organikoa, emakumeen eta gizonen berdintasun
eragingarrirako dena, eta Laudioko Udalaren diru-laguntzak arautzen dituen udalordenantzan, abenduaren 11n onartua.
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluan
honako hau jasotzen da: "Administrazio publikoetako organoek edo diru-laguntzak
ezartzea proposatzen duen edozein erakundek, aldez aurretik, diru-laguntzen plan
estrategiko batean zehaztu beharko dituzte haren aplikazioarekin lortu nahi diren
helburuak eta ondorioak, hura lortzeko behar den epea, aurreikusitako kostuak eta
finantzaketa-iturriak, betiere aurrekontu-egonkortasuneko helburuak betetzearen
mende".
Aipatutako DLOren 8. artikulua uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez
onartutako DLOren Erregelamenduaren 10.etik 15.era bitarteko artikuluek garatu
dute, eta ezarri dute zeintzuk izan behar duten printzipio gidariak, Planen esparrua eta
edukia, bai eta horiek onartzeko eta haien jarraipena egiteko eskumena ere. Era
berean, eta betiere, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen 7/1985 Legearen 4.
Arau-esparru orokorra honako arau edo tresna propio hauekin osatzen da:



Laudioko Udalaren diru-laguntzak arautzen dituen Udal Ordenantza, 2009ko
abenduaren 11n onartua eta 2009ko abenduaren 21ean ALHAOn argitaratua.
Urte bakoitzerako onartzen diren Aurrekontuak Betearazteko Udal Arauak.

Aurrekoarekin bat etorriz, Diru-laguntzen Plan Estrategikoa diru-laguntzak emateko
edozein proposamen egin aurretik egin behar da, eta planteatzen diren proposamenek
plan horretan jasota egon behar dute.
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PLANAREN IZAERA JURIDIKOA ETA XEDEA
Diru-laguntzen plan estrategikoa tresna bat da, eta, bertan, alde batetik, dirulaguntzen emakida arautuko duten printzipio orokorrak eta inspiratzaileak gauzatzen
dira, bai eta horien justifikazioa ere; eta, bestetik, abian diren diru-laguntzak
kontrolatzeko neurriak ezartzen dira, eman ondoren, etorkizunean emango direnak
hobetu ahal izateko, ikusitako desbideratzeak zuzenduz.
Eta adierazitakotik eta Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren erregulaziotik
ondorioztatzen da haren helburua dela ahalik eta eraginkortasun handiena lortzea
eskura dauden baliabideekin, horretarako aurrekontu-egonkortasunaren printzipiotik
eratorritako mugak errespetatuz.
Gainera, diru-laguntzen plan estrategikoa izaera programatikoko eta arau-mailarik
gabeko kudeaketa-tresna denez, ez du eragin zuzenik diru-laguntzen onuradun izan
daitezkeenen eremuan, eta, beraz, ez du eskubiderik edo betebeharrik sortzen
onuradun horientzat. Diru-laguntza lerroak betearazteak baldintzatuko du
eraginkortasuna, beste baldintza batzuen artean, ekitaldi bakoitzeko aurrekontubaliabideen arabera.
Beraz, plan honetan aurreikusitako diru-laguntzak benetan ezartzeko, udalaurrekontuetan dagozkion kontsignazioak sartu beharko dira, eta diru-laguntza horiek
emateko oinarri arautzaileak edo dagokion dokumentua onartu beharko da.
Barne-ondorioak, ordea, bi zentzutan lotzen zaizkio udal-korporazioari. Lehenik eta
behin, planean aurreikusi gabeko ekintza-lerroetarako diru-laguntzak ematea
debekatuz. Eta, bigarrenik, bere aurreikuspenei dagokienez gerta daitezkeen
desbideratzeak arrazoitzeko betebehar espezifikoa ezarriz, jarraipen-txostenetatik
eratortzen diren aldaketak alde batera utzi gabe, Diru-laguntzei buruzko Legearen
Erregelamenduaren 15. artikuluan ezarritakoaren arabera.
Diru-laguntzen plan estrategikoa politika publikoak egiteko eta Laudioko Udalak
dituen helburuak lortzeko baliabide ekonomikoak zentzuz banatzeko kudeaketa
publikoko tresna eraginkor gisa taxutu da, hura osatzen duten arloen bidez. Plan
horren helburu nagusietako bat aurrekontuetan aurreikusitako diru-laguntzen ildoak
sistematizatzea da, etorkizunean egungo ebaluazioa egin dadin. Diru-laguntzen
politika, ebaluazio- eta jarraipen-txostenen bidez
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PLANAREN EDUKIA
Lehen aipatutako erregelamenduaren 12. artikuluan aurreikusitakora egokitu beharko
da edukia, artikulu horrek, halaber, haren ebaluazioa eta jarraipena egitea
aurreikusten baitu. Ildo horretan, artikulu horrek honako hau ezartzen du:
1. Plan estrategikoek eduki hau izango dute:
a) Helburu estrategikoak, planaren indarraldian erakunde-ekintzarekin lortu nahi
den eragina eta inpaktua deskribatzen dutenak eta dagozkien aurrekontuprogrametan ezarritako helburuekin lotuta egon behar dutenak. Helburu
estrategikoek merkatuari eragiten diotenean, zuzendu nahi diren akatsak ere
identifikatu beharko dira, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 8.
artikuluaren 2. paragrafoan aurreikusitako ondorioekin.
b) Jarduera plana zehazten duten diru-laguntza lerroak. Diru-laguntza lerro
bakoitzerako alderdi hauek zehaztu beharko dira:
 Eragindako eskumen-arloak eta laguntzen xede diren sektoreak.
 Hura aplikatzearekin lortu nahi diren helburuak eta ondorioak.
 Hori lortzeko behar den epea.
 Egiteko aurreikus daitezkeen kostuak eta finantzaketa-iturriak; hor
zehaztuko dira administrazio publikoen, Europar Batasunaren eta sustapenekintza horietan parte hartzen duten beste organo publiko edo pribatu
batzuen ekarpenak, bai eta, osagarritasun-printzipioa kontuan hartuta, dirulaguntzen onuradunei dagozkienak ere.
 Ekintza-plana: Planean identifikatutako diru-laguntzen ildoak praktikan
jartzeko mekanismoak zehaztuko dira, eta diru-laguntzen oinarri
arautzaileek, plana egiteko egutegiak eta, hala badagokio, hura kudeatzeko
administrazio publikoen arteko koordinazio-irizpideek izan behar dituzten
oinarrizko ildoak zehaztuko dira.
c) Jarraipenerako eta etengabeko ebaluaziorako araubidea, ezartzen diren dirulaguntzen ildoei aplikatzekoa. Ondorio horietarako, Planaren helburuekin
zerikusia duten adierazleen multzo bat zehaztu behar da diru-laguntza lerro
bakoitzerako. Adierazle horiek planaren jarraipenaren arduradunek aldianaldian jasoko dituzte, eta aukera emango dute jakiteko zein den egoera eta zer
aurrerapen lortu diren helburuak betetzean.
d) Aurreko plan estrategikoen ebaluazioaren emaitzak, emandako txostenen
edukia adierazita.
2. Plan estrategikoaren edukia mugatu ahal izango da zuzenean ematen diren dirulaguntzen helburuak, gauzatze-kostuak eta finantzaketa-iturriak azaltzen dituen
memoria bat egitera, Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 22.2 artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz.
3. Diru-laguntzen plan estrategikoek izaera programatikoa dute, eta haien edukiak ez
du eskubiderik edo betebeharrik sortzen; haien eraginkortasuna diru-laguntza lerroak
abian jartzearen baldintzapean egongo da, eta, besteak beste, ekitaldi bakoitzeko
aurrekontu-baliabideen baldintzatzaile izango da.
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Beraz, Laudioko Udalaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoak, 2020-2022 aldirako,
honako hau zehazten du aurreikusitako diru-laguntza lerro bakoitzerako:











Helburu estrategikoak.
Eragindako udal-zerbitzuak.
Hura aplikatzearekin lortu nahi diren helburuak eta ondorioak.
Emateko araubidea/modalitatea
Onuradunak.
Denbora-epea.
Aurreikus daitezkeen kostuak
Finantzaketa-iturriak.
Ekintza-plana.
Jarraipen-araubidea

PLANA ONESTEKO ESKUMENA
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21,1
artikuluaren s) letran ezarritako eskumen-hondarreko klausula kontuan hartuta, eta
kontuan hartuta Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzeko eskumena ez dagoela
berariaz beste ezein organori esleituta, esan liteke alkate-udalburuari dagokiola hura
onartzeko eskumena. Aurrekoa gorabehera, plangintzaren izaera kontuan hartuta,
azaroaren 17ko 38/2003 Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 8. artikuluko
gardentasun- eta publizitate-helburuak betetzeak eta kudeaketa politikoan parte
hartzea eta aurrekontu-egonkortasuna betetzea sustatzeko beharrak gaia
Udalbatzaren Osoko Bilkurak ezagutzea eta onartzea gomendatzen dute.
Aurrekoa gorabehera, ez da ahaztu behar eraginkortasun-printzipioak bete behar
direla administrazio emaileak finkatutako helburuak betetzean, bai eta efizientzia ere
baliabide publikoak esleitzean eta erabiltzean, Diru-laguntzei buruzko Lege
Orokorraren 8. artikuluan ere; beraz, ezinbestekoa da tokiko gobernu-batzarrari
eskuordetzea lerroari eragiten ez dioten izapide hutseko gai guztiak. Diru-laguntzak
(eragindako partiden zenbatekoak, zenbakiak eta/edo izenak aldatzea, etab.), eta
planak eragindako aldian diru-laguntza jasotzen dutenak sartzea edo ezabatzea soilik
gordeko zaio Udalbatzari.

Nolanahi ere, testua, onartu ondoren, udalaren webgunean argitaratuko da, horren
berri izan dezan, bai eta ALHAOn ere.
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EREMU SUBJEKTIBOA
Diru-laguntzen Plan Estrategiko honek Laudioko Udalak udal-arloen bidez zuzenean
emandako diru-laguntza guztiak hartzen ditu barne.
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 2.2 artikuluan
ezarritakoarekin bat etorriz, plan honen eremuan ez dira sartzen, diru-laguntzatzat
hartzen ez direlako, Laudioko Udalak beste administrazio publiko batzuei egiten
dizkien diru-ekarpenak, zuzentzen zaien administrazioaren jarduera globalki
finantzatzeko (Aialako Kuadrillari, Zabaia Landa Garapenerako Elkarteari, Arabako Foru
Aldundiari eta Udal Euskaltegiari egindako ekarpenak).

INDARRALDIA ETA EGUNERATZA
Planak hiru urteko indarraldia izango du, eta 2020-2022 aldia hartuko du, hargatik
eragotzi gabe diru-laguntzen lerro batzuek indarraldi txikiagoa izatea.
Aurrekoa gorabehera, urtero edo beharrezkotzat jotzen denean, jarraipen-txostenak
ikusita eta aurrekontu-baliabideak kontuan hartuta, aldatu ahal izango dira, beste
batzuekin ordeztu edo diru-laguntzen lerroak ezabatu.
Lerro bakoitzaren barruan, edukiaren edozein alderdi eguneratu edo aldatu ahal
izango da, bai helburuak lortzeari edo inbertitutako baliabideak egokitzeari dagokionez
jarraipen-txostenetan lortutako emaitzengatik, bai behar bezala justifikatutako beste
arrazoi batzuengatik.
Horrela, Diru-laguntzen Plan Estrategiko honetan aurreikusitako diru-laguntza lerroren
batean sartu nahi diren edozein aldaketa gertatuz gero, plan hori aldatu egingo da,
aldez aurretik edo aldi berean. Aldaketa hori tokiko gobernu-batzarraren erabakiaren
bidez egingo da, osoko bilkurak aldez aurretik eskuordetuta. Tokiko Gobernu
Batzarraren ebazpen bidez onartzeko arau orokor horretatik salbuetsita daude
onuradun berri bat sartzea edo lehendik dagoen onuradun bat kentzea; kasu horretan,
osoko bilkurari dagokio dagokion erabakia hartzea.
Hala ere, Planaren aldiaren amaieran, 2020 -2022 indarraldian Planean egindako
aldaketa guztien laburpen-dokumentu bat aurkeztuko da, Udalbatzak irizpena eman
eta, hala badagokio, onar dezan.
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PLANAREN OINARRI ESTRATEGIKOAK
Misioa
Udalaren diru-laguntza jarduera osoaren izateko arrazoia adierazten du, eta honela
definitzen da:
"Laudioko elkarteek eta gainerako gizarte zibil egituratuak interes konkurrenteko udalkudeaketako eremuetan parte har dezaten bultzatzea, sustatzea eta bultzatzea, eta
gizarteratzea sustatzea, gizarte-egoera ahulean dauden kolektiboentzako laguntzen
bidez, betiere aukera-berdintasunaren printzipioaren defentsan".

Printzipio orokorrak
Diru-laguntzen arloko erregulazio juridikoak, bai eta administrazio publikoenak ere,
jarduteko printzipio orokor batzuk ezartzen ditu, Plan Estrategikoaren funtsezko
elementuak direnak eta diru-laguntzen arloko udal-kudeaketa arautu behar dutenak.
Hauek dira:
 Publizitate-printzipioa: printzipio hori gauzatzen da deialdiaren publizitatea
bermatzen duen aurretiazko deialdian eta emandako diru-laguntzen
publizitatean, hargatik eragotzi gabe zuzenean ematea, Diru-laguntzei buruzko
azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean, Udalaren aurrekontua gauzatzeko
oinarrietan eta aplikatu beharreko gainerako arauetan horri buruz
ezarritakoarekin bat etorriz.
 Lehia askearen printzipioa: printzipio hori onuradunek bete behar dituzten
baldintzak zehaztean gauzatzen da, eta ez zaie sarbidea mugatzen baldintza
berdinetan daudenei, funts publikoen banaketan lehia eta berdintasuna
bermatzeko moduan. Hori guztia, aplikatu beharreko arauan ezarritakoaren
arabera, aldez aurretik aurrekontu-baliabide egokiak izan beharko dituen
zuzeneko emakidari kalterik egin gabe.
 Objektibotasun-printzipioa: deialdian aurrez ezarritako irizpide objektiboen
arabera emango dira diru-laguntzak, onuradun izan daitezkeenek irizpide
horiek aldez aurretik ezagutzen dituztela bermatzeko.
 Gardentasunaren, berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak
baliabide publikoak esleitzean. Printzipio hori lehiaren, objektibotasunaren eta
publizitatearen printzipioak betez gauzatzen da, hargatik eragotzi gabe
zuzeneko emakidaren legezko kasuak aplikatzea.
 Eraginkortasun- eta efizientzia-printzipioak: efikazia ezarritako helburuak
betetzeko, emandako diru-laguntzen jarraipen- eta kontrol-prozedura bat
ezarriz, eta efizientzia baliabide publikoen esleipenean, diru-laguntzen
balorazioarekin eta proiektu efizienteenei esleitzearekin. Jasotako dirulaguntzak kuantitatiboki eta kualitatiboki justifikatu beharko dira.
 Aurrekontu-egonkortasunari eta gastu-arauari egokitzeko printzipioa: dirulaguntzak aurrekontu-egonkortasunaren eta finantza-iraunkortasunaren
printzipioei eta gastu-arauari egokituko zaizkie, Aurrekontu Egonkortasunari
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eta Finantza Iraunkortasunari buruzko apirilaren 27ko 2/2012 Lege Organikoan
aurreikusitako baldintzetan.
 Erakunde eskatzaileen helburuak diruz lagundutako jardueretan
berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioekin bat datozela
kontrolatzeko eta aztertzeko printzipioa. Zehazki, ezartzen da berdintasuna
eta genero-diskriminaziorik eza ezinbesteko baldintza izango direla edozein
udal-diru-laguntzaren onuradun izateko, edozein dela ere diru-laguntza
kudeatzen duen zerbitzua edo diru-laguntza horren helburua.

Helburu orokorrak
Plan honen ondorioetarako, Laudioko Udalak pertsona publiko edo pribatuen edo
nortasun juridikorik gabeko erakundeen alde egindako diru-xedapen oro jotzen da
diru-laguntzatzat, betiere honako baldintza hauek betetzen badituzte:
a) Onuradunen zuzeneko kontraprestaziorik gabe ematea.
b) Entregatzeko, helburu jakin bat bete behar izatea, proiektu bat gauzatzea,
jarduera bat egitea, jokabide berezi bat hartzea – Jada eginda edo garatzeko
daudenak – Edo egoera bat gertatzea, eta onuradunak ezarritako betebehar
materialak eta formalak bete beharko ditu.
c) Finantzatutako proiektu, ekintza, jokabide edo egoeraren helburua onura
publikoko edo gizarte-intereseko jarduera bat sustatzea edo helburu publiko
bat sustatzea izatea.
Lehentasunezko helburuei dagokienez, honako hauek daude: onura publikoko edo
gizarte-intereseko mota guztietako jarduerak sustatzea, edo helburu publiko bat
sustatzea, betiere irabazi-asmorik gabe, etekin ekonomiko eskaseko jarduerak
garatzen eta sustatzen lagunduz, eta, horrez gain, elkarteen sareak eta herritarrek
udal-jardueran parte hartzeko sareak sortzea bultzatzea.
Plan Estrategiko honen eta Laudioko Udalaren 2020-2022 aldirako laguntza eta dirulaguntzen lerro desberdinen helburu orokorrak honako hauek dira:








Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluan jasotako lege-agindua
betetzea. Horren arabera, udalek, diru-laguntzak eman aurretik, dagokien
Plan Estrategikoa onartu behar dute.
Udaleko arlo guztietako laguntza- eta diru-laguntzei buruzko hainbat ildo
eta programa ezarri eta normalizatzea.
Parte-hartze egituratua bultzatzea udal-kudeaketako arlo edo eremu
guztietan.
Diru-laguntzen udal-kudeaketa hobetzea eta arrazionalizatzea, laguntzalerroen kudeaketaren zeharkakotasunaren, eraginkortasunaren eta
efizientziaren alderdiak baloratuta.
Oro har, Udalak izapidetu beharreko diru-laguntzak emateko eta
justifikatzeko araubidea arautzea.

9

Helburu estrategikoak
Plan Estrategiko honetan jasotako helburuak edo jarduera-eremu estrategikoak
honako hauek dira:
1. Jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua: Laudioko jarduera
ekonomikoa biziberritzea, Laudioko industria eta hiri-ekonomiaren sektoreak
hazteko eragile gisa indartuz. Ekintzailetza eta enpresa-sormena babestea, eta
Laudioko langabezia-tasa murrizteko lan egitea, laneratzeko eta kalitatezko
enplegua sortzeko zailtasun handienak dituzten kolektiboetan arreta jarrita.
2. Laudioko plangintza adimenduna eta berdea: Laudioko eta auzoetako garapen
iraunkorra babestea, hazkunde jasangarria eta berdea udalerriaren bereizgarri
gisa hartuta.
3. Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa.
Laudioar herritarren artean kultura, kultur sorkuntza eta kirol praktika
sustatzea. Era berean, jai- eta aisialdi-programazio anitza, irekia eta inklusiboa
sortu nahi da.
4. Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak. Udalerriko esparru sozial
eta ekonomiko guztietan euskararen erabilera areagotzea eta Laudioko ondare
kultural eta etnografikoa balioan jartzea, euskara gure nortasunaren elementu
nagusitzat hartuta.
5. Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua. Herritar laudioarren
ongizatea bermatzea, bereziki azpimarratuz kolektibo ahulenen babesa eta
kolektibo guztien gizarteratzea eta integrazioa Laudioko bizitzan.
6. Laudio, gazte eta feminista. Laudion emakumearen ahalduntzea indartzea,
erabateko berdintasunaren alde eginez, eta esparru guztietan. Etorkizunerako
prestatutako gazteak izatea, beren bizitza-proiektuak errazteko eta udalerrian
errotzeko etorkizuneko aukerak sortzeko lan eginez.
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ONURADUNAK ETA LAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA
Onuradunak
Udalak pertsona, elkarte edo erakunde pribatuen aldeko diru-laguntzak emango ditu,
onura publikoko edo gizarte-intereseko jarduerak egitea sustatzeko edo auzokomunitatearen onurarako diren helburu publikoak lortzea sustatzeko.
Onuradunek Laudion erroldatuta daudela edo elkartearen edo erakundearen helbide
soziala herri horretan dutela egiaztatu beharko dute.
Udalaz gaindiko elkarte edo erakunde baten kasuan, jarduera udalerrian egin izana
egiaztatu beharko da. Horretarako, deialdi edo diru-laguntza bakoitzak baldintza hori
egiaztatzeko modua adierazi beharko du.

Laguntzak emateko prozedura
Laudioko Udalak diru-laguntzak emango ditu, diru-laguntzen arloan indarrean dagoen
araudiaren arabera, norgehiagoka-araubideko deialdi publiko bidez, edo zuzeneko
emakida bidez, pertsona fisiko edo juridikoei, publiko zein pribatuei, ondasunerkidegoei edo bestelako unitate ekonomiko edo ondare bananduei, baldin eta,
nortasun juridikorik izan ez arren, diru-laguntza eragin duen egoeran dauden
proiektuak edo jarduerak edo jokabideak egin baditzakete.
Jarduera batek Udalaren Aurrekontu Orokorren konturako diru-laguntza edo laguntza
jaso ahal izateko, helburu hauetakoren bat izan beharko du:





Udal-eskumeneko helburuak osatu, lagundu, zerbitzatu, sustatu edo ordeztea.
Gizarte-intereseko jarduera bat sustatzea.
Auzotarren interes orokorrak edo sektorialak defendatzea helburu duten
elkarteak sustatzea.
Gizarte-egoera ahuletan dauden herritarrei gizarteratzea laguntzea, laguntza
ekonomikoen bidez, aukera-berdintasunaren printzipioaren alde.

Diru-laguntzak emateko, prozedura hauek ezarri dira:






Norgehiagoka-erregimenean emandako diru-laguntzak.
Aurrekontuan aurreikusitako diru-laguntza izendunak.
Zuzenean emandako diru-laguntzak, interes publiko, sozial, ekonomiko edo
humanitarioko arrazoiengatik, edo deialdi publikoa zailtzen duten bestelako
arrazoi behar bezala justifikatuengatik.
Diru-laguntzak ematea edo horien zenbatekoa Laudioko Udalari lege-mailako
arau batek ezartzen badio. Kasu horietan, beren araudiaren arabera aplikatu
beharreko emakida-prozedura hartuko da kontuan.

Oro har, diru-laguntzak norgehiagoka-erregimenean emango dira; horrez gain, dirulaguntza zuzenaren bidez eman ahal izango dira udal-aurrekontuetan izendun gisa
agertzen diren diru-laguntzak, eta diru-laguntzaren izaeraren, presaren edo interes
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publikoaren arabera bestelako prozedura bat behar den kasuetarako, indarrean
dagoen legeriaren arabera eta dagokion justifikazioa aurkeztu ondoren.
Diru-laguntzen oinarrietan, arautzen den diru-laguntza lerro bakoitzerako prozedura
egokia jaso beharko da.
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ONDORIOAK,
EPEAK,
FINANTZAKETA

AURREIKUSITAKO

KOSTUAK

ETA

Ondorioak
Plan Estrategikoak hainbat jarduera garatu edo bideratu nahi ditu udalerriko gizartesektore desberdinei era guztietako beharrak, sozialak, profesionalak zein aisialdikoak,
asebetetzeko proiektuak garatzeko aukera emateko, zehaztutako xedearekin eta
helburuekin bat etorriz.
Diru-laguntzen Plan Estrategikoa onartzeak ez du esan nahi onuradun izan
daitezkeenen aldeko eskubiderik sortuko denik; izan ere, onuradun horiek ezin izango
dute inolako kalte-ordainik edo konpentsaziorik eskatu Plana bere horretan gauzatzen
ez bada.
Era berean, kontuan hartu beharko dira interes orokorreko edozein jarduera sustatzera
bideratutako ekintzak, eta, horretarako, urtero Udal Aurrekontuan diru-laguntza
horietarako esleitzen diren funtsak bideratu ahal izango dira.

Epeak
Oro har, udal diru-laguntzek urteko egikaritze-epe bat izango dute (diruz lagundutako
jarduerak garatzeko), eta justifikaziorako, urte naturala izango da aukeratu daitekeen
aldia.
Zirkunstantziek komenigarri egiten badute exekuzio-epea urtebetetik gorakoa izatea,
edo epe hautagarria aldatzea, diru-laguntzen oinarrietan jaso beharko dira; kasu
horretan, indarrean dagoen legeriak ezarritako baldintzak betetzen jarraitu beharko
dute urtero.

Aurreikusitako kostuak
Plan Estrategiko honetan aurreikusitako diru-laguntzak benetan ezartzeko, urte
bakoitzeko udal-aurrekontuan dagozkion kredituak sartu beharko dira, eta, hala
badagokio, norgehiagoka-kasuetan diru-laguntzen deialdia arautzen duten oinarriak
onartu beharko dira, edo, kasu espezifikoetan, diru-laguntzak emateko oinarri
arautzaileak jasotzen dituzten ordenantzak, edo zuzeneko emakida onartzen duen
erabakia.
Diru-laguntza emateko, ezinbestekoa da aurrekontu-egonkortasunaren, finantzairaunkortasunaren eta gastu-arauaren printzipioak betetzea.
Kostuak, kasu bakoitzean, Laudioko Udalaren aurrekontu orokorrean urtero finkatzen
den kopurura mugatzen dira. Ezin izango da ezarritako zenbatekoa baino gehiagoko
diru-laguntzarik eman. Nolanahi ere, kredituek izaera mugatzailea eta loteslea dute,
eta, beraz, ezin izango da haien zenbatekoa baino gehiagoko gastu-konpromisorik
hartu.
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Finantzaketa
Plan Estrategiko honetan aipatzen diren diru-laguntzak udal-aurrekontuari dagozkion
kredituen kargura finantzatzen dira, aurrekontu horretan urtero zehazten diren
aurrekontu-aplikazioetan kontsignatuta.
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PLANAREN KONTROLA, JARRAIPENA ETA GARDENTASUNA
Kontrola eta jarraipena
Laudioko Udalaren Diru-laguntzen Plan Estrategikoaren kontrola eta jarraipena urtean
behin egingo da, bi alderditan:
a) Emandako diru-laguntzen kontrol ekonomiko-finantzarioa, Laudioko Udaleko
Kontu-hartzailetza Nagusiari esleitua. Kontrol hori indarreko legerian jasotako
baldintzetan eta Kontu-hartzailetza Nagusiak zehaztutako prozedurekin egingo
da.
b) Planaren kontrola eta jarraipena. Plan Estrategiko hau berrikusi egin behar da,
helburu hauek lortzeko:
o Indarraldia galdu duten edo helburuak betetzeko eraginkorrak ez diren
diru-laguntzen ildoak aldatzea edo eguneratzea.
o Mantentzen direnen zenbatekoak eguneratzea.
o Aldez aurretik ezarritako helburuak lortzeko beharrezkotzat jotzen diren
jarduera-ildo berriak sartzea.
Jarraipen hori urtero egingo du Antolamendu Publikoaren eta Zerbitzu Orokorren
Zerbitzuak. Horretarako, diru-laguntzak kudeatzen dituen zerbitzu bakoitzak
justifikazio-memoria bidaliko du hurrengo ekitaldiko lehen lauhilekoan, zehaztapen
hauekin:








Diru-laguntza lerro eta mota bakoitzari buruzko informazioa, emandako,
justifikatutako, uko egindako eta itzulitako diru-laguntzak (edo
itzultzeko prozeduran daudenak) jasoko dituena.
Helburu espezifikoen eta lortzeko epearen betetze-maila. Horretarako,
diru-laguntzen lerro bakoitzerako, helburuen betetze-mailaren
adierazleak zehaztu ahal izango dira.
Plana aplikatzearen ondoriozko aurrekontu- eta finantza-ondorioak.
Ondorioak edo balorazio orokorra.
Diru-laguntzen hurrengo Plan Estrategikoa egiteko iradokizunak.

Planaren gardentasuna
Gardentasun-printzipioa betetze aldera, Udalak lerro estrategiko, laguntza-programa
eta deialdi bakoitzean emandako diru-laguntza guztiak urtero argitaratuko dira
udalaren webgunean, bai eta Diru-laguntzen Oinarri Nazionalean ere, Diru-laguntzei
buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 20. artikuluan ezarritakoaren arabera, eta
erakunde hartzailea, zenbatekoa eta xede duen proiektua edo ekintza adierazita.
Halaber, Diru-laguntzen Plan Estrategikoa eta haren balizko aldaketak udalaren
webgunean argitaratuko dira, indarrean dagoen bitartean.
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I. ERANSKINA – Diru-laguntzen xehetasuna
1. Jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua.
Diru-laguntzak:




Diru-laguntza Laudioko Industrialari Txikien Elkartearentzat – APILL
Diru-laguntza Laudio Group-rentzat
Ekintzaileentzako diru-laguntza
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Diru-laguntza

Diru-laguntza Laudioko Industrialari Txikien Elkartearentzat – APILL

Helburu estrategikoa

Jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua.

Udal Zerbitzua

Laudio Hazi

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Udalerriarentzat bizitasuna sortzen duen merkataritza- eta zerbitzu-egitura bat sendotzea, merkataritzasektoreari balioa ematea udalerriko bizitzarako hiri-merkataritzak duen garrantziaren berri emanez,
Laudioko bizilagunentzako merkataritza-eskaintza erakargarria duen merkatu bat sortzea, merkatariei
laguntza, aholkularitza eta prestakuntza ematea profesionalizazio handiagoa izan dezaten, beren saltokien
kudeaketak hobera egin dezan eta, azken batean, sektorea aktibatu eta susta dadin.
Merkataritza eta ostalaritza Diru-laguntza honen bidez, Apillek Laudioko merkataritzaren eragile traktore
gisa duen eginkizuna indartu nahi da.
Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Asociación de Pequeños Industriales de Llodio - APILL

2020

2021

2022

X

X

X

40.000 €

40.000 €

40.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Hitzarmena lehen hiruhilekoan sinatzea eta jarduketak gauzatzea, bertan
ezarritakoaren arabera.

Jarraipena

Jardueren memoria eta araudiaren araberako justifikazioa
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Diru-laguntza

Diru-laguntza Laudio Group-rentzat

Helburu estrategikoa

Jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua.

Udal Zerbitzua

Laudio Hazi

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Laudio Groupek egindako jarduerak laguntzea da helburua.
Laudio Group enpresa industrialen eta industriarako zerbitzuen elkartea da, irabazi asmorik gabekoa, eta
Aiara eskualdeko enpresa industrialen interes komunak ordezkatzea, defendatzea, sustatzea eta sustatzea
du helburu.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudio Group

2020

2021

2022

X

X

X

6.000 €

6.000 €

6.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Hitzarmena lehen hiruhilekoan sinatzea eta jarduketak gauzatzea, bertan
ezarritakoaren arabera.

Jarraipena

Jardueren memoria eta araudiaren araberako justifikazioa
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Diru-laguntza

Ekintzaileentzako diru-laguntza

Helburu estrategikoa

Jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua.

Udal Zerbitzua

Laudio Hazi

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Gure udalerrian ekintzailetza babestea eta sustatzea, eta, horrela, Laudion enpresa-ideiak abian jartzen,
finkatzen eta finkatzen laguntzea, udalerriko merkataritza- eta enpresa-sarea zabaldu eta indartzeko.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

x
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudion negozio-ideiak abian jarri eta finkatzeko interesa duten pertsonak

2020

2021

2022

X

X

X

12.000 €

12.000 €

12.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan onartzea. Interesdunek aldez
aurretik eskatuta eta deialdiaren oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen
direla egiaztatuta emango da, aurreikusitako zenbatekoa amaitu arte.

Jarraipena

* Ekintzaileen kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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2. Laudioko plangintza adimenduna eta berdea.
Gaur egun ez dago helburu estrategiko horri zuzenean laguntzen dion diru-laguntza
lerrorik.
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3. Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren
motor gisa.
Diru-laguntzak:

































Kultura-jarduerak egiteko diru-laguntza
Diru-laguntza Basalarrina Kultur Elkartearentzat
Diru-laguntza S.R.C.G. Rakataplá-ri
Diru-laguntza Laudioko Mikologia Elkarteari
Laudioko Extremadurako Zentroarentzako diru-laguntza
Andaluziako etxeari diru-laguntza
San Fernando zentrorako diru-laguntza
Diru-laguntza Laudioko Galiziako Zentroarentzat
Herrien Jaialdia
Kirol-jarduerak egiteko diru-laguntza
Arrizkuzubi Kirol Elkarteari diru-laguntza
Ruperto Urkijo Bola-toki Klubarentzako diru-laguntza
Diru-laguntza Laudioko San Rokezar Futbol Klubari
ARATEri diru-laguntza
Diru-laguntza Laudioko Txirrindulari Elkarteari
Diru-laguntza Laudio Atletismo Elkartearentzat
Ganbegi 6-2 hockey Taldeari diru-laguntza
Diru-laguntza Lauzaldi Herri Kirolei
Herriaren Pilota Elkarteari diru-laguntza
Altzarrate Kirol Elkarteari diru-laguntza
Kukutxe San Blas Azoka Elkartearentzako diru-laguntza
Diru-laguntza Aberedunak Abeltzainen Elkarteari
Diru-laguntza Denon Txozna Laudioko Txozna Batzordeari
Diru-laguntza Laudioko Kilkerrak K.T.-ri.
K.I.K.E. Aretako Talde Kulturalarentzako diru-laguntza
Diru-laguntza Ugarteko Gazteei
Diru-laguntza Latiorroko Jai Batzordeari Bizi eta gozatu
Diru-laguntza San Joan Astobitzako Komisioari
Diru-laguntza San Pedropeko Suziri Jai Koordinakundeari
Jai-jarduerak egiteko diru-laguntza
"Sanrokeak" jaiak iragartzeko kartelaren lehiaketa
Aire zabaleko pintura-lehiaketa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Kultura-jarduerak egiteko diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Herriko gizarte eragileek sustatutako kultur jardueren garapena sustatzea eta indartzea du helburu, bai
kultura mailan, bai musika mailan.
Udalerriko kultura-eragileen eskura hainbat instalazio jartzeaz gain, kultura-jarduerak doan garatzeko,
horiei murriztu nahi zaizkie, ahal den neurrian, garatzen dituzten gizarte-intereseko jardueren antolaketak
eta garapenak eragindako kostuak.
Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko elkarte kulturalak

2020

2021

2022

X

X

X

25.000 €

25.000 €

25.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, ebazpena bigarren
seihilekoan eta diru-laguntzen ordainketa.

Jarraipena

* Diruz lagundutako programen kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Basalarrina Kultur Elkartearentzat
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Basalarrina Kultur Elkartearekin lankidetzan aritzea da helburua, urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Hain zuzen ere, gure hizkuntzaren eta tradizioaren erabilera bultzatzen saiatzen diren euskarazko kultur
programak eta jarduerak antolatzea bilatzen du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Basalarrina Kultur Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

9.775 €

9.775 €

9.775 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza S.R.C.G. Rakataplá-ri
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua da S.R.C.G.Rakataplá-rekin lankidetzan aritzea urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Hain zuzen ere, gure tradizioa eta gastronomia indartzen saiatzen diren kultur programak eta jarduerak
antolatzea du helburu.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

S.R.C.G. Rakataplá

2020

2021

2022

X

X

X

19.000 €

19.000 €

19.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Laudioko Mikologia Elkarteari
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Laudioko Mikologia Elkartearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, mikologiaren mundua zabaltzen eta indartzen saiatzen diren kultur programak eta jarduerak
antolatzea bilatzen du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko Mikologia Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

2.300 €

2.300 €

2.300 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da.

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Laudioko Extremadurako Zentroarentzako diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Extremadurako Laudioko Zentroarekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten
jarduerak antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Hain zuzen ere, gure udalerrian Extremadurako kultura eta bi kulturen arteko elkarbizitza zabaltzen eta
bultzatzen saiatzen diren kultur programak eta jarduerak antolatzea bilatzen du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko Extremadurako Zentroa

2020

2021

2022

X

X

X

1.380 €

1.380 €

1.380 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da.

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Andaluziako etxeari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Andaluziako Etxearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, gure udalerrian Andaluziako kultura eta bi kulturen arteko bizikidetza zabaltzen eta indartzen
saiatzen diren kultur programak eta jarduerak antolatzea bilatzen du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Nª Señora del Rocío – Andaluziako Etxea

2020

2021

2022

X

X

X

2.530 €

2.530 €

2.530 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da.

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

San Fernando zentrorako diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua San Fernando zentroarekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, gure udalerrian gaztelar-leondar kultura eta bi kulturen arteko elkarbizitza zabaltzen eta indartzen
saiatzen diren kultur programak eta jarduerak antolatzea bilatzen du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

San Fernando zentroa

2020

2021

2022

X

X

X

1.380 €

1.380 €

1.380 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da.

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Laudioko Galiziako Zentroarentzat
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua da Laudioko Galiziako Zentroarekin lankidetzan aritzea, urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, gure udalerrian galiziar kultura eta bi kulturen arteko elkarbizitza zabaltzen eta bultzatzen saiatzen
diren kultur programak eta jarduerak antolatzea bilatzen du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko Galiziako Zentroa

2020

2021

2022

X

X

X

1.380 €

1.380 €

1.380 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da.

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Herrien jaialdia
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Helburua Laudioko eskualde-zentroekin elkarlanean aritzea da, udalerrian egiten den Herrien Jaialdirako
garatzen dituzten jarduerak antolatzeak dakartzan kostuen finantzaketan.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko eskualde-zentroak

2020

2021

2022

X

X

X

7.360 €

7.360 €

7.360 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da.

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Kirol-jarduerak egiteko diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Azken helburua ikasleek sustatutako kirol-jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Udalerriko kirol-agenteak, bai oinarrizko kirolari dagokionez, bai kirol-aisialdiari dagokionez.
Lehiaketakoa bezala.
Kirolaren munduan lan egiten duten udalerriko gizarte-eragileen esku hainbat instalazio doan jartzeaz gain,
kirol-jarduerak garatzeko; era berean, horiei murriztu nahi zaizkie, ahal den neurrian, garatzen dituzten
gizarte-intereseko jardueren antolaketak eta garapenak eragindako kostuak. Era berean, herri mailan kirol
jardueren garapena sustatu eta bultzatu nahi da.
Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko kirol elkarteak

2020

2021

2022

X

X

X

64.583 €

64.583 €

64.583 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, ebazpena bigarren
seihilekoan eta diru-laguntzen ordainketa.

Jarraipena

* Diruz lagundutako programen kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.

31

Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Arrizkuzubi Kirol Elkarteari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Arrizkuzubi Kirol Elkartearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar egiten duten kirola antolatzeko
eta praktikatzeko kostuak finantzatzeko.
Zehazki, Euskal Herriko kirol tradizionalaren modalitate desberdinen praktika sustatu eta bultzatu nahi du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Arrizkuzubi Kirol Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

4.500 €

4.500 €

4.500 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Ruperto Urkijo Subvención Bola-toki klubari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua da Ruperto Urkijo Bola-toki Klubarekin lankidetzan aritzea, urtean zehar egiten diren kirolekitaldiak antolatzeak eta gauzatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, Laudioko kirol tradizionalaren praktika sustatu eta bultzatu nahi du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Ruperto Urkijo Bola-toki kluba

2020

2021

2022

X

X

X

3.507,5 €

3.507,5 €

3.507,5 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Laudioko San Rokezar Futbol Klubari
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Laudio San Rokezar Futbol Klubarekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen
dituzten kirol-jarduerak antolatzeak eta gauzatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Hain zuzen ere, haurren eta gazteen kirola bultzatu nahi du futbolaren praktikaren bidez
Herriko gazteenen artean, kategoria ezberdinetan eta haurrentzat zein gaztetxoentzat.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko San Rokezar Futbol Kluba

2020

2021

2022

X

X

X

51.750 €

51.750 €

51.750 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

ARATE-ri diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua ARATE elkartearekin elkarlanean urtean zehar antolatzen dituzten artzain txakurren
lehiaketak antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzen laguntzea da.
Zehazki, Euskal Herriko kirol tradizionalaren praktika sustatu eta bultzatu nahi du, eta artzain
txakurren lehiaketak, zehazki.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

ARATE

2020

2021

2022

X

X

X

4.577 €

4.577 €

4.577 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Laudioko Txirrindulari Elkarteari
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Laudioko Txirrindulari Elkartearekin lankidetzan aritzea da, "Laudioko Nazioarteko Ziklokros Proba" antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, kirola bultzatzea du helburu, txirrindularitzaren bidez, eta bereziki ziklo-krosaren bidez,
"Laudioko Nazioarteko Ziklo-kros Proba" antolatuz.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko Txirrindulari Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

15.050 €

15.050 €

15.050 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Laudioko Atletismo klubari
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Laudioko Atletismo Klubarekin elkarlanean aritzea da, urtean zehar garatzen duten kirolajarduerak dakarren kostuak finantziatzeko.
Hain zuzen ere, kirol jarduera bultzatu nahi du, atletismoa praktikatuz, zaleei eta kirolari federatuei
zuzendutako probak antolatzen.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko Atletismo kluba

2020

2021

2022

X

X

X

10.500 €

10.500 €

10.500 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Ganbegi 6-2 Hockey Taldea-ri dirulaguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Ganbegi 6-2 Hockey Taldearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten
kirol-jarduerak antolatzeak eta gauzatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, haurren eta gazteen kirola bultzatu nahi du, udalerriko gazteenen artean hockeya
praktikatuz, kategoria guztietan, bai mutilentzat bai neskentzat.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Ganbegi 6-2 Hockey Taldea

2020

2021

2022

X

X

X

3.090 €

3.090 €

3.090 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Lauzaldi Herri Kirolak-ri diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Lauzaldi Herri Kirolak taldearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten
kirol-jarduerak antolatzeak eta gauzatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, Euskal Herriko kirol tradizionalaren praktika sustatu eta bultzatu nahi du.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Lauzaldi Herri Kirolak

2020

2021

2022

X

X

X

20.786,5 €

20.786,5 €

20.786,5 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Herriaren Pilota Elkarteari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Herriaren Pilota Elkartearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten kiroljarduerak antolatzeak eta gauzatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Hain zuzen ere, gure kirol tradizionaletan ezagunena den pilota-jokoaren modalitateen praktika
sustatu eta bultzatu nahi du udalerriko gazteenen artean, kategoria desberdinetan, bai haurrentzat
bai gazteentzat.
Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Herriaren Pilota Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

8.845 €

8.845 €

8.845 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Altzarrate Kirol Elkarteari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Altzarrate Kirol Elkartearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten kiroljarduerak antolatzeak eta gauzatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Zehazki, udalerriko nesken artean futbola praktikatuz emakumeen kirola bultzatzea du helburu.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Altzarrate Kirol Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

15.000 €

15.000 €

15.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Kukutxe San Blas Feria Elkarteari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Zehazki, diru-laguntza honen helburua da "San Blas" jaiaren harira azoka eta jai-jarduerak antolatzen
laguntzea.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Kukutxe San Blas Feria Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

4.150 €

4.150 €

4.150 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza Aberedunak Abeltzainen Elkarteari
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, diru-laguntza horren bidez, "Dolumin Ostiral" eguneko Ganaduen eta Tokiko
Produktuen Azoka antolatzen lagundu nahi dute.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Aberedunak Abeltzainen Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

15.500 €

15.500 €

15.500 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Denon Txozna Laudioko Txozna Batzordeari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, herriko jaien egitarauaren barruan hainbat jai ekitaldi antolatzen lagundu nahi du
diru laguntza honek.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Denon Txozna Laudioko Txozna Batzordea

2020

2021

2022

X

X

X

16.175 €

16.175 €

16.175 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa

44

Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Laudioko Kilkerrak K.T.-ri diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, herriko jaien egitarauaren barruan hainbat jai ekitaldi antolatzen lagundu nahi du
diru laguntza honek.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko Kilkerrak K.T.

2020

2021

2022

X

X

X

3.315 €

3.315 €

3.315 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

K.I.K.E. Aretako Talde Kulturalari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, Areta auzoko jaiak antolatzen lagundu nahi dute diru laguntza hori.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

K.I.K.E. Aretako Talde Kulturala

2020

2021

2022

X

X

X

8.400 €

8.400 €

8.400 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Ugarteko Gazteak-ri diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, Ugarte auzoko jaiak antolatzen lagundu nahi dute diru laguntza hori.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Ugarteko Gazteak

2020

2021

2022

X

X

X

8.400 €

8.400 €

8.400 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Latiorroko Jai Batzordea Bizi eta Gozatu-ri diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, Latiorro auzoko jaiak antolatzen lagundu nahi dute diru laguntza hori.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Latiorroko Jai Batzordea Bizi eta Gozatu

2020

2021

2022

X

X

X

6.900 €

6.900 €

6.900 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

San Joan Astobitzako Komisioa-ri diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, San Juan auzoko jaiak antolatzen lagundu nahi dute diru laguntza hori.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

San Joan Astobitzako Komisioa

2020

2021

2022

X

X

X

6.900 €

6.900 €

6.900 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

San Pedropeko Suziri Jai Koordinakundeari diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, San Pedropeko auzoko jaiak antolatzen lagundu nahi dute diru laguntza hori.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

San Pedropeko Suziri Jai Koordinakundea

2020

2021

2022

X

X

X

6.900 €

6.900 €

6.900 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Jai-jarduerak egiteko diru-laguntza
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua herriko hainbat eragilek herriko jaietan eta beste hainbat jaialditan, azoketan eta
auzoetako jaietan sustatzen dituzten jai jardueren garapena sustatzea eta indartzea da.
Hain zuzen ere, herriko jaietan jai ekitaldiak antolatzen lagundu nahi du diru laguntza honek.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko pertsonak, elkarteak eta beste kolektibo batzuk

2020

2021

2022

X

X

X

33.445 €

33.445 €

33.445 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen lauhilekoan.
Ebazpena eta ordainketa bigarren lauhilekoan.

Jarraipena

* Eskaera
* justifikazio-memoria
* Betetze-txosten teknikoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

"Sanrokeak" jaiak iragartzeko kartelaren lehiaketa
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Sanrokeak iragartzeko kartela aukeratzea da helburua, eta horretarako lehiaketa herrikoia deitu
dute. Lehiaketa honek bi modalitate ditu: helduak eta haurrak.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X (concurso)
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Edozein pertsona, adin-mugarik gabe, edozein dela ere
Nazionalitatea edo bizilekua.
2020

2021

2022

X

X

X

1.200 €

1.200 €

1.200 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen seihilekoan.
Ekainean kartelak aurkeztea, eta uztaila baino lehen jaiak iragartzeko
kartela aukeratzea (epaimahai teknikoa eta herri epaimahaia).

Jarraipena

* Aurkeztutako lanen kopurua

52

Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Aire zabaleko pintura-lehiaketa
Kultura eta kirola bultzatzea, Laudion aisialdi osasuntsuaren motor gisa

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Sanrokeen barruan urtero egiten den pintura lehiaketa da, txupinazoaren eguna izanik. Laudion
hobekien islatzen diren margolanak eta horien espazio adierazgarrienak edo udalerriko eguneroko
bizitzako irudiak saritu nahi dira.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X (concurso)
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Edozein pertsona, adin-mugarik gabe, edozein dela ere
Nazionalitatea edo bizilekua.
2020

2021

2022

X

X

X

1.900 €

1.900 €

1.900 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Oinarriak onartzea urte bakoitzeko lehen seihilekoan.
Lehiaketa abuztuaren 15ean egitea eta egun berean ebaztea, epaimahai
tekniko baten bitartez.

Jarraipena

* Aurkeztutako lanen kopurua
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4. Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak.
Diru-laguntzak:




Euskara ikasteko bekak
Euskara ikasteko bekak: udako ikastaro trinkoak
Saltokietan, ostalaritza-lokaletan eta zerbitzu-enpresetan errotulazioa euskaraz
egiteko diru-laguntzak
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Euskara ikasteko bekak
Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak

Udal Zerbitzua

Hizkuntza-normalizazioa eta identitatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua da euskara ikastea sustatzea euskara ikasteko laguntza ekonomiko batzuen bidez, ulertzen
baita muga ekonomikoak ezin direla oztopo izan Euskal Herriko berezko hizkuntza gisa aitortua eta
biztanle guztientzat zuzenbidezkoa den hizkuntza hori ikasteko.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Euskara ikastaro bat edo batzuk egin dituzten Laudioko pertsonak

2020

2021

2022

X

X

X

45.000 €

45.000 €

45.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Deialdia onartzea urte hasieran.
Laguntzak eskatzeko epea uztailaren erdialdera arte izango da, eta
abuztuan ebatzi eta ordainduko da.

Jarraipena

* Eskabide-kopurua
* Emandako diru-laguntzen guztizko zenbatekoa
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Diru-laguntza

Euskara ikasteko bekak: udako ikastaro trinkoak

Helburu estrategikoa

Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak

Udal Zerbitzua

Hizkuntza-normalizazioa eta identitatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua da euskara ikastea sustatzea euskara ikasteko laguntza ekonomiko batzuen bidez, ulertzen
baita muga ekonomikoak ezin direla oztopo izan Euskal Herriko berezko hizkuntza gisa aitortua eta
biztanle guztientzat zuzenbidezkoa den hizkuntza hori ikasteko.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Euskara ikastaro bat edo batzuk egin dituzten Laudioko pertsonak

2020

2021

2022

X

X

X

5.000 €

5.000 €

5.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Deialdia onartzea urte hasieran.
Urrira arteko epea dago laguntzak eskatzeko; azaroan ebatzi eta
ordainduko da.

Jarraipena

* Eskabide-kopurua
* Emandako diru-laguntzen guztizko zenbatekoa
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Saltokietan, ostalaritza-lokaletan eta zerbitzu-enpresetan errotulazioa
euskaraz egiteko diru-laguntzak
Euskara eta ondarea, gure nortasunaren ardatzak

Udal Zerbitzua

Hizkuntza-normalizazioa eta identitatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua da udalerriko hizkuntza-paisaian euskararen presentzia sustatzea merkataritzaren,
ostalaritzaren eta zerbitzu-enpresa txikien sektoreetan, baldin eta sektore horietarako berariazko
udal-euskara-planari atxikita badaude.
Horretarako, errotulu, toldo, ibilgailu, erakusleiho eta abarretan euskara sartzeko diru laguntza
ematen da.
Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko dendak, ostalaritza-lokalak eta zerbitzu-enpresak

2020

2021

2022

X

X

X

2.000 €

2.000 €

2.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Deialdia onartzea urte hasieran.
Azarora arteko epea dago laguntzak eskatzeko; ebazpena eman eta
abenduan ordainduko da.

Jarraipena

* Eskabide-kopurua
* Emandako diru-laguntzen guztizko zenbatekoa
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5. Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua.
Diru-laguntzak:













Hezkuntza-arloan garatutako ekimenak sustatzeko diru-laguntza
La Milagrosa Ikastetxea funtzionatzeko eta mantentzeko diru-laguntza
Laudio Ikastolaren funtzionamendurako eta mantentze-lanetarako dirulaguntza
Iraunkortasunerako Laguntzen Udal Programa
Larrialdi- eta hondamendi-jardueretarako diru-laguntza
Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak, gizarte-jarduerak eta
gizarteratzea sustatzeko jarduerak garatzeko
Diru-laguntza izenduna Laudioko Udalarekin senidetuta dauden udalerrientzat.
Herrialde
pobretuetan
garapenerako
lankidetza-proiektuak
batera
finantzatzeko diru-laguntzak
Euskal Fondoaren proiektuetarako diru-laguntza izenduna
Herrialde pobretuetako adingabeak udan hartzeko diru-laguntzak
Gizarte-larrialdietarako laguntzak
Iragaitzazko bidarientzako mantenu-pentsioak

58

Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Hezkuntza-arloan garatutako ekimenak sustatzeko diru-laguntza
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Haurrak, nerabeak, gazteak eta nagusiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Gizarteratzea eta berdinen arteko harremanak sustatzea familia etorkinen ehuneko oso handia
duen ikastetxe batean.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Lamuza Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxeko Gurasoen Elkartea.

2020

2021

2022

X

X

X

900 €

900 €

900 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Diru-laguntza eskaera jaso ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak dirulaguntza ematea onartzea, hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Jarraipena

Hezkuntza zerbitzuko unitateko arduradunaren eta Lamuza ikastetxeko
guraso-elkarteko lehendakariaren arteko jarraipen-bilerak.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

La Milagrosa Ikastetxea funtzionatzeko eta mantentzeko diru-laguntza
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Haurrak, nerabeak, gazteak eta nagusiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Laudion dauden eta hezkuntza-zerbitzua ematea helburu duten itunpeko ikastetxe pribatuak
mantentzen laguntzea.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

San Vicente Paulen karitatearen alabak

2020

2021

2022

x

x

x

37.485 €

37.485 €

37.485 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Diru-laguntza eskaera jaso ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak dirulaguntza ematea onartzea, hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Jarraipena

Hitzarmenean jasotako Batzorde Mistoaren jarraipen-bilerak
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Laudio Ikastola funtzionatzeko eta mantentzeko diru-laguntza
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Haurrak, nerabeak, gazteak eta nagusiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Laudion dauden eta hezkuntza-zerbitzua ematea helburu duten itunpeko ikastetxe pribatuak
mantentzen laguntzea.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudio Ikastola

2020

2021

2022

x

x

x

54.484 €

54.484 €

54.484 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Diru-laguntza eskaera jaso ondoren, Tokiko Gobernu Batzarrak dirulaguntza ematea onartzea, hitzarmenean ezarritakoaren arabera.

Jarraipena

Hitzarmenean jasotako Batzorde Mistoaren jarraipen-bilerak
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Iraunkortasunerako Laguntzen Udal Programa
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Premia- edo larrialdi-egoerei erantzutea, horien tratamendua ez baitago jasota DSBE eta
Etxebizitzarako Prestazio Osagarria arautzen duen legerian.
Helburua da baliabiderik ez izateak babesik gabeko pertsona eta familia batzuengan sortzen dituen
ondorioak arintzea; izan ere, pertsona eta familia horiek, hainbat arrazoirengatik, ez dute gizarteprestazio konbentzionaletarako sarbiderik.
Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko pertsona eta familia babesgabeak

2020

2021

2022

x

x

x

230.000 €

230.000 €

230.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia urtarrilean onartzea.
Ebazpenak eta hileko ordainketak.

Jarraipena

Hileko alten eta bajen etengabeko jarraipena.
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Diru-laguntza

Larrialdi- eta hondamendi-jardueretarako diru-laguntza

Helburu estrategikoa

Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Hondamendi humanitarioak etortzeak dakartzan ondorioak arintzen laguntzen duten premiazko
deialdietara ekonomikoki joatea.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Gatazka belikoen, hondamendi naturalen eta abarren biktimak larrialdialdian.
2020

2021

2022

x

x

x

10 €

10 €

10 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

GGKE baten deiaren aurrean, beharrezko kopurua izango da,
larrialdiaren tamainaren arabera.
Berehalako onarpena eta ordainketa.

Jarraipena

Emanaldiaren ondoren, lekuan bertan egindako jarduketaren memoria
narratiboa eta finantzarioa aurkeztuz.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako diru-laguntzak, gizartejarduerak eta gizarteratzea sustatzeko jarduerak garatzeko
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Tokiko elkarteak batera finantzatzea, egin ohi dituzten gizarte-jarduerak antolatzearen eta
garatzearen ondoriozko kostuen defizita murriztuz.
Horrela, arreta eman nahi zaie egoera ahulenean dauden biztanleria-sektoreei, asoziazionismoa
eta herritarren parte-hartzea sustatuz.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Gizarte-erakundeak eta gizarteratzea sustatzeko erakundeak eta
adinekoen zentro soziokulturalak
2020

2021

2022

x

x

x

42.000 €

42.000 €

42.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa/apirila.
Ebazpena eta ordainketa: maiatza/ekaina.

Jarraipena

Prozeduraren jarraipen propioa: eskabideen balorazioa (irizpideak),
laguntza ematea eta likidazioa.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Diru-laguntza izenduna Laudioko Udalarekin senidetuta dauden
udalerrientzat.
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Somotoko Udalarekin batera, biztanleen bizi-kalitatea hobetuko duten lankidetza-proiektuak eta jarduerak finantzatzea.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Somotoko herria, Nikaraguan

2020

2021

2022

x

x

x

10.000 €

10.000 €

10.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Laudio-Somoto Urteko Lankidetza Plana onartzea.
Uneko urteko 2. seihilekoaren ebazpena eta ordainketa.

Jarraipena

Laguntza ematea (% 100), jarraipen- eta likidazio-txostenak.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Herrialde pobretuetan garapenerako lankidetza-proiektuak batera
finantzatzeko diru-laguntzak
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak

GGKE desberdinekin koordinatuta, horiek egiten diren lekuko biztanleen bizi-kalitatea hobetzen
duten proiektuak garatzea.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Hirugarren Mundua deritzonaren populazioak

2020

2021

2022

x

x

x

25.000 €

25.000 €

25.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa/apirila.
Ebazpena eta ordainketa: uztaila.

Jarraipena

Prozeduraren jarraipen propioa: eskabideen balorazioa (irizpideak),
laguntza ematea eta likidazioa.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Euskal Fondoaren proiektuetarako diru-laguntza izenduna
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Erdialdeko Amerikako eta Aljeriako saharar errefuxiatuen hazkunde sozioekonomikoa, kulturala
eta demokratikoa bultzatzea.
Lankidetza deszentralizatuko proiektuak garatzea, Euskal Fondoarekin eta esku hartzen duten
eremu geografikoetako udalerriekin lankidetzan.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Erdialdeko Amerikako komunitateetako biztanleak eta saharar
errefuxiatuak.
2020

2021

2022

x

x

x

17.000 €

17.000 €

17.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Arloko Batzordean proiektuak zehaztea.
1. seihilekoan laguntzak onartzea.
Ebazpena eta ordainketa 2. seihilekoan.

Jarraipena

Laguntza ematea (% 100), jarraipen- eta likidazio-txostenak (zenbatekoa
doituta edo doitu gabe).
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Herrialde pobretuetako adingabeak udan hartzeko diru-laguntzak
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak

Herrialde pobretuetatik datozen adingabeen familia-harrera erraztea, udan.
Laudioko familiek hartutako adingabeen bizi-kalitatea hobetu nahi da.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Herrialde pobretuetatik datozen harrera-familiak eta adingabeak.

2020

2021

2022

x

x

x

2.800 €

2.800 €

2.800 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

2018-2021eko oinarriak onartuta.
Urteko deialdia onartzea: martxoa/apirila.
Ebazpena eta ordainketa: uztaila.

Jarraipena

Prozeduraren jarraipen propioa: eskabideen balorazioa (irizpideak),
laguntza ematea eta likidazioa.
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Gizarte-larrialdietarako laguntzak
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Gizarte-larrialdietarako laguntzak prestazio ekonomikoak eta diru-laguntzak dira, aldizkakoak ez
direnak, eta gizarte-bazterketako egoerak prebenitzeko, saihesteko edo arintzeko beharrezkoak
diren gastu espezifikoei – Ohikoei edo apartekoei – aurre egiteko baliabide nahikorik ez duten
pertsonei zuzenduta daude.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Laudioko pertsona eta familia babesgabeak

2020

2021

2022

x

x

x

245.000 €

245.000 €

245.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Tramitazioa Eusko Jaurlaritzaren irizpideetan oinarrituta

Jarraipena

Eskaeren etengabeko jarraipena
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Diru-laguntza
Helburu estrategikoa

Iragaitzazko bidarientzako mantenu-pentsioak
Babesa eta gizarte-garapen integralaren aldeko apustua

Udal Zerbitzua

Gizarte ongizatea

Helburuak eta nahi diren ondorioak
iragaitzazko bidariei gizarte-baliabideen berri ematen zaie (aterpetxeak, laguntza-pentsioak), eta
zerbitzu espezifikoetara bideratzen dira (Caritaseko arropategia, osasun-zentroa, etab.). Era
berean, herriko jatetxe bateko bazkari-txartela, farmazia-txartela eta gertuko aterpetxeetara
joateko prestazioa ematen zaizkie.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

iragaitzazko bidariak

2020

2021

2022

x

x

x

2.000 €

2.000 €

2.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Eskaerak Gizarte Ongizate Zerbitzuan aztertzen dira eta ordainketa
egiten da, udalaren lan-irizpideen arabera.

Jarraipena

Eskaeren etengabeko jarraipena
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6. Laudio, gazte eta feminista.
Diru-laguntzak:





Laudioko udalerrian diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta
erakundeek hezkuntzaren, berdintasunaren eta gazteriaren arloan egiten
dituzten jarduerak sustatzea.
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei berehalako arreta emateko
larrialdietarako laguntzak
Solastiar kultura-elkarteari diru-laguntza.
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Diru-laguntza

Laudioko udalerrian diharduten irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta
erakundeek hezkuntzaren, berdintasunaren eta gazteriaren arloan
egiten dituzten jarduerak sustatzea

Helburu estrategikoa

Laudio, gazte eta feminista

Udal Zerbitzua

Emakumea eta berdintasuna

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Emakumeak eta gazteak sustatzeko eta ahalduntzeko baliabideak, jarduerak eta prestazioak barne
hartzen dituzten irabazi-asmorik gabeko elkarteek eta erakundeek egindako ekimenak babestea, bai
eta herritarrak sentsibilizatzea ere, Emakumearen eta Berdintasunaren eta Haurren, Nerabeen eta
Gazteen Zerbitzuekin lotutako gaietan.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta erakundeak

2020

2021

2022

x

x

x

13.900 €

13.900 €

13.900 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Lau urterako oinarriak onartu, Tokiko Gobernu Batzarrak urteko deialdia
onartu eta eskaerak jaso ondoren, Ebaluazio Batzordeak baloratuko
lituzke laguntzak eman ahal izateko, Tokiko Gobernu Batzarrak emakida
onartu ondoren.

Jarraipena

Ebaluazio Batzordearen bilerak prozeduraren fase guztietan.
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Diru-laguntza

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeei berehalako arreta emateko
larrialdietarako laguntzak

Helburu estrategikoa

Laudio, gazte eta feminista

Udal Zerbitzua

Emakumea eta berdintasuna

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Etxetik alde egin eta berehala ohiko diruzko prestaziorik jaso ezin duten emakumeei laguntzen laguntzea,
hala nola Diru-sarrerak Bermatzeko Errentari, Etxebizitzaren Osagarriari eta beste batzuei, eta haien
premia larrienei erantzun ezin dietenei.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen zuzenekoa Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak

2020

2021

2022

x

x

x

20.000 €

20.000 €

20.000 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Indarkeria matxistaren biktimaren eskaera jaso ondoren, eta Berdintasunerako
zerbitzu-unitateko arduradunak eta gizarte-langileak kasua aztertu ondoren,
laguntza dekretu bidez onar dadila proposatzea.

Jarraipena

Sailarteko Protokolo Batzordearen koordinazio-bilerak
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Diru-laguntza

Solastiar kultura-elkarteari diru-laguntza

Helburu estrategikoa

Laudio, gazte eta feminista

Udal Zerbitzua

Kultura, kirola eta jaiak

Helburuak eta nahi diren ondorioak
Helburua Solastiar Kultur Elkartearekin lankidetzan aritzea da, urtean zehar garatzen dituzten jarduerak
antolatzeak dakartzan kostuak finantzatzeko.
Hain zuzen ere, kultur bizitzan emakumearen parte-hartzea bultzatzen saiatzen diren kultur programak eta
jarduerak antolatzea du helburu.

Diru-laguntza mota

Hitzarmenik gabeko
zuzenekoa

Hitzarmena duen
zuzenekoa

Norgehiagoka

X
Onuradunak

Epea
Aurreikusitako kostua

Solastiar Kultura-Elkartea

2020

2021

2022

X

X

X

3.680 €

3.680 €

3.680 €

Finantzaketa

Finantzaketa funts propioekin egingo da

Akzio Plana

Dokumentazioa urteko lehen hiruhilekoan aurkeztea. Urteko bigarren
hiruhilekoan izapidetzea eta ebaztea.

Jarraipena

* Programatutako eta diruz lagundutako jardueren kopurua
* Jarraipen teknikoaren memoria.

74

75

