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DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 

 

GLEA 

 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legeak bere 8.1 artikuluan ezartzen 

duenez, diru-laguntzak ezartzea proposatzen duten administrazio publikoetako 

organoek, edo beste erakunde batzuek, diru-laguntzen plan estrategiko batean 

zehaztu beharko dituzte planaren aplikazioarekin lortu nahi diren helburu eta 

ondorioak, helburu horiek lortzeko beharrezko epeak aurreikusi daitezkeen kostuak eta 

dagozkien finantzaketa-iturriak, aurrekontu-egonkortasuneko helburuak betetzearen 

mende utzita edozein kasutan ere. Ezartzen du, gainera, lortu nahi diren helburuak 

merkatua eraginpean hartzen dutenean, argi eta garbi identifikatutako akatsak 

zuzentzera orientatu behar direla eta horren ondorioek distortsiorik albait txikiena 

eragin behar dutela. Lege honek aipatzen dituen diru-laguntzen kudeaketa printzipio 

hauen arabera kudeatuko da:  

 

a) Publizitatea, gardentasuna, konkurrentzia, objektibotasuna, berdintasuna eta 

diskriminaziorik eza.  

b) Administrazio emaileak finkatutako helburuak betetzeko eraginkortasuna.  

c) Baliabide publikoak erabakitzeko eta erabiltzeko eraginkortasuna.  

 

Horri begira, Euskal Autonomia Erkidegoaren administrazioaren esparruan, Kontrol 

Ekonomikoko Bulegoaren 01/2015 Zirkularrak –Diru-laguntzen Plan Estrategikoa 

egiteari buruzkoak– jarraibide batzuk eman zituen plan horiek nahitaez egiteari begira.  

 

 Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen 

dituen lehendakariaren azaroaren 26ko 24/2016 Dekretuak bere 4. artikuluan esleitzen 

dio Lehendakaritzari garapenerako lankidetzaren arloa. Ildo horretan, 

Lehendakaritzaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 

70/2017 Dekretuaren 3. artikuluko 2. zenbakiak Lehendakaritzari atxikitzen dio 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia, Giza Eskubide, Bizikidetza eta 

Lankidetzaren Idazkaritza Nagusiaren bidez, idazkaritza hori sortzen duen ekainaren 

19ko 5/2008 Legean ezarritakoari jarraikiz, eta erakunde horri dagokio garapenerako 

lankidetzaren arloa. 

 

2019ko Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Diru-laguntzen Plan 

Estrategikoa aztertzen dugu hemen, eta adieraztekoa da, lehenik mota bereko 

gainerako planak bezala, izaera programatikoa duela, eta, hori horrela, bere edukiak 

ez du ez eskubiderik, ez betebeharrik sortzen, eta planaren diru-laguntza lineak 

praktikan jartzearen mende dago planaren beraren eraginkortasuna, ekitaldi 

bakoitzeko aurrekontu-aukerak kontuan izanda, beste zenbait alderdiren artean. 
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Kontuan izan behar da Gobernu Kontseiluaren 2019ko ekainaren 29ko Erabaki bidez 

onartu zela Garapenerako Lankidetzaren Gida Plana, zeinak 2018-2021 aldirako 

zehazten duen Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren jardun-arloari 

dagokion plangintza. 

 

2018rako EAEko Aurrekontu Orokorrak onartu zituen abenduaren 29ko 5/2017 Legeak 

–2019rako luzatutako aplikazioa izango duenak– barnean biltzen du –Eusko 

Legebiltzarrean xede jakin baterako espresuki onartuak izan direlako plangintza 

honetakoak ez diren diru-laguntza izendunak– baliabideak daudela hainbat ekimeni 

ekiteko diru-laguntzen teknikaren bidez. Baliabide horiekin landuko dugu 2019ko 

ekitaldirako Diru-laguntzen Plana, zeinak diru-laguntza linea guztiak abiaraztea 

ahalbidetzen duen. 
 

Horrela, adieraztekoa da 2019. urterako bildutako laguntza eta diru-laguntzek honako 

ezaugarri hauei erantzuten dietela: 

 

 Lehia-konkurrentziako prozedura bidez eman beharreko diru-laguntzak. 

 Zuzeneko diru-laguntzak. 

 Sariak eta bekak. 

 

2019ko Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Diru-laguntzen Plan 

Estrategikoa sustapen-jardueraren plangintza-tresna gisa ageri da, diru-laguntzen 

bidez. 

 

Dena den, egungo aurrekontu-aukeren mende egongo da diru-laguntzak ematea. 
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GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN 2018rako DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 
(2018-2021 aldirako Garapenerako Lankidetzaren IV. Gida Planari dagokionez, plan hori garatuz eta plan horren osagarri ) 

2019ko DIRU-LAGUNTZEN EKINTZAK 

 

 

FINANTZAKETA-ITURRIA: Euskal Autonomia Erkidegoaren 2018ko ekitaldirako Aurrekontu Orokorrak, abenduaren 22ko 5/2017 Legeak onartuak, 2019rako aplikazio luzatuan (EHAA 247. 

zk., 2018ko abenduaren 29koa) GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN USTIAPEN AURREKONTUA 

2019ko GARAPENERAKO LANKIDETZARAKO LAGUNTZAK  
(Ustiapenari eta kapitaleko diru-laguntzak, dohaintzak eta legatuak) 
6521 eta 6531 gastu-kontuak: 2019: 10.957.330,08 € (Sortutako etorkizuneko konpromisoak: 2020: 15.334.800 €; 2021: 12.120.000 €) Guztira: 38.412.130,08 € 
Laguntza-lineak: 2019rako aurreikuspena (Aurreko ekitaldietan hartutako konpromisoak alde batera utzita) 
 
1.1 Lankidetza-tresnen deialdia. 6  

2.1.1 Ekintza humanitarioko laguntzen deialdia. 1 

2.1.1.1 Ildo ireki eta iraunkorraren esparruan, emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua. 5 

2.1.1.2.Ekintza humanitarioko esparru-estrategien esparruan emandako larrialdiko eta ekintza humanitarioko laguntzen kopurua. 4 

2.1.2 Garapenerako lankidetzaren proiektuetarako laguntzen deialdia. 1 

2.1.2.1 Garapenerako lankidetzaren proiektuetarako emandako laguntzen deialdia. 77 (K1: 53; K2: 3; K3: 21): 77 

2.1.3 Garapenerako lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak emateko deialdia. 1 

2.1.3.1 Emandako beken kopurua. 4 

2.1.4 Nazio Batuen Sistemaren Nazioarteko Erakundeentzako eta haiei lotutako pertsona juridikoentzako laguntzen deialdia, lankide boluntarioei bekak ematekoa. 0 

2.1.4.1 Lankide boluntarioei bekak emateko emandako laguntzen kopurua. 0 

2.1.4.2 2018an emandako laguntzen luzamenduen kopurua: 14 

2.1.5 Garapenerako Lankidetzaren Ignacio Ellacuría Sariaren deialdia. 1 

2.1.5.1. Saritutako erakunde eta/edo pertsona fisikoen kopurua. 1 

2.1.6 Erakundeetan genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzeko lankidetza-erakundeentzako laguntzen deialdia. 1 

2.1.6.1. Genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzeko emandako laguntzen kopurua. 9 

1.2 Zuzeneko lankidetzarako ekimenak  
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              1.2.1. Emandako zuzeneko diru-laguntzen kopurua 14 

1.3 Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa 

              1.3.1. Enplegu eta Gizarte Politiketako Saialak eman beharreko laguntzen kopurua: 1 
2018-2021 ALDIRAKO GARAPENERAKO LANKIDETZAREN IV. GIDA PLANA  
2019an BANA DAITEZKEEN FUNTSAK: 38.412.130,08 € 
TRESNAK: bakoitzerako urtean bana daitezkeen funtsen ehunekoa eta aurreikus daitezkeen kostuak 

1. HERRIALDE KIDEEKIKO LANKIDETZA: 

 

GARAPENERAKO LANKIDETZA:  
Garapen-lankidetzarako proiektuak (PRO) (% 67.69): 
 

- Garapen-lankidetzarako irabazi-asmorik gabeko erakundeek egin beharreko garapen-

lankidetzarako proiektuetarako laguntzak. (PRO/K1) 

- Aurreko idatz-zatian barne hartuta ez dauden irabazi-asmorik gabeko erakundeek egin 

beharreko produkzio-garapeneko eta prestakuntza eta laguntza teknikoko proiektuetarako 

laguntzak. (PRO/K2) 
 
Garapen-lankidetzarako programak (PGM): (2019an ez da deialdirik egin) 

 
          EKINTZA HUMANITARIOA (% 10,151) 

- Finantzaketa-linea iraunkorrari (PRE) aurkeztutako ekintza humanitarioko 

laguntzak.  

- Eremu humanitarioan espezializatutako erakundeek aurkeztutako ekintza 

humanitarioko estrategietarako diru-laguntzak (EHE) 

 

2. GIZARTE-ERALDAKETARAKO EKINTZAK/PROZESUAK 
 

ERAGIN POLITIKOA, BERRIKUNTZA ETA SORMEN METODOLOGIKOA; IKERKETA; 
PRESTAKUNTZA; KOMUNIKAZIOA, TRUKEA ETA IKASKUNTZA KOLEKTIBOA 
Irabazi-asmorik gabeko erakundeek egin beharreko garapen-hezkuntzako proiektuetarako 
laguntzak. (PRO /K3): % 10.41  
 
IGNACIO ELLACURÍA SARIA 

- Garapenerako Lankidetzaren Ignacio Ellacuría Saria (SAR): (% 0,04) 
3. AGENTEAK SENDOTZEA NAZIO BATUEN PRESTAKUNTZA-BEKAK (% 0.62) 

- Nazio Batuen sistemaren Nazioarteko Erakundeentzako eta haiekin lotutako 

pertsona juridikoentzako laguntzak, herrialde pobreetan Nazioarteko Erakunde 
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horiek garatzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide 

boluntarioei bekak emateko (NBE): (2019an ez da deialdirik egin). 

- Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeentzako eta haiei atxikitako 

pertsona juridikoentzako laguntzak, herrialde pobreetan Nazioarteko Erakunde 

horiek garatzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide 

boluntarioei bekak emateko. 2018an beka jasotako lankide boluntarioen 

egonaldiaren luzapenak.  

GENERO-EKITATEAREN ALDEKO ANTOLAMENDU-ALDAKETA 

- Lankidetzarako erakundeei bideratutako laguntzak genero-berdintasunaren aldeko 

antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzeko. GBA: % 0,65 

GAZTEENTZAKO ESPEZIALIZAZIO-BEKAK 

- Garapenerako lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko 

bekak. (BEK): % 0,21 

4. ZUZENEKO LANKIDETZA ZUZENEKO DIRU-LAGUNTZAK 
 

- Alde biko eta alde anitzeko lankidetza antolatzeko (ZUZ): 10% 
- Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa (EGL) % 0,39 
- Larrialdi Humanitarioetarako deialdiak: % 0,26 

 

 

LANKIDETZA-TRESNA BAKOITZERAKO ZUZKIDURA EKONOMIKOA 
DEIALDIA / TRESNA Esleitutako funtsak 

€-tan 
Ehunekoa % 

Finantzaketa-linea iraunkorreko ekintza humanitarioa (PRE) 2019 1.000.000,00 
% 10,15 

Estrategien ildoko ekintza humanitarioa (EHE) 2019 2.900.000,00 

Larrialdi humanitarioei erantzutea 2019 100.000 % 0,26 

Garapenerako lankidetza eta hezkuntzarako proiektuak (PRO/K1, PRO/K2 eta PRO/K3) 2019 30.000.000,00 % 76,93          

Nazio Batuen sistemaren Nazioarteko Erakundeentzako eta haiekin lotutako pertsona juridikoentzako laguntzen luzapenak, herrialde pobreetan Nazioarteko 
Erakunde horiek garatzen dituzten garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide boluntarioei bekak emateko (NBE) 2018. 240.000,00 % 0,62  

Lankidetzarako erakundeei bideratutako laguntzak genero-berdintasunaren aldeko antolamendu-aldaketako prozesuak sustatzeko 2019 250.000,00 % 0,65  

Garapenerako lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta prestatzeko bekak 2019 80.000,00 % 0,21  
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Zuzeneko diru-laguntzak (ZUZ) 2019 3.676.630,08 % 10  

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa (EGL) 2019 150.000,00 % 0.39 

Ignacio Ellacuría Saria (SAR) 2019 15.500,00 % 0.04 

GUZTIRA 38.412.130,08 % 100  

 

 


