
 
KULTURA 

 

DIRULAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRULAGUNTZA 

EMATEKO 
PROZEDURA. 

      

 
HELBURUA: Kultura-ekitaldien urteko 
programa (hitzaldiak, tailerrak eta 
erakusketak).  
ONURADUNA: Arrate Kultur Elkartea. 

- Laguntza ematea hitzaldiez, 
tailerrez eta erakusketez 
osatutako jarduera-programari. 

3.375 € 330.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Urteko jarduera programa:  
ONURADUNA: Ikasten. Esperientziaren 
Eskolako Ikasleen Elkartea. 

- Erretiratutako pertsonen 
parte-hartze aktiboa lortzea. 

11.025 € 330.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Ekitaldiak antolatzea Urteko 
Biltzarraren inguruan. 
ONURADUNA: Armeria Eskolako Ikasle 
Ohien Elkartea. 

- Sinergiak sortzen laguntzea 
Armeria Eskolako ikasle ohiak, 
hezkuntza-mundua, Udala eta 
enpresa, horiek denak 
elkartuta. 

1.620 € 330.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: EIBAR aldizkaria argitaratzea 
ONURADUNA: "Eibar Revista de un Pueblo” 
elkartea. 

- Eibarko udalerriko kultura-, 
gizarte- eta enpresa-bizitzaren 
inguruko informazioa ematea. 

2.025 € 332.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Urteko jarduera programa: 
ONURADUNA: Sostoa Abesbatza. 

 - Musika-jardueretan kantarien 
parte-hartzea sustatzea eta 
bultzatzea.   

9.210 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

       
 

HELBURUA: Urteko jarduera programa 
ONURADUNA: Koro Gaztea  

Kantarien parte-hartzea 
sustatzea eta bultzatzea 
musika-jardueretan 

600 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

         



 
 

HELBURUA: Urteko jarduera programa 
ONURADUNA: Asociación Coral 
Debabarrena Orfeoia  

- Fomentar y potenciar la 
participación de cantantes 
jóvenes actividades musicales.   

600 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

 

HELBURUA: San Andres parrokiako 
organoa konpontzea 
ONURADUNA:San Andrés parrokia 

- Udalerriko kultur ondarearen 
elementu garrantzitsu bat 
kontserbatzen laguntzea 

37.693,03 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

 

 

HELBURUA: Eibarko kantuen diskoa 
grabatzea eta kontzertuan aurkeztea 
ONURADUNA: USTEKABE 

- Eibarko musika-tradizioa 
balioan jartzea eta 
USTEKABEren jarduera eta 
ibilbidea balioan jartzea 

31.000 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

 

 

HELBURUA:  Dantza-jardueren urteko 
programa. 
ONURADUNA: Eibarko Klub Deportiboa 

- Euskal dantzaren inguruan 
udalerrian antolatzen diren 
jarduerak babestea. 

34.000 € 334.21 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Aire zabaleko margo-lehiaketa 
antolatzea. 
ONURADUNA: Eibarko Artisten Elkartea.    

- Udalerrian, aire zabaleko 
margo-lehiaketa ireki bat 
antolatzea. 

4.050 € 334.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

       

 

HELBURUA: “Exfibar” erakusketa filatelikoa 
antolatzea. 
ONURADUNA: Arrate Elkarte Filatelikoa. 

- Kalitatezko filatelia-
erakusketa bat antolatzea. 

1.687,50 € 334.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Gabonetako Eskulangintza 
Azoka antolatzea. 
ONURADUNA: Eibart Elkartea. 

- Gure udalerriko eta 
eskualdeko eskulangileek 
egiten duten lana 
ezagutaraztea. 

4.050 € 334.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 



 

HELBURUA: Film Laburren Jaialdia antolatzea. 
ONURADUNA: Plano Corto Elkartea 

- Film laburren jaialdia antolatzea 
errealizadore hasiberrien lanak 
erakusteko. 

1.350 € 334.40 
Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da Aurrekontuaren 
IV. kapituluaren kargu. 

izenduna. 

      

 
HELBURUA:. "Argazkilaritza maiatzean" jarduera 
programaren antolaketa 
ONURADUNA: CLUB DEPORTIVO EIBAR 

- Argazkigintzaren eremu 
artistikoaren proposamenak 
zabaltzea udalerrian 

5.250 € 334.40 
Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da Aurrekontuaren 
IV. kapituluaren kargu. 

izenduna. 

      

 
HELBURUA: Herriko taldeen urteko 
kontzertu-emanaldia antolatzea. 
ONURADUNA: Eibarko Musikari Gazteen 
Elkarteari dirulaguntza ematea.  

- Herriko musika-taldeek 
garatzen duten jarduera 
hedatzea.     

1.875 € 337.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      
 

HELBURUA: Urteko jarduera -programa. 
ONURADUNA: Asociacion ODISEA 

Mahai jokoak, estrategia, 
miniaturak eta rola gure herrian 
ezagutarazteko dirulaguntza 
ematea 

1.000 € 337.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      
 

HELBURUA: GALIZIAKO LETREN 
EGUNAREN antolaketa 
ONURADUNA: Asociación Casa Cultura de 
Galicia “As Burgas 

- Eibarren Galiziako Letren 
Eguna ospatzea. 

8.316 € 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      
 

 

HELBURUA: “BIEN APARECIDA” jaiaren 
antolatzea 
ONURADUNA:  

- Kantabriako Erkidegoko 
kultura-adierazpenak 
hurbiltzea 

4.107 € 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

Asociación Casa de Cantabria      
 

HELBURUA: Concentración anual de motos 
Lambretta 
ONURADUNA: Asociacion de Amigos del a 
moto lambretta de Eibar Lambretta 

- Gogoratu Lambreta 
motozikleten fabrikazioa, garai 
batean Eibar hiriko produktu 
enblematikoa zena. 

2.277 € 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      
 

 



 
HELBURUA: Valenciaga Oroitzarrea 
txirrindularitza lasterketa antolatzea. 
 ONURADUNA. Eibarko Txirrindulari 
Elkartea. 

-  Entzute handia duen 
afizionatu mailako 
txirrindularitza lasterketa 
antolatzea. 

12.150 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Duatloi lasterketa antolatzea. 
ONURADUNA: Eibar Triatloi Taldea. 

- Duatloi lasterketa bat 
antolatzea. 

1.650 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Zaletuen arteko Futbol 
Txapelketa antolatzea. 
ONURADUNA: Unbe Futboleko Kirol Taldea. 

- Kirol praktika eta lehia 
sustatzea futbol zaletuengan. 

2.400 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Eibarko Hiria Judo Txapelketa 
antolatzea. 
ONURADUNA: Kalamua Judo Taldea. 

- Judoko kirol-saioak 
antolatzea. 

900 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA:  Gabon Zahar eguneko edo 
Urtezaharreko  Krosa antolatzea. 
ONURADUNA: Eibarko Klub Deportiboa 

- Kirol-lasterketa batekin 
ospatzea Urtezaharra . 

798 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Herriarteko Pilota Txapelketa 
antolatzea. 
ONURADUNA: Eibarko Klub Deportiboa 

- Pilotan jokatzeko zaletasuna 
sustatzea. 

825 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 
HELBURUA: Gimnasia Erritmikoko 
Eskolarteko Txapelketa antolatzea. 
ONURADUNA: Ipurua Gimnasia Erritmikoko 
Taldea. 

- Gimnasia Erritmikoaren 
praktika sustatzea. 

1.200 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

 

 



 
 

HELBURUA: San Andres  Gimnasia 
Erritmikoko Txapelketa antolatzea. 
ONURADUNA: Ipurua Gimnasia Erritmikoko 
Taldea. 

- Gimnasia Erritmikoaren 
praktika sustatzea. 

2.700 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Emakumeen Judo Txapelketa 
antolatzea. 
ONURADUNA: Kalamua Judo Taldea. 

- Judoaren praktika sustatzea. 900 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Asier Cuevas herri-lasterketa 
antolatzea. 
ONURADUNA: Eibarko Klub Deportiboa 

- Herri lasterketa bat 
antolatzea. 

1.650 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 
HELBURUA: Emakumezkoen 
txirrindularitzako Euskaldun Txapelketa 
antolatzea. 
 ONURADUNA. Eibarko Txirrindulari 
Elkartea. 

- Emakumezkoen 
txirrindularitza lasterketa bat 
antolatzea. 

5.000 €. 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 
XEDEA: Laguntza ematea Jiu-Jitsuko  
Espainiako Koparen antolamenduari, 
Eibarko Hiria saria. 
ONURADUNA: Kalamua Judo taldea. 

- Kirol-praktika sustatzea, eta, 
zehazkiago, Jiu-Jitsua. 

12.000 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 
HELBURUA: Urteko jarduera -programa. 
 ONURADUNA: RONIN arte-martzial kultur 
eta kirol elkartea 
 

Arte martzialen praktika indartu 
eta azalarazteko dirulaguntza 
ematea.  
 

2.000 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Ohiz kanpoko izaera duten kirol 
txapelketetan parte hartzeko laguntzak 
ematea. 

- Kirol-emaitza onak 
izateagatik, ohiz kanpoko 
txapelketa berezietara joateko 
dirulaguntza ematea. 

1.000 €  341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

 

 

 



 
 

 

HELBURUA: Antzerki Jardunaldien kartel 
iragarlearen lehiaketa  

-  Arte-sorkuntza sustatzea eta 
Eibarko jaien zabalkundean 
artisten parte-hartzea 
bultzatzea. 

1.000 € 334.22 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 Norgehiagokako 
lehiaketa  

      

 

HELBURUA: Indalecio Ojanguren  
Argazkilaritza Saria. 

- Argazkilaritzaren diziplina 
artistikoaren sorkuntza 
sustatzea.   

2.500 € 334.40 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 Norgehiagokako 
lehiaketa  

      

 

HELBURUA: Asier Errasti film laburren 
lehiaketa – Javier Aguirresarobe Sariak. 

- Zinemagintzaren diziplina 
artistikoaren sorkuntza 
sustatzea.  

3.000 € 334.40 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Norgehiagokako 
lehiaketa  

      

 

HELBURUA: Jaietako kartel-lehiaketa. 
Aratosteak,  San Juan jaiak eta San Andres 
jaiak. 

- Arte-sorkuntza sustatzea eta 
Eibarko jaien zabalkundean 
artisten parte-hartzea 
bultzatzea. 

3.000 € 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Norgehiagokako 
lehiaketa  

      

 

XEDEA: Kirol entitateen jarduera arrunten 
finantzazioa  
 

Kirol jarduera zaletasuna 
sustatzea herrian 
 

200.000 € 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da Aurrekontuaren 

IV. kapituluaren kargu. 

Zuzeneko 
laguntza 

balioespen 
banakatuko 
araubidez 

 
  



 
 

GIZARTEKINTZA ARLOA 
 

DIRULAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRULAGUNTZA 

EMATEKO 
PROZEDURA. 

      

 

 
HELBURUA: Ipuruako jubilatu etxearen 
urteko jarduera-programa.         
ONURADUNA: EIBARKO JUBILATUEN 
IPURUAKO EGOITZA ELKARTEA.                                                                                                                                                                                                        
 

- Pertsona nagusien parte-
hartzea eta integrazioa 
sustatzea.   
- pertsona nagusiei gauzak 
egiteko gogoa piztea. 
- Pertsona nagusien arteko 
hartu emanak eta elkarbizitza 
sustatzea.  
 

6.446 € 337.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

 
 

     

 

HELBURUA: Urkiko jubilatu etxearen urteko 
jarduera-programa.  
ONURADUNA: URKIKO JUBILATUEN 
ETXEA 

- Pertsona nagusien parte-
hartzea eta integrazioa 
sustatzea.   
- pertsona nagusiei gauzak 
egiteko gogoa piztea. 
- Pertsona nagusien arteko 
hartu emanak eta elkarbizitza 
sustatzea.  
 

2.990 € 337.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

      

 

HELBURUA: Beheko Tokia jubilatu etxearen 
urteko jarduera-programa.   
ONURADUNA: BEHEKO TOKIA 
ELKARTEA- URKIZUKO JUBILATU ETXEA.                                                                                                                                                                                                              
 

- Pertsona nagusien parte-
hartzea eta integrazioa 
sustatzea.   
- pertsona nagusiei gauzak 
egiteko gogoa piztea. 
- Pertsona nagusien arteko 
hartu emanak eta elkarbizitza 
sustatzea.  
 

6.347 € 337.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

      

 

HELBURUA: Untzagako jubilatu etxearen 
urteko jarduera-programa. 

- Pertsona nagusien parte-
hartzea eta integrazioa 
sustatzea.   

8.030 € 337.10 
Finantzaketa Udalaren beraren 

funtsekin egingo da 
Dirulaguntza mota:  

izenduna. 



 
ONURADUNA: UNTZAGA GUZTION 
ETXEA ELKARTEA ERRETIRATUEN ETA 
PENTSIODUNEN ELKARTEA. 
 

- pertsona nagusiei gauzak 
egiteko gogoa piztea. 
- Pertsona nagusien arteko 
hartu emanak eta elkarbizitza 
sustatzea.  

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

       

 
 
HELBURUA: Pertsona nagusien 
hamabostaldia eta zibergela.  
ONURADUNA:  BIZTU ELKARTEA, 
EIBARKO JUBILATUEN ETA 
PENTSIODUNEN KOORDINAKUNDEA. 
 

-ezagutza zabaltzea eta 
Eibarko erretiratu guztientzako 
ekitaldiz betetako 
hamabostaldi bat antolatzea.  
zibergela indartzea. 

3.850 € 337.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

 
 

     

 

HELBURUA: Gizarte-egoera ahulean 
dauden pertsonei laguntzea, bereziki haurrei 
ONURADUNA : GURUTZE GORRIA. 
GURUTZE GORRIA  

- Gizarte-egoera ahulean 
dauden pertsonei laguntzea, 
bereziki haurrei (Haurrentzako 
laguntza-bonoak) 

70.000 € 230.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

       

 

HELBURUA: 2018ko “Oporrak bakean” 
programari laguntzea. Ume sahararrak uda 
sasoian Eibarko familietan hartzeko.  
ONURADUNA: Eibar-Sahara Elkartea.  

Errefuxiatuen kanpalekuetako 
bizi-baldintza gogorrak aldi 
baterako leuntzen laguntzea. 
 
Laguntza zuzena ematea 
errefuxiatu sahararren 
eremuetako haurren beharrei. 
 

4.400 € 230.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

       

 

 

 

 

 



 

HELBURUA: Genero berdintasuna 
sustatzeko ekintzak.  

- Emakumearen sustapenera 
zuzendutako jarduera gehiago 
izatea, emakumearen bizitzako 
alderdi guztietan berdintasuna 
lortzearren; emakumeen 
ahalduntzea ahalbidetzea; 
emakumeen bizi-kalitatea 
hobetu eta gehitzen duten 
formazio, aisialdi eta denbora 
libreko jarduerak eskaintzea; 
genero-diskriminazio guztiak 
ezabatzea. 

8.500 €  231.50 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Norgehiagokako 

lehiaketa  

 
 

     

 

HELBURUA: Elkartegintza eta gizartean 
parte hartzeko ekintzak sustatzea.  

- toki-elkartegintza sustatzea.  
-  Eibarren eta Eibarren alde 
lan egiten duten elkarteetako 
programen eta jardueren 
bitartez, komunitateko 
garapenaren alde egitea.  
Elkarteek eskaintzen dituzten 
zerbitzuak eskaini, eibartarren 
ongizatean eta bizitza-
kalitatearen mesedetan. 

40.000 € 230.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Norgehiagokako 

lehiaketa  

 
 
 

    

 
 
HELBURUA: Droga-mendekotasuna edota 
adikzioak tratatzeko zentroetara joaten diren 
pertsonentzako garraio-laguntza. 
 

- Drogak eta adikzioak 
kentzeko zentro batera 
tratatzera doazen pertsonei 
laguntzea.  

2.500 € 231.70 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 

 
 

     

 
HELBURUA: Gizarteratzeko zentroetara 
doazen pertsonak garraiatzeko laguntzak 
 

- gizarteratzeko prozesuak 
erraztea, gizarteratzeko 
zerbitzu berezietara joaten 

1.000 € 231.60 
La financiación se llevará a cabo 
con fondos propios, con cargo al 

capítulo IV del presupuesto 

Tipo de subvención: 
Evaluación 

individualizada 



 
diren pertsonei garraioa 
ordainduz. 
- gizarte-bazterketako egoeran 
edo arriskuan dauden 
pertsonak Elgoibarko 
gizarteratze-eguneko zentrora 
edo Donostiako gizarteratze-
baliabideetara joan ahal izatea. 

 
 
HELBURUA: Dirulaguntzak ematea baliabide 
ekonomiko urriko pentsiodunei eta 
langabetuei. 
  

- baliabide ekonomiko urriko 
pentsiodunen eta langabetuen 
egoera ekonomikoa, nolabait, 
leuntzea.  

146.800 € 231.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 

 
 

     

 

 

 
HELBURUA: Garapenerako nazioarteko 
lankidetza.  
 
 

- Garapenerako lankidetza 
programak antolatu eta 
garatzeko, Gobernuz kanpoko 
erakundeei edo GKEei 
dirulaguntzak ematea, 
munduan garapen bidean 
dauden herrialdeetako 
biztanleriaren egoera 
sozioekonomikoa hobetzeko 
eta dauden desberdintasunak 
gainditzeko jardunak 
burutzeko. 

375.753,65 € 230.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Norgehiagokako 

lehiaketa  

 
 

     

 

 
HELBURUA: Elkartasun bekak. 
 

- Elkartasun beka 2 ematea 
20tik 40 urte bitarteko Eibarko 
gazte biri dagoeneko garatuta 
dauden lankidetza 
proiektuetan edo GKko 
erakunderen baten bitartez 
martxan ipiniko den 
proiekturen batean biharra 
egiteko. 

3.000 € 230.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Norgehiagokako 

lehiaketa  

 .     

 



 

 
HELBURUA: Garapenaren aldeko 
sentsibilizazio-proiektuak udalerrian. 
 

- Garapenerako heziketa- eta 
sentsibilizazio-ekintzen bidez 
herritarren interesa piztea 
pobretutako herrialdeen 
errealitateari buruz, eta 
proposatutako ekintzek balio 
izan dezatela etorkizuneko 
lankidetza-proiektuetan parte 
hartzeko oinarritzat. 

25.000 €. 230.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Norgehiagokako 

lehiaketa  

      

 

 
HELBURUA: Laguntzak ematea eskola 
jardueretarako DBE jasotzen duten familiei.  
 

- Adin txikikoen parte hartzea 
bultzatzea eskolaz kanpoko 
jardueretan.  
- Adin txikikoen garapen 
psikosozialean laguntzea.  
- Aukera-berdintasunaren alde 
egitea.   

 
 

20.000 € 231.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Ebaluazio bakoiztua. 

       

 

HELBURUA:. Umeak Eskolara (RGI- AES 
hartzaileak eta elikagaien bankuaren 

erabiltzaileak) 

-  Dirulaguntzak 2tik 15 urte 
bitarteko seme-alabak dituzten 
familiei. Laguntza hori Eibarko 

dendetan kontsumitzera 
lotutakoa da. 

62.500 € 231.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Ebaluazio bakoiztua. 

 
 

     

 

 
HELBURUA:. Dirulaguntzak ikasleei 

(Perceptores RGI- AES y personas usuarias 
del banco alimentos) 

 

- 16tik 25 urte bitarteko 
ikasleek dirulaguntza bat jaso 
dezatela beren gastuei 
erantzuteko. Laguntza hori 
Eibarko dendetan 
kontsumitzera lotutakoa da. 

62.500 € 231.30 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Ebaluazio bakoiztua. 

 
 

     

 

  



 
 

GARAPEN EKONOMIKOA, ENPLEGUA ETA BERRIKUNTZA  
 

DIRULAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRULAGUNTZA 

EMATEKO 
PROZEDURA. 

      

 

XEDEA: “Cruz Irasuegui" nazioartekotze-
bekei laguntzea. 
ONURADUNA: Cruz Irasuegui Fundazioa 

Titulua eskuratu berri duten 
ikasleei laguntza ematea 6 
hilabetez atzerrian lan-
esperientzia jaso dezaten, 
amaieran enpresak kontrata 
ditzaten.  

25.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Enpresa- eta gizarte-erronkei 
aurre egiteko “Gazteak enpresan” 
egitasmoa, Mondragon Unibertsitatearekin 
elkarlanean. 
ONURADUNA: Armeria Eskolako Ikasle 
Ohien Elkartea 

Talde-lana bultzatzea Armeria 
Eskolako ikasleen eta 
Mondragon Unibertsitateko 
LEINN (Lidergo ekintzailea eta 
berrikuntza) graduko ikasleen 
artean, talentua profil 
sortzaileago eta ekintzaileago 
baterantz sustatuz, enpresa- 
eta gizarte-erronkei aurre 
egiteko lan eginez. 

15.000 €  241.00 
La financiación se llevará a cabo 
con fondos propios, con cargo al 

capítulo IV del presupuesto 
Nominativa 

      

 

HELBURUA: Merkataritzaren aldeko urteko 
jardueren plangintza. 
ONURADUNA:  Eibar Merkataritza Gune 
Irekia.  

- Eibarko dendariak laguntzea 
kontsumoa sustatzeko 
jarduerak egiten, langileak 
prestatzen, belaunaldi-
txandaketa egiten…  Baita 
beste jarduera batzuetan ere, 
Eibarko merkataritza indartu 
eta sendotzeko intereskotzat 
jotzen diren helburuak 
dauzkaten jarduerak.  

38.900 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

 



 

HELBURUA: Zaindu Zaitez programa. 
ONURADUNA:  Eibar Merkataritza Gune 
Irekia.  

- Autozainketa eta ongizate 
pertsonala bultzatzea, 
ongizatearekin lotutako 
Eibarko merkataritza-
sektorean kontsumoa 
sustatzeko bonuen bidez. 

75.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

 

HELBURUA: Tokiko merkataritza sustatzea 
ONURADUNA:  Eibar Merkataritza Gune 
Irekia.  

Tokiko merkataritzari etxez 
etxeko  banaketa  erraztea 
online plataforma baten bidez. 
 
 
 

25.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Merkataritza eta ostalaritzako 
prestakuntza eta aholkularitza 
ONURADUNA:  Eibar Merkataritza Gune 
Irekia.  

Eibarko merkataritza- eta 
ostalaritza-sektoreko 
profesionalen trebakuntza, 
aholkularitza eta gaitasunak 
areagotzea, COVID-19 amaitu 
ondoren errealitate berrietara 
egokitzeko 

25.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

HELBURUA: Eibarko merkataritza-gida bat 
sortzea  
ONURADUNA:  Eibar Merkataritza Gune 
Irekia.  

Denden direktorio bat sortzea, 
elkarrekin komunikatzeko eta 
kontsumitzaileei merkataritza 
sustatzeko tresna gisa. 
Helburua da Eibarko 
kontsumitzaileei beren 
udalerrian ezarritako saltoki eta 
zerbitzuen berri ematea. 

25.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

 

HELBURUA: Gabonetako argiak jartzea 
ONURADUNA: Eibar Merkataritza Gune 
Irekia.  

- Eibarko dendariei beren 
jarduera ekonomikoaren 
sustapenean laguntzea urtean 
izaten den kontsumo-aldirik 
handienen (Gabonak).  

46.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna.  

       

 



 

HELBURUA: Kontsumoa sustatzeko 
kanpainak. 
ONURADUNA:  Eibarko Dendarien Elkartea.  

- Eibarko dendariei laguntzea 
merkataritza sustatzen, 
dinamizatzen eta animatzen.  

27.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

izenduna.  

      

 

HELBURUA: Ekimena  sustatzeko ekintzak 
ONURADUNA: Ekingune Elkartea. 

- Ekintzailetza bultzatu eta 
ekintzaileekin elkar lanean 
aritu, tokiko ekonomia 
indartzeko eta gaur egun 
dagoen krisialdiari aterabide 
bat bilatzeko.  

12.920 €. 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

 
HELBURUA: Toribio Echevarría sarien 
antolaketa 
ONURADUNA: BIC GIPUZKOA BERRILAN 
SA. 

- BIC BERRILAN entitatearekin 
elkarlanean aritzea sariok 
antolatzen. Sarion helburua, 
ikerketa- eta lan-ildo berriak 
bilatzea da, batik bat, 
industriaren alorrean. 

56.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

 
 

     

 

Xedea: “Singular Dendak” programa Eibarko 
dendentzat. ONURADUNA: Gipuzkoako 
Merkatarien Federazioa 

“Singular Dendak” kalitate-
zigilua ezartzea, Gipuzkoako 
merkataritza 
profesionalizatzeko, bereizteko 
eta posizionatzeko xedez 
ezarritako zigilua.   

2.500 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

Xedea: Eibarko Ostalaritza Elkartea sortzeko 
gastuetarako diru-laguntza 
ONURADUNA: Asociacion de Hosteleros de 
Gipuzkoa 

Eibarko Udalaren eta 
udalerriko ostalaritza-
sektorearen artean solaskide 
bat sortzea erraztea, bien 
arteko komunikazioa 
hobetzeko, sektoreari eragiten 
dioten neurri eta programei 
dagokienez. 

11.600 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

      

 

 

 

 



 

 
XEDEA: Ekintzailetzarako, kirol alorreko 
Foro bat sortzen laguntzea. 
ONURADUNA: Bic Gipuzkoa Berrilan SA 

BIC-BERRILAn entitatearekin 
elkarlanean aritzea 
ekintzailetzarako kirol alorreko 
foroa sortzeko, kirolaren 
esparruan oinarri 
teknologikoko enpresa-
proiektu berriak sustatzeko.  

75.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

 
 

     

 

HELBURUA: Proiektu berriak garatzea 
BPTD estrategiaren barruan  
ONURADUNA: Debegesa, SA 
 

Proiektu berriak sortu eta 
garatzea bultzatzea, BPTD 
eskualdeko posizionamendu-
estrategiaren barruan 
enpresekin lankidetzan 

95.000 € 433.10 
La financiación se llevará a cabo 
con fondos propios, con cargo al 

capítulo IV del presupuesto 
Nominativa 

      

 

 

HELBURUA: Obrak. Inkubagailu Eibargune 
II 
ONURADUNA: Debegesa, SA 
 

Enpresa-hazitegi berri bat 
garatzea udalerrian enpresa 
berriak sortzeko, hasieran 
baldintza ekonomiko onak 
eskainiz. 

150.000 € 433.10 
La financiación se llevará a cabo 
con fondos propios, con cargo al 

capítulo VII del presupuesto 
Nominativa 

      

 

 

HELBURUA: Dirulaguntzak 2tik 15 urte 
bitarteko seme-alabak dituzten familiei. 

-  Dirulaguntzak 2tik 15 urte 
bitarteko seme-alabak dituzten 
familiei. Laguntza hori Eibarko 
dendetan kontsumitzera 
lotutakoa da. 

210.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

HELBURUA: Dirulaguntzak ematea 16tik 25 
urte bitarteko ikasleei.  

- 16tik 25 urte bitarteko 
ikasleek dirulaguntza bat jaso 
dezatela beren gastuei 
erantzuteko. Laguntza hori 
Eibarko dendetan 
kontsumitzera lotutakoa da. 

75.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

 .     

 

 

 

 



 
 

HELBURUA: Enpresei dirulaguntzak ematea 
erronka teknologikoei aurre egiteko. 

- Enpresei laguntzea, lehendik 
dituzten bitartekoei ahalik eta 
etekin handiena atera diezaien. 
Prestakuntza-ekoizpena lotura 
hori sendotzea. 

100.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

HELBURUA: Enpresak lekuz 
aldatzeko/haunditzeko/berriztatzeko 
dirulaguntza 
 

Enpresak Eibarrera erakartzeko 
eta udalerrian dauden enpresak 
lekuz 
aldatzeko/haunditzeko/berrizte
ko laguntza 

20.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

HELBURUA: Eibarren langabezian edo lan 
hobe bat izan nahian dauden pertsonek 
prestakuntza-ekintzak egiteko dirulaguntzak. 

Lanik ez duten edo lan 
prekarioak dituzten pertsonen 
kualifikazioa hobetzea, 
langabezia-indize nagusienak 
prestakuntza gutxien dutenen 
artean aurkitzen direlako.   

 
15.000 € 

241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

 

Xedea: Enpresei dirulaguntzak ematea 
enplegagarritasuna eta kontratazioa 
hobetzeko eta enplegua mantentzeko 
 

- Enplegu gordina sortzea eta 
herriko enpresek Eibarko 
udalerrian enplegurik ez duten 
pertsonak kontratatzea 
(LANBIDE)  

269.900 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
banakako 

ebaluazioaren 
araubidez 

      

 

Xedea: Enpresei dirulaguntzak ematea 
enplegua mantentzeko 
 

Langile kopurua mantentzea 
COVID-19 alarma egoeraren 
ondoren 

500.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
banakako 

ebaluazioaren 
araubidez 

      

 

 

 

 

 

 

 



 

Xedea: Eibarko autonomo eta 

enpresentzako diru-laguntza, 2020an 

izandako fakturazio-galerengatik 

Jarduerari eusteko likidezia 
ematea norbere konturako 
langile edo autonomoei edo 10 
langilerainoko enpresa txikiei, 
baldin eta jarduera itxi behar 
izan badute; edo, legezko 
obligazio egiaztatu batengatik 
itxi behar izan ez badute ere, 
fakturazioa, 2019arekin 
alderatuta, % 50ean murriztu 
bazaie, COVID-19ari aurre 
egiteko 2020an zehar 
ezarritako murriztapenen 
ondorioz. 

500.000 € 433.10 

 
Finantzaketa Udalaren beraren 

funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren 

kargu. 
 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

Xedea: Inbertsiorako dirulaguntza 

ostalaritzan 

Babestea COVID-19aren 
hedapena geldiarazteko 
ezarritako aforo- eta ordutegi-
mugek eragindako ostalaritza-
establezimenduek 2021ean 
jarduerari eutsi ahal izateko 
egingo dituzten 
inbertsioak/egokitzapenak 

500.000 € 
 

433.10 
         

 
Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

  



 
 

EUSKARA  
 

DIRULAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 

KOSTUA. 
FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 

DIRULAGUNTZA 

EMATEKO 

PROZEDURA. 

 
HELBURUA: Eibarren euskararen 
irakaskuntzan aritzeko AEK-k garatuko 
dituen jarduerak finantzatzea.   
ONURADUNA: Euskaraz koop-E. 

- Helduen euskalduntze-
alfabetatze ikastaroen 
matrikula-prezioak 
merkatzea.   

24.900 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura.  

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

      

 

HELBURUA: Tailerrak eta hitzaldiak 
antolatzea.  
ONURADUNA: ... Eta kitto! Euskara elkartea.  

- Eta Kitto! Euskara Elkarteak 
antolatuko dituen tailerrak 
eta hitzaldiak finantzatzen 
laguntzea.    Euskararen 
sustapena. Euskararen 
erabilera sustatzea.  

5.000 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura.  

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

       

 

HELBURUA: Txikitto aldizkaria argitaratzea. 
ONURADUNA: ...eta Kitto! Euskara elkartea.  

- Euskara umeen artean 
sustatzea.   Euskarazko 
irakurketa sustatzea. Txikitto 
aldizkaria argitaratzen 
laguntzea.  

13.500 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura.  

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

       

 

HELBURUA. Eta kitto! astekaria argitaratzea. 
ONURADUNA: ...Eta kitto! Euskara elkartea.  

- …eta kitto! astekaria 
argitaratzen laguntzea.  
Euskararen sustapena. 
Euskarazko irakurketa 
sustatzea. 

60.041 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura.  

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

       

 

HELBURUA: “Berbetan” egitasmoa burutzea.  
ONURADUNA: ...Eta kitto! Euskara elkartea. 
 

- Euskaldun berrian eta 
euskaldun zaharren artean 
harremanak sustatzea eta 
euskaldun berriei euskaraz 
praktikatzeko aukera 
ematea.  

50.908 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

      



 
 

HELBURUA:  Ahozko ondarea jasotzea, 
ikertzea eta hedatzea.  
ONURADUNA: “BADIHARDUGU” Deba 
Ibarreko Euskera Alkartia.  

- Deba arroko eskualdeko 
euskalkia ikertzen eta 
hedatzen laguntzea.   
Euskararen euskalkiak jaso, 
ikertu eta heda daitezen 
sustatzea.  

1.386 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura.  

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

      

 
HELBURUA: Eibarko Markeskoan jauregian 
UEUk Irakaskuntza Masterra bideratzeko 
berrantolateka lanen kostoa diruz laguntzea 
ONURADUNA: Udako Euskal Unibertsitatea 
(UEU) 

Eibarren EHUren ikastetxe 
atxiki berria izanik Eibar Hiri 
Unibertsitario bilakatzeko 
urratsak ematen laguntzea 

15.000€ 335.10 
La financiación se llevará a cabo 
con fondos propios, con cargo al 

capítulo IV del Presupuesto.  

Tipo de subvención: 
Nominativa. 

  
 

     

 

HELBURUA: Bertsolarien eskola kudeatzea 
eta urteko jarduera-programa 
ONURADUNA: Hankamotxak bertso-
elkartea 

Bertsolaritzarekiko 
zaletasuna sustatzea  
Eibarko bertso-eskolaren 
jarduera-programa 
gauzatzen laguntzea 

2.769 € 335.10 
La financiación se llevará a cabo 
con fondos propios, con cargo al 

capítulo IV del presupuesto 

Tipo de subvención: 
Nominativa 

      

 

HELBURUA: Dirulaguntzak ematea UEUko 
ikastaroetara joateagatik.  

- Euskarazko formazioa 
sustatzea. UEUk eskainitako 
ikastaroak egiten dituztenei 
dirulaguntzak ematea. 

1.000€ 335.10 

Finantzaketa  Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kontura.  

Dirulaguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua.  

      

 

HELBURUA: euskaraz jartzea Eibarko 
establezimenduen irudi korporatiboa osatzen 
duten errotuluak eta elementuak  

- Eibarko establezimenduen 
hizkuntza-paisaia 
euskalduntzea.  

4.250 € 335.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 

      

 

 

  



 
HIRIGINTZA  

 

DIRULAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRULAGUNTZA 

EMATEKO 
PROZEDURA. 

      

 

HELBURUA: Fatxadak berriztatzea eta 
igogailuak jartzea. 

- Fatxadak berriztatzea eta 
igogailuak instalatu eta 
hobekuntza-lanak egitea.  

200.000 € 152.20 
Finantzaketa funts bereki edo 

propioekin egingo da aurrekontuko 
VII. kapituluaren kontu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

HELBURUA: Industria-aurriak eraisteko 
laguntzak 

Hiri-birsorkuntzari laguntzea, 
jabeek/berreskuratu ezin diren 
industria-eraikinak ezabatzea 
sustatuz, kontserbazio-egoera 
txarrean daudelako. 

150.000 € 152.20 
Finantzaketa funts bereki edo 

propioekin egingo da aurrekontuko 
VII. kapituluaren kontu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

HELBURUA: Auzo-igogailuak mantentzea: 

- Herriko lekurik 
aldapatsuenetan edo 
zailenetan, Udalak, 
irisgarritasuna errazteko, eraiki 
dituen auzo-igogailuen 
kudeaketa beraien gain 
hartzen duten elkarteei 
laguntzea. 

6.000 € 152.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

 

HELBURUA: Laguntzak ematea gazteen 
lokalak legeztatzeko. 
 

- Gazteek berek kudeatzen 
dituzten aisialdi-lokaletan 
segurtasun-baldintzak 
betetzen laguntzea.  

20.000 €  152.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

 
 

     

 



 

HELBURUA: Dirulaguntzak Jabe Erkidegoei, 

Txonta auzoan eraikinak birgaitzeko eta hiri-

berroneratze jarduketak gauzatzeko.  

- Auzo hura berroneratzeko,  

Txontan finkatuta dauden 

eraikinak birgaitzeko 

proiektuaren egikaritzea 

ahalbideratzea.   

1.900.000 € 152.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren VII. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 

HELBURUA: Diru-laguntza osagarriak 

Txonta auzoan modu eraginkorrean 

zaharberritu beharreko etxebizitza eta 

lokalen jabeen komunitateentzat 

- Eremua ureztatuko duen 
Txonta auzoko eraikin 
finkatuak birgaitzeko proiektua 
gauzatzeko aukera ematea, 
komunitateentzako diru-
laguntza osatuz. 

400.000 € 152.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 
Aurrekontuaren VII. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 

      

 
  



 
 

EGO IBARRA 
 

DIRULAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRULAGUNTZA 

EMATEKO 
PROZEDURA. 

      

 

Mercedes Careaga beka 

Eibarko emakumeek gure 
hiriaren aurrerapenean egiten 
duten ekarpenaren garrantzia 
dokumentatzea eta 
nabarmentzea, eredu eta balio 
horiek egungo belaunaldiaren 
eta etorkizuneko belaunaldien 
motibazio izan daitezen. 

9.000 € 336.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Norgehiagokako 

lehiaketa  

      

 


