
 

KULTURA  

 

DIRU-LAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRU-LAGUNTZA 

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. 

Xedea: Urteko jarduera -programa  
 
Onuraduna: Kaleetan kantuz.  

- Musika-jardueretan parte-
hartzea sustatu 

333,33 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

Xedea: Urteko jarduera -programa  
 
Onuraduna: Eibarko Kantuzaleak  

- Musika-jardueretan parte-
hartzea sustatu 

333,33 € 334.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

Xedea: Urteko jarduera -programa  
 
Onuraduna: Eibarko Koro Gaztea  

- Musika-jardueretan parte-
hartzea sustatu 

333,33 € 334.10 

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

- Euskal dantzaren inguruan 
udalerrian antolatzen diren 
jarduerak babestea. 

27.750 334.21 

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. 

2.970 € 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-programa antolatzea. 
 
ONURADUNA: Eibarko Klub Deportiboa 

- Argazkilaritzaren arte-
eremuko proposamenak  
udalerrian hedatzea. 

5.520 334.40 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

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

- Herriko musika-taldeek 
garatzen duten jarduera 
hedatzea.     

1.875 337.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

HELBURUA: “Dia Das Letras Galegas” 
antolatzea.  
 
ONURADUNA: “As Burgas” Galiciako 
Kultura Etxea 

- Eibarren Dia das Letras 
Galegas ospatzea. 

8.316 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

HELBURUA: Bien Aparecida Ama Birjinaren 
jaia antolatzea.  
 ONURADUNA: Casa de Cantabria elkartea. 

- Kantabria Erkidegoko 
kultura-adierazpenak 
ezagutaraztea.  

4.107 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

HELBURUA: Lambretta motozaleen 
elkarretaratzea. 
 
ONURADUNA: Lambretta motorraren 
Eibarko lagunen elkartea. 

- Lambretta motorrak herrian 
fabrikatzen zirela gogora 
ekartzea.   

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  
aisatzea 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. 

- Gimnastika 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. 

- Gimnastika 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 IV. 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: Ohiz kanpoko izaera duten kirol 
txapelketetan parte hartzeko laguntzak 
ematea. 

- Kirol-emaitza onak 
izateagatik, ohiz kanpoko 

1.000€  341.00 
Finantzaketa Udalaren beraren 

funtsekin egingo da 
Zuzeneko laguntza 

balioespen 



 
txapelketa berezietara joateko 
diru-laguntza ematea. 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

banakatuko 
araubidez 

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

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

2.400 € 338.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

: Norgehiagokako 
lehiaketa  

HELBURUA: Umore kutsuko eranskailu 
lehiaketa, jaietako larregiko alkohol 
kontsumoaren kontrakoa. 

- Arte-sorkuntza sustatzea eta 
droga-mendekotasunari 
aurrea hartzeko kanpainetan 
artisten parte-hartzea 
bultzatzea.    

270 € 338.00 

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: Udalerrian kirol-jarduerak 
antolatzea. 

 
-  Kirol-ariketa sustatzea, 
horretarako jarduerak eta kirol-
programak garatuta. 
 

90.750 341.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 Norgehiagokako 
lehiaketa. 

HELBURUA: Antzerki Jardunaldien kartel 
iragarlearen lehiaketa  

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

900 334.22 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 Norgehiagokako 
lehiaketa  

 

GARAPEN EKONOMIKOA, ENPLEGUA ETA BERRIKUNTZA 
 

DIRU-LAGUNTZA LERROA. HELBURUAK 
URTEKO 
KOSTUA. 

FUNTZIONAL
A 

FINANTZAKETA: 
DIRU-LAGUNTZA 

EMATEKO 
PROZEDURA. 

Xedea: LHko ikasleen prestakuntza 

hobetzeko proiektua  

Onuraduna:  UNI EIBAR ERMUA “EUSKO 

JAURLARITZA” 

  

Ikasleen kualifikazioaren 

hobekuntza sustatzea 

ikasturtean zehar garatutako 

ikasketa-proiektuak martxan 

jarrita. 

15.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

Xedea: Eibarko udalerrian Txonta auzorako 

enplegu-plan bat egitea.  

Onuraduna: Armeria Eskolako Ikasle Ohien 

Elkartea   

 

Tokiko plan bat garatzea 

prestakuntzarako eta 

enplegurako, 

enplegagarritasunean eta 

ekintzailetzan lagunduz, TIC 

teknologiak txertatuz eta 

43.800 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 



 
garatuz eta “auzoko bulegoa” 

ezarriz.  

Xedea: Harakinak prestatzeko programa, 
harakinen elkartearekin elkarlanean arituta. 
Onuraduna: Gipuzkoako Merkatarien 
Federazioa 

Prestakuntza-ikastaro bat 
egitea, horren ondoren  

harakinen elkarteak kontrata 
ditzake. 

25.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

Xedea: “Cru 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: 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.  

35.900 € 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).  

34.800 € 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.  

9.920 €. 433.10 

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

 izenduna. 

 
HELBURUA: Toribio Echevarría sarien 
antolaketa 
 

- BIC BERRILAN 
entitatearekin elkarlanean 
aritzea sariok antolatzen. 
Sarion helburua, ikerketa- 
eta lan-ildo berriak bilatzea 

45.500 € 433.10 

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

 izenduna. 



 
ONURADUNA: BIC GIPUZKOA 
BERRILAN SA. 

da, batik bat, industriaren 
alorrean. 

 
Xedea: Errebaleko merkataritza alorra 
indartzeko Plana garatzea 
 
Onuraduna: Eibar Merkataritza Gune 
Irekia. 

 Errebal aldeko dendariak eta 
tabernariak laguntzea 
kontsumoa sustatzeko 
jarduerak egiten. Baita inguru 
hartako dendak indartu eta 
finkatzeko intereskotzat 
hartzen diren beste jarduera 
batzuk ere. 

60.000  433.10 

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

 izenduna. 

 
Xedea: Eibarko periferiako merkataritza 
sustatzea 
 
Onuraduna: Eibar Merkataritza Gune 
Irekia. 

 Eibarko dendariak eta 
tabernariak laguntzea 
kontsumoa sustatzeko 
jarduerak egiten. Baita inguru 
hartako dendak indartu eta 
finkatzeko intereskotzat 
hartzen diren beste jarduera 
batzuk ere. 

60.000  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.   

6.000 433.10 

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.  

20.000 € 433.10 

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

 izenduna. 

Xedea: Eskolaz kanpoko jarduerak 
egitea. 
 
ONURADUNA:  Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila (Mogel Isasi Ikastola IES 
EIBAR BHI-Itzio eta Mogel Isasi) 

- Eibarko ikastetxeetako 
derrigorrezko eskolatze aldiko  
ikasleek har dezatela parte 
gelaz kanpoko eskola 
curriculumaren barruan 
sartzen diren jardueretan, 
behaketa eta arrazoinamendu 
enpirikoa indartuz. 

5.053 326.20 

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

 izenduna. 

HELBURUA: Eskolaz kanpoko jarduerak 
egitea. 
 
ONURADUNA:  Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila (J. A. Mogel Ikastola). 

- Eibarko ikastetxeetako 
derrigorrezko eskolatze aldiko  
ikasleek har dezatela parte 
gelaz kanpoko eskola 
curriculumaren barruan 
sartzen diren jardueretan, 
behaketa eta arrazoinamendu 
enpirikoa indartzearren. 

3.986 326.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 



 

HELBURUA: Eskolaz kanpoko jarduerak 
egitea. 
 
ONURADUNA: Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila (Arrateko Andra Maria 
ikastetxea). 

- Eibarko ikastetxeetako 
derrigorrezko eskolatze aldiko  
ikasleek har dezatela parte 
gelaz kanpoko eskola 
curriculumaren barruan 
sartzen diren jardueretan, 
behaketa eta arrazoinamendu 
enpirikoa indartzearren. 

825 € 326.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

HELBURUA: Eskolaz kanpoko jarduerak 
egitea. 
 
ONURADUNA: Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila (Urkizu ikastetxea). 

- Eibarko ikastetxeetako 
derrigorrezko eskolatze aldiko  
ikasleek har dezatela parte 
gelaz kanpoko eskola 
curriculumaren barruan 
sartzen diren jardueretan, 
behaketa eta arrazoinamendu 
enpirikoa indartzearren. 

1.300 € 326.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

:  izenduna. 

HELBURUA: Eskolaz kanpoko jarduerak 
egitea. 
 
ONURADUNA:  Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila (Amaña ikastetxea). 

- Eibarko ikastetxeetako 
derrigorrezko eskolatze aldiko  
ikasleek har dezatela parte 
gelaz kanpoko eskola 
curriculumaren barruan 
sartzen diren jardueretan, 
behaketa eta arrazoinamendu 
enpirikoa indartzearren. 

846 € 326.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

HELBURUA: Eskolaz kanpoko jarduerak 
egitea. 
 
ONURADUNA: Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntza Saila (San Andres ikastetxea). 

 Eibarko ikastetxeetako 
derrigorrezko eskolatze aldiko  
ikasleek har dezatela parte 
gelaz kanpoko eskola 
curriculumaren barruan 
sartzen diren jardueretan, 
behaketa eta arrazoinamendu 
enpirikoa indartzearren. 

2.866 € 326.20 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

 izenduna. 

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

-  Diru-laguntzak 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: Diru-laguntzak ematea 16tik 25 
urte bitarteko ikasleei.  

- 16tik 25 urte bitarteko 
ikasleek diru-laguntza 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 diru-laguntzak 
ematea erronka teknologikoei aurre egiteko. 

- Enpresei laguntzea,  
lehendik dituzten  bitartekoei 
ahalik eta etekin handiena 
atera diezaien. Prestakuntza-

150.000 € 433.10 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen 
banakatuko 
araubidez 



 
ekoizpena lotura hori 
sendotzea. 

HELBURUA: Ekintzailetzari laguntza ematea 
enpresa berriak sortzeko. 

Ekintzaileei laguntzak ematea 
enpresak sortzen dituzten 

unean gastuen zati bat 
finantzatuta.  

95.000 € 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 diru-
laguntzak. 

Lanik ez duten edo lan 
prekarioak dituzten pertsonen 

kualifikazioa hobetzea, 
langabezia-indize nagusienak 
prestakuntza gutxien dutenen 

artean aurkitzen direlako.   

 
35.000 € 

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. 
Lanbide. 

- Enplegu gordina sortzea eta 
herriko enpresek Eibarko 

udalerrian enplegurik ez duten 
pertsonak kontratatzea. 

150.000 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
banakako 

ebaluazioaren 
araubidez 

Dirulaguntzak,  formazio dualeko ikasleekin 

kontratuak egiten dituzten  Eibarko 

enpresentzako.  

30 urte baino gutxiagoko 

pertsona langabetuak 

kontratatzea (ez dago adin-

mugarik desgaitasunen bat 

duten pertsonen kasuan), 

formazio- eta ikaskuntza-

kontratu bidez, formazio 

dualaren esparru barruan. 

40.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
banakako 

ebaluazioaren 
araubidez 

Xedea: Dirulaguntzak ematea gizarteratze-

enpresei enplegu-sorrera sustatzeko. 

  

Enplegu-sorrera garbia 

gizarte-bazterketa edo egoera 

sozial okerragoan dauden 

udalerriko pertsona 

langabetuak laneratzeko. 

20.000 € 241.00 

Finantzaketa Udalaren beraren 
funtsekin egingo da 

Aurrekontuaren IV. kapituluaren 
kargu. 

Zuzeneko laguntza 
banakako 

ebaluazioaren 
araubidez 

 

INGURUMEN SAILA 

 
 

DIRU-LAGUNTZA 
LERROA. 

HELBURUAK URTEKO KOSTUA. FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRU-LAGUNTZA 

EMATEKO PROZEDURA. 

Diru-laguntzak ematea 
jasangarritasunaren eta 
ingurumenaren alorrean 
jarduerak garatzen 
dituzten entitateei.  

Beste entitate batzuen 
parte-hartze aktiboa 
bultzatzea sentsibilizazioa 
sustatzeko eta ardura eta 
interes kolektiboak 
transmititzeko;  herritarren 

5.000 172.00 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Norgehiagokako lehiaketa  



 
motibazioa eta inplikazioa 
sustatzea ingurumena 
babesteko eta hobetzeko 
eta udalerriaren 
iraunkortasunerako.  

 

EUSKARA SAILA. 
 

DIRU-LAGUNTZA 
LERROA. 

HELBURUAK. URTEKO KOSTUA. FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
LAGUNTZOK 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.  

Diru-laguntza 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.  

Diru-laguntza 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.  

Diru-laguntza 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.  

Diru-laguntza 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. 

Diru-laguntza 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.  

Diru-laguntza mota:  
izenduna. 



 
HELBURUA: Umeen eta 
gaztetxoen Bertso Eskola 
kudeatzea.   
ONURADUNA: Deba 
Beheko Bertso Eskola.  

- Bertsozaletasuna 
sustatzea.  Eibarko Bertso 
Eskolaren jarduera-
egitaraua burutzen 
laguntzea.  

1.735 € 335.10 

Finantzaketa  Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kontura.  

Diru-laguntza mota:  
izenduna. 

Xedea: Urteko jarduera -
programa  
 
ONURADUNA: Deba 
Beheko Bertso Eskola.  

- Bertsolaritza sustatzea 1.500 € 335.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Dirulaguntza mota:  
izenduna. 

HELBURUA: Diru-
laguntzak ematea UEUko 
ikastaroetara joateagatik.  

- Euskarazko formazioa 
sustatzea. UEUk 
eskainitako ikastaroak 
egiten dituztenei diru-
laguntzak ematea. 

1.000€ 335.10 

Finantzaketa  Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kontura.  

Diru-laguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua.  

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

- Eibarko 
establezimenduen 
hizkuntza-paisaia 
euskalduntzea.  

5.000 € 335.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Dirulaguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 

Xedea: Beca Juan San 
Martin.   

-  Ikerketa-lanak euskaraz 
egin daitezen sustatzea. 
Juan San Martinek bere 
bizitzan zehar jorratu 
zituen ikergaietan edo 
ikerketaren lan-ildoetan 
lagundu. 

9.000 € 335.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Norgehiagokako lehiaketa  

 

GIZARTEKINTZA ARLOA. 
 
 

DIRU-LAGUNTZA 
LERROA. 

HELBURUAK URTEKO KOSTUA. FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRU-LAGUNTZA 

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.  
 

5.860 € 
 

337.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza 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.  
 

3.070 € 
 

337.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza 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.  
 

5.770 € 
 

337.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota:  
izenduna. 

HELBURUA: 
UNTZAGAKO JUBILATU 
ETXEAREN URTEKO 
JARDUERA-PROGRAMA. 
ONURADUNA: UNTZAGA 
GUZTION ETXEA 
ELKARTEA 
ERRETIRATUEN ETA 
PENTSIODUNEN 
ELKARTEA. 
 

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

7.300 € 
 

337.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota:  
izenduna. 

 
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. 

3.500 € 230.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota:  
izenduna. 

HAURRENTZAKO 
PROGRAMA. GURUTZE 
GORRIA. GURUTZE 
GORRIA  

-Kalte-beratasun-egoera 
handiagoan dauden adin 
txikikoei arreta ematea.  

15.000 € 230.10 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota:  
izenduna. 



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

Errefuxiatuen 
kanpalekuetako bizi-
baldintza gogorrak aldi 
baterako leuntzen 
laguntzea. 

2.200 € 231.80 

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

Diru-laguntza 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. 

10.000 €  231.50 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza 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. 

Diru-laguntza mota: 
Norgehiagokako lehiaketa  

 
HELBURUA: 
Drogamendekotasuna 
edota dikzioak tratatzeko 
zentroetara joaten diren 
pertsonentzako garraio-
laguntza. 
 

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

3.600 € 231.70 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 

 
XEDEA: Laguntzak 
ematea gizartean 
barneratzeko zentroetara 

- Gizartean barneratzeko  
prozesuak erraztea, 
horretarako dauden 
zerbitzu espezifikoetara 

2.200 € 231.60 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 



 
doazen pertsonen joan-
etorrietarako. 
 
 

doazen pertsonei garraioa 
ordainduta.   

 
HELBURUA: Diru-
laguntzak ematea 
baliabide ekonomiko urriko 
pentsiodunei eta 
langabetuei. 
  

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

73.400 € 231.30 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota: 
Ebaluazio bakoiztua. 

 
GARAPENERAKO 
NAZIOARTEKO 
LANKIDETZA.  
 
 

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

236.859 € 230.20 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota: 
Norgehiagokako lehiaketa  

 
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. 

Diru-laguntza mota: 
Norgehiagokako lehiaketa  

 
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. 

18.000 €. 230.20 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Diru-laguntza mota: 
Norgehiagokako lehiaketa  

 
- Adin txikikoen parte 
hartzea bultzatzea 

20.000 € 231.30 
Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

Ebaluazio bakoiztua. 



 
Laguntzak ematea eskola 
jarduerentzakoo DBE 
jasotzen duten familiei.  
 

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

 
 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

 

HIRIGINTZA SAILA 

 

DIRU-LAGUNTZA 
LERROA. 

HELBURUAK URTEKO KOSTUA. FUNTZIONALA FINANTZAKETA: 
DIRU-LAGUNTZA 

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: 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: Pertsona 
gazteei laguntzea 
lehenengo etxebizitza izan 
dezaten.  

- Pertsona gazteei 
laguntzea lehenengo 
etxebizitza izan dezaten.  

50.000 € 152.30 

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.  

10.000 €  152.20 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen banakatuko 

araubidez 

HELBURUA: Laguntzak 
ematea gazteen lokaletan 
obrak egiteko. 

- Gazteek berek kudeatzen 
dituzten aisialdi-lokaletan 

segurtasun-baldintzak 
betetzen laguntzea.  

10.000 €  152.20 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen banakatuko 

araubidez 

HELBURUA: Enpresetako 
edo tailerretako fatxadak 
birgaitzea. 

- Enpresa edo tailerretako 
fatxadak birgaitu daitezen 
sustatzea. 

30.000 € 152.20 

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen banakatuko 

araubidez 

HELBURUA: Industria-
eraikin zaharretan jarduera 

- Enpresa berriak sortu eta 
industria-eraikin zaharrak 

50.000 € 152.20 
Finantzaketa Udalaren 

beraren funtsekin egingo 

Zuzeneko laguntza 
balioespen banakatuko 

araubidez 



 
ekonomiko berriak 
ezartzen laguntzea.  

birgaitu daitezen 
sustatzea. 

da Aurrekontuaren IV. 
kapituluaren kargu. 

HELBURUA: Diru-

laguntzak 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 €  

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 
da Aurrekontuaren VII. 

kapituluaren kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen banakatuko 

araubidez 

HELBURUA: Txonta 

auzoan birgaitze 

eraginkorraren xede diren 

etxebizitzetako eta 

lokaletako jabe diren 

pertsona fisikoei diru-

laguntza osagarriak 

ematea.  

Auzo hura berroneratzeko,  

Txontan finkatuta dauden 

eraikinak birgaitzeko 

proiektuaren egikaritzea 

ahalbideratzea, Jabe 

Erkidegoei emango 

zaizkien diru-laguntzak 

osatuz. 

200.000 €  

Finantzaketa Udalaren 
beraren funtsekin egingo 
da Aurrekontuaren VII. 

kapituluaren kargu. 

Zuzeneko laguntza 
balioespen banakatuko 

araubidez 

 


