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1. ATALA: 2022ko DESAFIOAK
1.1 Desafioak eta jarduera-eremuak
2022ko deialdi honen bidez, bidezko trantsizio ekologiko bizkortu nahi da, larrialdi klimatikoan
arreta jarrita, biodibertsitatea babestuz eta berreskuratuz, eta kontsumoa eta bizi-ohitura
arduratsuak sustatuz.
2022ko desafioak hautatzeko prozesuak Europako, Estatuko eta lurraldeko estrategien
azterketa izan du, baita jarduera-eremuetako adituekin eta Kutxa Fundazioko langileekin
egindako kontsultak ere.
Bi desafioekin batera, adituek positiboki baloratu dituzten ‘jarduera-eremuak’ proposatzen
ditugu, eta proiektu-sortaren diseinua eta aliantzen osaera definitzeko gidoi gisa erabil daitezke,
baina ez dira baztertzaileak.
2022rako hautatutako desafioak hauek dira:
Biodibertsitatearen babesa eta lehengoratzea
I.

Gipuzkoako natura-ondarearen kontserbaziorako eredu berritzaileak bultzatu,
pertsona eta erakunde jabe pribatuen parte-hartzea barne hartuko dutenak.

Desafio honen barruan, jarduera-eremu hauek proposatzen ditugu:








II.

Konektibitatea eta leheneratze ekologikoa errazten duten proiektuak
Proiektuak ibai-eremuetan
Lehen sektorearen integrazioa eta parte-hartze aktiboa
Boluntarioen ekimenetarako ereduak eta baliabideak
Natura 2000 Sarearekin bat datorren filosofia hartzen dute
Iraunkortasuna bermatzen duten tresna juridikoak erabiltzea
Ekimena diru-laguntzen mende ez dela egongo frogatzen duten tresna eta pizgarri
ekonomikoak erabiltzea

Kontsumo jasangarria sustatuko duten harreman ekonomiko eta merkaturatze‐
eredu berritzaileak.

Desafio honen barruan, jarduera-eremu hauek proposatzen ditugu:







Kontsumo kooperatiboa, komunitarioa edo lankidetzakoa
Enpresa-eredu asoziatiboak
Ekonomia funtzionala edo antzeko zerbitzuak edo produktuak, ekoizleek beren bizizikloan zehar produktuaren jabetza edo bere errendimenduarekiko erantzukizuna
gordetzen dutenean
ETEen eta tokiko ekoizleen jarduera ekonomikoak sustatzea
Hori guztia, batez ere honako gai hauetan: elikadura eta elikagaien xahuketa,
ehungintzako produktuen ekoizpena eta kontsumoa
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2. ATALA: INFORMAZIOA ETA HARREMANETARAKO
Eskaerak egiteko sarbidea
https://kutxa.eus/eu/

DEIALDIAK atala

Laguntzak kudeatzen dituen taldearekiko komunikazioa
-

-

Edozein zalantza izanez gero, deialdiaren FAQ direlakoen atala kontsultatzea komeni da
dokumentu honetan bertan. Baliabide hori etengabe eguneratuko da deialdiaren
lehenengo eta bigarren faseetan, interesdunek egindako kontsulten erantzunekin.
Deialdia kudeatzeko ardura duen taldearekin harremanetan jartzeko posta elektronikoa
erabiliko da hasieran (laguntzak-aliantzan@kutxa.eus). Erakundea laguntzen atarian
erregistratu ondoren, aldiz, komunikaziorako atariko kanalak erabiliko dira.
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Intereseko estekak
Deialdia aurkezteko bideoa: https://www.youtube.com/watch?v=4Dwn8UXN04g&t=2s
Informazio-saioa: https://www.youtube.com/watch?v=PL7KH2PN850
Deialdiaren oinarriak eta deialdiaren informaziorako dokumentua:
https://kutxa.eus/eu/desafio-ekosozialetarako-aliantzak.html

3. ATALA: PROZESUAREN DESKRIBAPEN OROKORRA ETA HAUTAGAITZARARKO EPEAK
Prozesuaren deskribapen orokorra eta epeak
Hasiera
Maiatzaren
23a

Itxiera

I. fasea – Atariko proposamenak aurkeztea
Maiatzaren
• Erakunde eskatzaileek laguntzen atarian aurkeztu 23a
behar dute eskatutako informazio guztia.
• Erakunde eskatzaileek arreta berezia jarri behar dute
aliantzak eta proiektu-sorta identifikatu eta
kontzeptualizatzeko.

Uztailaren
8a (14:00)

I. faseko proposamenen ebaluazioa
Uztailaren
• I. fasearen helburua proposamenen aurrehautaketa 8a
egitea da.
• Ebaluazio-batzorde
batek
ebaluatuko
ditu
proposamenak, ebaluazio-irizpideen arabera.
• Balorazio onena duten proposamenek II. fasean
aurkezteko gonbita jasoko dute uztailaren 29tik
aurrera.

Uztailaren
29a

Aurrehautaketaren jakinarazpena eta interesa berrestea
 Aurrehautatutako proposamenen jakinarazpena.
 Aliantzek 10 egun balioduneko epea dute
prozesuarekin jarraitzeko asmoa berresteko.

Abuztuaren
9a

Deialdiaren irekiera
• Deialdiaren dokumentaziora sartu ahal izateko,
Kutxa Fundazioaren laguntzen atarian erregistratzea
eta egiaztatzea

II. fasea – Behin betiko proposamenak
 Aurrez hautatutako proposamenak
deialdia irekitzea.

Uztailaren
29a

Abuztuaren
aurkezteko 9a

II. faseko proposamenen ebaluazioa
 Ebaluazio-batzorde batek ebaluatuko ditu bigarren
faseko proposamenak, ebaluazio-irizpideen arabera.

Urriaren 24a
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Ebazpena eta Hitzarmenaren sinadura
 Deialdiaren ebazpena jakinaraztea
 Erakundeek hilabeteko epea izango dute,
jakinarazpena jasotzen dutenetik, hitzarmena
sinatzeko.

Gauzatzeko epea

Abenduaren
22a

Urtarrilaren
6a

Gehienez ere
2 urte,
hitzarmena
sinatzen
denetik.

Ezarritako epetik kanpo jasotako eskaerak ez dira onartuko, ez eta aldaketak onartu ere epean
eta formaz egoki aurkeztu ondoren ere.
Faseei buruzko informazio zehatza deialdiaren oinarrietako 8. atalean kontsultatu daiteke.
Ebaluazio prozesuen ebazpenak ezeztaezinak dira.

KUTXA FUNDAZIOA
DESAFIO EKOSOZIALETARAKO ALIANTZAK 2022 – ESKAERETARAKO GIDA

5

4. ATALA: ERREGISTROA ETA EGIAZTAPENA KUTXA FUNDAZIOAREN LAGUNTZEN ATARIAN

Laguntzen atarian erregistratzeko

Orokorrean
-

Eskaerak Kutxa Fundazioaren laguntzen atariaren bidez egingo dira, atarian erregistratu
ondoren, eta behar diren datu eta frogagiri guztiak aurkeztu beharko dira. Atarira Kutxa
Fundazioaren webgunearen bidez, www.kutxa.eus, sar daiteke, “DEIALDIAK” atalean.

-

Izartxoa (*) duten eremuak nahitaez bete beharrekoak dira.
Aldaketak gorde eta lanean jarraitzeko, sakatu “Gorde”. Aldaketak gordetzeko eta
eskaera beste une batean betetzen jarraitzeko, sakatu “Gorde eta beste une batean
jarraitu”. Amaitutakoan, sakatu “Eskaera bidali”.
Botoi horiek guztiak orriaren amaieran daude. Baliteke beherantz mugitu behar izatea
ikusteko.

-

-

Eskaera ez da tramitatutzat joko “Eskaera bidali” botoia sakatu eta atariak bidalitako
berrespen-mezua jaso arte; beraz, eskaera editatze-fasean bakarrik badago, Kutxa
Fundazioak ez du ebaluatuko.

-

Aliantzako erakunde guztiek banan-banan erregistratuta egon behar dute atarian,
eskaera behar bezala egin ahal izateko.

Erakundearen izen soziala
-

Nahiz eta aliantzak hainbat tipologiatako erakundeak izan, publikoak zein
pribatuak, nahitaezko baldintza da aliantza koordinatzen duen erakundea
irabazi-asmorik gabeko erakundea izatea.

Egoitzak edo ordezkaritzak
-

Erakundearen egoitzak eta/edo ordezkaritzak gehitu. Ezinbesteko baldintza da
erakunde nagusiak egoitza bat izatea Gipuzkoan.

-

Harremanetarako informazio guztia zuzena dela baieztatu. Zuen erakundearekin
harremanetan jartzeko erreferentzia bakarra da.
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Deskribapena
-

Erakundearen datuak bakarrik sartu. Hau da, ez da sartu behar aliantzako
erakunde guztietako langileen, bazkideen eta boluntarioen batura.

-

Deialdirako garrantzitsuak izan daitezkeen deskribapenak eta xehetasunak sartu.

-

Erakundearen izaera, gaitasunak eta kultura argi erakusten duen informazioa
sartu.

Legezko ordezkaria
-

Ordezkariaren datuak zuzenak direla ziurtatu.

-

Nortasuna egiaztatzen duen dokumentu baten kopia erantsi.

Dokumentazioa
Dokumentu guztiak erregistratzen ari den erakundeari dagozkio.
Izartxoa (*) duten dokumentuak nahitaezkoak dira. Gainerakoa, positiboki baloratuko den
dokumentazio gehigarria da.
Oinarrietako 8. atalean zerrendatuta daude dokumentu hauek.

5. ATALA: LEHEN FASEKO ESKAERA – ATARIKO PROPOSAMENA

Orokorrean
Eskaera betetzeko, non atariko proposamenari buruzko informazioa aurkeztu behar den, 5 atal
daude, eta goiko erlaitzen bidez pasa daiteke batetik bestera.
Ez da beharrezkoa linealki betetzea. Atal batetik bestera jauzi egin daiteke, askatasun osoz
dagokion erlaitzean sakatuz.

1) ESKATZAILEA
Informazio hau atarian erregistratutakoan emandakoa da. Garrantzitsua da prozesua behin
betiko amaitu aurretik informazio hau eguneratua dagoela eta zuzena dela baieztatzea.

2) DESKRIBAPENA ETA SAILKAPENA
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Proposamenaren izena
-

Izen argia, zehatza eta proposamenaren asmoa islatzen duena sartzea komeni da.

Aliantzako kideak:
-

Aliantzako kide diren erakundeek funtsezko zeregina dute proposamena gauzatzeko,
eta erakunde koordinatzailearen bidez laguntzen funtsen onuradunak dira.
Erabili erakundearen botoia edo IFK aliantzako kideak taulan gehitzeko.
Aliantza osatzen duten kide guztiek atarian erregistratuta egon behar dute, erakundea
goitik beherako zerrendatik hautatu ahal izateko.

Aliantzako laguntzaileak:
-

-

Erakunde horiek, ordainsaririk jaso gabe, proposamenari ezagutzak ematen dizkiote,
adibidez, edo emaitzak zabaltzen eta sozializatzen laguntzen dute herritarrek
bereganatu ditzaten, diruz lagundutako irtenbidearen emaitzei jarraipena emateko
bideak antolatzeko.
Ez da beharrezkoa erakunde laguntzaileak atarian erregistratuta egotea; beraz,
nahikoa da testua zuzenean taulan idaztea.

Proposamenak zein desafiori erantzuten dio? *

-

Desafio bat ala bestea hautatu behar da.
Desafioei buruzko informazio gehiago Informazio-dokumentuko eranskinean.

Laburpen exekutiboa (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Proposamenaren deskribapena sartu, proposamenaren elementu nabarmenenak
laburtuz, eta aliantzako erakundeek eta proiektu-sortak hautatutako desafioari nola
erantzuten dioten azaldu.

Desafioari erantzuteko prozesuaren justifikazioa (esparrua, motibazioa, beharra eta
proposamenak desafioan duen txertatzea) (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Deskribapena gehitu, honako hauek zehaztuz: aukeratutako desafioa aliantzako
erakundeek nola interpretatu duzuen, proposamenaren arazoaren definizioa eta
testuingurua, eta erakundeen arteko lankidetza justifikatzea, desafioari aurre egiteko
irtenbide potentzial gisa.
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Proposamenaren helburu orokorrak eta espezifikoak (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Proiektuaren helburuak zehaztu, erronkari nola erantzuten dion labur justifikatzearekin
batera.
Helburuak deialdiko oinarrien 10. atalean zehaztutako balorazio-irizpideen araberakoak
direla ziurtatzea komeni da.

Proposamenaren faktore berritzailearen gakoak (gehienez 5.000 karaktere) *
-

-

Proiektuaren alderdi berritzaileei buruzko informazioa eta aukeratutako desafioari
erantzuteko faktore giltzarriak direla zehaztea.
Berrikuntza-faktoreek, besteak beste, honako hauek har ditzakete: kudeaketametodoak aplikatzea, pizgarri ekonomikoak, tresna juridiko edo finantzarioak
aplikatzea, teknologia berriak erabiltzea, produktu/zerbitzu berria garatzea, parte
hartzeko ekimenak, komunikazio-kanpainak, etab.
Irtenbideak aurrez testeatuta, balidatuta edo ikertuta dauden adierazi.
Aliantza osatzen duten erakundeek proiektu berritzaileak gauzatzeko duten
esperientzia eta gaitasun teknikoa zehaztea.

Erreferentziazko estrategiekiko bat etortzea (gehienez 5.000 karaktere) *
-

-

Proiektu-sorta Europako, estatuko eta tokiko estrategiekin bat datorrela frogatzea.
Adibidez, erakunde publiko garrantzitsuek bultzatutako ekintzen / politiken
erreferentziak sartzea, hala nola lehen sektorea, ondare naturalaren kontserbazioa,
leheneratze ekologikoa, ekonomia zirkularra, etab.
Proposamenak jarduera-eremu geografikoan eta xede-publikoan duen garrantzia
erakustea komeni da.

Inplikatutako sektoreak (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Proposamenean funtsezko zeregina izango duten sektoreen zerrenda sartu.
Haien ezaugarri orokorrak eta haiekiko desafioaren testuingurua zehaztu.
Proposamenak sektore bakoitzean duen eraginaren deskribapen laburra egin.
Aliantzako erakundeek inplikatutako sektoreekin duten zeregina (gaitasuna / ezagutza
teknikoak) justifikatu.

Espero den inpaktua (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Espero diren inpaktuak zehaztu, besteak beste, hauei buruzko informazioa: norentzat
den onuragarria, zein epetan izango diren, iraunkortasuna bermatzeko pizgarriak,
emaitza kuantifikagarriak eta kualitatiboak, eta inpaktua neurtzearekin lotutako
ekimenak.
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Helburua lortzeko proposatzen den proiektu-sorta; nola antolatuta dauden proiektuak eta
ekintza paketeak eta nork burutuko dituen; espero diren emaitzak: deskribapen orokorra
(gehienez 7.000 karaktere) *
Proiektu-sorta, DESAFIO bat lortzeko beharrezkoak diren baliabide eta bide guztiak (soziala,
teknologikoa, know-how, etab.) bildu eta antolatzen dituen metodo gisa defini daiteke. Metodo
horretan, kudeaketa-ereduan inplizituki daude: berrikuntzaren oinarriak, askotariko sektore
zein sektore-arteko dimentsioak, prozesuen atzeraelikadura, besteak beste.

-

-

Eskema hau txantiloi gisa erabiliz, proposamenaren adibide kontzeptual bat gehitu,
aukeratutako desafioaren aurrean aliantzak dituen proiektuen, gaitasunen eta
baliabideen arteko koherentzia frogatzen duena.
Proiektu bakoitzeko, hau sartu:
1) Proiektuaren izenburua
2) Irismena eta ekintzak labur deskribatuta
3) Diseinatuko, gauzatuko eta jarraipena egingo dioten aliantzako kideak.
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Aliantza nola antolatuko da? Bakoitzaren rolaren deskribapena (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Aliantzaren osaera eta antolaketa zehaztu.

Nolakoa izango da aliantzaren antolaketa eta koordinazioa errazteko gobernantza-eredua?
(gehienez 5.000 karaktere) *
-

Aliantzako kide bakoitza zehaztu, eta aliantzan duen zereginaren deskribapen laburra
egin.
Aliantzaren erakunde koordinatzailearen eginkizuna deskribatu.
Aliantzaren antolakuntza-alderdiei buruzko xehetasunak sartu, hala nola funtzioen eta
dedikazioen negoziazioa, aliantzako erakundeen arteko komunikazio-prozesuak,
kudeaketa ekonomikoa eta gobernantza onaren beste alderdi batzuk.

Nola inplikatuko duzue gizartea? (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Proiektu-sortako atal garrantzitsuetan herritarrek duten zeregina deskribatu.
Herritarren inplikazioa eta dinamizazioa sustatzeko tresnak zehaztu.
Aliantzako erakundeen erreferentziak edo esperientziak sartu, herritarrekiko
lankidetza frogatzen dutenak.

Zer egingo duzue gizarteak erantzunak barneratu ditzan? (gehienez 5.000 karaktere) *
-

Proposamenak diru-laguntzarik gabe iraun dezan pizgarriak eta aukerak nola
bultzatzen dituen deskribatu.
Xede-publikoak proposamena nola bereganatuko duen adierazi.
Adibideak gehitu.

Kronograma
-

Igo artxibo bat atarira, proiektu-sortako proiektu bakoitzaren gutxi gorabeherako
epeak erakusteko. Adibidez:

PROIEKTUA urt-apir
1. proiektua
2. proiektua
3. proiektua
4. proiektua

-

1 URTEA
maiatza-abuz irai-aben

urt-apir

2 URTEA
maiatza-abuzirai-aben

Proiektu xehatuek Helburua lortzeko proposatzen den proiektu-sorta atalean
zehaztutakoak islatzen dituztela ziurtatu.

Jardun-zona
-

Barrak mugituz, jardueren eremu geografikoen gutxi gorabeherako kalkulua egin.
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Aurreikusten al da boluntariotza-lana? Baiezkoa bada deskribatu laburrean. (gehienez 5.000
karaktere) *
-

Boluntarioen eginkizuna deskribatu
Parte-hartzaileen gutxi gorabeherako kalkulua eta tipologia adierazi.

3) ZEHARKAKO HELBURUAK
Oinarrietan agertzen den moduan, proposamenak ingurumen-jasangarritasunarekiko,
euskararekiko, generoarekiko eta aukera-berdintasunarekiko ikuspegiak zeharkakotasunez
nola jorratzen dituen baloratuko da. Bigarren fasean xehetasun handiagoz definitu beharko
bada ere, deskribatu hemen modu laburrean nola jorratuko dituzuen. (gehienez 5.000
karaktere) *
-

Laburki deskribatu zeharkako helburuak proposamenean aliantzak nola sartzea
planteatzen duen.
Adibideen bidez adierazi aliantzako erakundeek zeharkako irizpideak nola
aplikatuko dituzten proposamenari lotutako jardueretan.

4) XEHETASUN EKONOMIKOA

Kide diren erakundeen langilegoaren urteko kostuak
-

-

Kide den entitate bakoitzerako, bere langilegoaren kostu osoa jarri, soldatak, lansariak eta enpresaren konturako Gizarte Segurantzako gastuak kontutan hartuz, hau
da, 640 eta 642 kontabilitate-lerroko gastuak.
Honela bada, ez dira kontatuko Osasuna eta prebentzioko gastuak, bestelako
onurak (BGAE, aseguruak (bizitza, gaixotasuna…), garraioa, jatetxe tiketak, kirol
jarduerak, …), lanerako tresnak, prestakuntza, hautaketa prozesuko gastuak,
kontratazioan sortzen diren gastuak, eta abar.

Dedikazioak
Atal honetan proposamena gauzatzeko erabiliko diren langileen lanorduak zehaztu behar dira.
Lehen taulan, eginkizunaren arabera lanorduko prezioa jarri behar da, aliantzako kide
bakoitzaren kasuan (gerta liteke eginkizun bera kide baten eta bestearen kasuan ez prezio
berean egitea). Ondorengo tauletan prezio horiek erabiliko dira kalkuluak egiteko.
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Bigarren taulan, pertsonen dedikazioak sartuko dira. Horretarako, taulan proiektu-sorta
gauzatzeko atal ezberdinak identifikatu dira eta horietako bakoitzari esleitu beharko zaio
dedikazioa. Bigarren fasean, atal hauek alianza bakoitzak beharrezkoak ikusten dituen
azpiataletan banatu ahal izango dira, hau da, alianza bakoitzak bere azpiatalak sor ditzake eta
horien arabera egin aurrekontua.

Guztirakoak sistemak automatikoki kalkulatuko ditu.

Taulako linea bakoitzari irudian agertzen den bezelako fitxa bat dagokio:
-

Fasea: taula nagusian agertzen den ataletako bat (goitibeherakoa)
Titularra: langilea jartzen duen aliantzako kidea (goitibeherakoa)
Eginkizuna: lehen taulan definitutako eginkizunetako bat (goitibeherakoa)
Ordu-kopurua: urte batean egingo dituenak
Urtea: aurreko ordu-kopurua zein urteri dagokion, lehendabizikoari ala bigarrenari
(goitibeherakoa)
Eginkizunak: burutuko dituen lanak modu xehekatuagoan

Ondoren, taulako linean sakatuta fitxa ikusi eta aldaketak egin daitezke, eskuinean agertzen
diren editatzeko botoia sakatuta edota linea ezabatu ezabatzeko botoia sakatuta.
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Proposamenaren gastuak
Atal honetan, proposamena gauzatzeko lehen atalean zehaztutakoez gain bestelako gastu
guztiak zehaztu behar dira. Beste gastu hauek, jada tipifikatuta azalduko dira, beti ere
zerrendan “Bestelakoak” aukera ere egongo delarik.

Taulako linea bakoitzari irudian agertzen den bezelako fitxa bat dagokio:
-

Fasea: taula nagusian agertzen den ataletako bat (goitibeherakoa)
Mota: zein tipologiatakoa izango den (goitibeherakoa)
Titularra: aliantzako zein kidek egingo duen gastua (goitibeherakoa)
Urtea: aurreko gastua zein urteri dagokion, lehendabizikoari ala bigarrenari
(goitibeherakoa)
Hornitzailea: dagokionean soilik
IKF-IFZ: hornitzailearenak, dagokionean soilik
Kontzeptua: ahalik eta adierazgarriena jarri ondo uler dadin
Zenbatekoa (BEZa barne): BEZa, entitatearentzat kengarria EZ den kasuetan soilik
gehituko da
Gehitu PDFa: aurrekontuak eta antzeko dokumentuak igotzeko

Hurrengo taula, berriz, automatikoki beteko da aurreko tauletan txertatutako
informazioarekin. Aurrekontu osoa, urteka eta kideka, gastu-moten arabera sailkatuta
agertuko da.
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Taula honetan ere gastuak gehitzeko botoia agertzen da, baina azaldu berri dugun botoi berbera da.

Dedikazioetan gertatzen zen bezela, taulako linea batetan sakatu eta linea horri dagokion fitxa
agertuko da, fitxa editatzeko edo ezabatzeko aukera izango delarik dagokion botoian sakatuta.

Diruz lagundu beharreko gastuak
Taula honetan, aliantzako kide bakoitzak gastu-mota bakoitzeko eskatuko duen zenbatekoa
adierazi behar da. Guztirakoak sistemak automatikoki kalkulatuko ditu.
Egiaztapenak
Oinarrietan agertzen diren diruz laguntzeko gastuekiko mugen laburpena da hau, oso kontutan
hartu beharrekoa.

Aurkezten den aurrekontua hobeto interpretatzeko aukera ematen duen aurrekontuaren
justifikazioa (gehienez 5.000 karaktere) *
Aurreko tauletan txertatu diren datuei buruzko edozein azalpen jartzeko unea,
proposamenaren aurrekontua hobeto ulertu eta justifikatu ahal izateko.
5) DOKUMENTAZIOA

Proiektua aurkezteko dokumentazioa (nahitaezkoa)
-

Dokumentazio guztia behar bezala igo dela egiaztatu.

Datu pertsonalen tratamenduari buruzko oinarrizko informazioa
Ez ahaztu informazio hau irakurri eta onartzen dela adieraztea, dagokion laukitxoa sakatuz.
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6. ATALA: OHIKO GALDERAK (FAQ)

Galdera
Testuingurua
Zein da deialdiaren
xedea eta
helburua?

Zer da aliantza?

Zein erakunde izan
daiteke aliantzako
koordinatzaile?

Erantzuna


Gipuzkoan bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzea eta
desberdintasunak murriztea, Nazio Batuen Garapen
Jasangarriko Helburuekin eta Agenda 2030arekin bat
etorriz.
 Era askotako eta sektore ezberdinetako eragilez osatutako
aliantzak finantzatzea, eredu berritzaileak bultzatzeko eta
eskalatzeko.
Informazio gehiago: oinarrietako 2. atala
 Aliantzak, proposamena gauzatzeko osatutako eragiletaldea eta beraien arteko akordioari egiten dio
erreferentzia.
 Aliantzak 3 erakunde izan behar ditu gutxienez, erakunde
koordinatzailea barne, zeinak irabazi-asmorik gabeko
erakundea izan behar duen.
Informazio gehiago: oinarrietako 4. atala
Irabazi asmorik gabeko edozein erakunde, Estatuko
Administrazio Orokorra, autonomia‐erkidegoetako
administrazioak, Gipuzkoako Foru Aldundia, mankomunitateak
eta udalak izan ezik. Adibidez:
 Irabazi-asmorik gabeko elkarteak eta fundazioak.
 Gipuzkoan kokatuta dauden titulartasun publikoko eta
pribatuko unibertsitateak eta haien erakunde elkartuak,
betiere irabazi-asmorik gabekoak badira.
 Gipuzkoako sare publiko eta itunduko lanbide-heziketako
zentroak eta horien elkarteak.
 Zientziaren, Teknologiaren eta Berrikuntzaren Euskal
Sareko erakundeak, Gipuzkoan jarduten dutenak eta
irabazi-asmorik ez dutenak.
 Gipuzkoan kokatutako irabazi asmorik gabeko merkataritza
sozietateak eta kooperatibak.
 Eskualdeko garapen-agentziak.
 Irabazi-asmorik gabeko erakunde gisa eratutako enpresaklusterrak.
Informazio gehiago: oinarrietako 5. atala

Sar al daiteke
nazioarteko
erakunde bat?
Posible al da
aliantzako beste
erakunde baten



Bai, Gipuzkoan jarduten badu.



Bai, posible da.
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mendeko den
erakunde batek
aliantzan parte
hartzea, baldin eta
gutxienez hiru
elkarren artean
independenteak
badira?
Zer da proiektusorta?

Proiektu-sortak,
aliantza
potentzialeko
erakunde bakoitzak,
planteatutako
desafioari
erantzuteko gai
dela justifikatzeko,
gauzatu dituen edo
gauzatzen ari den
proiektuak biltzen
al ditu?
Epeak
Zein da eskaerak
aurkezteko epea?



Proiektu-sorta, desafio bat lortzeko beharrezkoak diren
bide eta baliabide guztiak (sozialak, teknologikoak,
ekonomikoak eta know-how) biltzen eta antolatzen dituen
metodo gisa defini daiteke.
 Aliantzako erakundeek desafioari aurre egiteko
aurkeztutako ‘proiektu-multzoa’ hartzen du barne, elkarren
artean osagarriak izanik, desafioari erantzun holistikoa
emango dielarik.
 Metodo honetan, berrikuntza, sektore artekotasuna zein
aniztasuna dimentsioak eta prozesuen atzeraelikadura
inplizituki daude kudeaketa-ereduan.
 Aukeratutako desafioari erantzun ahal izateko aliantzak
egingo dituen jarduera guztiak biltzen ditu proiektu-sortak.
Informazio gehiago: oinarrietako 3. atala
 Ez. Proposamenean gauzatuko diren proiektuak bilduko
ditu.



Lehenengo faseari dagokion eskaera-epea 2022ko
maiatzaren 23an hasi da, 9:00etan, eta aurkezteko azken
eguna 2022ko uztailaren 8a izango da, 14:00etan.



Noiz ebatziko da
deialdia?

Bigarren faseari dagokion eskaera-epea 2022ko abuztuaren
9an hasiko da, 9:00etan, eta aurkezteko azken eguna
2022ko urriaren 24a izango da, 14:00etan.
Informazio gehiago: oinarrietako 8. atala
 Deialdiaren ebazpena 2022ko abenduaren 22an
jakinaraziko da. Hautatutako aliantzek 2023ko urtarrilaren
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6a arte izango dute beren proposamena finantzatzeko
baldintzen onarpena sinatzeko epea.
Informazio gehiago: oinarrietako 9. atala

Proposamenen
aurkezpena
Nola aurkeztu
behar dira
eskaerak?

Zenbat eskaera
aurkez ditzake
erakunde batek?

AURREKONTUA
Onartzen
diren
proiektuen
aurrekontuak
berrikusi
eta
murrizketarik egon
daiteke
edo
aurkeztutakoa
onartuko al da?
%20ko
kofinantzaketaren
zuriketa egin behar
da?

ZALANTZAK
Non
galdetu
daitezke zalantzak?



Eskaerak Kutxa Fundazioaren laguntza-atariaren bidez
egingo dira, atari horretan erregistratu ondoren, dagozkion
datu eta frogagiri guztiak aurkeztuz. Atarira Kutxa
Fundazioaren www.kutxa.eus webgunearen bidez sartu
ahal izango da, “DEIALDIAK” atalean.
Informazio gehiago: oinarrietako 8. atala
 Erakunde batek ezin izango du eskaera batean baino
gehiagotan parte hartu aliantzaren erakunde koordinatzaile
gisa, hau da, ezin izango du eskaera bat baino gehiago
aurkeztu. Entitate konplexuen kasuan, kasuan kasu
baloratuko da aurrez kontsulta eginez.
 Erakunde bat aliantza batean baino gehiagotan izan daiteke
kide, horietako batean erakunde koordinatzailea bada ere.
Informazio gehiago: oinarrietako 8. atala

Printzipioz,% 100 onartuko da, salbu eta berrikuspenean
gasturen bat justifikatuta ez dagoela uste bada. Kasu horretan,
kontsulta bat egingo da erabakia hartzeko.

Bai. Proiektuaren zuriketan proiektuaren %100 justifikatu
beharko da. Eskatutako gutxieneko % 20ko kofinantziazioa
entitatearenn funtsetatik, beste laguntza batzuetatik edo
gauzazko ekarpenetatik etor daiteke. Ezingo dira borondatezko
lanaren bidez justifikatu.



Deialdia kudeatzeko ardura duen taldearekin harremanetan
jartzeko posta elektronikoa erabiliko da hasieran
(laguntzak-aliantzan@kutxa.eus). Erakundea laguntzen
atarian erregistratu ondoren, aldiz, komunikaziorako
atariko kanalak erabiliko dira.
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