GOGORA INSTITUTUAREN DIRULAGUNTZEN PLAN
ESTRATEGIKOA (2017-2020)
1.- SARRERA
1.A.- Aldez aurretiko gogoetak
Dirulaguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorrak (aurrerantzean, DLO), zioen azalpenean oro har eta
8. artikuluan zehazki, adierazten du administrazio publikoetako organoek eta dirulaguntzak ezartzeko
proposamena egiten duten erakunde guztiek Dirulaguntzen Plan Estrategikoa (aurrerantzean, DPE)
egin behar dutela dirulaguntzak ezarri baino lehen, eta plan estrategiko horretan honako alderdi hauek
zehaztu behar dituztela: plana aplikatzean lortu nahi dituzten helburu eta ondorioak, helburu zein
ondorio horiek lortzeko epea, aurreikusitako kostuak, eta finantzaketa-iturriak. Horretan guztian,
aurrekontu-egonkortasunerako

helburuak

bete

beharko

dituzte,

eta

publizitatearen,

gardentasunaren, lehiaren, objektibotasunaren, berdintasunaren eta bazterkeriarik ezaren
printzipioak bermatuko, bai eta helburuen efikazia eta baliabide publikoen esleipen zein erabilera
efizientea ere.
Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza Saileko Kontrol Ekonomikoko Bulegoaren 1/2015
Zirkularrak ezartzen duenez, «EAEko Auzitegi Nagusiak (Administrazioarekiko Auzietako Salak),
2015eko urtarrilaren 21eko 48/2015 Epaian, deusez deklaratu zuen Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta
Kulturako sailburuaren agindu bat, “ez baitzetorren ordenamendu juridikoarekin bat, dirulaguntza
ezarri aurretik ez onartzeagatik Dirulaguntzen Plan Estrategikorik”; alegia, ez zen bete Dirulaguntzei
buruzko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak xedatutakoa. Ondorioz, dagozkion DPEak egiteko
eta onartzeko neurriak ezarri behar dituzte EAEko Administrazio Orokorreko sailek eta dirulaguntzen
programak sustatzen dituzten haren erakunde autonomoek, ezen halako planik ez egoteak deusez
bihur ditzakeen dirulaguntzen deialdiak».

Beraz, «EAEko Administrazio Orokorreko sail guztiek, bai eta dirulaguntzen programak sustatzen
dituzten haren erakunde autonomoek ere, dagokien Dirulaguntzen Plan Estrategikoa onartu beharko
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dute, zeinak dirulaguntzei lotutako jardun osoaren berri emango baitu. Horretarako, kontuan izan
beharko dituzte EAEko aurrekontu orokorretako programen aurrekontu-memorietan jasotzen diren
helburu, ekintza eta adierazleak».
Hori guztia dela eta, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuak, Eusko
Jaurlaritzaren erakunde autonomoa izanik, Dirulaguntzen Plan Estrategiko hau prestatu du, DLOn
ezarritakoari jarraikiz.

1.B.- Izaera juridikoa
Dirulaguntzen Plan Estrategikoa kudeaketa-tresna programatiko bat da. Arau-mailarik ez duenez,
ez du sortzen ez eskubiderik ez betebeharrik onuradun izan daitezkeen horientzat, ez eta
Administrazioarentzat ere. Plana eraginkorra izan dadin, dirulaguntza ildo desberdinak jarri beharko
dira martxan; eta ekitaldi bakoitzeko aurrekontu-baliabideei ere begiratu behar zaie, besteak beste.
Plan hau, bestalde, GOGORA institutuaren politika antolatzeko tresna ere bada; hori horrela,
planaren helburua erabilera edo interes sozialeko jarduera bat sustatzea da, edo xede publiko bat
lortzeko bultzada ematea, horretarako dirulaguntzak emanda. Alde horretatik, lortu nahi dituen
interes publikoak eta planaren indarraldian eskuragarri izango dituen baliabideak aztertu ondoren,
GOGORA institutuak, efikazia- eta efizientzia-mailak hobetzearren, eskubidea izango du DPEn
bildutako dirulaguntzen programetan komenigarri jotzen dituen aldaketa guztiak egiteko, aintzat
hartuta DPEren urteroko berrikusketek, dirulaguntzen programa bakoitzean ezarritako adierazleak
bete diren egiaztatzeko azterketek edo bestelako inguruabarrek erakutsitakoa.
Bestalde, plana bultzatzen duen erakunde autonomoak eginiko jarraipen-txostenen eta Kontrol
Ekonomikoko Bulegoak igorritako txostenen emaitzetan ikusten bada dirulaguntza batzuek ez dituztela
helburuak espero bezala betetzen, edo inbertitutako baliabideen mailan ez dutela ematen emaitza
egokia, dirulaguntza horiek aldatu egin ahalko dira, edo efikazagoak eta efizienteagoak diren beste
batzuekin ordeztu, edota, hala badagokio, kendu.
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1.C.- Printzipio orokorrak
Dirulaguntzen arloko araudiak, baita administrazio publikoen arlokoak ere, jarduteko printzipio
orokor batzuk ezartzen ditu. Printzipio horiek plan estrategikoaren funtsezko osagaiak dira, eta
dirulaguntzen kudeaketan gidari izan behar dira.
a) Publizitatea eta lehia, aurrez deialdia eginez, eta lehia eta berdintasuna bermatuz funts
publikoak banatzeko orduan; nolanahi ere, aukera izango da dirulaguntzak zuzenean emateko
ere, aplikatzekoa den araudian ezarritakoaren arabera, aurrez aurrekontu nahikoa badago.
b) Objektibotasuna funts publikoak esleitzeko prozesuan.
c) Berdintasuna eta bazterkeriarik eza herritarren, sektoreen eta kolektiboen artean.
d) Gardentasuna baliabide publikoak esleitzeko prozesuan, hala dirulaguntzak ematean nola
emaitzak argitaratzean.
e) Helburuak betetzeko efikazia, emandako dirulaguntzen jarraipena egiteko eta kontrolatzeko
prozedura bat ezarrita.
f)

Baliabide publikoak esleitzeko eta erabiltzeko efizientzia, dirulaguntzak baloratuz eta
proiekturik efizienteenei esleituz.

Printzipio horiek guztiak GOGORA institutuaren dirulaguntzen lerro eta programa guztietan
aplikatuko dira.

2.- ESPARRU SUBJEKTIBOA ETA DENBORAZKOA
Dirulaguntzen Plan Estrategiko honetan, GOGORA institutuak kudeatzen dituen dirulaguntzak
daude bilduta, oinarritzat hartuz Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortzeko
azaroaren 27ko 4/2014 Legeak emandako eskumenak. Lege horretan xedatutakoaren arabera,
GOGORA izaera administratiboko erakunde autonomo bat da, eta administrazio orokorrean
memoriaren eta bizikidetzaren politika publikoa bultzatzeko erantzukizuna eta eginkizuna bere gain
dauzkan sailari atxikita dago, haren egitura organikoak ezarritako moduan.
4/2014 Legeak xedatzen duenaren arabera, honako eginkizun hauek izango ditu GOGORA
institutuak:
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Oroitzapena.



Kontserbazioa.



Ikerketa.



Prestakuntza.



Parte-hartzea eta zabalkundea.



Integrazioa.



Kontsulta.

Era berean, azaroaren 3ko 204/2015 Dekretuak, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen
Institutuaren Estatutuei buruzkoak, adierazten du eginkizun horiek berak garatzea dagokiola
institutuari.
DPE zuzenean dago lotuta GOGORAren 2017-2020 urteetarako Jarduera Planarekin; izan ere,
GOGORAk kudeatzen dituen dirulaguntza publikoei dagokien eremu espezifikoaren atal bat da. Horiek
horrela, GOGORAk ezarrita dituen helburu, ekimen eta proiektuetan inskribatuko da institutuak diruz
lagun dezakeen jarduera, dagokion aldi zehatzerako.
GOGORAren 2017-2020 urteetarako Jarduera Planak 3 helburu ditu ardatz:
-

Gogora Institutuaren proiektua sendotzea, kudeaketa-, ikerketa- eta zabalpen-azpiegitura
nagusiak finkatuz, eta beste memoria-instituzio eta -ekimen batzuekin dauden lankidetzaeremuak eta sinergiak definituz.

-

Memoria historikoaren egiaren aitorpen instituzionala eta frankismo-garaiko biktimen
memoriaren aintzatespen morala egiteko prozesuak burututzat jotzen laguntzea.

-

Udaleko instituzio, gizarte zibil, hezkuntza-sektore eta biktimekin gizartekotzea eta
partekatzea hurbileko memoriari buruzko elkarrizketa, baita horretaz egindako
hausnarketa kritiko eta anitzaren gizarte-balio, balio etiko eta pedagogikoei buruzkoa ere.

Helburuok 9 ekimenen eta 27 proiektuen bitartez bideratuko dira, eta haietan sartzen da
GOGORAren 2017-2020 tarteko jarduera-multzoa, baita Dirulaguntza Plan honetan jasotako
dirulaguntzen lerroak ere. Horregatik, erreferentzia egingo zaio DPE 2017-2020ri horietako bakoitzean.
Denborazkotasunari dagokionez, DPEk hiru urteko eperako aurreikuspenak jasoko dituela
ezartzen du Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onetsi zuen uztailaren 21eko
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887/2006 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluak. Erregelamendu horrek, dena den, ez du oinarrizko
izaerarik.
Horri dagokionez, komenigarritzat jotzen da DPE honen indarraldia bat egitea GOGORA
institutuaren Jarduteko Planaren indarraldiarekin, erakunde baten dirulaguntzen plan estrategikoa
ezinbestez izango baita haren jarduteko plan globalaren zati espezifiko bat; eta, GOGORAren kasuan,
beharrezkoa izango da haren jarduteko planak erreferentzia egitea Legebiltzarraren legegintzaldiekin
eta Eusko Jaurlaritzaren ondorengo agintaldiekin bat egiten dituzten aldiei, plan horiek definitu nahi
baitituzte Eusko Jaurlaritzaren jarduteko lerroak antolamendu-eremu zehatz batean. Dirulaguntzei
buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduko 11.4 artikuluak ez duenez oinarrizko izaera –planen
indarraldia hiru urtekoa izango dela xedatzen da bertan–, aukera daukagu GOGORA institutuaren
DPEren indarraldia egokien iruditzen zaizkigun irizpideen arabera moldatzeko.

3.- HELBURU OROKORRAK
Aurreko guztia aintzat hartuta, Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren bidez, helburu orokor hauek lortu
nahi ditugu:


Azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluan jasotako agindua betetzea; artikulu horrek
dirulaguntzak eman baino lehen dagokien plan estrategikoa onartzeko betebeharra ezartzen
die administrazio publikoen mendeko organo eta erakundeei.



GOGORA institutuak dirulaguntzen arloan izango duen plangintza estrategikoa zehaztea
dokumentu espezifiko batean, GOGORA institutuak bere jarduketa-eremuetan kudeatzen
dituen ildo eta laguntza-programa guztiak bilduz.



Tresna bateratu batean, GOGORA institutuak diruz lagun ditzakeen programa, helburu eta
aurrekontu-adierazle guztiak zehaztea, eta jarduera horien kostua adieraztea.

4.- DIRULAGUNTZA LERROAK
DPE honetan jasotako ildo estrategikoak zehaztuta daude dokumentu honen eranskinetan:


I. ERANSKINA. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
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ETA

DIRULAGUNTZA

LERROAK:




II. ERANSKINA. ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK:
AURREKONTU-KONPROMISOAK
ETA
FINANTZAKETAREN
EHUNEKOA,
FINANTZAKETA PUBLIKOA OROTARA HARTUTA
III. ERANSKINA. ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK: SEKTORE
HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

5.- GAUZATZEKO EPEAK
Oro har, dirulaguntzek urtebeteko gauzatze-epea izango dute, eta urte naturala izango da
justifikaziorako hautatuko den aldia.
Hala eta guztiz ere, kasu batzuetan, GOGORAren dirulaguntzako programek gauzatze-epe hori
gainditzea eskatzen dute —programak eragiten duen jarduerari edo horren eremu materiali buruzko
gorabeherengatik— edo gomendatzen dute. Horrelakoetan, beharrezko zehaztapenak espresuki
jasotzen dituzte bai dirulaguntza gauzatzen duten aurrekontuko partidek bai dirulaguntzen
deialdietako arauek, dirulaguntza gauzatzeko epea urtebetetik gorakoa izan dadin; eta gorako epe hori
esplizitatzen dute.

6.- EMANDAKO DIRULAGUNTZAK AURRETIK ORDAINTZEA
Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren 34. artikuluan aurreikusitakoaren arabera, «Kopuru
batzuk aurreratuta ordaindu ahal izango dira orobat; hau da, justifikazioa aurkeztu baino lehen ere
entregatu ahal izango dira, finantzaketa hori beharrezkoa baldin bada dirulaguntzaren helburu diren
jarduerak aurrera eramateko. Aukera hori eta bermeen araubidea espresuki aurreikusi beharko dira
dirulaguntza erregulatzen duen araudian». Deialdietako oinarrietan, kopuru batzuk aurrez ordaintzeko
aukera xedatu ahal izango da, arrazoi egokiak emanez, eta, betiere, dirulaguntza motaren
finantzaketa-beharren, onuradunen, eta jarduketa publiko guztiak gidatu behar dituzten efikazia eta
efizientzia printzipioen arabera.

7.- PLANAREN JARRAIPENA ETA EBALUAZIOA
Plan hau urtero eguneratuko dugu. Ekitaldi bakoitzeko apirilaren 30a baino lehen eguneratuko
da, EAEko Aurrekontu Orokorren Legeetan ezarritakoa aintzat hartuta.
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GOGORA institutua arduratuko da plan honen aplikazioa kontrolatzeaz eta emaitzak
ebaluatzeaz.

8.- AURREKO PLAN ESTRATEGIKOEN EBALUAZIOAREN EMAITZAK
GOGORAren lehen DPE 2016. urteari zegokion.
“GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein
pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren politika publikoa koordinatzeko” helburu
estrategikoaren barruan, 2 dirulaguntza ildo sartzen dira:
1. Gernikako Bakearen Museoaren jarduera finantzatzea.
2. Valentín de Foronda Institutuarekiko hitzarmena (EHU). Errepresio frankistaren biktimen
errolda (1936-1945).
1. dirulaguntza ildoak —“Gernikako Bakearen Museoaren jarduera finantzatzea”— 110.000,00
euro eduki zituen 2016an, hau da, finantzaketaren % 33,33 finantzaketa publikoaren globaletik.
Euskal

Autonomia

Erkidegoko

2016.

urteko

Aurrekontu

Orokorretan

izendapen

nominatiboetan aurreikusitako dirulaguntza hau instrumentalizatu zen GOGORAren zuzendariaren
ebazpenaren bidez; horretan, alderdi hauek jaso ziren, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c)
aurrekontu-partida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta
aurkeztu behar duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
Hura justifikatzeko, 2016. urteari dagozkion urteko kontuak eta auditoretza-txostena aurkeztu
ziren 2017-06-30 baino lehen.
Dirulaguntzen ildoaren jarraitutasunari dagokionez, 2017-2020 aldi osorako mantendu da, eta
urteko justifikazioak ere egin dira.
2. dirulaguntza lerroak —“Valentín de Foronda Institutuarekiko hitzarmena (EHU). Errepresio
frankistaren biktimen errolda (1936-1945)”— 35.000,00 euro eduki zituen 2016an, hau da,
finantzaketaren % 33,33 finantzaketa publikoaren globaletik.
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Euskal

Autonomia

Erkidegoko

2016.

urteko

Aurrekontu

Orokorretan

izendapen

nominatiboetan aurreikusitako dirulaguntza hau instrumentalizatu zen GOGORAren zuzendariaren
ebazpenaren bidez; horretan, alderdi hauek jaso ziren, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c)
aurrekontu-partida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta
aurkeztu behar duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
Horren justifikazioa egiteko, justifikazio-memoria bat aurkeztu zen 2016-12-31 baino lehen.
Memoria horretan, egindako gastuak eta jasotako diru-sarrerak zehaztu ziren, dagokien dokumentueuskarriarekin batera.
Dirulaguntzen ildoaren jarraitutasunari dagokionez, 2017-2020 epealdi osoan mantendu da,
eta urteko justifikazioak ere aurkeztu dira.

9.- DPE ONESTEA ETA ARGITARATZEA
Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren Estatutuak onesten dituen
204/2015 Dekretuak esleitutako eskumenetan oinarrituz onartu eta argitaratuko du GOGORA
institutuak Dirulaguntzen Plan Estrategikoa.
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I. ERANSKINA
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK:
HELBURUAK, EKINTZAK ETA ADIERAZLEAK
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.

1. DIRULAGUNTZA LERROA: Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren proiektu museologiko eta museografikoa ustiatzeko eta garatzeko aurrekontuaren
finantzaketa

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
1
.
HELBURUA: Koordinazioa beste memoria-instituzio batzuekin
h
e
l
b
u
r
EKINTZA: Koordinazioa eta elkarlana beste memoria-instituzio batzuekin: Bakearen
u
Museoa, Aieteko Bakearen Etxea eta Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroa
a
:Adierazlea: Ekintza kopurua
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2018

2017

2019

2020

130.000,00 €

110.000,00 €

110.000,00€

110.000,00€

1

1

1

1

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
2. DIRULAGUNTZA LERROA: Errepresio frankistaren biktimen errolda egitea (1936-1945)
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
INSTITUTUA

1
.
HELBURUA:
Memoria historikoaren egia argitzea
h
e
l
b
uEKINTZA:
r
uAdierazlea:
a
:

2017

35.000,00 €
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2018

35.000,00 €

2019

35.000,00 €

2020

35.000,00 €

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
3. DIRULAGUNTZA LERROA: 1936-1978 aldian, giza eskubideen urraketen gaineko oinarrizko txostenaren 3. fasea garatzea
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
2017
2018
INSTITUTUA

1
.
HELBURUA:
Memoria historikoaren egia argitzea
h
e
l
b
uEKINTZA: Giza eskubideen urraketen gaineko txostena garatzea (1936-78)
r
uAdierazlea: Azterlan kopurua
a
:

12

2019

2020

70.000,00 €

48.125,00 €

48.125,00 €

145.125,00 €

1

1

1

0

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
4. DIRULAGUNTZA LERROA: Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta ikertzea
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
2017
INSTITUTUA

1
.
HELBURUA:
Memoria historikoaren egia argitzea
h
e
l
b
uEKINTZA: Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta
r ikertzea
u
aAdierazleak:
: Gorpuak hobietatik ateratzeko saioen kopurua
Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonei txostenen kopurua
Ikerketa kopurua
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2018

85.000,00 €

5

2019

2020

95.000,00 €

95.000,00 €

95.000,00 €

1
377
1

2
236
1

2
250
1

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
5. DIRULAGUNTZA LERROA: Agirre Lehendakariari buruzko filma
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA

1
.
HELBURUA:
Agirre Lehendakariaren figuraren memoria berreskuratzea
h
e
l
bEKINTZA:
u
r Adierazlea:
u
a
:

14

2017

60.000,00 €

2018

0,00 €

2019

0,00 €

2020

0,00 €

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
6. DIRULAGUNTZA LERROA: Memoria historikoa eta memoriaren ibilbideak berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko dirulaguntzen deialdia
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
2017
2018
2019
2020
INSTITUTUA

1
.
HELBURUA:
Memoria historikoari buruzko lankidetza EAE-ko instituzioekin
h
e
l
b
uEKINTZA: Memoria historikoa eta memoriaren ibilbideak berreskuratzeko
r ekimenak, eta sinbologia frankista kentzea, udalekin elkarlanean.
u
aAdierazlea: Diru – laguntzen kopurua
:

15

30.000,00 €

60.000,00 €

60.000,00 €

137.500,00 €

10

23

27

40

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
7. DIRULAGUNTZA LERROA: Dokumentalak egiteko eta liburuak argitaratzeko dirulaguntzen deialdia
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
2017

1
.
HELBURUA:
Funts publiko bat sortzea azken garaiko memoriari buruz
h
e
l
bEKINTZA: Dokumentalak egiteko eta liburuak argitaratzeko dirulaguntzak
uemateko deialdia egitea
r
uAdierazlea:
aDiruz – lagundutako dokumental kopurua
: Diruz-lagundutako liburuen kopurua

16

2018

2019

2020

80.000,00 €

50.000,00 €

50.000,00 €

75.000,00 €

8
0

5
0

3
15

5
15

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
8. DIRULAGUNTZA LERROA: Memoria historikoaren eremuan dirulaguntzen deialdia egitea
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA

2017

1
.
HELBURUA:
Memoria historikoaren egia argitzea
105.000,00 €
h
e
l
bEKINTZA: Memoria-erakundeekin lankidetzan aritzea eta dirulaguntzetarako deia
uegitea
r
25
uAdierazlea: Diru – laguntzen kopurua
a
:

17

2018

2019

2020

80.000,00 €

80.000,00 €

112.500,00 €

18

20

45

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
9. DIRULAGUNTZA LERROA: Duintasunaren Kolunbarioa 2016 egiteko finantzaketa
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA

1
.
HELBURUA:
Memoria historikoaren egia argitzea
h
e
l
bEKINTZA:
u
r Adierazlea:
u
a
:

2017

102.656,00 €

18

2018

0,00 €

2019

0,00 €

2020

0,00 €

II. ERANSKINA
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK:
AURREKONTU-KONPROMISOAK ETA
FINANTZAKETAREN EHUNEKOA, FINANTZAKETA PUBLIKOA OROTARA HARTUTA
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko

1. DIRULAGUNTZA LERROA: Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren proiektu museologiko eta museografikoa ustiatzeko eta garatzeko aurrekontuaren
finantzaketa

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017

2018

2019

2020

Zenbatekoa (€)

%

Zenbatekoa (€)

%

Zenbatekoa (€)

%

Zenbatekoa (€)

%

4. kapitulua

130.000,00 €

% 37,14

110.000,00 €

% 33,33

110.000,00 €

% 33,33

110.000,00 €

% 33,33

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

130.000,00 €

0,00 €
% 37,14

20

110.000,00 €

0,00 €
% 33,33

110.000,00 €

0,00 €
% 33,33

110.000,00 €

% 33,33

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
2. DIRULAGUNTZA LERROA: Errepresio frankistaren biktimen errolda egitea (1936-1945)

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

35.000,00 €

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

35.000,00 €

2018
%

% 100

Zenbatekoa (€)

35.000,00 €

2019
%

% 100

0,00 €
% 100

21

35.000,00 €

Zenbatekoa (€)

35.000,00 €

2020
%

% 100

0,00 €
% 100

35.000,00 €

Zenbatekoa (€)

35.000,00 €

%

% 100

0,00 €
% 100

35.000,00 €

% 100

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
3. DIRULAGUNTZA LERROA: 1936-1978 aldian, giza eskubideen urraketen gaineko oinarrizko txostenaren 3. fasea garatzea

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

70.000,00 €

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

70.000,00 €

2018
%

% 58,33

Zenbatekoa (€)

48.125,00 €

2019
%

% 58,33

0,00 €
% 58,33

22

48.125,00 €

Zenbatekoa (€)

48.125,00 €

2020
%

Zenbatekoa (€)

%

% 58,33

145.125,00 €

58,33%

0,00 €
% 58,33

48.125,00 €

0,00 €
% 58,33

145.125,00 €

58,33%

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
4. DIRULAGUNTZA LERROA: Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta ikertzea

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

85.000,00 €

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

85.000,00 €

2018
%

% 100

Zenbatekoa (€)

95.000,00 €

2019
%

% 100

0,00 €
% 100

23

95.000,00 €

Zenbatekoa (€)

95.000,00 €

2020
%

% 100

0,00 €
% 100

95.000,00 €

Zenbatekoa (€)

95.000,00 €

%

% 100

0,00 €
% 100

95.000,00 €

% 100

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
5. DIRULAGUNTZA LERROA: Agirre Lehendakariari buruzko filma

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

60.000,00 €

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

60.000,00 €

2018
%

% 100

% 100

24

Zenbatekoa (€)

2019
%

Zenbatekoa (€)

2020
%

Zenbatekoa (€)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

%

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
6. DIRULAGUNTZA LERROA: Memoria historikoa eta memoriaren ibilbideak berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko dirulaguntzen deialdia

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

30.000,00 €

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

30.000,00 €

2018
%

% 100

Zenbatekoa (€)

45.000,00 €

2019
%

% 100

0,00 €
% 100

25

45.000,00 €

Zenbatekoa (€)

45.000,00 €

2020
%

Zenbatekoa (€)

%

% 100

137.500,00 €

% 100

0,00 €
% 100

45.000,00 €

0,00 €
% 100

137.500,00 €

% 100

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
7. DIRULAGUNTZA LERROA: Dokumentalak egiteko eta liburuak argitaratzeko dirulaguntzen deialdia

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

80.000,00 €

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

80.000,00 €

2018
%

% 100

Zenbatekoa (€)

50.000,00 €

2019
%

% 100

0,00 €
% 100

26

50.000,00 €

Zenbatekoa (€)

50.000,00 €

2020
%

% 100

0,00 €
% 100

50.000,00 €

Zenbatekoa (€)

75.000,00 €

%

% 100

0,00 €
% 100

75.000,00 €

% 100

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
8. DIRULAGUNTZA LERROA: Memoria historikoaren eremuan dirulaguntzen deialdia egitea

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017

2018

Zenbatekoa (€)

%

4. kapitulua

105.000,00 €

% 100

7. kapitulua

0,00 €

Guztira

105.000,00 €

Zenbatekoa (€)

71.667,00 €

2019
%

% 100

0,00 €
% 100

27

71.667,00 €

Zenbatekoa (€)

71.667,00 €

2020
%

Zenbatekoa (€)

%

% 100

112.500,00 €

% 100

0,00 €
% 100

71.667,00 €

0,00 €
% 100

112.500,00 €

% 100

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko
9. DIRULAGUNTZA LERROA: Duintasunaren Kolunbarioa 2016 egiteko finantzaketa

ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA:
4622
MEMORIAREN,
BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN
1
INSTITUTUA
.
h
e
l
b
u
r
u
a
:

2017
Zenbatekoa (€)

4. kapitulua

0,00 €

7. kapitulua

102.656,00 €

Guztira

102.656,00 €

2018
%

Zenbatekoa (€)

2019
%

Zenbatekoa (€)

2020
%

Zenbatekoa (€)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

% 100

0,00 €

0,00 €

0,00 €

% 100

0,00 €

0,00 €

0,00 €

28

%

III. ERANSKINA
ARDATZ ESTRATEGIKOAK ETA DIRULAGUNTZA LERROAK:
SEKTORE HARTZAILEAK ETA DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

29

HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
1. DIRULAGUNTZA LERROA: Gernikako Bakearen Museoa Fundazioaren proiektu museologiko eta museografikoa ustiatzeko eta garatzeko aurrekontuaren
finantzaketa
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa

Sektoreen identifikazioa
 Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua
Dirulaguntza emateko prozedura
ESLEIPEN ZUZENA
(dirulaguntza izenduna)

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan izendunen artean aurreikusitako dirulaguntza da.
Aurrekontu horien gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta aurkeztu behar
duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
2. DIRULAGUNTZA LERROA: Errepresio frankistaren biktimen errolda egitea (1936-1945)
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Unibertsitatea

Sektoreen identifikazioa
 EHUko Valentin de Foronda Gizarte Historiarako Institutua

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua
Dirulaguntza emateko prozedura
ESLEIPEN ZUZENA
(dirulaguntza izenduna)

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan izendunen artean aurreikusitako dirulaguntza da.
Aurrekontu horien gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta aurkeztu behar
duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria
integratuaren politika publikoa koordinatzeko.
3. DIRULAGUNTZA LERROA: 1936-1978 aldian, giza eskubideen urraketen gaineko oinarrizko txostenaren 3. fasea garatzea
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)
PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Unibertsitatea

Sektoreen identifikazioa
 Euskal Herriko Unibertsitatea

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua
Dirulaguntza emateko prozedura
ESLEIPEN ZUZENA
(dirulaguntza izenduna)

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan izendunen artean aurreikusitako dirulaguntza da.
Aurrekontu horien gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontu-partida; d)
kudeaketa-organoa; e) onuradunek haien gain hartzen dituzten konpromisoak eta aurkeztu behar duten
dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
4. DIRULAGUNTZA LERROA: Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta ikertzea
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Sektoreen identifikazioa
 Aranzadi Zientzia Elkartea

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua
Dirulaguntza emateko prozedura
ESLEIPEN ZUZENA
(dirulaguntza izenduna)

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan izendunen artean aurreikusitako dirulaguntza da.
Aurrekontu horien gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta aurkeztu behar
duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
5. DIRULAGUNTZA LERROA: Agirre Lehendakariari buruzko filma
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Enpresak

Sektoreen identifikazioa
 Agirre Egitasmoa AIE

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua
Dirulaguntza emateko prozedura
ESLEIPEN ZUZENA
(dirulaguntza izenduna)

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan izendunen artean aurreikusitako dirulaguntza da.
Aurrekontu horien gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta aurkeztu behar
duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
6. DIRULAGUNTZA LERROA: Memoria historikoa eta memoriaren ibilbideak berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko dirulaguntzen deialdia.
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
EAEko toki-erakundeak

Sektoreen identifikazioa
 Udalerriak

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua

Dirulaguntza emateko prozedura
DEIALDI PUBLIKOA

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan aurreikusitako deialdia da. Aurrekontu horien
gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta deialdiaren xedea zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunek haien gain hartzen dituzten konpromisoak eta aurkeztu
behar duten dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
7. DIRULAGUNTZA LERROA: Dokumentalak egiteko eta liburuak argitaratzeko dirulaguntzen deialdia
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Enpresak
• Autonomoak eta nortasun juridikorik
gabeko erakundeak
Irabazi – asmorik gabeko erakundeak

Sektoreen identifikazioa

 Enpresak
 Autonomoak eta nortasun juridikorik gabeko erakundeak
 Irabazi – asmorik gabeko erakundeak

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua

Dirulaguntza emateko prozedura
DEIALDI PUBLIKOA

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan aurreikusitako deialdia da. Aurrekontu horien
gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta deialdiaren xedea zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunek haien gain hartzen dituzten konpromisoak eta aurkeztu
behar duten dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
8. DIRULAGUNTZA LERROA: Memoria historikoaren eremuan dirulaguntzen deialdia egitea
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Sektoreen identifikazioa
 Irabazi-asmorik gabeko erakundeak

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua

Dirulaguntza emateko prozedura
DEIALDI PUBLIKOA

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan aurreikusitako deialdia da. Aurrekontu horien
gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta deialdiaren xedea zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunek haien gain hartzen dituzten konpromisoak eta aurkeztu
behar duten dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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HELBURU ESTRATEGIKOA: GOGORA institutuaren helburu bertsuak dauzkaten instituzio eta erakunde publiko zein pribatuekiko elkarlana sustatzea, memoria integratuaren
politika publikoa koordinatzeko.
9. DIRULAGUNTZA LERROA: Duintasunaren Kolunbarioa 2016 egiteko finantzaketa
ORGANOA: GOGORA (erakunde autonomoa)

PROGRAMA: 4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA
Sektore hartzaileak
EAEko toki-erakundeak

Sektoreen identifikazioa
 Elgoibarko udala

Dirulaguntza emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua
Dirulaguntza emateko prozedura
ESLEIPEN ZUZENA
(dirulaguntza izenduna)

Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontu orokorretan izendunen artean aurreikusitako dirulaguntza da.
Aurrekontu horien gastuen egoera-orrian, laguntzen aurrekontu-zuzkidura eta onuraduna zehazten dira.
GOGORA institutuaren zuzendariak onetsitako ebazpen baten bidez instrumentalizatzen dira dirulaguntzak.
Ebazpen horretan, alderdi hauek jaso behar dira, besteak beste: a) xedea; b) zenbatekoa; c) aurrekontupartida; d) kudeaketa-organoa; e) onuradunak bere gain hartzen dituen konpromisoak eta aurkeztu behar
duen dokumentazioa; f) ordaintzeko epeak; g) justifikatzeko modua.
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