3. Eranskina
ESKABIDE EREDUA
Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Nafarroako toki entitateei dirulaguntzak emateko
deialdibat, 2021. urtean LGTBI+ arloko sustapen eta babes proiektuak egiteko.

ENTITATE ESKATZAILEAREN DATUAK
Entitatearen izena

Entitatearen IFZ

Nork aurkezten duen eskaera

Entitatean duen kargua

Helbidea

Herria

PK

Harremanetarako telefonoa

Posta elektronikoa, jakinarazpen eta komunikazioetarako

Hitzartutako eskaerak. Parte hartzen duten
herriak
Biztanleen kopurua. Guztira:
Emakumeak

Gizonak

E.B.

DATOS DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL PROYECTO
Izena

Abizenak

Laneko helbidea

Laneko udalerria

Harremanetarako telefonoa

Helbide elektronikoa

PK

ESKAERAREN MODALITATEA (proiektu bakar bat aurkezten ahalko da modalitate
bakoitzerako)
1.modalitatea

☐

21. modalitatea

☐

3. modalitatea

☐

4. modalitatea

☐

Tokia eta data:
SINADURA

1

Dirulaguntza 2. modalitaterako eskatzeko (LGTBI+ arloko plan lokal bat prestatzea), Nafarroako toki entitateek

herriko LGTBI+ arloko diagnostikoa izan beharko dute, 5 urtetiko gorako antzinatasuna izanen ez duena egin
zenetik.
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ESKATURIKO DOKUMENTAZIOA

☐
☐
☐
☐

ESKAERAREN EREDUA (3. ERANSKINA)
PROIEKTUARI BURUZKO INFORMAZIOA ETA AURREKONTUA (erantsitako eredua)
IDAZKARITZAREN ZIURTAGIRIA (4. ERANSKINA) GARDENTASUNARI BURUZKO
ADIERAZPENA (5. ERANSKINA).
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I. PROIEKTUARI BURUZKO INFORMAZIOA
Proiektuaren
izenburua
1. modalitatea: LGTBI+ arloko diagnostiko lokalak prestatzea.

☐

2. modalitatea: LGTBI+ arloko plan lokalak prestatzea.

☐

3. modalitatea: LGTBI+ arloko azterlan sektorialak prestatzea.

☐

4. modalitatea: LGTBI+ arloko jardueren programazioa diseinatu eta egitea.

☐

Modalitatea

Proiektuaren memoria (gehienez ere 5 orri)
1. modalitatean, LGTBI+ arloko diagnostikoen memoriak gutxienez informazio hau bilduko du:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Proiektuaren helburuak.
Azterketa soziodemografikoa.
Metodologia.
LGTBI+ herritarren eskariak eta beharrak identifikatzea.
Aztertzea nolako parte-hartzea duten LGTBI+ pertsonek udalerrian.
Politiken balorazioa eta egokitzapena.
Dauden zerbitzuak eta programak.
Jarduketa-ildoen zehaztapena.

2. modalitatean, LGTBI+ arloko plan lokalaren memoriak gutxienez informazio hau bilduko du:
a)
b)
c)
d)

LGTBI+ arloko egoeraren diagnostikoa udalerrian.
Helburuak
Metodologia
Jarduketen planifikazioa (hiru urterako, guxtienez). Planifikazio horrek hau jasoko du:helburuak, ildo
estrategikoak, arloak, adierazleak eta aurrekontu ekonomikoa.

3. modalitatean, azterlan sektorialen memoriak gutxienez informazio hau bilduko du:
a)
b)
c)
d)
e)

LGTBI+ arloko azterlan sektorialaren helburuak.
Metodologia.
Azterlanaren analisia.
LGTBI+ arloaren intzidentzia herrian.
Ondorioak

4. modalitatean, LGTBI+ arloko urteko programazioaren memoriak informazio hau bilduko du gutxienez:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Helburuak
Hartzaileak.
Jarduerak.
Lortu beharreko emaitzak.
Jarraipenerako adierazleak.
Aurrekontua.

Proiektuaren memoria beste dokumentu batean aurkez daiteke, bereizita. Kontuan hartu proiektuaren memoriak
dirulaguntzaren xedeko proiektuaren gaineko informazioa eta aurrekontua jasoko dituela BAKARRIK Ez da
beharrezkoa toki entitateak LGTBI+ berdintasunaren esparruan egiten diren jarduera guztiak aipatzea. Eskaeran
sartu ez diren beste jarduera batzuen gaineko informazioa jaso nahi izanez gero, eranskin batean aurkeztuko da,
informazio gehigarria izeneko epigrafe batean.
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II. PROIEKTUAREN AURREKONTUA





Aurrekontuak proposamenean sartutako jardueren gaineko informazioa baino ez du jasoko,
eta ez toki entitateak LGTBI+ berdintasunaren esparruan gastatu edo aurreikusitako
zenbatekoa. Proiektua justifikatzen denean gastu gisa justifikatu beharreko zenbatekoa
izanen da aurrekontu gisa aurkezten den guztirako zenbatekoa.
Ziurtagiri horiek aurkezteko azken eguna 2021eko urriaren 29a izanen da.
Egindako ordainketak frogatzea hartzen du bere barnean justifikazioak.

Gastuaren kategoria

€

Laguntza teknikoa
Hizlariek sortutako ordainsariak, bai eta hitzaldien ondoriozko joan- etorrietako eta
ostatuko dietak ere.
Jarduera egiteko beharrezkoak diren materialen gastuak
Diruz laguntzen diren jardueren publizitate eta argitalpen gastuak
Lokalen alokairuen eta ekipamenduen gastuak, edo jarduera garatzeko beharrezko
material suntsikorrarenak
Diruz lagundutako jarduerak egiten diren bitartean beren kabuz balia ezin
daitezkeen pertsonei arreta ematearen ondoriozko gastuak soilik (haurtzaindegia,
ludoteka, adinekoak zaintzea, eta abar)
Gastu finantzarioak eta aholkularitza juridiko edo finantzarioaren gastuak, baldin
eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta hura ongi prestatu
edo egiteko ezinbestekoak badira.
Proiektuarekin lotutako zeharkako gastuak (%10 gehienez ere)
GUZTIRA

€

______________(e)n, 2021(e)ko ______________aren _______ (e)an.

SINADURA
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