2022EKO DEIALDIA, 1. ERANSKINA: TOLOSAKO KIROL ELKARTE ETA TALDEEN URTEKO KIROL
JARDUERAK ETA EGITURAK SENDOTZEKO 2022EKO DIRULAGUNTZAK EMATEKO,
NORGEHIAGOAKO ERREGIMENEAN.

1. OINARRI ARAUTZAILEAK
Deialdi honi aplikatuko zaizkio irabazi asmorik gabeko kirol-talde eta klubei zuzendutako dirulaguntzen kiroletako ordenantza
arautzaileak 1.eranskinean xedatutakoa, haien egiturak indartzeko eta garatzeko eta beren jarduera gauzatu dezaten. Eranskin hau,
2021eko azaroaren 25ean Udal Batzarrak egindako Osoko Bilkuran onartua izan zen eta 2021eko abenduaren 9an Gipuzkoako
Aldizkari Ofizialean argitaratuak.
Era berean, aplikatuko zaizkio 2017ko apirilaren 25an Udalbatzarrak onartu eta Gipuzkoako Aldizkari ofizialean 2017ko
uztailaren 7an argitaratutako dirulaguntzen Udal Ordenantza Orokorra.
2.- PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNAK
Aipatutako oinarrietan arautzen diren diru-laguntzen onuradunak izango dira indarrean dagoen legediaren arabera eratuta
daudenak, Eusko Jaurlaritzako Kirol Erakundeen Erregistroan edo Elkarteen Erregistro Orokorrean izena emanda, eta Tolosan
egoitza soziala duten irabazi asmorik gabeko kirol arloko klubak eta elkarteak, baldin eta konprometituta badaude gizonen eta
emakumeen tratu- eta aukera-berdintasuna bultzatzen duten kiroletako eta jarduera fisikoko balio kohezitzaileekin. Era berean,
Gipuzkoan Eskola Kirolaren inguruan indarrean dagoen araudia betetze beharko dute.
3.- ESKAERAK ETA DOKUMENTAZIO OSAGARRIA AURKEZTEKO EPEAK
2022. urtean, dirulaguntza horien eskaera eta harekin joan behar duen dokumentazioa aurkezteko lehen eguna izango da deialdia
Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo eguna, eta argitaratu denetik 20 egun naturalak pasata itxiko da epea.
Eskaerarekin batera (DO10KI inprimakia) klubaren jardueren memoria aurkeztu beharko da (A1A inprimakia) eta kirol
denboraldiaren aurrekontua . Jarduera osagarririk antolatuz gero A3P inprimakiak ere eskaerarekin batera erantsiko dira.
A1M jardueren memoria eta kontu zurigarria (balantzea eta fakturak), berriz, deialdiaren urteko ekainaren 30 bitarte aurkeztu
ahal izango dira.
Ezinbestekoa da eskaera (inprimaki formala) eta dokumentazio osagarriak Tolosako Udalaren erregistroan aurkeztea, erregistro
telematiko bidez. Nolanahi ere, eskaerak aurkezteko prozedurari 2015/39 Administrazio Prozedura Arautzen duen Legearen 16.4
artikuluak xedatzen duena aplikatuko zaio.
4. DIRULAGUNTZA ESKATZEKO DOKUMENTAZIOA
Eskaerarekin batera ( deialdi honen 3. puntuan jasotakoaz gain) aurkeztu beharreko dokumentuak dira, oro har, oinarri
espezifikoetan (1. eranskinean) xedatutakoak.
Kasu guztietan derrigorrez aurkeztu beharko da:
.- Aurreikuspenak (A1A-inprimakia) eta aurrekontua (hala badagokio A3P jarduera bereziren bat antolatuko balitz)
.- Urteko jarduerak babestuko dituen erantzukizun asegurua ordainduta dagoela ziurtatzeko agiria.
.-Zergei dagozkien betebeharretan (Ogasuna) eta Gizarte Segurantzarekin eguneratuta daudelako ziurtagiriak,
dokumentazio horiek udalak ofizioz kontsultatzeari aurka agertu bada eskatzailea.
.- Elkarte edo erakundearen datu eguneratuak.
Eginiko eskaeretan edo haiekin batera aurkeztutako eranskinetan akatsen bat badago, interesatuei eskatuko zaie 10 eguneko epean
aurkitutako akatsak konpon ditzatela.
Dokumentazio hori epe barruan aurkeztu ezean, diru-laguntza jasotzeko aukera galduko du eskatzaileak. Era berean, datuak
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ezkutatuz gero, edo datu faltsuak emanez gero, diru-laguntzak jasotzeko aukera galduko du, eta hainbat kasutan, baita ondorengo
dirulaguntzak jasotzekoa ere.
Eskaeran agertzen diren datuak ez badira behar bezala egiaztatzen, ez dituzte aintzat hartuko eskaera baloratzerakoan.
5.-DIRULAGUNTZEN BANAKETARAKO IRIZPIDEAK
Dirulaguntzen
zenbatekoa
zehazteko
irizpideak
oinarri
espezifiko
hauetan
(1.eranskina
https://udala.tolosa.eus/eu/zerbitzuak/kirolak/udal-ordenantzak/kiroletako-dirulaguntzak-erregulatzeko-udal-ordenantza)
xedatutakoak dira, honako adierazleen arabera:
 Hemengo kirolen sustapena.
 Kirolariak : kopurua eta generoa (g/e).
 Lehiaketa-maila.
 Teknikoen kualifikazioa.
 Kirol egituren profesionalizazioa.
 Interesekotzat jotzen diren eta herritarren kirol eskaintza hobetzera bideratuta dauden ekimenak.
 Ondorengoa sustatzen duten ekimenak egitea: berdintasun-baloreak, kopuru orekatua, aniztasuna, erantzunkidetasuna, rolaniztasuna eta genero-nortasunak.
 Kirolean hasteko jarduerak (kirol eskolak) Eskola Kiroleko jarduera programa eta irizpideetara ondo egokitzea.
 Auto-finantzatzeko gaitasuna (gastuen eta diru-sarreren erlazioa).
 Balorazio plusak (desplazamenduak, emakumeez osatutako zuzendaritza batzordeak)
 Hitzarmenak eskola kirolarekin.
 Sariak-Trofeoak
Deialdi honetan banatuko den kopuru osotik % 5 gordeko da, emakumeen eta gizonen berdintasunerako martxoaren 3ko 1/2022
Legea betetzeko. Eskatzaileek honako irizpideak bete beharko dituzte: zuzendaritza taldea gutxienez emakume batez ostua egotea,
eta lizentzi kopuruaren % 10 emakumeena izatea.
Irizpideak betetzen dituzten eskatzaileen artean egingo da banaketa.
6.- TRAMITAZIOA ETA BALORAZIOA
Eskaeren balorazioa Herritarren arloko batzordeari dagokio. Balorazioa, departamentuko arduradunaren txostenean oinarrituko da.
Balorazio hori eta dirulaguntza emateko proposamena organo eskudunaren esku jarriko da, hark onar dezan.
7.-DIRULAGUNTZAREN JUSTIFIKAZIOA ETA ORDAINKETA
Emandako dirulaguntza likidatuko da onuradunak ondorengo dokumentuak aurkeztu ondoren. Aurkezteko epea, beranduena ere
deialdiaren urteko ekainaren 30 izango da.
.- Jardueraren memoria ( A1M inprimakia)
.- Sarrera eta gastuen balantzea (BAL-KI inprimakia sinatuta)
.- Gastuen zerrenda zenbakitua (GAS-KI fakturak inprimakia )
.- Dagokion kasuan, A3M jarduera berezien memoria
.- Gastu-frogagiriak dagokien ordainagiriarekin
*Langile eta kolaboratzaileen gastuak agiri hauen bidez egiaztatu ahal izango dira (nominak, TC1,TC2, 190 eredua)
Laguntzaren % 50 aurreratu ahal izango da, 1.eranskineko dirulaguntzaren ebazpenak dionaren arabera.
8.- FINANTZIAZIOA ETA AURREKONTUA
Baimendutako gastua , gehienez, 16.000 eurokoa da, aurrekontuko 1000.481.01.34100 kontu-sailaren kargura.
9. JAKINARAZTEA
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2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio-prozedura Erkidearenak, bere 45.1.b) artikuluan
ezarritakoaren arabera, deialdiaren ebazpena Dirulaguntzen Datu base nazionalean, Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta gardentasun atarian
argitaratuko da. Argitalpen horrek banakako jakinarazpena ordeztuko du, eta jakinarazpena egintzat joko da eta lege ondorioak izango
ditu ebazpena argitaratu eta biharamunetik.
10.-EBAZPENAREN EPEA
Prozedua ebazteko epea, eskaera eta honekin batera beharrezkoa den dokumentazioa (hau da urteko proiektua eta aurrekontua)
aurkezteko epea amaitu denetik sei hilabetetara izango da.
11.- BALDINTZAK EZ BETETZEA
Ondoren aipatzen diren egoeretako bat gertatuz gero, eskatzaileak jasotako diru-kopurua itzuli beharko du eta laguntza ordaindu
den unetik sortutako interesa ere ordaindu beharko du:
a) Deialdi honetan edo kontzesio-akordioak ezarri dituen epeak betetzen ez baditu.
b) Dirulaguntza ematerakoan arrazoi gisa hartu zen helburua betetzen ez badu.
c) Oinarri arautzaileak (1.eranskina) ezartzen dituen betebeharretako bat betetzen ez badu.
12.- DIRULAGUNTZEN ARAUDI ERREGULATZAILEA
Deialdi hau Tolosako Udalaren dirulaguntzen plan estrategikoan aurreikusita dago. Agiri honetako oinarriek zuzenduko dute, eta
hemen aurreikusten ez dena azaroaren 17ko 38/2003 Dirulaguntzen Lege Orokorrak.
ESKAERA EREDUA
Eskaera orria DO10KI, eta beharrezkoak diren A1A, A1M, A3P, A3M, BAL-KI eta GAS-KI inprimakiak lotura honetan eskura
daitezke: www.tolosa.eus (udala atalean/tramiteak)
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