2022EKO DEIALDIA, 3. ERANSKINA: KIROL JARDUERA BEREZIAK ANTOLATZEKO
DIRULAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK, NORGEHIAGOAKO ERREGIMENEAN.
1. OINARRI ARAUTZAILEAK
Eranskin honi aplikatuko zaizkio irabazi asmorik gabeko klubei eta beste elkarte batzuei kirol-jarduera bereziak antolatzeko
kiroletako ordenantza arautzailean (3. eranskina) egindako aldaketak, beti ere, jarduera horiek Tolosako udalerrian antolatzen
baldin badira eta interesgarritzat jotzen baldin badira. Aldaketa horiek, 2018ko abenduaren 27an Udal Batzarrak egindako
Osoko Bilkuran onartutakoak dira eta 2020ko urtarrilaren 10ean Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuak.
Era berean, aplikatuko zaizkio 2017ko apirilaren 25an Udalbatzarrak onartu eta Gipuzkoako Aldizkari ofizialean 2017ko
uztailaren 7an argitaratutako diru laguntzen Udal Ordenantza Orokorra.
2.- PERTSONA EDO ENTITATE ONURADUNA
Aipatutako oinarrietan arautzen diren dirulaguntzen onuradunak dira irabazi asmorik gabeko kirol arloko Tolosako klub eta
elkarteak eta kirol federazio eta bestelako elkarteak, baldin eta euren helburuen artean kirolaren sustapena badago, naturan
kirola, mendi jarduerak, arrantza, ehiza, zikloturismoa edota beste edozein kirol praktika, lehiaketa izaera soilik ez duten
neurrian, antolatzen dituzten jardueren arabera. Hala dagokionean dirulaguntzan, pertsona fisikoek ere eskatu ahal izango
dituzte, dirulaguntzaren helburu diren jardueretako edo programetako bat antolatzeko asmoa badute.
Tolosako Udalaren dirulaguntza izandunak jasotzen dituzten onuradunek ezin dute dirulaguntza lerro honetan parte hartu.

3.- ESKAERAK ETA AURKEZTEKO EPEAK
2022 urtean, dirulaguntza horien eskaera egiteko 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) klubak jarduera-proeiktuaaren prebisioa aurkeztu beharko da (A3P inprimakia)
aurrekontua bertan txertatuz.
A3M memoria eta kontu zurigarria (balantzea eta fakturak), berriz, deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31 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. DOKUMENTAZIOA
Eskaerarekin batera ( deialdi honen 3. puntuan jasotakoaz gain) aurkeztu beharreko dokumentuak dira, oro har, oinarri
espezifikoetan (3. eranskinean) xedatutakoak.
Kasu guztietan derrigorrez aurkeztu beharko da:
.- Aurreikuspenak (A3P-inprimakia) eta aurrekontua
.- 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.
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Dokumentazio hori epe barruan aurkeztu ezean, diru-laguntza jasotzeko aukera galduko du eskatzaileak. Era berean, datuak
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.
*Dirulaguntza eskatu ahal izateko jardueraren aurrekontu gastua 1.500 € baino handiagoa izan beharko du.
5.-DIRULAGUNTZEN BANAKETARAKO IRIZPIDEAK
Dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko irizpideak oinarri espezifiko hauetan (3. eranskina https://udala.tolosa.eus/eu/zerbitzuak/
kirolak/udal-ordenantzak/kiroletako-dirulaguntzak-erregulatzeko-udal-ordenantza) xedatutakoak dira, honako adierazleen
arabera: urteurrenak, antolaketaren baliabideak (logistika), kirol maila, partehartze kopurua, aurrekontu eta defizitaren arteko
proportzioa, bertako kirolak, behar bereziak dituzten pertsonentzako jarduerak, balore erantsia berdintasunaren alde,
kultura aniztasuna.
Deialdi honetarako banatuko den kopuru osotik % 5 gordeko da, emakumeen eta gizonen berdintasunerako, martxoaren 3-ko
1/2022 Legea betetzeko. Eskatzaileek honako irizpideak bete beharko dituzte: antolatzaileen taldean gutxienez emakume bat
egotea, eta partehartzaileen % 25, gutxienez, emakumeak izatea.
Irizpideak betetzen dituzten eskatzaileen artean egingo da banaketa.
6.-BALORAZIO BATZORDEA
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 ORDAINKETA
Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da. Lehen zatia, ebazpenarekin batera, kopuru osoaren %75-koa izango da,
Dirulaguntzaren kitapenerako, hau da gelditzen den % 25a, elkarte eskatzaileak zuriketarako dokumentazioa aurkeztu
beharko du, deialdiaren hurrengo urteko urtarrilaren 31rako, beranduena ere, aurkeztu beharko du.
Data horretarik aurrera, aurkezterakoan arrazoitu gabeko atzerapenik gertatuz gero, dirulaguntzaren onuradun izateko
aukera guztiak galtzea ekarriko du.
Zuriketarako dokumentazioa gutxienez honako hau izango da:
.-Jardueraren memoria (A3M inprimakia)
.- Sarrera eta gastuen balantzea (BAL-KI inprimakia sinatuta)
.- Gastuen zerrenda zenbakitua (GAS-KI inprimakia)
.- Gastu-frogagiriak eta dagokien ordainagiriak
8.- FINANTZIAZIOA ETA AURREKONTUA
Baimendutako gastua, gehienez, 10.000 eurokoa da, aurrekontuko 1000.481.01.34100 kontu-sailaren kargura.
9. JAKINARAZTEA
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 dokumentazioa osagarria aurkeztu denetik sei hilabetetara izango da.
11.- BALDINTZAK EZ BETETZEA
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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 (3.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 beste inprimaki guztiak, A3P, A3M, BAL-KI y GAS-KI lotura honetan eskura daitezke: https://
www.tolosa.eus (udala atalean/tramiteak).
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