
2020-2021ean Arabako elkarte 
eta erakundeek garatu beharreko 
jardueretarako eta proiektuetarako 
Fundación Vital Fundazioaren 
hirugarren laguntza-deialdia

Gizarte arabarrari laguntzak helarazteko deialdi hau argitara 
eman du Vital Fundazioak, arabar guztien bizi-kalitatea ho-
betzera bideratutako proiektuei laguntza eman eta proiek-
tuok sustatzeko helburuz. Era berean, gardentasuna, parte 
hartzea berdintasun baldintzetan, eta Arabako gizarte ehu-
neko erakunde guztien arteko lehia askea sustatzeko konpro-
miso sendoa dugu.    

Vital Fundazioak, bere helburu eta balioekin koherentzian, 
ikuspegi solidariotik eta gaur egungotik garatzen du bere gi-
zarte ekintza, bertako biztanleen gizarte, ekonomia eta kul-
tura garapena bultzatuz. 

Vital Fundazioak 2020an egingo duen hirugarren deialdia da 
hau.

Hirugarren deialdi honetara aurkezten diren proiektuak hu-
rrengo 12 hilabeteetan zehar burutu ahal izango dira.

Lehenengo deialdiko oinarrietan zehaztu zenez, Arabako 
elkarte eta erakundeak aurten egingo diren hiru deialdieta-
tik bitara aurkez daitezke, eta deialdi bakoitzera proiektu 
bakarra aurkez dezakete.     

HIRUGARREN DEIALDIAREN OINARRIAK

1 Helburua: 2020rako hirugarren deialdi honek, laguntzak 
ematea du helburu, norgehiagoka erregimenean, euren jar-
duera Vital Fundazioaren jardun-eremuetan garatzen  du-
ten elkarte eta erakunde arabarren proiektuei eta jarduerei, 
eta lehentasunez, honako hauei: 

- Gizarte arloa: Mendekotasun eta desgaitasun arloetan 
ahulenei eta behartsuenei, baita euren zaintzaileei eta se-
nitartekoei, laguntza eman eta aukerak eskaintzen dizkie-
ten proiektuak eta jarduerak. Gizarteratzea eta pertsona 
guztien berdintasuna lortzera bideratutako proiektuak.

- Hezkuntza, prestakuntza eta enplegua: Haur, gazte eta na-
gusien prestakuntza integrala osatuko duten gaitasunen, 
jarreren eta balioen garapenerako hezkuntza jarduerak eta 
programak.                      

Lan-merkatuan sartzera bideratutako ekintzak, pres-
takuntza profesionala, lan-praktikak, prestakuntza-bekak, 
autoenplegu eta ekintzailetza proiektuen bidez.  

- Ikerketa, berrikuntza eta garapen teknologikoa: Ikerketa 
zientifiko eta tekniko programak, garapena eta berrikunt-
za, hainbat sektoretan, hezkuntza, industria, kultura, gizar-
tea, eta abar.  

- Kultura: Oro har kultura, eta zehatzago hartuta, bertako 
kultura, aisialdia, parte hartzea eta balio komunitarioak 
sustatzera, sortzaile berriei eta berrikuntzari, arteari eta 
abarri laguntza ematera bideratutako proiektu eta jardue-
ra soziokulturalak.

- Kirola: Oinarrizko kirola eta bere balioak, emakumezkoen 
kirola, inklusio-kirola eta herri kirola sustatzen duten 
proi ektuak.  

- Arabaren lurralde-garapena: Arabako Lurralde Histori-
koaren sustapen ekonomikoa eta soziala bultzatzen duten 
proiektuak eta ekimenak.   

- Ondarea eta Ingurumena. Ondare historiko kulturala eta in-
gurumen ondarea sustatzeko eta mantentzeko jarduerak 
eta programak.

2. Elkarte eta erakunde eskatzaileek nahitaez bete beharre-
ko baldintzak (baldintza horietako bat betetzen ez bada, 
aurkeztutako eskabidea baliogabetu egingo da): 

- Legez eratuta egon behar dute eta dagokien erregistroan 
inskribatuta, gutxienez urtebeteko antzinatasunaz.

- Irabazi asmorik gabeko erakunde izenpean eratuta egon 
behar dute, gizarte intereseko helburuak izan behar di-
tuzte eta euren jarduna Arabako lurralde historikoan 
burutu behar dute.

- Zerga eta lan betebeharretan egunean izan behar dute, 
eta urteko kontuak eta jarduera memoria aurkeztu behar 
dituzte.

- Aurkeztu duten proiektua kudeatzeko egitura eta ahal-
men nahikoa izan behar dute.

 - Erakundeak berak bere izenean izan behar du banku kon-
tua indarrean Kutxabanken.

3. Proiektuak: Elkarte edo erakunde bakoitzak proiektu 
bakarra aurkez dezake. Proiektu bakoitzak dagozkion xe-
hetasunak eta gastu nahiz sarreren aurrekontua ekarriko 
ditu.  

Aurkeztutako proposamenean, honako hauek balioetsiko 
dira modu positiboan proiektuetan:

- Vital Fundazioaren eginkizuna eta ikuspegiarekin nahiz 
bere jarduera-lerroekin bat etor daitezela  

- Fundazioaren lehentasunezko jarduera-arloetan kokatu 
daitezela

- Proiektuaren izaera berritzailea, konponbide berriak eta 
eraldaketa soziala sor ditzala

- beste erakunde batzuen laguntza izan dezatela 
- aurreikusitako gizarte-eragina eta onuradunen kopurua
- proiektuak Arabako gizartean izango duen ikusgaita-

suna 
- euskararen erabilera, genero berdintasuna, gizartera-

tzea eta boluntarioen lana susta dezatela  



4. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

- estatutu eguneratuak

- dagokion erregistroko inskripzioa

- identifikazio fiskaleko txartela

- ordezkaria: ahalordeak/NAN

- Kutxabankeko kontuaren titulartasun-ziurtagiria 

- aurrekontua duen proiektuaren deskribapen zehatza, aurrekon-
tu eta guzti, diru-sarrera eta gastu guztiak barne

- aurreikusitako gizarte-eraginaren fitxa, onuradun izan den per-
tsona kopurua eta guzti/Eragina nola neurtuko den 

5. Vital Fundazioaren ekarpen ekonomikoa

 Laguntzak ahalik eta proiektu kopuru handienari emateko, eta 
orientatzeko erreferentzia gisa, deialdi honen bitartez emango 
diren kopuruak honako hauek izango dira:

-50.000 €-tik gorako aurrekontua edo exekuzio-zenbatekoa guz-
tira duten proiektuak: VITAL Fundazioak emango duen laguntza, 
gehienez ere, aurrekontuaren % 40 artekoa izan daiteke.

-20.000 €-tik gorako eta 50.00 €-tik beherako aurrekontua edo exe-
kuzio-zenbatekoa guztira duten proiektuak: VITAL Fundazioak 
emango duen laguntza, gehienez ere, aurrekontuaren % 50 arte-
koa izan daiteke.

-20.000 €-tik beherako aurrekontua edo exekuzio-zenbatekoa guz-
tira duten proiektuak: VITAL Fundazioak emango duen laguntza, 
gehienez ere, aurrekontuaren % 90 artekoa izan daiteke.

Orotara finantzatuko den zenbatekoak, hala VITAL Fundazioak 
emandako laguntzetatik nola proiektuak jasotzen dituen beste 
laguntza osagarri batzuetatik lortu denak, ez du proiektuaren be-
hin betiko guztizko zenbatekoa gaindituko.

Eman zaion laguntzaren zenbatekoa eskatzaileak Kutxa-
banken titular duen kontu batean sartuta ordainduko da, 
epe bitan: % 75  gehienez, laguntza ematen denean lanki-
detza hitzarmena sinatzean, eta gainerakoa, proiektuaren 
amaierako exekuzio-memoria aurkeztu eta onartu ostean. 
Amaierako memoria hori, edozein kasutan ere, 2021eko urta-
rrilaren 31 baino lehen entregatu beharko da.

6. Proiektuen aurkezpena, epeak eta ebazpena

Proposamenak ahalik eta zehaztasun handienaz idatzi be-
har dira. Deialdi honi atxiki zaion eskaera-inprimakia bete 
behar da, eta proiektuaren deskripzioa eta kronograma eran 
 tsiko zaizkio, baita gastuen eta diru sarreren aurrekontua 
ere, eta web-orri honen bitartez igorriko da. 

2. puntuan nahitaezkotzat jotako baldintzaren bat betet-
zen ez bada, aurkeztutako eskabidea ez da onartuko. 

Laguntza-eskaerak aurkezteko epea 2020ko urriaren 1ean 
hasiko da, eta 2020ko urriaren 12ko 23:59 ean izango da aur-
kezteko muga-data.

Vital Fundazioaren Patronatuak proiektuak eta eman beha-
rreko laguntzak ebaluatuko ditu eta horiei buruzko ebazpe-
na aterako du 2020ko azaroaren 6an. Ebazpena zuzenean 
jakinaraziko zaio erakunde bakoitzari. Ebazpena positiboa 
bada, jakinarazpena egiten denetik gehienez ere 15 eguneko 
epea izango da eskatutako dokumentazioa aurkezteko. Epe 
horren barruan aurkezten ez bada, eskaera ezetsi egingo da.


