IMPULSA-REN HIRUGARREN EDIZIOAREN OINARRIAK
ZER DA IMPULSA?
IMPULSA programa proiektu berritzaileak gauzatzen laguntzeko tresna izateko jaio zen, betiere
gizarteari zuzendutako proiektuak. Tresna hori, Podemos-Ahal Duguko kargu publikoen soldatazerbitzua ematea dela uste duten jendearen) soldataren mugak lanbide arteko gutxieneko
soldata hirukoizten du.
IMPULSAren hirugarren edizioak, irabazi-asmorik gabeko elkarteek bultzatuta gizarteari
zuzendutako ekimenak jasotzeko prest egoteaz gain, kategoria berri bat dakar: Hacemos programa.
edo herrietan lantzeko proiektuak aurkezteko aukera izango dute, horren helburua da herritarren
beharrei erreparatu, horiei erantzun, eta hainbat talderekin eta antolatutako herritarrekin saretzea.

EK ARPEN EKONOMIKO OROKORRA
Hirugarren edizio honetarako 500.000 euroko aurrekontua egongo da, eta modu honetan
banatuko da:
• Hacemos programa: 200.000 euro.
• IMPULSA zure herrialdea: 120.000 euro.
• Podemos-Ahal Dugu IMPULSA: 150.000 euro.
Hacemos programarentzat autonomia-erkidegoka emandako diru-laguntzak eta PodemosAhal Dugu IMPULSA kategoriaren oinarriak dokumentu honen amaierako eranskinean kontsulta
daitezke.
Aurrekontu osoa banatuko ez balitz, soberakina IMPULSAren hurrengo edizioetarako gordeko
litzateke.

gastuak ordaintzeko erabiliko dira.
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ZURE AUZO/HERRIKO HACEMOS PROGRAMA
I) Helburuak
Hacemos

Era berean, ekimenerako giroa sortzea eta mobilizatzea lortu nahi da, gertuko esparruan;
auzotarrak batu, ukitzen dituzten arazoak hauteman eta horiek modu bateratuan konpontzeko.

II) Lehentasunezko ildoak
Aurkeztuko diren proiektuak deialdiaren helburuak bete beharko dituzte. Gainera, gehienez
honako gai hauetako hirurekin izan beharko dute lotura:
• Artea eta kultura
• Hezkuntza
• Genero-berdintasuna
• Laguntza juridikoa
• Gizarteratzea
• Osasuna eta kirola
• Ingurumena
• Gizarte ekonomia
• I+G+b eta teknologia berriak.

III) Ekarpen ekonomikoa
Esan bezala, 200.000 euro izango dira Hacemos programarentzako, eta diru hori 3.000 euroko
1
. Diruaren banaketa, autonomia-erkidegoko, irizpide hauen

•
•
batzuekin batera aurkeztu zen erkidegoetan, boto kopuru osoa hartuko da kontuan.

adina proiektu autonomia-erkidegoko, autonomia-erkidego horretako soberakina IMPULSAren
hurrengo edizioetarako gordeko da.

1.
PULSAren hurrengo edizioetarako gordeko dira —gainerako soberakinekin batera—.
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IV) Baldintzak

1. Irabazi-asmorik gabeko elkarteek. Horiek aurkeztutako proiektuak Udalerriko

bermea onartuko da. Berme hori «IMPULSA ziurtagiria» jasota egiaztatuko da, hor
agertuko da proiektuarekiko babes esplizitua, baita proiektuan parte hartuko duten
halakorik balitz.
2. Taldeek edo plataformek. Horiek aurkeztutako proiektuak Udalerriko Herritar
behar du. Berme hori «IMPULSA ziurtagiria» jasota egiaztatuko da, hor agertuko da
proiektuarekiko babes esplizitua, baita proiektuan parte hartuko duten Udalerriko
balitz.
3.
Proiektua hautatua izaten bada, onarpena jasotzen duten pertsona horiek talde
4.
baten izenean edo talde baten izenean aurkez daitezke, baina ez Udalerriko

jasotzen duten pertsona horiek talde independente bat osatu beharko dute,

elkartearen zuzendaritza-batzordean.
5. Elkarte moduan osatuta dauden “Moretxeek”, proiektua gauzatuko den inguruko

Aurreko kasuetan, legezko arrazoiengatik, pertsona onuradunak ez badaude pertsona juridiko
moduan osatuta, elkarte bat osatu beharko dute; horretarako, dagokien eskaera aurkeztu beharko
dute Administrazioan, deialdiaren behin betiko emaitzak argitaratu eta hamar egun naturaleko
epearen barruan.
Elkarte hori alderditik erabat bereizita egon beharko da, baita etorkizunean alderditik osatzen
diren elkarteetatik ere.
Diru-laguntza ematea elkartearen sorrerak baldintzatzen du, hau da, elkarteak izena emanda
egon behar du dagokion erregistroan eta Podemos-Ahal Duguk eskatutako dokumentazio

Onuradunek honako aipamen hauek jarri beharko dituzte beren komunikazioetan, dokumentuetan,
nabarmenean): «Hacemos + auzoa/herria», «Podemos-Ahal Dugu IMPULSA» logotipoa eta

jaso zuten elkarte edo taldeak, ezta lehenengo edizioan Estatuko kategorian diru-laguntza jaso
zutenak ere.
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V) Eskaera aurkezteko baldintza formalak
1. Eskaeraren aurkezpena soilik online egingo da. Eskatzaileek http://participa.podemos.info/impulsa
plataforman urriaren 24tik aurrera egongo den formularioa bete beharko dute eta honako agiri hauek
gehitu beharko dituzte:
1.1.
aurkezten duten irabazi-asmorik gabeko elkarteek:
•
•
eta diruzaina).
• Elkartearen inskripzioa dagokion erregistroan.
•
zigilatuak).
• «IMPULSA ziurtagiria», horren bidez erakutsiko da Udalerriko Herritar

•
adierazten duen adierazpena zin eginda. Behin deialdiaren emaitzak
eta Gizarte Segurantzako betebehar laboralak eguneratuta dituela erakusten
duten ziurtagiriak. Onuradunak zorrak balitu, diru-laguntza ezeztatuko
litzaioke eta, dagokion autonomia-erkidegoan, ebaluazioko puntuazioaren
arabera hurrengo proiektuari emango litzaioke diru-laguntza hori.
• Elkarteak urtebete baino gehiago badu, aurreko urteko jardueren memoria
aurkeztu beharko da.
1.2.
aurkezten duten talde edo plataformek:
• «IMPULSA ziurtagiria», horren bidez erakutsiko da Udalerriko Herritar
• Presidente, idazkari eta diruzainaren karguak izango dituzten hiru pertsonek
zin egindako adierazpena, elkartea osatzea hitzemango dute bertan.
•
ordezkariak).
1.3.
• Autonomia Erakundeko Idazkariak edo, halakorik ezean, Estatuko Erakundeko
• Presidente, idazkari eta diruzainaren karguak izango dituzten hiru pertsonek
zin egindako adierazpena, elkartea osatzea hitzemango dute bertan.
• Hacemos
elkartearen presidente, idazkari eta diruzainaren karguak izango dituztenena
•
bermea.
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1.4.
•
• Presidente, idazkari eta diruzainaren karguak izango dituzten hiru pertsonek
zin egindako adierazpena, elkartea osatzea hitzemango dute bertan. Hiru
• Hacemos
elkartearen presidente, idazkari eta diruzainaren karguak izango dituztenena

1.5. Elkarte moduan osatuta dauden “Moretxeentzat”:
•
•
eta diruzaina).
• Elkartearen inskripzioa dagokion erregistroan.
•
zigilatuak).
•
loturarik, elkarlanerako akordioa adierazten duen dokumentua erakutsi

• “Moretxe”arekin eta aurkeztutako proiektuarekin elkarlana bermatuko duen
•
adierazten duen adierazpena zin eginda. Behin deialdiaren emaitzak
eta Gizarte Segurantzako betebehar laboralak eguneratuta dituela erakusten
duten ziurtagiriak. Onuradunak zorrak balitu, diru-laguntza ezeztatuko
litzaioke eta, dagokion autonomia-erkidegoan, ebaluazioko puntuazioaren
arabera hurrengo proiektuari emango litzaioke diru-laguntza hori.
• Elkarteak urtebete baino gehiago badu, aurreko urteko jardueren memoria
aurkeztu beharko da.
2. Legezko dokumentuez gain, inprimaki bat bete beharko da, baita aurretik ezarritako txantiloi
eredu batzuk ere, dokumentazio hau jasotzen dutenak:
• Proiektuaren inprimakia
• 1. eranskina: Lurraldearen mapatzea
• 2. eranskina: Proiektuaren laburpena
•
• 4. eranskina: Jarduerak eta baliabideak
• 5. eranskina: Gastuen eta diru-sarreren aurrekontua.
3. Proiektuak Estatuko lurraldeetako edozein hizkuntzatan aurkez daitezke gerora digitalean
argitaratzeko eta, aldi berean, inprimakian jasotzen den informazioaren gaztelaniazko kopia bat
bidali beharko da IMPULSAko Batzorde Ebaluatzailearen ebaluazio-prozesurako.
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VI) Aurkezteko epea

VII) Proiektuak balioesteko irizpideak
Automatikoki baliogabetzeko arrazoiak izango dira honako hauek: aurkeztutako proiektuak
edo eskaria egiten duen elkarteak eskatutako baldintzak ez betetzea; giza eskubideak ez

ebaluazio-fasera igaroko dira.
Ebaluazio-fasean zehar IMPULSAko Batzorde Ebaluatzaileak edizio honetako oinarrien eta
irizpideak):
a)

b)
Eranskinean («Hacemos programaren ebaluazio-irizpideak») kontsulta daitezke bloke
bakoitzeko irizpide zehatzak.
Balioesteko baldintza bat, bideragarritasun teknikoari dagokiona, lurraldearen mapatze bat
funtsezkoa da lurraldearen mapatzea eginda edukitzea. Oraindik egin ez bada, metodologia
horrekin lanean hastea aholkatzen da oinarri hauek argitaratu bezain laster eta proiektuaren
izen-ematea egin artean. .

VIII) Ordaingarriak diren gastuak
IMPULSAk proiektua gauzatzeko egiten diren ekimenen gastuak soilik ordainduko ditu.
Proiektu guztientzat:
• Ezingo dira aurkeztu langileak edo langile autonomoak kontratatzea soilik helburu
duten proposamenak.
•

soilik helburu
duten proposamenak.

•
telefonoa, argindarra, etab.).
• Ez da onartuko zerbitzuak azpikontratatzea.

IX) Proiektuak gauzatzeko epea
Derrigorrezkoa da jasotako diru-laguntza, gehienez ere, bederatzi hilabeteko epean inbertitzea
aurkeztutako proiektuan2, eta hori, gehienez ere, lehen diru-laguntza jaso eta hilabetera hasiko da.
Ezingo dira gehitu deialdiaren emaitzak argitaratu aurretik egindako gastuak, ezta hitzarmena
amaitu ondorengoak ere.

2
luzatzeko aukera egongo da.
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X) Proiektuak ebaluatzeko sistema eta epeak
Idazkaritzako eta Gizarte Mugimenduen Idazkaritzako profesionalek eta Podemos-Ahal Duguko
proiektuak ebaluatzeaz, IV. puntuan aipatutako eta eranskinean zehaztutako irizpideen arabera..
Ebaluazio hori amaitutakoan, proiektuen behin-behineko zerrenda egingo da eta bakoitzak

Abenduaren 13tik 15era ebaluazioko emaitzak egiaztatzeko epea zabalduko da,
horretarako eskatzaileek IMPULSAko Talde Teknikoarekin jarri beharko dute harremanetan
programahacemos@podemos.info helbidearen bitartez.

zerrenda, autonomia-erkidego bakoitzeko hautatutako proiektuak jasoko dituena.
Deialdiaren ebazpenari ezingo zaio apelaziorik jarri.

XI) Emandako laguntzaren formalizazioa
1. 3.000 eurorainoko diru-laguntza emango da elkarteko eta proiektuko.
2. Laguntzen ebazpenaren berri emandakoan, Podemos-Ahal Dugu alderdi politikoak eta
hautatutako proiektuak aurkeztu dituzten elkarteek elkarlanerako hitzarmen bat sinatuko dute
agiri honetako oinarriak eta egungo legeria oinarri hartuta.
3. Dokumentu horretan zehaztuko dira bi aldeen betebeharrak eta eskubideak, eta atal hauek
izango ditu:
3.1. Proiektua hasteko eta amaitzeko epeak.
3.2. Emandako laguntzaren zenbatekoa.
3.3.
3.4. Ordaintzeko modua.
3.5. Proiektuaren jarraipena.
4.
elkarlanerako hitzarmena sinatu eta, gehienez ere, sei hilabeteko epean. Gainerakoa bi epetan
ordainduko da: lehenbizi, proiektuaren erdiko faseko txostena IMPULSAko Talde Teknikoak jaso

5.
elkarteko legezko ordezkariak sinatutako elkarlanerako hitzarmena eta legezko dokumentazioa
hilabetera jasotzen da gutxi gorabehera.
6. IMPULSAko Talde Teknikoak eskatutako eta agiri honetako oinarrietan zehaztutako
dokumentazioa bidali ezean, edo memorian aurkeztutako proiektua bete dela frogatu ezean,
elkarteak eta proiektuaren arduradunek jasotako diru-laguntza oso-osorik itzuli beharko dute.
7. Eskatzaileek IMPULSAko Talde Teknikoak onartutako proiektuen jarraipena egingo duela jakin
eta onartuko dute, eta konpromisoa hartuko dute proiektuaren garapenari buruz Talde Teknikoak
eskatutako informazioa emateko.
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8.
jarduera erraztuko dute; eta, Podemos-Ahal Duguko Parte Hartze Sailak bereziki eskatutako
kasuetan, aldian behin ebaluatuko duen talde bat osatuko da kasu horien bilakaeraren berri
gardentasunez emateko.
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IMPULSA ZURE HERRIALDEA
I) Helburua
IMPULSA zure herrialdea kategoriak estatuan lau proiektu bultzatu nahi ditu, gizartearen
garapenean lagundu eta gizarte justuagoa, berdintasun gehiagokoa eta demokratikoagoa lortzea
helburu izango duten proiektuak. Proiektu hauen jarduera-eremua gertukoa izan daiteke, baina

II) Lehentasunezko ildoak
Aurkezten diren proiektuek deialdiaren helburuarekin bat egin beharko dute eta, gainera, gai
hauetako bat izan beharko dute:
1. Artea eta kultura

elkarlanean egindako eta gizarteari zuzenduriko esperientziei ere eragiten die, bizitza duin baten
garapen-, hezkuntza- eta integrazio-beharrak asetzera bideratutako esperientziei, hain zuzen
ere. Arte- eta kultura-espazio berriak sortzea garapenaren eta zoriontasunaren aldeko apustua
egitea da; horregatik lehentasun bat da.
2. I+G+b eta teknologia berriak

bizi-itxaropena eta -kalitatea ere zehazten du. Ideiek eta ikerketak herritarren babesa behar dute,
ondoren horrek onurak ekarriko baititu hezkuntza-metodoetara, osasun-tekniketara eta enpresen
garapenera. Sortu, ikertu eta berritzen dutenei laguntzeko dagoen borondateak zehaztuko du

Era berean, Podemos-Ahal Duguk kategoria honetako proiektuek helburu hauek lortzea nahi du,
zeharka:
1. Herritarren parte-hartzea sustatu.
2. Balioetan oinarritutako hezkuntza bultzatu.
3. Proiektuak zuzenean eragiten dien pertsonen bizi-baldintzak hobetu.
4. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu.
5. Lekuan lekukoa eta jasangarria den ekonomia-eredua sustatu.

dira, beraz, askotarikoak izango direla aurreikus daiteke.

III) Kategoria honentzako ekarpen ekonomikoa
Estatu mailan lau proiektu bultzatuko dira eta bakoitzak 30.000 eurorainoko diru-laguntza
jasoko du.
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IV) Kategoria honetan parte hartzeko baldintzak
Baldintza hauek betetzen dituzten elkarteek izango dute kategoria honetan parte hartzeko aukera:
1. Gizartearen interesekoak diren helburuak dituzten irabazi-asmorik gabeko elkarte
kooperatibak).
2. Dagokien erregistroan izena emanda egotea.
3. Espainian helbideratua egotea eta bertan gauzatuko den proiektua aurkeztea.
4.
5. Proiektua gauzatzeko beharrezko gaitasun teknikoa eta gizatiarra erakustea:
proiektuaren elkarte eta pertsona bultzatzaileek beharrezko egitura eta gaitasuna
izatea hautatutako proiektua modu bideragarrian kudeatzeko.
6. Gutxienez, duela urtebete sortua izatea.
7. Alderdi politikoekin zerikusirik ez duen erakundea izatea.
8. Informazioa eguneratuta duen web-orri, blog edo antzerako zerbait izatea.
9. Ezin izango dira IMPULSA programaren hirugarren edizioaren kategoria honetara
aurkeztu aurreko edizioren batean garaile izan ziren erakundeak, bigarren edizioko
Podemos-Ahal Dugu IMPULSA kategoriako erakunde irabazleak izan ezik.

V) Eskaera aurkezteko baldintza formalak
Eskaeraren aurkezpena soilik online egingo da. Eskatzaileek http://participa.podemos.info/impulsa
plataforman urriaren 24tik aurrera egongo den formularioa bete beharko dute eta honako agiri hauek
gehitu beharko dituzte:
1.
dokumentazioarekin batera erakutsiko dena.
2. Erakundearen logoa.
3.
4. Erakunde eskatzailearen inskripzioa dagokion erregistroan.
5.
zigilatuak).
6.
7.
hamabi hilabete).
8. Gizarte Segurantzaren ziurtagiri bat, betebehar laboralak eguneratuta dauzkala
sei edo hamabi hilabete). Erakundea ez badago Gizarte Segurantzan izena emanda,
«Gizarte Segurantzaren sistemaren barruan enpresari bezala izena eman gabe
egotearen txostena» gehitu beharko da.
9. Erakundearen azken jardueraren ekintzen memoria.
10. Erakundearen azken jardueraren memoria ekonomikoa.
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VI) Aurkezteko epea

VII) Proiektuak balioesteko irizpideak
Automatikoki baliogabetzeko arrazoiak izango dira honako hauek: aurkeztutako proiektuak edo
erakunde eskatzaileak eskatutako baldintzak ez betetzea; giza eskubideak ez errespetatzea; edo

ebaluazio-fasera igaroko dira.
Ebaluazio-fasean zehar IMPULSAko Talde Teknikoak edizio honetako oinarrien eta honako
irizpideak):
a)
b)
Eranskinean («IMPULSA zure herrialdea proiektuen ebaluazio-irizpideak») kontsulta daitezke
bloke bakoitzeko irizpide zehatzak.

VIII) Ordaingarriak diren gastuak
IMPULSAk proiektua gauzatzeko egiten diren ekimenen gastuak soilik ordainduko ditu.
Ez ditu IMPULSAk ordainduko:
1. Erakunde batentzat diru-laguntza soilik diren proposamenak, ez ohiko mantenu eta

egoitzarako ekipamendua, etab.).
2. Langileak edo langile autonomoak kontratatzea soilik helburu duten proposamenak.
3.
gastuak, proiektuarekin loturarik ez dutenak.
4.
5. Ez da onartuko zerbitzuak azpikontratatzea.
Gastuen aurrekontuari dagokionez, nahitaez bi baliabide hauetarako erabili beharko dira gastuak:

IX) Proiektuak gauzatzeko epea
Jasotako diru-laguntza proiektua gauzatu bitartean inbertitu behar da, eta horrek hamabi
hilabeteko iraupena izango du gutxi gorabehera3. Proiektua lehen ordainketa jaso eta hilabetera
hasi beharko da, gehienez ere.

3
luzatzeko aukera egongo da.
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No podrán imputarse gastos anteriores a la fecha de publicación de los resultados de la Ezingo
dira gehitu deialdiaren emaitzak argitaratu aurretik egindako gastuak, ezta hitzarmena amaitu
ondorengoak ere.

X) Proiektu irabazleak hautatzeko sistema
Lehen fasea. Ebaluazioa (2016ko azaroaren 15etik abenduaren 11ra)
IMPULSAko Talde Teknikoa arduratuko da baldintza guztiak betetzen dituzten proiektuak
ebaluatzeaz eta, agiri honetako oinarrietan ezarritako irizpideen arabera, ranking bat egingo da
proiektu bakoitzaren puntuazioarekin.
Bozketa fasera igaroko dira gutxienez 60/100 puntu lortzen dituzten proiektuak, puntu horietatik
gutxienez 20 «Erakunde eskatzailearekin zerikusia duten irizpideak» blokekoak izan beharko dira
eta 30 «Aurkeztutako proiektuarekin zerikusia duten irizpideak» blokekoak
Ebaluazioaren emaitzak eta rankinga
podemos.info/.

https://impulsa.

Bigarren fasea. Bozketak (2016ko abenduaren 15etik 18ra)
Bozketa-prozesu bat zabalduko da Podemos-Ahal Dugun izena emanda daudenek bi
kategorietako bi proiektu irabazleak hautatu ditzaten.
Hirugarren fasea. Emaitzak (2016ko abenduaren 19tik aurrera)
Bozketen emaitzak http://impulsa.podemos.info/ web-orrian kontsultatzeko aukera egongo da
edo helbide elektronikoa erabiliko da.
Deialdiaren prozesuan zehar helbide elektronikoa sarri begiratzea aholkatzen da.
Deialdiaren ebazpenari ezingo zaio apelaziorik jarri.

XI) Emandako laguntzaren formalizazioa
1. Laguntzen ebazpenaren berri emandakoan, Podemos-Ahal Dugu alderdi politikoak eta
proiektu irabazleak aurkeztu dituzten lau erakundeek elkarlanerako hitzarmen bat sinatuko dute
agiri honetako oinarriak eta egungo legeria oinarri hartuta.
2. Dokumentu horretan zehaztuko dira bi aldeen betebeharrak eta eskubideak, eta atal hauek
izango ditu:
2.1. Proiektua hasteko eta amaitzeko epeak.
2.2. Emandako laguntzaren zenbatekoa.
2.3.
2.4. Ordaintzeko modua.
2.5. Proiektuaren jarraipena.
3.
jasoko dute bozketen emaitzak argitaratu eta erakundearen legezko ordezkariak sinatutako
elkarlanerako hitzarmena eta legezko dokumentazioa IMPULSAko Talde Teknikoari bidali eta,
gehienez ere, sei hilabeteko epean. Gainerakoa bi epetan ordainduko da: lehenbizi, proiektuaren
erdiko faseko txostena IMPULSAko Talde Teknikoak jaso eta ebaluatutakoan eta lehen
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4. IMPULSAko Talde Teknikoak eskatutako eta agiri honetako oinarrietan zehaztutako
dokumentazioa bidali ezean, edo memorian aurkeztutako proiektua bete dela frogatu ezean,
erakundeak eta proiektuaren arduradunek jasotako diru-laguntza oso-osorik itzuli beharko dute.
5. Erakunde eskatzaileek IMPULSAko Talde Teknikoak onartutako proiektuen jarraipena egingo
duela jakin eta onartuko dute, eta konpromisoa hartuko dute proiektuaren garapenari buruz
Talde Teknikoak eskatutako informazioa emateko.
6.
jarduera erraztuko dute; eta, Podemos-Ahal Duguko Parte Hartze Sailak bereziki eskatutako
kasuetan, aldian behin ebaluatuko duen talde bat osatuko da kasu horien bilakaeraren berri
gardentasunez emateko.
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PODEMOS IMPULSA
I) Helburua

Senatuko Taldeak eta Europako Talde Parlamentarioak kategoria honetako diru-laguntzak emango
fundazioak, gizarte-ekimena duten kooperatibak, plataformak eta herri-mugimenduak), haien
lehentasun politiko-estrategikoak kontuan hartuta, egindako lana aitortzeko.

II) AEkarpen ekonomikoak

autonomia-erkidegoka egingo da, eta guztira 130.000 euro erabiliko dira. Autonomia-erkidego
•
•
bakoitzean jasotako boto kopurua. Podemos-Ahal Dugu beste alderdi politiko
batzuekin elkartuta aurkeztu zen autonomia-erkidegoen kasuan, guztira lortutako
botoak zenbatuko dira.

gomendatzen da, diru-laguntzak aproposak iruditzen zaizkien ekimen edo proiektuetara
bideratzeko. Sariak ez dira 500 euro baino gutxiagokoak izango.

Taldeko kidez osatutako batzorde batek guztira 15.000 euro emango ditu, eta Europako Talde
Parlamentarioak 5.000 euro banatuko ditu. Sariak ez dira 500 euro baino gutxiagokoak izango.

III) Saritutako erakundeak aurkezteko epea

IV) Saria jasotzeko egin beharrekoak
Saria nork irabazi duen adierazi ostean, eta jakinarazpenetik baliodun hogeita hamar egunen barruan,
erakunde irabazleak mezu elektroniko bat bidali beharko du proyectoimpulsa3@podemos.info
helbidera. Mezu horretan, datu hauek adierazi beharko dira:
1. Saritutako erakundeko legezko ordezkariaren izen-abizenak.
2.
3. Erakundea erregistroan izena emanda dagoela adierazten duen ebazpena.
4.
5. Irabazi-asmorik gabeko erakundeari dagokion bezeroaren kontu-kodearen zenbakia
6.
duen konpromisoa, sinatuta.
7. IMPULSAko Talde Teknikoak eskatutako beste edozein dokumentu.
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Aurrez aipatutako datuak eta dokumentazioa jaso ostean, emandako bankuko kontuan sartuko
da sariaren diru kopurua.
Horrez gain, saritutako erakundeak agiri bat jaulki beharko du Podemos-Ahal Dugu alderdi
politikoaren eskutik jasotako laguntzari buruz, IMPULSAko Talde Teknikoak eskatutakoan.

V) Baldintza etiko eta legalak
1.
Teknikoak egiaztatuko dute saritutako erakundeak bete egiten dituela Podemos-Ahal
2. Saritutako erakundeak irabazi-asmorik gabekoa eta legezkoa izan behar du.
3.
erakundeei ez zaie saririk emango kategoria horretan.
4. Erakunde batek ez du diru-laguntza bat baino gehiago jasoko kategoria berean.
5. Hacemos programako edo IMPULSA zure herrialdea kategoriako diru-laguntzaren
bat jaso duten erakundeek ez dute kategoria honetako saririk jasoko.
6.
fundazio, kolektibo, plataforma edo herri-mugimendu bateko ordezkariak badira
edo zuzendaritza batzordean edo koordinazio-organoan badaude, ezin izango dute
sarira aurkeztu.
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DEIALDIKO BALDINTZA OROKORRAK
1. EGUTEGIA

Iraila
29
30etik aurrera

IMPULSAren oinarrien aurkezpenaA

Hacemos kanpaina

Urria
23ra arte
24

Hacemos kanpaina
Proiektuak aurkezteko epearen hasiera

Azaroa
6
9
10 - 11
14
15

etik aurrera

Proiektuak aurkezteko epearen amaiera

Proiektuak zuzentzeko epea
Onartu diren eta ebaluatuko diren proiektuen argitalpena

Proiektuak ebaluatzeko aldia

Abendua
11ra arte
12
13 - 14
15 - 18
19tik aurrera

Proiektuak ebaluatzeko aldia
IMPULSA tu país (sustatu zure herrialdea) kategorian bozkatzeko
fasera igarotzen diren proiektuen argitalpena; eta Hacemos proiektuak
ebaluatzeko behin-behineko zerrendaren argitalpena.

Hacemos proiektuen erreklamazioak aurkezteko aldia
IMPULSA tu país proiektuen online bozketa
Hacemos eta IMPULSA tu país programen behin betiko irabazleen argitalpena.

2. TALENTU BANKUA
Diru-laguntzaz gain, proiektu irabazleek Podemos-Ahal Duguko Talentu Bankua erabiltzeko

mugak gainditzen dituen edozein portaera saihesteaz ere. Bilaketa guztiak Datuak Babesteko
Lege Organikoa betez egingo dira. Podemos-Ahal Duguko Parte Hartze Saila eskaintzaileen eta
eskatzaileen arteko bitartekaria izango da, derrigorrez.
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3. HEDAPENA
Hirugarren edizio honetako proiektu guztiek, kategoria bakoitzean aipatutako baldintzez
materialetan, argitalpenetan, eta abarretan, Podemos IMPULSA kategorian saritutako elkarteek
izan ezik.
Proiektuak ikusarazteko, haien garapenaz informatzeko, eta ekimenak elkarbanatzeko eta haien
inguruan hitz egiteko, eremu bat ezarriko da, parte-hartzaileek eztabaidak sor ditzaten eta
iradokizunak jaso ditzaten. Gainera, eremu horretan gune jakin bat egongo da, parte-hartzaileek
aukera izan dezaten proiektuko aurrerapenak adierazteko. IMPULSAko Talde Teknikoak,
proiektuak ebaluatzeko orduan, kontuan izango du eremu horri zer erabilera ematen zaion.

hedatzeaz arduratuko dira, parte hartu nahiko luketen tokian tokiko eragileak jakinaren gainean
egon daitezen.

4. ESKUBIDEAK ETA BETEBEHARRAK
4.1.
publikoek alderdiko bankuko kontuan sartutako dirutik datoz.
4.2. Podemos-Ahal Duguk eskubidea du proiektu baten bozketa publikoa ez egiteko, edo jada
baldin eta kasu hauetakoren bat gertatzen bada:
4.2.1. Proiektua proposatutako aurkezpen-formatura ez egokitzea..
4.2.2.
duten elementuak izatea estatutuetan edo beste edozein material publikotan.
4.2.3. Aurkeztutako proiektua Podemos-Ahal Duguren bide politiko-estrategikoaren aurka
joatea.
4.2.4.
ánimo de lucro un porcentaje de los costes del proyecto que el Equipo Técnico de
4.2.5.
dokumentazio gehigarria ez aurkeztea, edo akatsak ez zuzentzea, proiektuaren
bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa edota juridikoa bermatzeko IMPULSAko Talde
Teknikoak ezarritako epeetan, baldintza hauen 4. puntuan adierazten den bezala.
4.2.6. IMPULSAko Talde Teknikoak laguntzak bideratzeko eta proiektuak hasteko
eskatutako dokumentuak, agiriak, hitzarmenak eta konpromisoak ez izenpetzea.
4.3. Eskatzaileek zin egiten dute proiektuaren ebaluazio bat entregatuko dutela ezarritako
epearen barruan. Proiektua hasi aurretik, konpromiso erabakigarri bat sinatuko dute, adostuz,
proiektua ez bada garatzen, jasotako diru guztia edo IMPULSAko Talde Teknikoak erabakitako
kopurua itzuli egingo dutela.
4.4. Hacemos eta IMPULSA zure herrialdea programetako proiektuen kasuan, konpromiso
erabakigarri bat sinatuko da, adostuz, Talde Teknikoak eskubidea duela oraindik eman gabeko
diru-laguntzak bertan behera uzteko, edo jada emandakoak itzularazteko, baldin eta ebaluazioak
ez badira entregatzen ezarritako epean eta moduan..
4.5.
zuzenketak egiteko esateko, proiektuaren bideragarritasuna bermatzeko helburuarekin.
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4.6. IMPULSA zure herrialdea kategorian hautatutako proiekturen bat baliogabetzen bada,
deuseztatu egingo da, eta proiektu horretara bideratutako dirua IMPULSAren hurrengo
edizioetan erabiliko da.
4.7. Proiektuak IMPULSAko Talde Teknikoak baliozkotuko ditu, ezarritako gutxieneko baldintzen
eska dezake, proiektuak oinarrietara eta baldintza etikoetara egokitzen direla bermatzeko.
4.8. Deialdi honetan parte hartzean, baldintza orokor hauetan adierazitako betebehar guztiak
Baldintza horietakoren bat betetzen ez bada, laguntza baliogabetuko da, eta dirua itzularaziko.
4.9. Podemos-Ahal Duguko Parte Hartze Sailak eskubidea du edozein unetan oinarri hauek
aldaketa horiek aditzera emateko, jatorrizko deialdiko baliabide berberak erabiliko ditu.
4.10. Eskatzaileak onartu egingo du Podemos-Ahal Duguk ez duela erantzukizunik hartuko
parte-hartzaileren batek egile- edo marka-eskubideak urratzen baditu, edota proiektua egitean,
jarduera horri dagokion erantzukizun zibileko asegurua eskatu ahal izango da.
4.11.
urratzen bada, partaideek Talentu Bankuko xedeez eta oinarriez abusatzen badute, proiektuko
bideei edo helburuei lotutako auzi zibil bat edo legez kontrako ustezko jardueraren bat balego,
edota proiektua aukeratzera eta bultzatzera eraman zuten helburuak edota bideak aldatzen
badira, Podemos-Ahal Duguko Parte Hartze Sailak nahi adina txosten eska ditzake proiektuaren
garapenari buruz, eta hauste larria egonez gero, eskubidea izango du, alde bakarreko erabakia
izanik, proiektuaren garapena eteteko, eta dirua itzultzea eskatzeko, baldintza etikoetan
konpromiso erabakigarri gisa ezarri bezala; Podemos-Ahal Duguk egin ditzakeen jarduera
jurisdikzionalen inguruko aurreiritzirik izan gabe, eta haren prozesu-legitimizazioa onartuta.
4.12. Proiektuko titularra eta jasotzailea beti arduratuko da proiektuaren garapenetik eta jasotako
4.13. Podemos-Ahal Duguk eskubidea du edozein unetan deialdia bertan behera uzteko edo
diru-laguntzak eteteko, baldin eta, edozein arrazoirengatik, proiektua bideragarria izango ez
balitz alde teknikotik, ekonomikotik edo legaletik.
4.14. Oinarri hauek biltzen dituen testua, eta hortik eratorritako dokumentuak, Espainiako
gaztelaniaz argitaratuta dagoen testuari.

5. DATU PERTSONALEN BABESA
5.1.
jarraiki, parte-hartzaileei jakinarazten zaie erregistro-inprimakian adierazitako datu pertsonalak
txertatuko direla, eta datu horiek proiektuaren hautaketa-prozesurako eta garapenerako erabiliko
dituela.
5.2. Parte-hartzaileen datu pertsonalak ez zaizkie hirugarren pertsonei emango, ez eta erakunde
publikoei ere, haien baimenik izan gabe; legeak datu horiek autoritateei ematera behartzen duen
kasuetan izan ezik..
5.3. Parte-hartzaileak baimena ematen du bere datu pertsonalak erabiltzeko, eta adierazitako
helburuekin lotutako mezu eta jakinarazpen elektronikoak jasotzeko.
5.4. Parte-hartzaileak adierazten du eta bermatzen du erregistro-inprimakian adierazitako datu
pertsonalak zuzenak, zehatzak, erabatekoak eta eguneratuak direla, datu pertsonalen babesari
buruzko lege-abisu hau irakurri duela, eta haren edukiarekin ados dagoela.
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5.5. Podemos-Ahal Duguk bete egiten ditu datu pertsonalen babesa bermatzeko abenduaren

onartzen du).
5.6. Sarbide-, zuzentze-, baliogabetze- eta aurkaritza-eskubideak erabiltzeko, parte-hartzaileek
posta elektroniko bat bidal dezakete lopd@podemos.info helbidera, beren NANaren kopia bat
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ERANSKINA
HAC EMOS PROG R AMAREN EBALUA ZIO - IRIZPIDE AK
1) Zirkuluarekin, Udalerriko Herritar Kontseiluarekin edo eskaera egin
duen elkartearekin zerikusia duten irizpideak (gehienez: 30 puntu)
1. Zirkuluak, Udalerriko Herritar Kontseiluak edo eskaera egin duen elkarteak erakutsi du
elkarlanerako loturak dituela inguruko beste taldeekin eta baliabideekin (10 puntu).
2. Zirkuluak, Udalerriko Herritar Kontseiluak edo eskaera egin duen elkarteak egin izan
ditu, aldez aurretik, aurkeztutako proiektuarekin zerikusia duten jarduerak (10 puntu).
3. Zirkuluak, Udalerriko Herritar Kontseiluak edo eskaera egin duen elkarteak erakutsi
du badakiela zer behar dituzten proiektuak zuzenean eragingo dieten herritarrek
(10 puntu).

2) Aurkeztutako proiektuarekin zerikusia duten irizpideak
(gehienez: 70 puntu)
Azpiirizpideak:
1. Garrantzia (10 puntu)
a. Proiektuari esker garatutako ekimenek herritarren bizimodua eta ingurunea
hobetzen lagunduko dute, eta era berean, banakako eta taldekako partaidetza
bultzatuko dute (6 puntu).
b. Proiektuak ez du asistentzia-izaerarik; haren helburu nagusia da, proiektua
garatzean, onuradunek parte-hartze eta inplikazio zuzena izatea (4 puntu).
2. Bideragarritasun teknikoa (25 puntu)
a. Proiektua ongi idatzita dago, eta ideiak koherentziaz azalduta daude (5 puntu).
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b.
mapatzearen bidez, eta egitasmoaren ondorioz egingo diren jarduerek aintzat
hartzen dituzte proiektuak eragingo dien herritar guztiak (10 puntu).
c. Koherentzia eta lotura garbiak daude proiektuko helburuen, emaitzen eta
garapen faseen artean (10 puntu).
3.
a. Aurrekontua nahiko zehaztuta dago, eta balioets daiteke ea jarduera bakoitzaren
beharretara egokitzen den, helburuekin koherentea den eta aurreikusitako
jarduerekin bat datorren (10 puntu).
4. Proiektuaren iraunkortasuna (10 puntu)
a. Proiektuaren diseinuak ahalbidetu egiten du emaitzek epe ertainean nahiz
luzean irautea, IMPULSAren laguntza edozein delarik ere (10 puntu).
5. Harremanak ingurunearekin (15 puntu)
a. Proiektuak Podemosen parte ez diren (udalerriko, auzoko edo barrutiko)
herritarren multzo zabala hartzen du (5 puntu).
b. Ez dago proiektuan aurreikusitako jarduerarik lurralde horretan; eta egonez
gero, eskaria oso handia da eta jada badauden jarduerek ez dute eskari hori
asetzen (5 puntu).
c. Proiektuak aurreikusten du inguruko beste erakunde edo talde batzuekin
elkarlanean arituko dela (5 puntu).

21

IMPULSA ZURE HERRIALDEA PROIEKTUEN EBALUAZIO-IRIZPIDEAK
1) Erakunde eskatzailearekin zerikusia duten irizpideak
(gehienez: 40 puntu)
Azpiirizpideak:
1. Kudeaketa teknikorako gaitasuna (20 puntu)
a. Erakunde eskatzailea gai da proiektua alderdi hauen arabera garatzeko:
i. Esperientzia (5 puntu).
ii. Kudeatzeko gaitasuna (5 puntu).
iii. Baliabideak (5 puntu).
b. Koherentzia erakundearen xedearen eta proiektuaren helburuen artean (5 puntu).
2. Harremanak ingurunearekin (10 puntu)
a. Erakunde eskatzaileak frogatu du proiektua garatuko den inguruneko eragileekin
elkarlanean arituko dela (Administrazioa, beste erakundeak, taldeak eta abar)
(4 puntu).
b. Erakunde eskatzaileak lotura du lan-sareekin (2 puntu).
c. Erakunde eskatzailea adierazgarria da sektorean, eta oinarri sozial sendoa du
(4 puntu).
3. Kudeaketa ekonomikorako gaitasuna (10 puntu)
a. Azken urteko kontu ekonomikoetan ikus daiteke erakundea iraunkorra
dela (5 puntu).
b. Eskatutako diru-laguntzaren % 80 baino gehiago dago proiektura bideratuta
(5 puntu).

2) Aurkeztutako proiektuarekin zerikusia duten irizpideak
(gehienez: 60 puntu)
1. Garrantzia eta bideragarritasun teknikoa (25 puntu)
a. Proiektua ongi idatzita dago, ideiak koherentziaz azalduta daude, eta emandako
ereduetara eta txantiloietara egokitzen da (2 puntu).
b.
garapenaren artea aztertu da. Proiektuak izaera berritzailea du, ikuspegiaren eta
garapenaren aldetik (3 puntu).
c. Koherentzia eta lotura garbiak daude proiektuko helburuen, emaitzen eta garapen

d. Kronograman, jarduera guztiak logikaz eta modu egokian banatu dira (2 puntu).
e. Garatu beharreko jarduerek aintzat hartzen dute xede-biztanleria (3 puntu).
f. Proiektuaren autoebaluazio-sistema zehaztasunez eta koherentziaz diseinatu da, aintzat
eta bideragarritasunaren oinarrizko irizpideak, eta metodo partizipatiboen erabilera
emaitzak zabaltzeko (7 puntu).
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2.
a. Aurrekontua nahiko zehaztuta dago, eta balioets daiteke ea jarduera bakoitzaren
beharretara egokitzen den, helburuekin koherentea den eta aurreikusitako jarduerekin
bat datorren (10 puntu).
3. Proiektuaren iraunkortasuna (10 puntu)
a. Proiektuaren diseinuak ahalbidetu egiten du emaitzek epe ertainean nahiz luzean
irautea, IMPULSAren laguntza edozein delarik ere (5 puntu).
b. Ez dago proiektuan aurreikusitako jarduerarik lurralde horretan; eta egonez gero, eskaria
oso handia da eta jada badauden jarduerek ez dute eskari hori asetzen (3 puntu).
c.
4. Zeharkako alderdien balioespena (15 puntu)
a. Proiektuaren garapenak elkartea sendotzen du (2 puntu).
b. Proiektua garatuko den herriko edo barrutiko herritarren parte-hartzea bultzatzen
du (3 puntu).
c. Proiektuak balioen hezkuntza sustatzen du (2 puntu).
d. Proiektuaren bitartez, hark eragiten dien herritarren bizimodua eta ingurunea hobetzen
dira, eta banakako eta taldekako partaidetza bultzatzen da (4 puntu).
e. Proiektuak genero-ikuspegia lantzen du (2 puntu).
f. Proiektuak kontuan hartzen du ingurumenaren iraunkortasuna (2 puntu).
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BANAKETAREN TAULA AUTONOMIA ERKIDEGOKA
Hacemos Programa kategoriako funtsen banaketa
Biztanleria*

Hautesle-errolda**

%Podemos-Ahal
Duguk jasotako
botoak***

Batez besteko
zenbatekoa/Biztanleria
+ ratioa % PodemosAhal Dugu botoak

Behin betiko
zenbatekoa AE-ka

Batez besteko
zenbatekoa/Biztanleria
+ ratioa % PodemosAhal Dugu botoak

Behin betiko
zenbatekoa AE-ka

Guztira
Andaluzia, Ceuta eta
Melilla
Aragoi
Asturias
Balearrak
Kanariak
Kantabria
Gaztela – Mantxa
Gaztela eta Leon
Katalunia
Valentziako Erkidegoa
Extremadura
Galizia
Madrilgo Erkidegoa
Murtziako Eskualdea
Nafarroako Foru
Erkidegoa
Euskal Herria
Errioxa
Kopuruak guztira

Podemos Impulsa kategoriako funtsen banaketa
Biztanleria*

Hautesle-errolda**

%Podemos-Ahal
Duguk jasotako
botoak***

Guztira
Andaluzia, Ceuta eta
Melilla
Aragoi
Asturias
Balearrak
Kanariak
Kantabria
Gaztela – Mantxa
Gaztela eta Leon
Katalunia
Valentziako Erkidegoa
Extremadura
Galizia
Madrilgo Erkidegoa
Murtziako Eskualdea
Nafarroako Foru
Erkidegoa
Euskal Herria
Errioxa
Kopuruak guztira
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