
DIRU-LAGUNTZEN JUSTIFIKAZIOA BEHAR BEZALA EGITEKO 
JARRAIBIDEAK 

Jarraibide hauek azken txostena betetzeko dira. 

Memoria ekonomikoa.- 

Diru-sarrera eta gastuen justifikazioko taulak behar bezala bete behar dira 
(taulak erantsita bidaltzen dira), Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna 
Sustatzeko Sailak ezartzen dituen ereduen arabera. Horretaz gain, hauek 
aurkeztu behar dira: 

• Diruz lagundutako jarduera garatzeko lortu diren diru-sarreren 
egiaztagiria. 

• Justifikazio fakturak, gastuaren arabera sailkatuta. 

• Faktura bakoitzari bere ordainagiria erantsi behar zaio. 

• Orri/kontzeptu bakoitzeko (adibidez, 2. eranskina), dagozkion fakturekin 
PDF formatuko agiri bat egingo da, 14 MB baino gutxiagokoa. Agiriaren 
goiko eskuineko aldean jarri behar da faktura bakoitzari dagokion 
eranskinaren zenbaki berdina.  

• Fakturen agiria 14MBtik gorakoa bada, beste agiri bat egingo da izen 
berdinarekin, eta 2, 3... zenbakia jarriko zaio, adibidez: ustiapeneko 
beste gastu batzuk2, ustiapeneko beste gastu batzuk3, eta abar. 
Horrela, agiria zatikatuta geratuko da eta behar beste PDF izango ditu; 
betiere agiri bakoitza 14 MBtik beherakoa izan beharko da. 

- Memoria teknikoa. 

Memoria teknikoan amaitu eta diruz lagundutako jardueraren azken datuak jaso 
behar dira, eta, gainera, eranskin hauek izan behar ditu: 

• Jardueraren azken datuak, eta ondo zehaztu behar dira edukiak, 
ordutegiaren banaketa, non eta zer ordutan eskainiko diren... 

• Parte hartzaileen zerrenda, datu hauek emanda: izen-abizenak, NANa, 
sexua, adina, titulazioa, lan-egoera eta, beharrezkoa bada, kargua eta 
enpresa. 

• Irakasle, hizlari, kargua duten tutoreen zerrenda, lan egiten duten 
erakundea edo enpresa adierazita.  

• Enpresako praktikak direnean, beste zerrenda bat aurkeztu beharko da 
eta bertan, honako hauek adieraziko dira: praktikak egiten diren 



sozietatearen edo erakundearen izena eta IFZ eta praktiken tutorearen 
datuak. 

• Erabilitako asebetetze-inkesten ereduak eta haien balorazioa. 

• Diruz lagundutako jardueraren inprimakiak eta/edo informazio liburuxkak, 
prentsa argitalpenak, argazkiak, web orrian egindako publizitatea eta 
BFAren logotipoa erabiltzen duten beste bide batzuk. 

• Diruz lagundutako jarduera guztiak edo batzuk egitea azpikontratatzen 
bada, diru-laguntzak arautzen dituen 5/2005 Foru Arauaren 29.3 
artikulua betetzeko, onuradunak eskatu behar izan dituen hiru 
aurrekontuak aurkeztu beharko dira. 

 

Azkenik, dokumentazio guztia PDF formatuan (<14 MB) bidaliko da Excel-eko 
taulekin batera, eta dena karpeta BAKAR batean sartu eta euskarri 
informatikoan aurkeztu beharko da. Laburbilduz, dokumentuen fitxategi guztiak 
batera bidaliko dira, karpetetan sailkatu gabe.  

 


