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AURKEZPENA 

_________________________ 

 
 
Dokumentu honetan, zehatz-mehatz azaltzen dira aniztasunaren kudeaketari lotutako 
proiektuen esparruan, 2023ko dirulaguntzen deialdian erabiliko diren baremazio-irizpideak: 
gizarte-erakundeen antolamendu-egitura sendotzea eta hari eustea; kultura-aniztasuna 
sustatzen duten eta pertsonen eta gizataldeen diskriminazioaren eta estigmatizazioaren aurka 
egiten duten ekimenak; eta sareko proiektu berritzaileak, ikuspegi intersekzionaletik 
begiratuta. 
 
Finantzaketa-ildo horiek 2020ko abenduan onartu zen I. Aniztasun eta Inklusio Planaren (2021-
2023) esparruan lekutu behar dira. Aipatutako aldian, gure aniztasun-politika artezten duen 
esparru estrategiko horren bidez, Lankidetza eta Aniztasuneko Zuzendaritza Nagusiak 
aurrerapausoa eman nahi du gero eta politika publiko inklusiboagoak gertatzeko, politika 
horietan, aniztasun-ardatzek (kultura, jatorria, sexu- edo genero-orientazioa, adina eta abar) 
eskubideak baliatzeko hesirik sor ez dezaten. Aipaturiko planean, helburu estrategikoak (3), 
helburu estrategiko bakoitzean funtsaturiko lan-ildoak (9) eta begiz jotako jarduerak (26) jaso 
dira. Horiek horrela, hurrengo urteetarako plangintza zirriborratzen ahalegindu gara, ikuspegi 
intersekzionalari eta komunitate-ikuspegiari erreparatuta, 2030 Agendan ezarritako Garapen 
Iraunkorrerako Helburuak esparru orokortzat hartuta. 
 
Eskuliburu honetan, aniztasun-proiektuak neurtzeko erabili ohi ditugun irizpideak jasotzen 
dira, bi baldintza aintzat hartuta: aniztasun-politikan ezarritakoaren isla zintzoa izatea, eta ahal 
bezain objektiboa izatea, ezarritako emakida-araubidea kontuan hartuta, hau da, 
norgehiagokarena, dirulaguntza balioespenik handiena lortzen duten eskaerei ematen zaiela. 
Irizpideak 2023ko deialdiko laguntzak arautzen dituen dekretuan, II., III. eta IV. kapituluetanm 
jasotzen diren hurrenkera berean jaso dira testuan. 
 
Gure aburuz, irizpide horiek argitaratzea gardentasuna bermatzeko egintza izateaz gain, 
komunikazio-ahalegina da, batez ere, deialdian parte hartzen duten eragile guztiei begirakoa, 
gure aniztasun-politikari ondoen egokitzen zaizkion proiektuen ezaugarrien berri emanda. 
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II. KAPITULUA  

GIZARTE-ERAKUNDEEN EGITURA SENDOTZEKO ETA ERAKUNDEOI  
EUSTEKO DIRULAGUNTZAK 

 
 

A- SENDOTZEA 
 
1. MULTZOA. ERAKUNDE ESKATZAILEA. GEHIENEZ, 55 PUNTU. 
 
1.1 Gizarte-erakundearen helburuaren azalpena: 5 puntu. 
 
5 puntuak lortzeko, informazioak argia, zehatza eta nahikoa izan behar du, erakundearen 
sorrera eragin duen arazoari eta/edo auziari buruz. 
 
Arazoari buruzko informazioa argia eta zehatza bada, baina nahikoa ez bada, 3 puntu emango 
dira. 
 
1.2 Erakundearen oinarrizko diagnostikoa: 25 puntu. 
 

- 1.2.1 Erakundeak bere helburua betetzeko eduki dauzkan indarguneak argi eta garbi 
identifikatzen badira. 10 puntu. 
 
Indarguneak identifikatzeko argitasuna eta zehaztasuna falta badira, 5 puntu emango 
dira. 
 

- 1.2.2. Erakundearen helburuari heltzea zailtzen duten ahuleziak identifikatzen badira, 
15 puntu lortuko dira. 
 
Erakundeak 7 puntu lortuko ditu ahuleziak behar bezala azaldu ez badira. 
 

1.3. Ahuleziei aurre egiteko proposamena (baliabide-mota/-tipologia/beharrak): 25 puntu. 
 
Ahuleziei buruz egindako identifikazioaz gain (1.2.2), atal honetan puntuak lortu ahal izateko, 
aurretiaz adierazitako ahuleziei aurre egiteko beharrezkoak diren baliabide zehatzak proposatu 
eta identifikatu beharko dira: horretarako behar diren baliabideen azalpen argia eman beharko 
da (ekipamendua, materiala, prestakuntza…). 25 puntu. 
 
Proposamen zehatza egin bada eta baliabideak identifikatu badira, baina identifikatutako 
ahuleziekin loturarik ez badute, erakundeak 15 puntu lortuko ditu. 
 
Proposamen nahikoa zehazturik ez balego, erakundeak 5 puntu lortuko lituzke.  
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2. MULTZOA. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ETA BALIABIDEEN ETA PARTIDEN ARTEKO 
JASANGARRITASUNA/KOHERENTZIA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
2.1 Bideragarritasun ekonomikoa: 5 puntu. 
 
Proiektuaren aurrekontua aurkeztea nahitaezko baldintza da. Dekretuak ezartzen duenaren 
arabera, erakundeek eskaera-ereduan jasotako partiden arabera ordenatu beharko dituzte 
gastuak. 5 puntuak lortzeko, aurrekontu-taulaz gain, partiden azalpenezko xehetasuna edo 
banakapen handia jaso sartu behar da. 
 
Aurrekontuaren gutxieneko banakapena badago, erakundeak 3 puntu lortuko ditu. 
 
2.2 Baliabide eta partiden arteko jasangarritasuna/koherentzia: 5 puntu. 
 
Lortu nahi diren onuren iraunkortasuna ahalbidetzen duten giza baliabideen eta zerbitzuen 
azalpen argia eskaini da. 5 puntu. 
 
 
3. MULTZOA. GENERO IKUSPEGIA TXERTATZEA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
Emakumeen eta gizonen arteko botere-harremanen azterketa egin beharko da, erakundearen 
testuinguruan kokatuta, eta genero-ekitatea indartzeko proposamen bat egin beharko da 
barne-mailan (gaitasunak indartzea genero-gaietan, ekitatezko parte-hartzea...). 10 puntu. 
 
Proposamenaren analisian gabeziaren bat eta ahuleziaren bat badago, 5 puntu lortuko ditu. 
 
 
4. MULTZOA. PROIEKTUAREN EREMU GEOGRAFIKOA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
10 puntu lortzeko, administraziokoak ez diren jardueren eta kudeaketa-jardueren % 50 baino 
gehiago, ez Bilbon, ez Bilbo Handia osatzen duten udalerrietan (Santurtzi, Portugalete, Sestao, 
Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, Basauri eta Etxebarri) egingo dira. 
 
Administraziokoak ez diren edo kudeaketa-jardueren % 50 baino gehiago Bilbo Handian 
garatzen badira (Bilbo izan ezik), erakundeak 5 puntu lortuko ditu. 
 
Bilbon egindako proiektuek ez dute punturik lortuko. 
 
 
5. MULTZOA. ERAKUNDEAREN EZARPENA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
5.1 Erakundeko langileak: 5 puntu. 
 
Erakundeak 10 bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile baino gehiago baditu, 5 puntu lortuko 
ditu. 
 
5 eta 10 arteko bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile izanez gero, 3 puntu emango dira. 
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5.2 Jarduerei buruzko ibilbidea: 5 puntu. 
 
Erakundeak erakundearen xedeari lotutako hiru jarduera publiko garatu direla egiaztatzen 
badu, 5 puntu emango dira. 
 
Erakundeak erakundearen xedearekin bat datozen bi jarduera publiko garatu direla 
egiaztatzen badu, 3 puntu emango dira. 
 
 
6. MULTZOA. BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN EGINDAKO SAREKO LANAREN GARAPENA. 
GEHIENEZ, 5 PUNTU. 
 
Emaitzak lortzeko funtsezko jarduerak beste erakunde batzuekin batera egiten badira, 5 puntu 
lortuko ditu proiektuak. 

 
  



                                                                                                          
 

9 

 

B- ELKARTEEI EUSTEA 
 
 
Atal honetan aurkezten diren proiektuek genero-ikuspegia jaso behar dute betekizun 
baztertzaile gisa, proiektua garatzen den aldi osoan (proiektuaren testuinguruaren baitako 
genero-harremanen azterketa eta proiektuaren plangintzan, gauzatzean eta onuretan parte-
hartze ekitatiboa bermatzeko proposamena aurkeztu beharko dira). 

 
 
PROGRAMAREN EDUKIAK: GEHIENEZ, 70 PUNTU. 
 
1. MULTZOA. HELBURU ETA JARDUERA NAGUSIEN PLANGINTZA. GEHIENEZ, 25 PUNTU. 
 
1.1 Helburuak: 10 puntu. 

- 1.1.1 Idazketa argia. 4 puntu lortzeko, helburuak argi azaldu behar dira eta 
diagnostikoarekin bat etorri. 

 
- 1.1.2 Adierazleak. Proiektuak adierazle nahikoak, zehatzak eta neurgarriak izan behar 

ditu, helburuen irismena egiaztatzeko. 4 puntu. 
 
Aurkeztutako adierazleek ezaugarri horietako batzuk (nahikoak eta/edo zehatzak, 
eta/edo neurgarriak) baino ez badituzte, 2 puntu emango dira. 

 
- 1.1.3 Egiaztatzeko bideak. Proiektuak helburuak lortzeko emaitzak lortu direla 

egiaztatzeko iturriak edo baliabideak baditu, 2 puntu lortuko ditu. 
 

1.2 Jarduerak: 15 puntu.  
 
- 1.2.1 Helburuarekiko koherentzia. 10 puntuak lortzeko, arrazoizko lotura egiaztatu 

behar da jardueren eta proposatutako helburuen artean. 
 
Segida horretan gabeziaren bat badago, 5 puntu lortuko dira. 
 

- 1.2.2 Onuradunak identifikatzea. Proiektuak behar bezala ezaugarritu beharko ditu 
jardueraren onuradunak, bai modu kualitatiboan, bai kuantitatiboan. 3 puntu. 
 
Deskribapen kualitatibo edo kuantitatiborik egiten ez bada, 2 puntu emango dira. 
 

- 1.2.3 Data eta lekua: 2 puntu lortu ahal izateko, proiektuaren jardueren datak eta 
lekuak zehaztu beharko dira. 
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2. MULTZOA. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZA BALIATUKO DUTEN JARDUERA ZEHATZEN 
AZALPENA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
2.1. Bideragarritasun teknikoa: 3 puntu.  

 
3 puntuak lortzeko, jardueren nondik norakoak agoki azaldu behar dira, eta honako eremu 
hauetako batean jaso beharko dira: langileen prestakuntza; hedabideak garatzea eta horiei 
eustea; eta ekipamenduak instalatzea eta azpiegiturei eustea, Dekretuaren 22.3 artikuluak 
ezartzen duen legez. 
 
2.2 Jarduera orokorrekiko koherentzia-maila: 4 puntu.  
 
Baremazio-eskuliburuko 2.1. puntuan azaldutako ekintza espezifikoen (eskabide-ereduko 4.3) 
eta erakundearen jarduera orokorren zerrenda argia eta koherentea izan behar da. 4 puntu. 
 
2.3 Aurrekontuarekiko koherentzia: 3 puntu.  
 
Aurrekontuan jasotako baliabideak, giza baliabideak direla, baliabide materialak direla, 
beharrezkoak dira jarduerak gauzatzeko. Koherentzia egon behar da baliabide horien eta 
proposatutako jardueren artean. 3 puntu. 
 
 
3. MULTZOA. KULTURARTEKO IKUSPEGIA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
Kulturarteko ikuspegiaren abiapuntua bazterkeria- eta desberdintasun-egoerei aurre egiten 
dien gizarte-errealitate anitza kulturala badela egiaztatzea da. 
 
10 puntu lortzeko, proiektuak kulturartekotasunari buruzko azterketa jaso beharko du, bai eta 
jardueretan islatutako proposamen bat ere kulturartekotasuna jorratzeko. 
 
Horietako bat bakarrik balu (azterketa edo proposamena), 5 puntu lortuko lituzke. 
 
 
4. MULTZOA. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ETA JASANGARRITASUNA. GEHIENEZ, 15 
PUNTU. 
 
Proiektuaren aurrekontua aurkeztea nahitaezko baldintza da. Dekretuak ezartzen duenaren 
arabera, erakundeek eskaera-ereduan jasotako partiden arabera ordenatu beharko dituzte 
gastuak.  
 
15 puntu lortzeko, eskabide-ereduaren aurrekontu orokorraz gain, partida banakatuen taula 
jaso beharko da, eta aurrekontuaren % 75 baino gehiago azaltzen duten proformako fakturak 
erantsiko dira. 
 
Partida banakatuen taula eta aurrekontuaren % 25 eta % 75 artean azaltzen duten proformako 
fakturak aurkezten badira, 10 puntu lortuko dira. 
 
Aurrekontu-taula banakatua besterik aurkezten ez bada, 5 puntu lortuko dira. 
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5. MULTZOA. PROIEKTUAREN EREMU GEOGRAFIKOA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
10 puntu lortzeko, administraziokoak ez diren jardueren eta kudeaketa-jardueren % 50 baino 
gehiago, ez Bilbon, ez Bilbo Handia osatzen duten udalerrietan (Santurtzi, Portugalete, Sestao, 
Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, Basauri eta Etxebarri) egingo dira. 
 
Administraziokoak ez diren edo kudeaketa-jardueren % 50 baino gehiago Bilbo Handian 
garatzen badira (Bilbo izan ezik), erakundeak 5 puntu lortuko ditu. 
 
Bilbon egindako proiektuek ez dute punturik lortuko. 
 
 

ERAKUNDE ESKATZAILEA. GEHIENEZ, 30 PUNTU. 
 
6. MULTZOA. ERAKUNDEAREN EZARPENA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
6.1 Erakundeko langileak: 5 puntu. 
 
Erakundeak 40 bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile baino gehiago baditu, 5 puntu lortuko 
ditu. 
 
20 eta 40 arteko bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile izanez gero, 2 puntu emango dira. 

 
6.2 Jarduerei buruzko ibilbidea: 5 puntu. 
 
Erakundea 2019. urtea baino lehen eratu bada, eta BFArekiko jarduerak egin baditu, 5 puntu 
lortuko ditu. 
 
2019an edo 2019tik aurrera eratu bada, baina BFArekiko jarduerak garatu baditu, 2 puntu 
lortuko ditu. 
 
Era berean, erakundea 2019. urtea baino lehen eratu bada, nahiz eta BFArekiko jarduerarik ez 
garatu, 2 puntu lortuko ditu. 
 
 
7. MULTZOA. GAITASUNA ETA KAUDIMENA GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
Erakunde eskatzaileak, gutxienez, dirulaguntzaren besteko zenbatekoa erabili duen proiektu 
bat kudeatu badu, 10 puntu emango dira.  
 
Erakundeak egiaztatzen badu, azken 5 urteetan, aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren 
% 50 eta % 100 arteko dirulaguntza kudeatu duela, 5 puntu lortuko ditu. 
 
Erakundeak kudeatutako funtsen egiaztapena egiteko, dirulaguntza handiena eman duen 
organoaren ziurtagiria aurkeztu beharko da.  
 
BFA ez den erakunde baten proiektu baten kudeaketa egiaztatzen bada, laguntza ematen duen 
organoak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da. 
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8. MULTZOA. JARDUERAK GARATZEKO, BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN EGINDAKO SAREKO 
LANA. GEHIENEZ, 10 PUNTU. 
 
Emaitzak lortzeko funtsezko jarduerak beste erakunde batzuekin batera egiten badira, 10 

puntu lortuko ditu proiektuak. 
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III. KAPITULUA 

ANIZTASUNAREN SUSTAPENA ETA PERTSONEN NAHIZ GIZATALDEEN 
DISKRIMINAZIOAREN ETA ESTIGMATIZAZIOAREN AURKAKO BORROKA 

 
 
Kapitulu honetan aurkezten diren proiektuek genero-ikuspegia jaso behar dute betekizun 
baztertzaile gisa, proiektua garatzen den aldi osoan (proiektuaren testuinguruaren baitako 
genero-harremanen azterketa eta proiektuaren plangintzan, gauzatzean eta onuretan parte-
hartze ekitatiboa bermatzeko proposamena aurkeztu beharko dira). 

 
 
PROIEKTUAREN EDUKIAK. GEHIENEZ, 85 PUNTU. 
 
1. MULTZOA. PROIEKTUARI BURUZKO INFORMAZIOA. GEHIENEZ, 25 PUNTU. 
 
1.1 Diagnostikoa-identifikazioa: 5 puntu. 
 
Jorratu nahi den gaiaren eta proiektua egingo den testuinguru hurbilenean duen egoeraren 
azterketa argi, zehatz eta nahikoa eginez gero, 5 puntu lortuko dira. 
 
Informazioa argia eta zehatza bada, baina nahikoa ez bada, 3 puntu emango dira. 
 
1.2 Proposatutako esku-hartzearekiko koherentzia: 10 puntu. 
 
Diagnostikoaren, helburuaren, emaitzen, jardueren eta aurrekontu-taularen arteko segida 
argia eta arrazoizkoa jaso behar da. 10 puntu. 
 
Kateatutako sekuentzia horretan, katebegiren bat falta bada, 5 puntu emango dira. 
 
Goian aipatutako elementuetako bati buruzko informazioa nahikoa ez balitz, gabezia horrek 
eragina izango luke elementu horri lotzen zaizkionekiko koherentzian. 
 
1.3 Onuradunei buruzko informazioa: 2 puntu. 
 
Proiektuak behar bezala ezaugarritu beharko ditu jardueraren onuradunak, bai modu 
kualitatiboan, bai kuantitatiboan. 2 puntu. 
 
1.4 Jarraipena (adierazleak eta egiaztatze-bideak): 6 puntu. 
 
Proiektuak kategoria nahikoak eta egokiak izan behar ditu (adierazleak eta egiaztatzeko 
bideak), proiektuaren helburua eta emaitzak zenbateraino lortu diren neurtu eta egiaztatu 
ahal izateko. 6 puntu. 
 
Proiektuak emaitzaren baten edo batzuen betetze-maila neurtzeko eta egiaztatzeko kategoriak 
jasotzen baditu, 3 puntu lortuko ditu. 
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1.5 Jakintzaren kudeaketa: 2 puntu. 
 
Proiektuak aurreko proiektuen ikasbideak eta esperientziak jasotzen baditu (identifikatu egin 
beharko dira), 2 puntu emango dira. 
 
 
2. MULTZOA. LEHENTASUNEZKO JARDUERAK EGITEA. GEHIENEZ, 15 PUNTU. 
 
Hauexek dira lehentasunezko ekintzak: 
 

- Babes- eta asilo-eskatzaileen egoerari buruzko sentsibilizazio-jarduerak. 
- Aniztasunaren arloan, aurreiritziak indargetzeko helburuz berariaz eta zuzenean 

diseinatutako jarduerak. 
 
15 puntu eskuratu ahal izateko, proiektuaren ekimen guztiak lehentasunezko jardueraren 
batean kokatu beharko dira. 
 
Proiektuaren zenbait ekimen lehentasunezko jardueraren batean kokatzen badira, 5 puntu 
emango dira. 
 
 
3. MULTZOA. IKUSPEGIA INTERSEKZIONALA TXERTATZEA. GEHIENEZ, 15 PUNTU. 
 
3.1 Beharrizanen azterketa: 10 puntu. 
 
Ikuspegi intersekzionalaren helburua da aniztasunaren/desberdintasunaren ardatzak (jatorria, 
kultura, sexu-orientazioa, sexu- edo genero-identitatea, gizarte-klasea, erlijioa, adina eta abar) 
modu konplexu eta dinamikoagoan lotzea, ardatzek elkarri nola eragiten dioten eta horien 
elkarren arteko mendekotasuna, izaera irekia eta aldakorra aintzat hartuta. 
 
10 puntu ateratzeko, proiektuak honako ezaugarri hauek bete beharko ditu: gutxienez, hiru 
desberdintasun-/aniztasun-ardatzen arteko elkarrekintza aztertu behar da; ardatz horietako 
batek generoa, kultura-aniztasuna eta sexu- edo genero-aniztasuna ez, beste batek izan 
beharko du. 
 
Kultura-aniztasunaren ardatzaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren ardatzaren arteko 
berariazko elkargunea jorratzen badu, 5 puntu lortuko ditu. 
 
3.2 Gainditzeko proposamena: 5 puntu. 
 
Aldez aurreko azterketaz gain, proiektuak deskribatutako desberdintasunak/zapalkuntzak 
gainditzeko proposamen bat jasotzen badu, 5 puntu emango dira. 
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4. MULTZOA. MIGRATZAILEAK EDO GUTXIENGO ETNIKOAK. GEHIENEZ, 5 PUNTU. 
 
Erakundea migratzaileek edo gutxiengo etnikoetako kideek osatzen badute, 5 puntu lortuko 
ditu.  
 
Dekretuak jasotzen duenez, migratzaileen erakundetzat hartuko da, gutxienez, migratzaileek 
talde osoaren % 75 ordezkatzen dutenean. Horretarako, erakundearen presidentearen zinpeko 
aitorpena aurkeztu beharko da, eta bertan, adierazi beharko da erakundeak zenbat bazkide 
dituen, sexuaren eta generoaren arabera bereizita; halaber, erakundea osatzen duten 
migratzaileen ehunekoa ere adierazi beharko da. 
 
Erakundea migratzaileei laguntzekoa bada eta jardueren erdian (% 50) baino gehiagotan 
migratzaileek edo gutxiengo etnikoetako pertsonek parte hartzen dutela erakusten duen 
informazioa ematen bada, 3 puntu lortuko dira.  
 
 
5. MULTZOA. BIDERAGARRITASUN EKONOMIKOA ETA JASANGARRITASUNA. GEHIENEZ, 15 
PUNTU. 
 
Proiektuaren aurrekontua aurkeztea nahitaezko baldintza da. Dekretuak ezartzen duenaren 
arabera, erakundeek eskaera-ereduan jasotako partiden arabera ordenatu beharko dituzte 
gastuak.  
 
15 puntu lortzeko, partida banakatuen taula jaso beharko da, eta aurrekontuaren % 75 baino 
gehiago azaltzen duten proformako fakturak erantsiko dira. 
 
Partida banakatuen taula eta aurrekontuaren % 25 eta % 75 artean azaltzen duten proformako 
fakturak aurkezten badira, 10 puntu lortuko dira. 
 
Aurrekontu-taula aurkezten bada, banakapena oro har azalduta dagoela, 5 puntu lortuko dira. 
 
Aurkezten diren fakturek argi eta garbi zenbakituta egon behar dute aurrekontu-partidak 
jasotzen dituen taulari lotuta. 
 
 
6. MULTZOA. EMAKUMEEN AHALDUNTZEA. GEHIENEZ, 5 PUNTU. 
 
Bizkaian, genero-harremanak eralda daitezen bultzatzeko, emakumeen parte-hartzea, 
antolaketa eta horren inguruko kontzientziazioa sustatuko dira. Horregatik, erakunde 
onuraduna emakumez osatuta badago edo emakumeentzako proiektu bat gauzatzen badu, 5 
puntu lortuko ditu. 
 
Jardueraren bat emakumeentzat antolatzen bada edo emakumeek egiten badute, 3 puntu 
emango dira. 
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7. MULTZOA. PROIEKTUAREN EREMU GEOGRAFIKOA. GEHIENEZ, 5 PUNTU. 

5 puntu lortzeko, administraziokoak ez diren jardueren eta kudeaketa-jardueren % 50 baino 
gehiago, ez Bilbon, ez Bilbo Handia osatzen duten udalerrietan (Santurtzi, Portugalete, Sestao, 
Barakaldo, Getxo, Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, Basauri eta Etxebarri) egingo dira. 
 
Administraziokoak ez diren edo kudeaketa-jardueren % 50 baino gehiago Bilbo Handian 
garatzen badira (Bilbo izan ezik), erakundeak 3 puntu lortuko ditu. 
 
Bilbon egindako proiektuek ez dute punturik lortuko. 
 
 

ERAKUNDE ESKATZAILEA. GEHIENEZ, 15 PUNTU. 
 
8. MULTZOA. ERAKUNDEAREN EZARPENA. GEHIENEZ, 5 PUNTU. 
 
8.1 Erakundeko langileak: 3 puntu. 
 
Erakundeak 40 bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile baino gehiago baditu, 3 puntu lortuko 
ditu. 
 
25 eta 40 arteko bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile izanez gero, 2 puntu emango dira. 
 
25 eta 10 arteko bazkide, boluntario eta/edo laguntzaile izanez gero, 1 puntu emango da. 
 
8.2 Ibilbidea: 2 puntu. 
 
Erakundea 2017. urtea baino lehen eratu bada, eta BFArekiko jarduerak egin baditu, 2 puntu 
lortuko ditu. 
 
2017an edo 2017tik aurrera eratu bada, baina BFArekiko jarduerak garatu baditu, 1 puntu 
lortuko du. 
 
Era berean, erakundea 2017. urtea baino lehen eratu bada, nahiz eta BFArekiko jarduerarik ez 
garatu, 1 puntu lortuko du. 

 
 

9. MULTZOA. GAITASUNA ETA KAUDIMENA. GEHIENEZ, 5 PUNTU. 

Erakunde eskatzaileak, gutxienez, dirulaguntzaren besteko zenbatekoa erabili duen proiektu 
bat kudeatu badu, 5 puntu emango dira. 
 
Erakundeak egiaztatzen badu aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren gutxienez % 50eko 
dirulaguntza kudeatu duela, 3 puntu lortuko ditu. 
 
BFA ez den erakunde baten proiektu baten kudeaketa egiaztatzen bada, laguntza ematen duen 
organoak emandako ziurtagiri bat aurkeztu beharko da. 
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10. MULTZOA. BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN EGINDAKO SAREKO LANAREN GARAPENA. 
GEHIENEZ, 5 PUNTU. 
 
Emaitzak lortzeko funtsezko jarduerak beste erakunde batzuekin batera egiten badira, 5 puntu 

lortuko ditu proiektuak. 
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IV. KAPITULUA 

SAREKO BERRIKUNTZA IKUSPEGI INTERSEKZIONALETIK 

 
 
Kapitulu honetan aurkezten diren ekimenek honako betekizun baztertzaile hauek bete 
beharko dituzte: 

 
 
A) APLIKAZIO-IRIZPIDEAK. GEHIENEZ, 52 PUNTU. 

 
Irizpide horiek balioesteko, proiektuan alderdi jakin batzuk dauden edo ez dauden 

egiaztatuko da. 

 
A.1 MULTZOA. KALITATE TEKNIKOA. GEHIENEZ, 16 PUNTU. 

 

1.1 Koherentzia-maila: 10 puntu. 

 

Diagnostikoaren, helburuaren, emaitzen, jardueren eta aurrekontu-taularen arteko segida 
argia eta arrazoizkoa jasotzen bada, 10 puntu emango dira. 
 
Kateatutako sekuentzia horretan, katebegiren bat falta bada, 5 puntu emango dira. 
 
Goian aipatutako elementuetako bati buruzko informazioa nahikoa ez balitz, gabezia horrek 
eragina izango luke elementu horri lotzen zaizkionekiko koherentzian. 
 
1.2 Jarraipena (adierazleak eta egiaztatze-bideak): 6 puntu. 
 
Proiektuak kategoria nahikoak eta egokiak (adierazleak eta egiaztatzeko bideak) baditu, 
proiektuaren helburua eta emaitzak zenbateraino lortu diren neurtu eta egiaztatu ahal izateko, 
6 puntu emango dira. 
 
Proiektuak emaitzaren baten edo batzuen betetze-maila neurtzeko eta egiaztatzeko kategoriak 
jasotzen baditu, 3 puntu lortuko ditu. 
 

- Helburu nagusien artean, gutxienez bi desberdintasun-ardatz dituen gizatalde bat 
ikusaraz dadin jasotzea. Ardatzetako batek, gutxienez, lotura zuzena izango du 
kultura-aniztasunarekin edo sexu- eta genero-aniztasunarekin.  

 

- Genero-ikuspegia txertatzea proiektuaren zikloan zehar (proiektuaren testuinguruan 
genero-harremanen azterketa bat aurkeztu behar da, eta proiektuaren plangintzan, 
exekuzioan eta onuretan parte-hartze ekitatiboa bermatzeko proposamen bat).  

 

- Aurrekontu banakatua eta gastu guztien % 20ko, gutxienez, proformako fakturak 
jasotzea.  
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A.2 MULTZOA. LEHENTASUNAK. GEHIENEZ, 16 PUNTU. 

 

2.1 Migratzaileek osatutako erakundeen parte-hartzea: 10 puntu. 

 

Erakunde eskatzailea migratzaileek osaturiko erakundea bada, 10 puntu emango dira. 

 
Dekretuak jasotzen duenez, migratzaileen erakundetzat hartuko da, gutxienez, migratzaileek 
talde osoaren % 75 ordezkatzen dutenean. Horretarako, erakundearen presidentearen zinpeko 
aitorpena aurkeztu beharko da, eta bertan, adierazi beharko da erakundeak zenbat bazkide 
dituen, sexuaren eta generoaren arabera bereizita; halaber, erakundea osatzen duten 
migratzaileen ehunekoa ere adierazi beharko da. 
 

Proiektuan parte hartzen duen erakunde bat, gutxienez, migratzaileen erakundea bada, 5 

puntu emango dira. 

 

Dekretuak jasotzen duenaren arabera, erakunde parte-hartzailetzat hartuko dira baldintza 

hauek betetzen dituzten erakundeak: 

- Parte hartu izana aitortzen duen sinatutako abala aurkeztea. 

- Erakunde horietako bakoitzaren ezaugarriei, gaitasunei eta/edo esperientziari buruzko 

informazioa ematea (eskabide-ereduaren dagokion atalean jasoko da), baita 

antolaketa-baliabide horiek proiektuan ezarritako emaitzak lortzeko duten erabilerari 

buruzkoa ere. 

 

2.2 Proiektuaren eremu geografikoa: 6 puntu. 

 

Administraziokoak ez diren jardueren eta kudeaketa-jardueren % 50 baino gehiago, ez Bilbon, 
ez Bilbo Handia osatzen duten udalerrietan (Santurtzi, Portugalete, Sestao, Barakaldo, Getxo, 
Berango, Leioa, Erandio, Arrigorriaga, Basauri eta Etxebarri) egiten badira, 6 puntu lortuko 
dira. 
 
Administraziokoak ez diren edo kudeaketa-jardueren % 50 baino gehiago Bilbo Handian 
garatzen badira (Bilbo izan ezik), erakundeak 3 puntu lortuko ditu. 
 

Bilbon egindako proiektuek ez dute punturik lortuko. 

 

 

A.3 MULTZOA. ERAKUNDE PARTE-HARTZAILEAK. GEHIENEZ, 20 PUNTU. 

 

3.1 Parte-hartzaileen proiektuarekiko lotura-maila. 10 puntu. 

 

Parte hartzen duten erakundeen ezaugarriak, gaitasunak eta/edo esperientzia garrantzitsuak 

badira proiektuaren emaitza guztiak lortzeko, 10 puntu lortuko dira. 

 

Parte hartzen duten erakundeen ezaugarriak, gaitasunak eta/edo esperientzia garrantzitsuak 

badira proiektuaren emaitzaren bat edo batzuk lortzeko, 5 puntu lortuko dira. 
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3.2 Erakunde eskatzailearen eta parte-hartzaileen ezarpena. 10 puntu. 

 

4.1.1. Erakundearen osaera. Erakunde eskatzaileak eta 3.1. atalean puntuak atera dituzten 

erakunde parte-hartzaileek bildutako bazkideak/boluntarioak, gutxienez, 40 badira, 3 puntu 

emango dira. 

 

3.2.2 Ibilbidea. 2 puntu lortuko dira honako baldintza hauek betetzen badira: 

 

- Erakunde eskatzailea edo 3.1 atalean puntuak atera dituen erakunde parte-

hartzaileren bat 2017ko urtarrilaren 1a baino lehen eratu da.  

- Erakunde eskatzailea edo 3.1 atalean puntuak atera dituen erakunde parte-

hartzaileren bat BFAk finantzatutako jarduerak gauzatu ditu.  

 

4.1.2. Gaitasuna eta kaudimena. Erakunde eskatzaileak, gutxienez, dirulaguntzaren besteko 

zenbatekoa erabili duen proiektu bat kudeatu badu, 5 puntu emango dira. 

 

 

B) IRIZPIDE KUALITATIBOAK. GEHIENEZ, 48 PUNTU. 

 
Ondoko irizpideak balioesteko, azterketa kualitatiboa egingo da, alderdi egoki batzuk 

oinarri hartuta. Azterketa horretatik, ondorioak eta puntuazioa aterako dira. 

 

B.1 MULTZOA. PROIEKTUAREN EKARPEN BERRITZAILEA BFAren ANIZTASUNA KUDEATZEKO 

POLITIKARI. GEHIENEZ, 16 PUNTU. 

 

Ondoko alderdiak aintzat hartuko dira:  

✓ Proiektuak jorratutako arazo edo gai nagusiak presentzia txikia izatea BFAren 

aniztasuna kudeatzeko politikan. 

✓ Proiektuak darabilen lanketaren ikuspegia berria izatea BFAren aniztasuna kudeatzeko 

politikan. 

✓ Proiektua BFAren aniztasuna kudeatzeko politikan ohikoa ez den testuinguru batean 

garatzea. 

✓ Erabilitzen den metodologia berria izatea BFAren aniztasuna kudeatzeko politikan. 

 

Azterketak honako aukera hauetakoren bat ondorioztatu ahal izango du, modu arrazoituan: 

- Proiektuaren berrikuntza-maila altua da: 16 puntu 

- Proiektuaren berrikuntza-maila ertain-altua da: 12 puntu 

- Proiektuaren berrikuntza-maila ertaina da: 8 puntu 

- Proiektuaren berrikuntza-maila ertain-txikia da: 4 puntu 

- Proiektuaren berrikuntza-maila ertaina da: 0 puntu 
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B.2 MULTZOA. PROIEKTUAK SUSTATUTAKO SAREKO LANA. GEHIENEZ, 16 PUNTU. 

 

Ondoko alderdiak aintzat hartuko dira:  

✓ Proiektua egiten parte hartzen duten eragileen kopuru handia. 

✓ Eragileen aniztasuna. 

✓ Esku hartzen duten eragileen ezaugarriak, gaitasunak eta/edo esperientzia finkatutako 

emaitzak lortzeko erabiltzea. 

✓ Proiektua komunitate baten errealitatean errotuta egotea. 

 

Dekretuak jasotzen duenaren arabera, proiektuan parte hartzen duen gizatalde edo kolektibo 

oro izango da eragile esku-hartzailea, talde horren antolamendu-maila, -eitea edo -dimentsioa 

edozein dela ere. Kasu horretan, beraz, ez da nahitaezkoa kolektiboa erakunde gisa 

formalizatzea, ezta partaidetza-abala aurkeztea ere. Nahikoa da gizataldea identifikatzea eta 

proiektuan parte-hartzeari buruzko informazio nahikoa ematea. 

 

Azterketak honako aukera hauetakoren bat ondorioztatu ahal izango du, modu arrazoituan: 

- Sareko lan handia egiten da: 16 puntu 

- Sareko lan ertain-handia egiten da: 12 puntu 

- Sareko lan ertaina egiten da: 8 puntu 

- Sareko lan ertain-txikia egiten da: 4 puntu 

- Sareko lan txikia egiten da: 0 puntu 

 

 

B.3 MULTZOA. PROIEKTUAN TXERTATUTAKO IKUSPEGI INTERSEKZIONALA. GEHIENEZ, 16 

PUNTU. 

 

Ondoko alderdiak aintzat hartuko dira:  

✓ Kultura-aniztasunaren ardatzaren eta sexu- eta genero-aniztasunaren ardatzaren 

arteko berariazko elkargunea jorratzea. 

✓ Aurrekoak eta generoa ez den hirugarren ardatzen bat jorratzea. 

✓ Jorratutako elkarguneen ezaugarriei eta gizarte-ondorioei buruzko azalpen-

informazioaren kantitatea eta kalitatea nahikoa izatea. 

✓ Proiektua azterketa hutsezkoa ez izatea, hau da, eskubideak baliatu eta gozatzeko 

berdintasunerantz jotzeko proposamena aurkeztea.   

 

Azterketak honako aukera hauetakoren bat ondorioztatu ahal izango du, modu arrazoituan: 

- Ikuspegi intersekzionala guztiz txertatuta dago proiektuan.  16 puntu. 

- Ikuspegi intersekzionala proiektuaren ia alderdi guztietan txertatuta dago. 12 puntu. 

- Ikuspegi intersekzionalaren alderdi esanguratsu batzuk dakartza proiektuak.  8 puntu. 

- Ikuspegi intersekzionalaren alderdi esanguratsuren bat dakar proiektuak.  4 puntu. 

- Proiektuak aniztasunaren/desberdintasunaren ardatz bat baino gehiago elkartzen 

direneko pertsonak ikusarazten dituen arren, ikuspegi intersekzionala modu arin eta 

orokorregian txertatu da. 0 puntu. 


