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NOLA PARTE HARTU ERAKUNDEENTZAKO EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOAN 

(EEK) 

 

 

 Hemen kontsulta dezakezu Kidegoak eskaintzen dizkizun aukerei buruzko Informazio 

Praktikoa  

 

Honako hauek hartzen ditugu erakundetzat:  

 Agintaritza publikoak (nazionalak, eskualdeetakoak, probintzietakoak, 

udalerrietakoak eta tokikoak), 

 Gizarte-enpresak, 

 GKEak, 

 Gizarte zibilaren erakundeak. 

 

Jarduera eta proiektuak Europako Elkartasun Kidegoaren baitan inplementatu nahi 

dituzten erakunde guztiek frogatu behar dute hori egin dezaketela Europako Elkartasun 

Kidegoaren (aurrerantzean, EEK) arauak guztiz errespetatuz eta Europako Elkartasun 

Kidegoaren Gutunaren printzipioak eta betekizunak betez. Halaber, Kalitate Ziurtagiri bat 

izan behar dute. 

 

1. Zer da Kalitate Ziurtagiria? 

 

EEKren Kalitate Ziurtagiria Agentzia Nazional batek edo Europako Batzordearen  

Hezkuntzaren, Ikus-entzunezkoen eta Kulturaren Agentzia Exekutiboak ematen du, honako 

hau aurreikusten duen prozedura baten arabera: 

 

1. Erakundeak formulario baten bidez emandako informazioaren jarraipena,  

2. in situ bisita bat jarduerak eskaintzen dituen erakundeari, kalitate-estandar egokiak 

aplikatzen ote diren ebaluatzeko. Kalitate Ziurtagiria laguntza humanitarioko 

operazioetan laguntzeko jardueretarako eskatzen duten erakundeen kasuan, 

segurtasun eta babesarekin lotutako betekizun bereziak aplikatuko dira. 

 

2. Iraupena. 

 

Orokorrean, Ziurtagiria ematen denean, EEKren iraupen-aldi osoan izango da balioduna. 

Hala eta guztiz ere, esleipena aldizka berrebaluatuko da; eta berriro ebaluatuko da parte-

hartzaileen edo hirugarrenen kexarik egonez gero; eta indarrik gabe utz daiteke. 

  

3. Inplementazioa. 

 

Irabazi-asmoa duen edo irabazi-asmorik gabeko edozein erakunde publiko edo pribatuk 

eska dezake Kalitate Ziurtagiria, EEKn parte hartzeko prest badago eta parte hartzen duen 

herrialde batean finkatuta badago.  

 

http://www.revie.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuerpoeuropeosolidaridad_home/eu_def/CES_INFORMAZIO%20PRAKTIKOA.pdf
http://www.revie.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuerpoeuropeosolidaridad_home/eu_def/CES_INFORMAZIO%20PRAKTIKOA.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_es
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_es
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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Lehenik eta behin, erakundeek eskabide-formulario bat aurkeztu beharko dute, Kalitate 

Ziurtagiria eskatzeko. Eskabide hau honen bidez bidali eta ebaluatuko da: 

 

1. Erakundea dagoen herrialdeko Agentzia Nazionala, baldin eta : 

 Erakunde nazionalek / tokikoek EEKren jarduerak gauzatzen badituzte EEKren 

finantza-laguntzarekin edo EBren aurrekontuaren mende ez dauden beste 

finantziazio-iturri batzuen laguntzarekin.  

 

2. SALTO plataformaren bidez, erakunde hauen kasuan: 

 Hirugarren herrialdeetan kokatuta dauden eta programari atxikita ez dauden 

erakundeak; eta 

 Laguntza humanitarioko operazioetan laguntzeko jarduerak gauzatu nahi dituzten 

erakundeak (EACEA/Europako Hezkuntzaren, Ikus-entzunezkoen eta Kulturaren 

Agentzia Exekutiboaren laguntzarekin). 

 

3. Europako Batzordearen Hezkuntzaren, Ikus-entzunezkoen eta Kulturaren Agentzia 

Exekutiboa (EACEA), erakunde hauen kasuan: 

 Europa osoko erakundeen sare edo plataformak; 

 Eskema nazionalak edo EBren kudeaketa konpartituko funtsak inplementatzeaz 

arduratzen diren erakundeak (adibidez: Zerbitzu Zibil Nazionalak, kudeaketa-

agintaritzak, eta abar); eta 

 Laguntza humanitarioko operazioetan laguntzeko jarduerak gauzatu nahi dituzten 

erakundeak (dagokion SALTO plataformaren sostenguarekin). 

 

Ziurtagiria emanda dagoenean, erakundeek eskubide hauek izango dituzte: 

 

 Europako Elkartasun Kidegoaren zerrendan erregistratutako pertsonen datu-

basean sartu, beraren jardueren parte hartu lezaketen pertsonak identifikatzeko 

xedez; 

 diru-laguntza bat eskatzeko eskabide bat aurkeztu, EEKaren finantziazio-

eskemaren baitan, antolatu nahi dituzten jardueren kostuak ordaintzeko; eta  

 finantziazio-iturriak EEKren aurrekontuaren mende ez dauden jardueren kasuan, 

zerbitzu osagarriak eska ditzakete jarduerei laguntzeko (adibidez: online 

prestakuntza, hizkuntza-laguntza edo aseguruak). 

 

Garrantzitsua: Erakunde batentzat, Kalitate Ziurtagiri bat eskatzea aurretiko betekizun 

bat da EEKn parte hartu ahal izateko, baina ez du automatikoki eramaten finantziazioa 

lortzera. 

 

4. Finantziazioa. 

Erakunde parte-hartzaileek zenbait modalitateko laguntzak dituzte, finantzazio-moduaren 

eta garatzen duten jarduera motaren arabera. 

https://www.salto-youth.net/about/
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
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EEKk bere baliabideen % 90 zuzenduko du boluntariotza eta elkartasun proiektuetara, 

eta % 10 praktika edo lanetara; gehienez % 20 erreserbatuko da mugaz gaindiko izaerarik 

ez duten jardueretarako. 

Lanpostu bat eskaintzeko prest dagoen erakunde parte-hartzaileak bermatu behar du 

EEKko parte-hartzaileek sostengua egokia jasotzen dutela eskainitako jarduera motarako. 

Hori egiteko, hauxe egin dezakete: 

 

A. EEKren funtsen bidez emandako kofinantziazioa eskatu eta jaso; 

 

Kalitate Ziurtagiri balioduna duen erakunde parte-hartzaileak diru-laguntza bat eska 

dezakete finantziazio-eskemaren babespean. Orokorrean, diru-laguntzaren eskabidea 

erakundea kokatuta dagoen herrialdearen Agentzia Nazionalari aurkeztuko zaio.  

 

Jarduera hauetarako eskabideak:  

a. Europako edo nazioarteko erakundeek antolatutako jarduerak,  

b. boluntario-taldeen jarduerak, Europa mailan identifikatutako lehentasunezko 

eremuetan; eta 

c. laguntza humanitariorako operazioetan laguntzeko jarduerak, hirugarren 

herrialdeetan;  

Europako Batzordearen Hezkuntzaren, Ikus-entzunezkoen eta Kulturaren Agentzia 

Exekutiboari aurkeztuko zaizkio. 

 

B. Lanpostuaren kostuak ordaindu, funts propioen bidez edo nazio, eskualde edo toki 

mailako beste finantziazio-iturri batzuen bidez. 

 

Kalitate Ziurtagiri balioduna duten erakunde parte-hartzaileek erabaki dezakete euren 

baliabide propioekin finantzatutako jarduerak eskaintzea, edota EEKren ekimenari atxiki nahi 

zaizkion toki/eskualde/nazio mailako diru-emaile publiko/pribatuen ekarpenen bidez 

finantzatutakoak eskaintzea. 

 

5. Jardueretako parte-hartzaileen modalitateak. 

 

Erakundeek honako jarduera-modalitate hauek eskain diezazkiekete parte hartzen duten 

pertsonei. 

 

1. boluntariotza solidarioko jarduerak,  

2. laguntza humanitarioko zereginetan laguntzeko boluntariotza,  

3. praktikak, eta 

4. enpleguak. 

 

EEKko parte-hartzaileak hartzeaz gain, erakundeek laguntza eskain diezaiekete proiektu 

solidarioak garatzen dituzten gazte-taldeei. Hauek tokiko ekimenak dira, gutxienez bost 

parte-hartzailez osatutako taldeek gauzatuak. Ekimen horiek gauzatzen laguntzeko, 

erakundeek diru-laguntza bat eska dezakete taldearen izenean. 
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Erakundearen zeregin nagusia hauxe izango da: 

 

 taldeari laguntzea diru-laguntzaren kudeaketarekin zerikusia duten zeregin 

administratibo eta finantzarioetan; 

 sostengua eta orientabideak eskaintzea proiektuaren bizi-zikloaren kudeaketan; 

eta  

 sostengua eskaintzea proiektuaren bidez eskuratutako konpetentzien aitortza 

lortzeko. 

Zeregin horiek gauzatzeko, parte hartzen duen erakundeak finantza-pizgarri bat 

jasoko du EEKren finantziazio-planetik. 

 

Kidegoaren webgunea: https://europa.eu/youth/solidarity_es  

 

https://europa.eu/youth/solidarity_es

