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NOLA PARTE HARTU EUROPAKO ELKARTASUN KIDEGOAN (EEK) 

ERAKUNDEENTZAT 

 Hemen kontsulta dezakezu Kidegoak eskaintzen dituen aukeren gaineko Informazio 

Praktikoa. 

Honako hauek izan daitezke erakundeak:  

 Erakunde publikoak (nazionalak, eskualdekoak, probintziakoak, udalerrietakoak eta 

tokikoak). 

 Enpresa sozialak. 

 GKE. 

 Sozietate zibilaren erakundeak. 

Europako Elkartasun Kidegoaren esparruan jarduerak eta proiektuak inplementatu nahi 

dituzten erakunde guztiek (hemendik aurrera EEK) erakutsi behar dute hori egiteko 

ahalmena dutela, EEK-ren arauak eta Europako Elkartasun Kidegoaren Gutuna-ren 

printzipioak eta eskaerak erabat errespetatuz. Era berean, Kalitate Egiaztagiria izan beharko 

dute erakunde parte-hartzaile hori behar diren baldintza-esparruak bermatzeko gai dela 

egiaztatzeko. 

1. Zer da Kalitatezko Egiaztagiria? 

Egiaztagiria parte hartzeko aldez aurreko baldintza da, baina ez du proiektuentzako diru-

laguntza ematen automatikoki. EEK-ren Kalitate Egiaztagiria honako honek ematen du: 

Europar Batasuneko Hezkuntzaren, Ikusentzunezkoen eta Kulturaren arloko Agentzia 

Betearazlea (EACEA) . 

Edozer erakunde publikok edo pribatuk, irabazi-asmoak dituenak edo irabazi-asmorik ez 

dituenak, EEK-n parte hartzeko prest dagoenak eta parte hartzen duen herrialde batean 

ezarri denak Kalitatezko Egiaztagiri bat eskuratzea eskatu dezake, ondoren deskribatzen 

diren lau urratsak eginez: 

1. Eskaeran esku hartzen duten erakundeek Parte-hartzaileen Atarian eman behar dute 

izena eta Parte-hartzailearen Identifikazio Kode bat jaso behar dute (PIC). EBko 

beste programa batzuetan parte hartzearen bidez dagoeneko PIC bat jaso duten 

erakundeak/gazteen taldeak ez dira berriz ere erregistratu behar. Aurreko erregistro 

horretan eskuratutako PICa ere baliozkoa da EEK-ren eskaerak egiteko. 

2. Ekintza garrantzitsurako irizpideak betetzen direla egiaztatzea. 

3. Baldintza finantzarioak egiaztatzea (soilik finantziazio-eskaeretan aplikatzen da; ez 

du garrantzirik Kalitatezko Egiaztagirirako). 

4. Eskaera-formularioa betetzea eta bidaltzea. 

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
http://www.revie.euskadi.eus/contenidos/informacion/cuerpoeuropeosolidaridad_home/eu_def/4%20-%20INFORMACIÓN%20PRÁCTICA_eu.pdf
https://europa.eu/youth/solidarity/charter_es
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/quality-label_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html
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Kalitatezko zigiluaren eskaerak une oro aurkeztu ahalko dira. Egiaztagiriaren gainean 

informazio gehiago nahi izanez gero: jarraitu esteka hau. 

Dagoeneko baliozko akreditazioa duten erakundeek Europako Boluntariotza Zerbitzua-

ren (EBZ) boluntariotza-jardueretan parte hartu dezakete Kalitatezko Egiaztagiria izan gabe. 

2. Iraupena. 

Arau orokor moduan, hura eman ondoren, Egiaztagiria baliozkoa izango da EEK-k 

irauten duen denbora osoan. Hala ere, esleipena aldian-aldian ebaluatu ahalko da berriz ere; 

eta berriz ere ebaluatuko da parte-hartzaileek edo hirugarrenek kexak eginez gero; eta 

esleipena baliogabetu egin ahalko da. 

3. Inplementazioa. 

Honako hauek aurreikusten dituen prozedura bat egingo da:  

1. Erakundeak emandako informazioa formulario baten bidez jarraitzea. 

2. jarduerak eskaintzen dituen erakundeari bisita egitea tokian bertan, kalitatearen 

estandar egokiak ezartzen diren ebaluatzeko. 

Eman ondoren, Egiaztagiriak honako eskubide hauek emango die erakundeei: 

 Europako Elkartasun Kidegoaren atarian erregistratutako lagunen datu-basean 

sartzea, beren jardueretarako balizko parte-hartzaileak identifikatzeko; 

 eskaera bat aurkeztea EEK-ren finantziazio-eskemaren arabera diru-laguntza bat 

eskatzeko, antolatu nahi dituzten jardueren kostuak estaltze aldera; eta 

 EEK-ren aurrekontuaren menpekoak ez diren finantziazio-iturriak dituzten 

jardueren kasuan, zerbitzu gehigarriak eskatu ditzakete jarduerak babesteko 

(adibidez, sareko gaikuntza, laguntza linguistikoa edo aseguruak). 

Garrantzitsua: Erakunde baten kasuan, Kalitatezko Egiaztagiri baten titularra izatea 

aldez aurreko baldintza bat da EEK-n parte hartzeko, baina horrek ez dakar 

finantziazioa automatikoki izatea. 

4. Finantziazioa. 

Etorkizuneko proiektuetarako diru-laguntzen eskaerak EEK-ren Gidan aurkeztutako 

irizpideen arabera ebaluatuko dira, baita proiektu zehatz bakoitzaren kalitatearen arabera 

ere. 

Kalitatezko Egiaztagiri batekin parte hartzen duen erakunde batek diru-laguntza eskatu 

dezake finantziazio bidez. Horrelako jarduera-motak eskaini nahi dituzten erakundeentzako 

2019rako proposamenen deialdia irekita dago: 

mailto:bruselas@euskadi.eus
http://www.euskadi.eus/europa
https://eacea.ec.europa.eu/sites/european-solidarity-corps/quality-label_en
https://serviciovoluntarioeuropeo.org/
https://ec.europa.eu/youth/sites/youth/files/library/documents/european-solidarity-corps-guide-2019_en.pdf
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 Lehentasun maila handiko arloetako Boluntariotza Taldeentzako finantziazio-

eskaerak honako honen bidez bideratu behar dira: Hezkuntzaren, 

Ikusentzunezkoen eta Kulturaren Agentzia Betearazlearen sareko formularioak. 

 Gainerako ekintzekin lotutako eskaerak sareko formularioen bidez bidali behar 

dira erakunde eskatzailea ezarrita dagoen herrialdearen Agentzia Nazionalera. 

EEZk bere baliabideen % 90 boluntariotza- eta elkartasun-proiektuetarako erabiliko du, 

eta % 10 praktikak edo lanak egiteko, eta gehienez ere % 20 mugaz bestaldeko izaerarik ez 

duten jardueretarako gordeko du. 

5. Parte-hartzaileen modalitateak jardueretan. 

Erakundeek honako jarduera-modalitate hauek eskaini ahal diete parte-hartzaileei: 

1. Boluntariotza-proiektuak (banakako eta taldeko jarduerak, boluntariotza-taldeak 

lehentasun maila handiko eremuetan eta lankidetza-akordioak) 

2. Praktikak  

3. Enpleguak 

4. Proiektu solidarioak: EEK-ko parte-hartzaileak jasotzeaz gain, erakundeek laguntza 

ere eman diezaiekete proiektu solidarioak garatzen dituzten gazte-taldeei. Tokiko 

ekimenak izaten dira, gutxienez 5 parte-hartzaile dituzten taldeek sortuak eta 

gauzatuak. Hori inplementatzen laguntzeko, erakundeek diru-laguntza bat eska 

dezakete taldearen izenean. Erakundearen ataza nagusia honako hau izango da: 

o Taldeari laguntzea diru-laguntza kudeatzearekin lotutako administrazio- 

eta finantza-atazak burutzen; 

o babesa eta orientazioa eskaintzea proiektuaren bizi-zikloaren kudeaketan; 

eta 

o proiektuaren bidez eskuratutako gaitasunak aintzatesten laguntza 

eskaintzea. 

Ataza horiek gauzatzeko, erakunde parte-hartzaile batek EEK-ren finantziazio-

planeko pizgarri finantzario bat jasoko du. 

Informazio gehiago eskuratu nahi izanez gero, kontsultatu: EEK-ren Gida (zigilu bat duten 

erakundeek bete beharreko erantzukizunak eta jarduerak 18. eta 21. orrialdeetan daude). 
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