KIROL KLUBENTZAKO DIRULAGUNTZEN DEIALDIAREN
ARAUAK KIROL EKINTZAK SUSTATZEKO ETA
BULTZATZEKO
Udalaren Kirol Zerbitzuaren xedea da kirola sustatzea eta Kirol Eskolak
sortzea eta, era berean, Uharteko herritarrek gorputz heziketa lantzea eta kiroljarduera afizionatuak garatzea. Horrela bilduta dago Zerbitzuaren Ordenantzan
2.a artikuluan.
Udalaren Kirol Zerbitzuaren borondatea da auzokideak berak kirolaren
antolaketa-egiturari lotzea, Uharteko elkartegintza sustatzen saiatzeko. Hori dela
eta, komeni da behar diren lanabesak abiaraztea Kirola Zerbitzuaren eta Kluben
arteko lankidetza-ildoa ezartzeko; horrela, denon arteko ahaleginez eta,
koordinaziopean lan eginez, herritarren bizi-kalitatea hobetzeko.
Alde horretatik, deialdi honen xedea da Kirol Klubentzako dirulaguntzak
emateko araubidea ezartzea 2021eko urriaren 1etik 2022ko irailaren 30era.
1. Xedea
Dirulaguntzak erabiliko dira, planteatutako kirol ekintzak egiteak eragindako
gastuen defizitak hein batean ordaintzeko.
Behin betiko dirulaguntza emanen da, klub eskatzaileak kirol arloan jarduketa
globala egiten badu; hau da, jarduerak ez dira noizbehinka egindakoak eta jarraipenik
gabekoak izan behar.
Dirulaguntza ez da emanen, Udalaren Kirol Zerbitzuaren aurrekontuan
kontusailik eskura ez badago.
2. Onuradunak
Deialdi honen xede den dirulaguntza eskatzen ahal dute kirol elkarteen
erregistroan izena emanda dauden kirol klubek, jarduera nagusia Uharten egiten badute.
3. Agiriak
Eskabidea
Dirulaguntza-eskabideak, eskabide orokorrarekin batera, Kirol Zerbitzuak emandako
inprimakietan edo haien ereduekin bat aurkeztuko dira.
Eskabidea noiz eta non aurkeztu
Eskabideak Kiroletako Udal Zerbitzuaren bulegoetan aurkeztuko dira, laburpena
NAOean argitaratu eta 15 egun balioduneko epean.

Agiri osagarriak
2022ko urriaren 1aren aurretik hau guztia aurkeztu beharko da: gastuen eta diru sarreren
justifikazio inprimakiak .
4. Balorazioa
Uharteko Kirol Zerbitzuak behar diren egiaztapen guztiak egin eta balioetsiko
ditu dirulaguntzen inguruko ebazpena emateko.
Kirol Zerbitzuak agirietan bilduta dagoen informazioa zabaltzeko edo hobetzeko
eskatzen ahalko die Klub eskatzaileei, eskabideak ahalik eta hobekien ebaluatze aldera.
- Eskabideen ebazpena urtea amaitu baino lehen emango da.
-.Eskabideak ebazteko organo eskuduna Zuzendaritza Batzordea izanen da eta,
halakorik ezean, Zuzendaritza Batzordeko burua.
5. Klubaren betebeharrak
-Eskabideko zer kirol ekintzak jaso duten dirulaguntza, Klubak horiexek egin
beharko ditu.
- Klubak kirol eskolaren eta programatutako gainerako jardueren antolaketa eta
kudeaketa hartuko ditu bere gain (betiere, Udalaren Kirol Zerbitzuak ezarritako
irizpideak errespetatuta, eskolako titularra baita). Barne dago lehiaketak antolatzea,
lehiaketa horietan parte hartzea, entrenamenduak antolatzea, joan-etorriak, fitxak
kontrolatzea, kasuan kasuko Federazioarekiko harremanak eta, era berean, monitoreen
edo entrenatzaileen koordinazioa bai teknikoa bai antolaketa arlokoa.
- Klubaren erantzukizuna izanen da jardueren ondorioz hirugarrenei eragindako
kalte guztiak ordaintzea. Xede horretarako, Klubak aseguru bat egin beharko du, aipatu
jarduera hori egiteak dakarren erantzukizun zibila estaltzeko.
-Dirulaguntza jasotzen duten klubek Uharteko Zerbitzuaren eta Kutxa Ruralaren
logotipoa eta anagrama erabili beharko dituzte dirulaguntzaren xede izan diren
jardueren inguruko publizitatean eta zabalkundean, bai eta kirol-jantzietan ere; era
berean, Zerbitzuaren laguntza edo babesa jaso dutela agertu beharko dute.
-Klub onuradunek Uharteko Kirol Zerbitzuarekin elkarlanean aritu beharko dute
jarduketa fisikoa eta kirola sustatzeko lanean. Elkarlan hori honela gauzatuko da:
.Ugarrandiako kirol instalazioetako abonatuei jardueren berri ematea, kluben
informazio-taula erabilita; taula instalazioen sarreran dago, berariaz xede horretarako.
.Bere jarduerak eta txapelketako partidak herriko web orrietan argitaratu.
.Kirol Zerbitzuaren aldizkaria prestatzen laguntzea, Klubak egindako kirol
jardueren berri emanez.
Zerbitzuari laguntza ematea bestelako kirol ekitaldiak antolatzeko, Zerbitzuak
horixe eskatzen duenean.

6. Zerbitzuaren eskubideak eta betebeharrak
-Kirol Zerbitzuak Klubari diru kopuru onetsitakoa emanen dio, deialdi honetan
xedatutako moduan eta epean, “kirol jarduerak sustatzeko eta bultzatzeko dirulaguntza”
kontzeptuaren barruan.
Bateragarria da dirulaguntza hau ematea eta Klubaren Batzordeak ekimen
pribatutik (bai babes-kontratuak sinatuta bai borondatezko ekarpenen bidez) bestelako
diru ekarpenak jasotzea;
-Kirol ekarpenarekin batera, Kirol Zerbitzuak gutxienezko kirol materiala
emanen du aipatu Klubak bere jarduera egin dezan; argi gelditu behar du, dena den,
material horren jabea Kirol Zerbitzua dela, eta Zerbitzua bera arduratuko da huraxe
kontrolatzeaz; egoki ikusten duenean, gainera, materiala erabiliko du.
-Kirol Zerbitzuak behar diren kirol instalazioak jarriko ditu Klubaren eskura,
programa garatzeko, Zerbitzuak berak bere Zuzendaritza Batzordearen bitartez
finkatzen dituen erabilera-aukerekin bat.
7. Ez-betetzea
Deialdi honen oinarrietan ezarri dena ez betetzeak, gezurrezko datuak emateak
edo Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuaren baimenik gabe dirulaguntzaren
helburuak aldatzeak dirulaguntza galtzea ekarriko du berekin, jasotako dirutza itzuli
beharra eta hurrengo eta helburu bereko edo bertsuko dirulaguntza eskaerak ukatzea ere
izan dezake ondorio.
8. Sobran dauden baliabideak
Justifikazio ekonomiko eta teknikoa dirulaguntzaren xede izan zen eskabidean
aurreikusten zena baino txikiagoa denean, dirulaguntza gutxituko da.
Hala ere, jardueren interesagatik, zilegi izango da hitzarmenak sinatzea diru
sobrantea dirulaguntzaren helburu zirenak bezalatsuko helburuetan erabiltzeko.
9. Diru-laguntza nola eta noiz ordainduko den
Emandako dirulaguntza transferentzia bidez ordainduko da, epe hauen barruan:
-Emandako dirulaguntzaren % 50, 2022ko urtarrilaren 31 baino lehen.
-Emandako dirulaguntzaren % 25, 2022ko otsailaren 28a baino lehen.
-Gainerako % 25, gastuak eta egindako kirol ekintzak justifikatzerakoan.
10. Araubide juridiko osagarria
Ekainaren 9ko 8/1997 Foru Legea osagarritasunez aplikatuko da.

