
 

 

 

 

 

ERASMUS+ 
PROGRAMA:GAZTERIA 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

JARDUERAREN DESKRIBAPENA: 
 

Elkarte estrategikoek aukera ematen diete hezkuntza, 
prestakuntza eta gazteria arloko erakunde aktiboei zein gizarte eta 
ekonomia esparru desberdinetan modu aktiboan lan egiten duten 
enpresa, erakunde publiko zein erakunde zibilei praktika 
berritzaileen inplementazioan elkarrekin lan egiteko, gazteen 
ikaskuntza eta lanean, erakundeen modernizazioan eta gizarte 
eraberritzean arreta jarriz. 

 

Elkarte estrategikoen proiektu baten bizitza zikloan zehar, 
normalean, jarduera mota asko gauzatzen dira, gara daitezkeen 
jarduerei dagokien atalean esaten den bezala. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

HELBURUAK: 

- Gazteriaren arloan egiten den lanaren kalitatea hobetzen laguntzea. 
- Parekoen arteko lankidetza, sareko lana eta ikaskuntza bultzatzea. 

- Gaitasunen garapenean eta haiek onartuak izateko eta baliozkotzat 
jotzeko bidean laguntzea. 
- Enpresa ekimenen garapena sustatzea (sozialagoak diren esparrukoak 
barne hartuta). 

- Inklusioa, berdintasuna eta gazteen parte hartzea bultzatzea, aukera 
gutxiago duten eta beharrizan bereziak dituzten pertsonen kasuan 
bereziki. 
- Erakundeen gaitasuna indartzea beren proiektuen eta sareen 
kudeaketari eta beren jardueren kalitateari dagokienez. 

 

EKINTZA ZEHATZAREN EZAUGARRIAK: 

Deszentralizatua, erakunde eskatzailearen herrialdeko Agentzia 
Nazionalean aurkezten da. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

EKIMENAREN BARNEAN EGIN DAITEZKEEN JARDUERAK: 
 

• Praktika onen trukeak (erakundeen arteko lankidetza indartzen 

duten jarduerak) 

• Praktika berritzaileak (hezkuntza, prestakuntza eta gazteria 

alorretan praktika berritzaileen garapena, azterketa edo 

inplementazioa sustatzen duten jarduerak).Gaitasunak 

baliozkotzat jotzea (ezagutzak eta ikaskuntza formal, ez formal 

eta informalaren bitartez bereganatutako trebetasunak aitortzeko 

eta baliozkotzat jotzeko bidean lagungarriak diren jarduerak). 

• Herritar aktiboak eta jarrera ekintzaileak sustatzen dituzten 

gazteen ekimen transnazionalak (gizarte jarrera ekintzaileak barne 

hartuta). 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

1. Erakunde parte hartzailearen hautagarritasuna: 

Edozein erakunde, elkarte, enpresa, kidetu gabeko gazte talde... mota, 
bere parte hartzeak proiektuaren helburu orokorren barnean zentzua 
baldin badu betiere. 
Munduko edozein tokiko herrialde kideetako parte hartzaileak egon 
daitezke, betiere haien parte hartzea proiektuaren helburuekin bat 
badator. 

 

2. Nork aurkez dezake eskaera? 

Programako herrialderen batean kokatutako edozein erakunde zein talde 
parte hartzailek egin dezake eskaera, proiektuan sartuta dauden erakunde 
guztien izenean. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

3. Erakunde eskatzaileen kopurua eta profila: 

Arau orokor moduan, programako 3 herri desberdinetako 3 erakunde 
gutxienez. 
Gazteriaren arloko erakundeen kasuan, programako herri desberdinetako 
bi erakunde gutxienez (gazteen bi erakunde ala gazteen bi talde informal). 

 

4. Proiektuaren iraupena: 
6 hilabete eta 2 urte bitartean. 

*Ohiz kanpoko kasuetan, ekintza 6 hilabetez luza liteke, baina ekintzak 
jasotzen duen diru-laguntza ez da handituko. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

5. Elkarte estrategikoak prestakuntza, irakaskuntza edo 
ikaskuntza jarduerarik aurreikusten badu, ondorengo irizpideak 
errespetatu beharko ditu: 

 

Jarduera hautagarriak: 

 
- Mugikortasun fisikoak eta birtualak elkartzen dituen iraupen txikiko (2 
hilabete baino gutxiago) mugikortasun mistoa. 
- Iraupen handiko (2 eta 12 hilabete artean) gazteria arloko langileen 

mugikortasuna. 

- Iraupen txikiko (5 egun eta 2 hilabete bitartean) langileen prestakuntza 
jarduerak. 

 
Gazteria arloko pertsonal zein langileen iraupen handiko jarduerak 
programako herrialdeen artean baino ezin dira burutu. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

Jarduera burutuko den tokia: 

Jarduerak elkarte estrategikoan parte hartzen duten erakundeen 
herrialdeetan burutu beharko dira. 

 

Parte hartzaileen hautagarritasuna: 

Aprendizak, prestakuntza praktikoko ikasleak (VET), helduak diren ikasleak 
eta gazteak, mugikortasun mistoan. 
Irakasleak, maisu-maistrak, prestatzaileak, erakunde parte hartzaileetan 
lan egiten duten hezkuntza zein administrazio langileak, gazteriaren arloko 
langileak. 

 

6. Berariazko arauak eta informazio osagarria: 
 

Erasmus + : Gazteak Ekinean programaren gida 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

FINANTZAZIOA 
Urtean 150.000 € dira ekimen honetarako gehieneko zenbatekoa. 
Kostu finkoak 

  
 
Proiektuaren kudeaketa eta inplementazioa 

(Proiektuaren kudeaketa, prestakuntza materiala eta tresnak,   

lankidetza birtuala eta tokiko jarduerak, informazioa, sustapena 

eta hedapena) 

 

- Erakunde koordinatzailearen jardueretarako 

laguntza:  500  €  hileko. 

- Beste erakunde parte hartzaileen jardueretarako 

laguntza: 250 € 

- Gehienez 2750 € hileko. 

 

 
 

Proiektuko topaketa transnazionalak 

(Bidaiarako laguntza eta bizitze kostuak) 

 

- 100  eta  1999 km arteko distantzietarako:   575 €    

parte hartzaileko eta topaketa bakoitzeko. 

- 2000 km edo distantzia handiagoetarako: 575 €  

parte hartzaileko eta topaketa bakoitzeko. 

- Gehienez 23000 € urteko. 

 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

FINANTZAZIOA: 
Hautazko kostuak 

 

Emaitza intelektualak 
Herrialdearen araberakoa da. Ikusi 

programaren gidako 105. orrialdea. 

 

 
Jarduera biderkatzaileak 

- 100 € jarduera burutuko den 

herrialdeko parte hartzaile bakoitzeko. 

- 200 € nazioarteko parte hartzaile 
bakoitzeko. 

- Gehienez 30.000 € proiektu bakoitzeko. 

Ezohiko gastuak: 
Gastu hautagarrien % 75 eta 50.000 € 

gehienez. 

Laguntza ahalmen urritasunen bat duten parte hartzaileen 

beharrizan bereziei. 
Gastu hautagarrien % 100 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

ELKARTE ESTRATEGIKOAK 

 

 

 

FINANTZAZIOA: 
Hautazko kostuak 

 Prestakuntza, irakaskuntza edo ikaskuntza jardueretarako, honako gastu hautagarri hauek jaso dira: 

Parte hartzaileen bidaia, pertsona laguntzaileak barne, 

jatorritik jarduera egin behar den lekura joan-etorria. 

 
- 100 - 1999 km, 275 € 

- 1999 km-tik gora: 360 € 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bakarkako laguntza 

(parte hartzaile bakoitzeko) 

-     Irakasleen, eskola -emai leen epe 

luzeko mugikortasuna, gazteria 

arloko langileen prestakuntza: 

14 egun arte: 90 € eguneko 

 15 – 60 egun: 63 €/eguneko 

61 egunetik 12 hilabetera: 45 €/eguneko 

Espainian aurkeztutako proiektuetarako kostuak 

- Langileak prestatzeko iraupen txikiko 

jarduerak: 

14 egun arte:  100 €/eguneko 

15 - 60 egun: 70 €/eguneko 

Edozein herrialdetarako adierazlea. 

-     Iraupen txikiko jarduerak (Mugikortasun 

mistoa ikasteko, programa trinkoak…) 

Hasta 14 días:  55 €/día 

De 15 a 60 días: 40 €/días 

Edozein herrialdetarako adierazlea. 

 
Hizkuntza laguntza 

 2 eta 12 hilabete arteko jardueretarako 

bakarrik: 150 € 

Edozein herrialdetarako adierazlea. 

 

  

 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

DESKRIBAPENA: 
 

Ekintza honek barne hartzen ditu programako herrialdeetan zein herrialde 
kideetan gazteriaren alorrean aktiboak diren erakundeen arteko elkarketa 
aldeaniztunetan oinarritutako nazioarteko lankidetza proiektuak. 
Hezkuntzaren eta prestakuntzaren arloko zein beste sektore 
sozioekonomiko batzuetako erakundeak tartean sar ditzake halaber. 
Gazteriaren arloan gaitasunak indartzeko proiektuetan programako herriek 
zein beste herri kideek parte har dezakete. 

 

EKINTZA ZEHATZAREN EZAUGARRIAK: 
 

Zentralizatua, Agentzia Exekutiboan aurkezten da. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

INPLEMENTA DAITEZKEEN JARDUEREN ZENBAIT ADIBIDE: 
 

- Sareko lana eta praktika onen trukeak gazteriaren alorrean: mintegiak, 
hitzaldiak, tailerrak, topaketak... 
- Eskala handiko gazte jarduerak. 
- Gazte lanaren metodoen garapena: tresnak eta materialak. 
- Bitartekoei buruzko prestakuntza eta dokumentazioa, Youthpass esate 

baterako. 

 
Beste batzuk: (proiektuari balio erantsia ematen badiote bakarrik) 

 
- Gazte trukeak (programako herrialdeen eta herrialde kide hautagarrien artean) 
- Europako Boluntarioen Zerbitzua (herri kide hautagarrien artean) 

- Gazteriaren arloko langileen mugikortasuna (programako herrialdeen eta herrialde 
kide hautagarrien artean). Adibidez: gazteriaren arloko langileen parte hartzea 
mintegietan, prestakuntza ikastaroetan, harreman ekitaldietan, atzerriko ikasketa 
bisitetan eta atzerriko behaketa aldietan gazteriaren arloko erakunde aktibo batean. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

1. Erakunde parte hartzaileen hautagarritasuna: 

Programako herrialderen batean edo herrialde kide hautagarriren batean 
kokatutako erakunde publiko zein pribatua. 

 

2. Nork aurkez dezake eskaera? 

- Irabazi asmorik gabeko erakundea, elkartea, GKE (europar eremukoak 
barne). 
- Nazio mailako gazteen batzordeak 
- Tokiko, eskualdeko zein nazioko erakunde publikoa 

 

Programako herrialde batean kokatuta egon behar dute eta eskaera egin 
dezakete egitasmoan parte hartzen duten erakunde guztien izenean. Beste 
erakunde mota batzuek parte har dezakete bazkide gisa. Eskatzaileak 
erakunde moduan erregistratuta egon behar du gutxienez urte batez 
eskaera egiten duen momentuan. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

3. Erakunde eskatzaileen kopurua eta profila: 

3 herrialde desberdinetan kokatutako 3 erakunde gutxienez tartean 
sartzen dituzten jarduera transnazionalak dira. Herrialdeei dagokienez, 
batek gutxienez programako herrialdea izan behar du eta beste batek 
herrialde kide hautagarria. 

 
4. Proiektuaren iraupena: 
9 hilabetetik 2 urtera. 

 
5. Irizpide osagarriak gazte trukeen, EBZren eta gazteriaren arloko 
langileen mugikortasunen kasuan: 
Iraupena: 
- Gazte trukeei dagokienez: 5 egunetik 21era (bidaia egunak alde batera utzita). 
- EBZri dagokionez: 2-12 hilabete bitartean 

- Gazteriaren arloko langileen mugikortasunari dagokionez: 5 egunetik 2 
hilabetera (bidaia egunak alde batera utzita). 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

Jarduera burutuko den tokia: 

 
-Gazte trukeei dagokienez: jarduera erakunde parte hartzaileetako baten 
herrialdean burutu beharko da. 

 

-EBZren kasuan: 

. Programako herrialde bateko boluntarioak proiektuan parte hartzen duen 
herri kideren batean burutu beharko du jarduera. 
. Herrialde kide bateko boluntarioak proiektuan parte hartzen duen 
programako herriren batean burutu beharko du jarduera. 

 
- Gazteria arloko langileen mugikortasunari dagokionez: erakunde parte 
hartzaileetako baten herrialdean burutu beharko da jarduera. 
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BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

Parte hartzaileen hautagarritasuna: 

 
- Gazte trukeei dagokienez: bidalketaz zein harreraz arduratuko diren 
herrietako 13 eta 30 urte bitarteko gazteak. 

 

- EBZren kasuan: bidalketaz arduratuko den erakundea kokatuta dagoen 
herrialdean bizi diren 17 eta 30 urte bitarteko gazteak. Boluntario batek 
behin baino ezin du EBZ egin, 2 hilabete baino gutxiagoko iraupena izan 
duen EBZn parte hartu duten boluntarioek salbu. 

 
- Gazteriaren arloko langileen mugikortasunari dagokionez: ez dago adin 
mugarik. Bidalketaz edo harreraz arduratuko den herrialdean bizi behar 
dute parte hartzaileek. 



2. EKINTZA NAGUSIA 
BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

HAUTATZEKO IRIZPIDEAK: 
 

Parte hartzaile kopurua: 

 
- Gazte trukeei dagokienez: 16 gutxienez eta 60 gehienez. Talde 
bakoitzeko 4 parte hartzaile gutxienez (taldeko burua alde batera utzita). 

 

- EBZren kasuan: 30 parte hartzaile gehienez proiektu osoan. 

 
- Gazteriaren arloko langileen mugikortasunari dagokionez: 50 parte 
hartzaile gehienez (prestatzaileak eta bideratzaileak kontuan hartuz, 
beharrezkoa denean) proiektuaren barnean planifikatutako jarduera 
bakoitzerako. 
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BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

FINANTZAZIOA: 
 

150.000 € gehienez proiektu bakoitzerako 

Jardueraren gastuak (Egitasmoaren barneko 

jardueren inplementazioarekin zerikusia duen edozein 

gastu, hala nola IKTen gastuak, batzar transnazionalak, 

emaitza intelektualak eta egitasmoaren emaitzen 

zabalkundea, parte hartzaileak mugikortasun jardueretan 

prestatzeko edozein eginkizun). Pertsonal gastuak 

hautagarriak izango dira aldi bereko finantzaketa gisa 

bakarrik, guztizkoaren % 30 gehienez. 

Zeharkako gastuak: onuradunaren administrazio gastu 

orokorrei (elektrizitatea, internet, lokalak, langile 

finkoak...) dagokien proiektuko gastu hautagarri zuzenen 

% 7 gainditzen ez duen honenbestekoa. 

 
 

 
 

 

 
 

Gastu hautagarrien % 80 
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BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 
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FINANTZAZIOA: 
 

Trukeetan 
 

Bidaia Kalkulua zazpi kilometro tarteren arabera (20€ - 830 € 

parte hartzaile bakoitzeko) 

Laguntza antolaketari (Mugikortasun jardueraren 

inplementazioarekin zuzenean lotutako edozein gastu, 

parte hartzailearen mantenu gastua izan ezik). 

Espainian 34 € eguneko parte hartzaile bakoitzeko. 

Laguntza beharrizan bereziei (Ahalmen 

urritasunen bat duten parte hartzaileekin zuzenean 

lotutako gastu osagarriak) 

% 100 gastu hautagarriak 

Ezohiko gastuak (Bisak, txertoak, bizileku baimenak, 

aukera gutxiago duten gazteek parte hartzeko gastuak). 

% 100 gastu hautagarriak 
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BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 

GAZTERIAREN ALORREAN GAITASUNAK INDARTZEA 

 

 

 

FINANTZAZIOA: 

EBZren kasuan: 
 
 
 
 

Bidaia Kalkulua sei kilometro tarteren arabera (180€ - 1100 € 

parte hartzaile bakoitzeko) 

Laguntza antolaketari (Mugikortasun jardueraren 

inplementazioarekin zuzenean lotutako edozein gastu, 

parte hartzailearen mantenu gastua izan ezik). 

Espainian 530 € hileko boluntario bakoitzeko 

Bakarkako laguntza  (zuzenean mantenuarekin 

lotutako gastuak jarduera egiten den bitartean) 

Espainian 105 € hileko boluntario bakoitzeko 

Laguntza beharrizan bereziei (Ahalmen urritasunen 

bat duten parte hartzaileekin zuzenean lotutako gastu 

osagarriak) 

% 100 gastu hautagarriak 

Ezohiko gastuak (Tutoretza indartuak, berariazko 

prestakuntza aukera gutxiago duten gazteek parte 

hartzen badute,  bisak,  txertoak, bizileku baimenak) 

% 100 gastu hautagarriak 
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BERRIKUNTZA ETA PRAKTIKA ONEN TRUKERAKO ELKARLANA 
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FINANTZAZIOA: 
 

GAZTERIAREN ALORREKO LANGILEEN MUGIKORTASUNEAN 
 

Bidaia Kalkulua SEI kilometro tarteren arabera (180€ - 

1100 € parte hartzaile bakoitzeko) 

 Espainian 61 € eguneko parte hartzaile bakoitzeko. 

Laguntza beharrizan bereziei (Ahalmen 

urritasunen bat duten parte hartzaileekin zuzenean 

lotutako gastu osagarriak) 

% 100 gastu hautagarriak 

Ezohiko gastuak (Bisak, txertoak, bizileku baimenak, 

aukera gutxiago duten gazteek parte hartzeko gastuak). 

% 100 gastu hautagarriak 

 


