
 

 

 

 

 

ERASMUS+ 
PROGRAMA:GAZTERIA 



3. EKINTZA NAGUSIA 
POLITIKEN ERREFORMARAKO LAGUNTZA 

ELKARRIZKETA EGITURATUA: GAZTEEN ETA ARDURADUN 
POLITIKOEN ARTEKO TOPAKETAK GAZTERIAREN ALORREAN 

 

 

 

Jarduera honek bizitza demokratikoan gazteek duten parte hartzea 
sustatzen du eta gazteria arloko politiketan egindako lan berriaren 
eremuko elkarrizketa egituraturako ezarritako gai eta lehentasunetan 
oinarritutako alderdiei buruzko eztabaida babesten du. Elkarrizketa 
egituratu izena erabiltzen da gazteen eta gazteriaren arloko politiken 
ezarpena erabilgarria izateko emaitzak lortze aldera aipatutako politikak 
diseinatzeko ardura dutenen arteko eztabaidak izendatzeko. Eztabaida 
lehentasun batzuen eta egitarau baten arabera egituratzen da. Hainbat 
gertaera hartzen ditu bere gain, esate baterako, gazteek elkarren artean 
eta gazteria arloko politikak diseinatzeko ardura dutenekin, gazteria arloan 
aditu direnekin eta gazteria arloko botere publikoekin eztabaidatu eta 
adostasunak lortzen dituzte. 

 
Lehentasuna izango dute "Gazteria" kapituluaren sarreran azaldutako 
lehentasunen bat ala bat baino gehiago helburu dituzten proiektuek. 
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 EKIMENAREN BARNEAN EGIN DAITEZKEEN JARDUERAK: 
 

• Gazteen eta arduradun politikoen arteko topaketa nazionalak eta mintegi 
transnazionalak, Elkarrizketa Egituratuaren eta Gazteria arloko Europako 

Estrategiaren alderdi garrantzitsuenei buruz. 
• Topaketa nazionalak eta mintegi transnazionalak, seihileko bakoitzean Europar 
Batasuneko lehendakaritza duen estatu kideak antolatutako Gazteriari buruzko 
Hitzaldiak prestatzeko. 
• Gazteriari buruzko Europako Astean zehar antolatutako jarduerekin zerikusia duten 
Gazteria arloko politikei buruzko eztabaidak eta informazioa sustatzen dituzten 
gertaerak. 
• Gazteei egindako galdeketak (online, iritzi galdeketak) bizitza demokratikoan duten 
partaidetzarekin lotutako beren beharrizanak ezagutzeko. 
• Gazteen eta arduradun politikoen/gazteria alorreko adituen arteko topaketak eta 
mintegiak, informazio ekintzak edo eztabaidak gazteek bizitza demokratikoan parte 
hartzeari buruz. 
• Instituzio demokratikoen funtzionamendua eta politikoek instituzio horietan duten 
papera simulatzen duten ekitaldiak. 
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 EKINTZA ZEHATZAREN EZAUGARRIAK: 
 

Deszentralizatua, erakunde eskatzailearen herrialdeko agentzia 

nazionalean aurkezten da. 

 

EKIMEN BAKOITZAREN HAUTAGARRITASUN IRIZPIDEAK: 
 

1. Erakunde parte hartzailearen hautagarritasuna: 

- Irabazi asmorik gabeko erakundea, elkartea/GKE 

- Europar mailako erakunde aktiboa gazteen alorrean 

- Toki erakunde publikoa 

 

Programan parte hartzen duen herri batean edo kidetutako 

inguruko herri batean kokatua 
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EKIMEN BAKOITZAREN HAUTAGARRITASUN IRIZPIDEAK: 

 

2. Nork aurkez dezake eskaera? 

Programako herrialderen batean kokatutako edozein erakunde 

zein talde parte hartzailek egin dezake eskaera, proiektuan sartuta 

dauden erakunde guztien izenean. 
 

3. Erakunde eskatzaileen kopurua eta profila: Nazioarteko 
batzarrak: bi herrialde desberdinetako bi erakunde gutxienez eta 
hauetako batek gutxienez programako herrialderen batean 
kokatua egon behar du. 
 
Batzar nazionalak: programako herrialderen bateko erakunde bat. 
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4. Proiektuaren iraupena: 

 

3 hilabetetik 24 hilabetera. 
 

5. Jarduera burutuko den tokia: 

 

Jarduera erakunde eskatzailearen herrialdean burutu beharko da. 

Salbuespena: gazteriaren arloan lan egiten duten Europako 

erakunde aktiboen kasuan, jarduerak proiektuan parte hartzen 

duten programako edozein herrialdetan burutu daitezke. 
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EKIMEN BAKOITZAREN HAUTAGARRITASUN IRIZPIDEAK: 
 

6. Parte hartzaileen hautagarritasuna: 

 

Bidalketaz eta harreraz arduratuko diren erakundeak dauden 

herrietako 13 eta 30 urte bitarteko gazteak. 

Arduradun politikoak. Ez dago adin mugarik, ezta murrizketa 

geografikorik ere, proiektuak gazteria arloko politiketan adituak 

direnen parte hartzea aurreikusten badu. 

 

 
 
7. Parte hartzaile kopurua: Gutxienez 30 gazte 
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FINANTZAZIOA 
 

Bidaia Kalkulua 7 kilometro tarteren arabera (20 € - 830 € 

parte hartzaile bakoitzeko) 

Laguntza antolaketari (Mugikortasun 

jardueraren inplementazioarekin zuzenean 

lotutako edozein gastu) 

Espainian 34 € eguneko parte hartzaile bakoitzeko. 

Laguntza beharrizan bereziei (Ahalmen 

urritasunen bat duten parte hartzaileekin 

zuzenean lotutako gastu osagarriak) 

% 100 gastu hautagarriak (Baldintzazkoa: eskaeran 

justifikatu beharra dago. 

Ezohiko gastuak (Bisak, txertoak, bizileku 

baimenak, planifikatzeko asmoz aldez aurretik 

parte hartzaileek egindako bisitei dagozkien 

gastuak…) 

% 100 gastu hautagarriak (Baldintzazkoa: eskaeran 

justifikatu beharra dago. 

 


