
Proposamenak nola aurkeztu
Eskabide-inprimakia:
https://www.juventudnavarra.es/es/
presupuestos-participativos
Nor aurkez daiteke?
- Nafarroan erroldatuta dauden eta 

14 eta 30 urte artean dituzten 
pertsonak edo pertsona taldeak.

- Gazteekin lan egiten duten gazte 
elkarteak edo erakundeak.

- Irabazi asmorik gabeko eta 
gazteei zuzendutako xede soziala 
duten elkarte eta erakundeak.

Proiektuak Nafarroako lurraldean 
garatu beharko dira.

Online bozketak NGIren web 
plataformaren bidez. 
- Boto gehien lortzen dituzten 

hiru proiektuak aukeratuko 
dira.

- Nafarroan erroldatutako 14-30 
urte bitarteko pertsona guztiek 
eman ahal izango dute botoa.

Taldearen eginkizunak:
- Hautatzen den proposamena 

egokitzea honakoa gauzatzeko 
dagoen denborari.

- Eskakizun tekniko-finantzarioak 
aztertzea eta berriz doitzea, 
beharrezkoa bada.

- Beharrezkoak diren laguntza 
teknikoen kontratazio prozesuak
ezagutzea.

- Administrazio publikoak egindako 
lanen berri ematea.

- Proiektuaren garapena jarraitzea.

- Prozesuaren garapenari 
buruzko memoria egitea.

- Itzulera-jardunaldia 
gazteekin, hurrengo Aurre-
kontu Parte-hartzaileak 
gauzatzeko ekarpenak eta 
hobekuntza-proposamenak 
aurkezteko.

Kontsultatu hemen oinarri osoak

AGENDA
2030

Gobierno
de Navarra

Nafarroako
Gobernua

Bilketa Hautatzea Gauzatzea Ebaluaketa
Otsailak 22tik 
martxoak 14era
Programaren 
berri ematea eta 
proposamenen 
bilketa

Martxoaren 22tik 
apirilak 4era
Bozketak eta 
aukeratutako 
proiektuak 
ezagutzera 
ematea

2021ean zehar
Proiektuaren 
Gauzatzearen 
Jarraipena 
egiteko 
Taldea

2022ko urtarrila
Memoria 
burutzea 
eta itzulera 
ekintza

Proposamenak horrelakoak 
izan beharko dira:
- Izaera sozialekoak eta gazteen 

segmentu osoari irekita 
daudenak.

- Inbertsiorik edo ondasun 
suntsiezinen erosketarik ez 
erakartzea.

- Gauzatze-aurrekontua: 6.000 
eta 9.500 euro artekoa (BEZa 
barne).

- Berriak eta aurretik egin 
gabeak.

Aurrekontu Parte-hartzaile 
hauetan garatu beharreko 
ekintza-proposamena aurkezten 
duen pertsona, elkartea edo 
erakundea ezingo da izan 
ekintza hori gauzatuko duena, 
ezta proiektua garatzeko 
kontratatua izan ere.

Baloratzea
Martxoak 15etik 
21era
Proiektuak baloratzeko
mahai teknikoa. 
Bozketarako sartutako 
eta baztertutako 
proiektuen
jakinarazpena

Nafarroako Gazteriaren Institutuak (NGI) 2021eko Gazteriaren Aurrekontu 
Parte-hartzaileen programa jarri du abian, herritarrak proiektu edo politika 
publiko baten garapen-maila guztietan inplikatzea ahalbidetzen duten 
partaidetza-tresnetako bat bezala.
Programaren helburua: gazteriak gizartean parte hartzeko gaitasunak 
ikasteko eta garatzeko gunea izatea.

https://www.juventudnavarra.es/uploads/files/bases_pptos_participativos_juventud_2021_eu.pdf



