
Entidad Objeto Plazo de vigencia Modificaciones
Obligados a la realización de 
prestaciones

Obligaciones económicas convenidas (€) Otras informaciones

GAVI-ALIANZA MUNDIAL POR 
LA VACUNACIÓN

COVID-19 txertoen 1.300 milioi dosi ematen laguntzea diru-
sarrera ertain-baxuak dituzten 92 herrialdeei eta AMC 
COVAX-AMC Taldeko kide gisa sartzen diren herrialdeei, 
2021a amaitu baino lehen, herritarren % 20ri txertoa jartzea 
ahalbidetzeko

01.01.2021
31.12.2021

GAVI-ALIANZA MUNDIAL POR LA 
VACUNACIÓN                                        500.000,00 € 

FUNDACION ACCION CONTRA 
EL HAMBRE

Segurtasun Kontseiluaren 2417 Ebazpena ezartzeko 
mekanismo bat abian jar dadin sustatzea, gatazketan gosea 
arma gisa erabiltzea mugatzeko eta horrek gatazketan duen 
eragina murrizteko.

01.09.2021
31.08.2022

FUNDACION ACCION CONTRA EL 
HAMBRE                                        150.000,00 € 

ADDAMEER (PRISONER 
SUPPORT AND HUMAN RIGHTS 
ASSOCIATION)

Palestinar preso eta atxilotuen giza eskubideen urraketen 
eta babesaren aurrean eskubideen titularrek duten 
erantzukizuna indartzen laguntzea.

01.01.2021
31.12.2022

ADDAMEER (PRISONER SUPPORT 
AND HUMAN RIGHTS ASSOCIATION)                                        150.000,00 € 

IM-DEFENSORAS

COVID-19aren testuinguruan, arriskuan dauden eta 
mesoamerikako eskualdea osatzen duten bost 
herrialdeetan – El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexiko 
eta Nikaragua – Mehatxuei edo erasoei aurre egiten dieten 
giza eskubideen defendatzaileei erantzuteko eta arreta 
emateko gaitasuna handitzen lagundu nahi da, Babes 
Integral Feministaren ikuspegitik. Horren bidez, haien 
ongizatea indartu nahi da, eta segurtasun fisiko, digital eta 
autozainketako, zaintza kolektiboko eta osasuneko 
baldintzetan eutsi.

01.01.2021
31.12.2022

IM-DEFENSORAS                                        160.000,00 € 

ASOCIACIÓN SYNERGIE DES 
FEMMES POUR LES VICTIMES 
DE VIOLENCES SEXUELLLES

Emakumeek bakean eta segurtasunean parte hartzearekin 
zerikusia duten ebazpenen jarraipena eta ebaluazioa 
egiteko mekanismoak indartzea, 1325 Ebazpena zabalduz. 
Horretarako, landa-eremuko gizonak inplikatuko dira, 
emakumeekin batera, aintzira handietako (Burundi, 
Kongoko Errepublika Demokratikoa, Ruanda eta Uganda) 4 
herrialdeetan beren eskubideak sustatzen eta 
errespetatzen.

01.10.2021
31.12.2022 

ASOCIACIÓN SYNERGIE DES FEMMES 
POUR LES VICTIMES DE VIOLENCES 
SEXUELLLES

                                       320.000,00 € 

FUNDACION UNICEF - COMITE 
ESPAÑOL

Interneterako konektibitatea hobetzea bi lehen eskolatan, 
bata Malawin dagoen Dzalekakoa eta bestea Changalukoa, 
Dzalekako errefuxiatu-eremutik oso gertu dagoena, eskola-
adinean dauden adingabeen arteko eten digitala murrizteko 
eta Dzalekako errefuxiatuen eremuan eta inguruan haur 
errefuxiatuen inklusioa eta parte-hartzea sustatzeko, 
Dowako barrutian. Besteak beste, teknologia digitalak 
hobeto eskuratzeak lagunduko die adingabeei irakaskuntza- 
eta ikaskuntza-prozesuan askotariko trebetasunak eta 
gaitasunak garatzen, bai eta beste testuinguru batzuetako 
adingabeekin komunikatzen ere, hau da, Euskadiko lehen 
mailako eskoletako adingabeekin eta irakasleekin 
konektatzen.

01.10.2021 
31.12.2022

FUNDACION UNICEF - COMITE 
ESPAÑOL                                        300.000,00 € 

FUNDACIÓN DE 
ANTROPOLOGÍA FORENSE DE 
GUATEMALA

Guatemalako barne-gatazka armatuan desagertutako 
pertsonen kasuan egia eta justizia argitzeko ikerketa-
prozesuetan Giza Eskubideen Prokuradoretzaren gaitasunak 
indartzen laguntzea, batez ere Averiguación Berezien 
Unitatearena. Bestetik, Guatemalako Auzitegiko 
Antropologia Fundazioak arlo horretan egiten duen lana 
babestea.

01.07.2021 
30.06.2022

FUNDACIÓN DE ANTROPOLOGÍA 
FORENSE DE GUATEMALA                                        175.000,00 € 

ASOCIACIÓN FRIENDS OF 
BAREFOOT COLLEGE 
INTERNATIONAL

Diru-laguntza honen helburua emakumeen ahalduntzean 
laguntzea da, Afrika ekialdeko (Tanzania eta Zanzibar) 
eguzki-energiaren eta bizi-baliabideen inguruko 
prestakuntzaren eta gaitasunen garapenaren bidez. 
Horrekin, emakumeek beren komunitateetan duten 
posizioa eraldatzen lagunduko da, eta garapen jasangarriari 
ekarpena egingo zaio.

01.09.2021
31.12.2022

ASOCIACIÓN FRIENDS OF BAREFOOT 
COLLEGE INTERNATIONAL                                        170.000,00 € 

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN 2021KO ZUZENEKO DIRULAGUNTZAK
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FUNDACIÓN MUJERES POR 
ÁFRICA

Diru-laguntza honen helburua Sudanen Emakumeak, Bakea 
eta Segurtasuna Agendaren ezarpena bultzatzea da, 
emakumeek herrialdea egonkortzeko prozesuan parte har 
dezaten sustatuz, beren gaitasunak indartuz eta gizarte-
sektore desberdinetako emakumeen arteko elkarrizketak 
eta negoziazioak sustatuz: emakumeak gobernuan, 
emakume liderrak gizarte zibilean eta gazte ekintzaileak 
eskualdean, estatuan zein nazioartean.

01.05.2021
01.01.2022

FUNDACIÓN MUJERES POR ÁFRICA                                        150.000,00 € 

EUSKAL FONDOA - Asociación 
de Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

Uretarako eta saneamendurako giza eskubidea genero-
ekitatearekin sustatzen laguntzea, honako hauen bidez: (I) 
El Salvadorreko ekialdeko erkidegoetan ur-zerbitzuen 
estaldura iraunkorra eta saneamendua bermatuko duten 
osasun-azpiegituretan inbertsioak ezarriz, eta (ii) FOCARD-
APSko kide diren herrialdeetako ur- eta saneamendu-
zerbitzuen kudeaketa- eta iraunkortasun-gaitasunak 
indartuz, ezagutzaren kudeaketa eta lankidetza teknikoa 
sustatuz.

01.09.2021
31.08.2022

EUSKAL FONDOA - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

                                       150.000,00 € 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE CALI

Diru-laguntza honen helburua da Kolonbiako biktimen eta 
gizarte- eta erakunde-eragileen arteko lurralde-bakea 
eraikitzea, Egia Argitzeko Batzordearen ondarea 
bereganatuz eta bultzatuz.

10.06.2021 
31.12.2022

PONTIFICIA UNIVERSIDAD 
JAVERIANA DE CALI                                        249.907,00 € 

BRIGADAS INTERNACIONALES 
DE PAZ

Diru-laguntzaren helburua da giza eskubideen 
defendatzaileen babesean nazioarteko komunitateak duen 
eginkizun aktiboa areagotzea eta hobetzea, bere jardun-
eremua mantendu eta hedatzeko, dauden babes-neurriak 
ezarriz eta hutsik ez dauden edo hutsik ez dauden beste 
batzuk sortuz. Horrekin, giza eskubideak modu baketsuan 
defendatzen dituzten Mexiko, Guatemala, Honduras, 
Kolonbia eta Keniako defendatzaileen, komunitateen, 
erakundeen eta gizarte-adierazpenen lan-eremua babesten 
laguntzea espero da.

01.09.2021
31.12.2022

BRIGADAS INTERNACIONALES DE 
PAZ                                        150.000,00 € 

Fundación TECNALIA Research & 
Innovation

Kuba eta Euskadiren arteko harremanak sendotzea jarduera-
sektore espezifiko batean. Zehazki, Kubako eta Euskadiko 
berrikuntza-ekosistemen arteko loturak sendotu nahi dira, 
bi lurraldeetan eragina duten erronka globalei batera aurre 
egiten laguntzeko, gorabehera desberdinekin.

01.11.2021
31.12.2022

Fundación TECNALIA Research & 
Innovation                                        200.000,00 € 

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
EN GUATEMALA

Proiektu honen bidez, NBGPk gaitasunak indartzeko 
programa bat ezarriko du, Polizia Nazionalaren Artxibo 
Historiko zaharraren dokumentu-funtsa fisikoki eta digitalki 
babesteko prozedurak hobetzeko, bai eta haren hedapen- 
eta komunikazio-prozesuak ere.

01.10.2021
30.09.2022

PROGRAMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO EN 
GUATEMALA

                                       100.000,00 € 

SOCIAL INNOVATION CLUSTER 
FOR CHANGE (SIC4CHANGE)

Diru-laguntza honen helburua da, alde batetik, 
Mauritaniako Nouadibhou hirian ama-haurren desnutrizioa 
murrizten laguntzea, eta bestetik, Mauritanian proiektu 
pilotu honek proposatutako berrikuntza sozial eta 
teknologikoaren baliozkotasuna eta eskalagarritasuna 
frogatzea.

01.08.2021
30.11.2022

SOCIAL INNOVATION CLUSTER FOR 
CHANGE (SIC4CHANGE)                                        210.227,00 € 

MU ENPRESAGINTZA S. COOP.

Diru-laguntzaren helburua plataforma digitaleko 
kooperatibak elkarrekin sortzeko ezagutzak, jarrerak eta 
prozedurak garatzea da, Iparraldeko eta Hegoaldeko 
herrialdeen artean modu kolektiboan eraiki diren 
metodologia eta tresna berritzaileak txertatuz.

01.09.2021 
31.12.2022 

MU ENPRESAGINTZA S. COOP.                                          89.187,00 € 
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FUNDACIÓN ANESVAD

Oraingo proposamenarekin, aurtengo edizioan MU 
Enpresagintza S.COOP-ek eta Anesvad Fundazioak Africa 
Basque Challenge programako partaideen komunitatea 
sendotzea lortu nahi da, lehenengo bi edizioetan 
hautatutako gizarte-ekintzailetzako eta ekimen solidarioko 
berariazko laguntza sakonduz eta laguntza hori 2021/2022 
edizioan sortuko diren ekimenetara zabalduz, haien 
iraunkortasuna lortzen laguntzeko. Zehazki, edizio honetan, 
prototipoak egiteko laguntza teknikoa eta laguntza 
eskaintzea eta merkatuan sartzea eta inpaktuaren 
finantziazioa eskuratzea planteatzen da, hautatuko diren 
ekimenen prototipoak finantzatzeko.

01.09.2021 
31.12.2022

FUNDACIÓN ANESVAD                                          90.186,00 € 

FUNDACIÓN DIALOGUE 
ADVISORY GROUP

Indarkeria murrizten eta saihesten laguntzea eta ulermen 
politikoa sustatzea Aintzira Handietan, Mozambiken, 
Venezuelan eta Sri Lankan, gobernuen, oposizioaren, talde 
armatuen eta nazioarteko erakundeen arteko elkarrizketa 
erraztuz.

01.01.2021
31.12.2022

FUNDACIÓN DIALOGUE ADVISORY 
GROUP                                        250.000,00 € 

UNESCO ETXEA - CENTRO 
UNESCO DEL PAIS VASCO 

"Garapen iraunkorrerako hezkuntzako Iberoamerikako 4.7 
faktoria martxan jartzen laguntzea. 4.7 Faktoriaren helburu 
orokorra da iberoamerikan herritarrek garapen jasangarria 
sustatzeko beharrezkoak diren ezagutza teoriko eta 
praktikoak eskura ditzaten ziurtatzea, besteak beste, 
honako hauen bidez: GHE eta bizi-estilo iraunkorrak, giza 
eskubideak, genero-berdintasuna, bakearen eta 
indarkeriarik ezaren kultura sustatzea, munduko herritarrak 
eta kultura-aniztasunaren balorazioa eta kulturak garapen 
iraunkorrari egiten dion ekarpena.

01.03.2021
31.12.2022

UNESCO ETXEA - CENTRO UNESCO 
DEL PAIS VASCO                                        190.879,00 € 

ASOCIACIÓN BC3 BASQUE 
CENTRE FOR CLIMATE 
CHANGE-KLIMA ALDAKETA 
IKERGAI

Informazioa sortzea eta partaidetza- eta ikaskuntza-prozesu 
inklusiboak garatzea, Dakar eta Saint Louisen erresilientzia 
eta klima-arriskuaren gobernantza hobetzeko. Horretarako, 
(1) klima-aldaketari eta erresilientziari buruzko ezagutza-
komunitate bat sortuko da, Dakar eta Saint Louiseko 
eragileen arteko esperimentaziorako, eztabaidarako, 
ikaskuntzarako eta ezagutza-trukerako gune gisa balioko 
duena; (2) Saint-Louisen arrisku-gobernantza eta 
erresilientzia hobetuko dira, eta Dakarren eta Senegalgo 
beste testuinguru batzuetan aplika daitezkeen jardunbide 
egokiak identifikatuko dira, tokiko eragile eta 
komunitateekin batera sortzeko prozesu inklusibo baten 
bidez; eta tokiko intereseko kudeaketa ahalbidetuko da (3).

01.10.2021
01.01.2023

ASOCIACIÓN BC3 BASQUE CENTRE 
FOR CLIMATE CHANGE-KLIMA 
ALDAKETA IKERGAI

                                       200.000,00 € 
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Fundación Educación y Cooperación 

2018tik 2020ra bitartean, Educok aurretik emandako 
zuzeneko diru-laguntza bat kudeatu zuen, Garapenerako 
Lankidetzaren Euskal Agentziak (eLankidetza) 
finantzatutakoa, eta, horri esker, Euskadiko eta Afrikako 
testuinguruetan EEEa sustatu zen. Hain zuzen ere, 
Euskadiko lurralde-taldea indartzeaz gain, laguntza horrek 
talde horren, Red Regional African Network Campaign on 
Education for All (ANCEFA) sarearen eta CMEren batzorde 
nazionalen (Benín, Burkina Faso eta Senegal) arteko 
harreman handiagoa ahalbidetu zuen. Euskadiko eta 
Afrikako CME koalizioen arteko harreman horren helburua 
zen lehendik zeuden loturak sendotzea, Euskadin, Beninen, 
Burkina Fason eta Senegalen 4. GJHa lortzera bideratutako 
sinergiak eta lan-ildo partekatuak ezartzeko.

01.09.2021
30.09.2022

Fundación Educación y Cooperación 194000

ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL 
IRADIER 

Oraingo proposamenarekin, harreman hori eta aurreko diru-
laguntzan identifikatutako sinergiak eta lan-ildoak sendotu 
nahi dira, gizarte zibilak Garapen Iraunkorraren 4. Helburua 
lortzeko dituen erronketan sakontzeko, hau da, hezkuntza 
inklusiboa, ekitatiboa eta kalitatezkoa bermatzea eta bizitza 
osoan ikasteko aukerak sustatzea guztientzat 2030a baino 
lehen. Bereziki, COVID-19ak uzten duen testuinguru sozial 
eta hezitzaile berri honetan, agerian utzi baitu arrakala 
handia dagoela kalitatezko hezkuntza eskuratzeko garaian, 
batez ere biztanleria kalteberenaren artean.

01.01.2021 
31.12.2021

ASOCIACIÓN AFRICANISTA MANUEL 
IRADIER                                          60.000,00 € 

ASOCIACION REAS EUSKADI-Red de 
Economía Alterntiva y Solidaria / 
Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren 
Sarea 

Latinoamerikaren eta Euskadiren arteko lankidetza 
sustatzea, ekonomia solidarioaren zirkuitu ekonomikoak 
indartzeko. Horretarako, lehen une honetan, REAS-Euskadi 
Elkartea eta Sare Partekatua osatzen duten eragileen 
gaitasunak indartu nahi dira, bai eta ekonomia solidarioa 
inpaktu handiagoarekin garatzeko dituzten aukerak ere, 
eragileen eta lurraldeen arteko lankidetzaren bidez, zirkuitu 
ekonomiko solidarioen (CES) eta merkatu solidarioen (MES) 
edukiak, tresnak eta proposamenak garatzean.

01.07.2021 
30.09.2022

ASOCIACION REAS EUSKADI-Red de 
Economía Alterntiva y Solidaria / 
Ekonomia Alternatibo eta 
Solidarioaren Sarea 

                                       150.000,00 € 

Fondo Central para la Acción en Casos 
de Emergencia de Naciones Unidas 
(CERF).

CERFek laguntza humanitarioa emango die 2021ean 
hondamendi naturalak eta gatazka armatuak jasan dituzten 
pertsonei. Horretarako, berehalako ekintzak eta erantzun 
azkarrak ezarriko ditu, bizitza-galera murrizteko, denbora 
faktore kritikoa den premien erantzuna hobetuko du, eta 
finantzazio eskaseko egoeretan erantzun humanitarioaren 
oinarrizko elementuak indartuko ditu.

01.01.2021
31.12.2021

Fondo Central para la Acción en 
Casos de Emergencia de Naciones 
Unidas (CERF).

                                       200.000,00 € 

UNRWA

Diru-laguntzak Palestinako irakasleak finantzatzen 
laguntzen du, Gazako Zerrendan dauden errefuxiatuei 
hezkuntza-zerbitzuetarako sarbidea bermatzeko, COVID-
19aren blokeoak eta pandemiak eraginda baitaude. 
Larrialdietako hezkuntza da UNRWAren 2021erako Deiaren 
lehentasunetako bat.

01.01.2021
31.12.2021

UNRWA                                        250.000,00 € 
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EUSKAL FONDOA - Asociación de 
Entidades Locales Vascas Cooperantes

Uraren eta saneamenduaren arloko Erdialdeko Amerikaren 
eta Euskadiren arteko lankidetzarako erakunde arteko 
programak, 2018-2021 lehenengo edizioan, honako hauek 
lortzen laguntzen du: (I) El Salvadorreko La Union saileko 
Anamorós eta Yucuaiquín udalerrietako uretarako giza 
eskubidea eta hiri-biztanleriaren saneamendua bermatzea, 
ikuspegi jasangarri batetik eta genero-ekitatearekin; (ii) 
Euskadiko kostalde jasangarriaren eta saneamenduko 
kooperazio-gaitasun ertainak indartzea, eta saneamenduko 
kooperazio teknikoa indartzea.

30.04.2018
30.04.2021

EUSKAL FONDOA - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

                                       120.660,80 € 

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE 
DEUSTO

Diru-laguntza hau 2021ean Latinoamerikako Herri Indigenak 
Giza Eskubideetan Trebatzeko Programaren edizioa eta 
horrekin lotutako jarduerak finantzatzeko da. Hori guztia, 
COVID-19ak eragindako pandemiaren testuinguruan, herri 
indigenen gaitasunak indartzeko prozesuei laguntzea 
beharrezkoa baita, gaur egungo osasun-krisiak bereziki 
eragin baitie.

01.01.2021
31.12.2021

UNIVERSIDAD DE LA IGLESIA DE 
DEUSTO                                        120.000,00 € 

ASOCIACION CEAR-EUSKADI

Diru-laguntza horren bidez, Giza Eskubideen 
Defendatzaileak Babesteko Euskal Programaren bidez, giza 
eskubideen defendatzaileak fisikoki eta emozionalki 
sendotzen lagundu nahi da, bai eta erakunde, gizarte-
mugimendu eta komunitateen babes instituzional eta 
politikorako nazioarteko sareak indartzen ere, babes-
mekanismo gisa.

01.01.2021
31.12.2021

ASOCIACION CEAR-EUSKADI                                          70.000,00 € 

EUSKAL FONDOA - Asociación de 
Entidades Locales Vascas Cooperantes

Diru-laguntza horren bidez, Saharako herriari lagundu nahi 
zaio bakearen eta askatasunaren aldeko borrokan, eta, 
laguntza horren bidez, jarraipena emango zaio SEADekin 
batera lan egiteko estrategiari, proiektuen bidez, 
informazioa zabalduz, elkartasun politikoa sustatuz eta 
baterako jardueretan koordinatuz eta antolatuz. Bereziki 
garrantzitsua da erakundeen arteko koordinazioa politikoki 
konplexua den egungo testuinguruan, su-etenaren 
hausturak markatuta.

01.01.2021
31.12.2021

reintregro
EUSKAL FONDOA - Asociación de 
Entidades Locales Vascas 
Cooperantes

                                         93.800,00 € 

ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS 
DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 
DEMOCRÁTICA (RASD) DE ÁLAVA 
(Arabako SEADaren Lagunen Elkartea)

Diru-laguntza horren bidez, Saharako Ordezkaritza Bulegoa 
babestu nahi da Euskadin, saharar herriari laguntzeko eta 
giza eskubideen defentsan eta laguntza humanitarioa 
ematen laguntzeko.

01.01.2021
31.12.2021

ASOCIACION DE AMIGOS Y AMIGAS 
DE LA REPÚBLICA ÁRABE SAHARAUI 
DEMOCRÁTICA (RASD) DE ÁLAVA 
(Arabako SEADaren Lagunen 
Elkartea)

                                         85.000,00 € 

ASOCIACIÓN HEGOA, INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Diru-laguntzaren helburua da 2021ean Euskadin 
garapenerako lankidetzako eragileen gaitasunak indartzea. 
Hala, berariazko helburu gisa proposatzen da Euskadiko 
garapenerako lankidetzako gizarte-sareko pertsonen, 
erakundeen eta erakundeen gaitasunak indartzea 
(profesionalak, ikerketakoak, eraginekoak, etab.).

01.01.2021
31.12.2021

ASOCIACIÓN HEGOA, INSTITUTO DE 
ESTUDIOS SOBRE DESARROLLO Y 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

                                       250.000,00 € 

KCD, KULTURA, COMMUNICATION Y 
DESARROLLO

Diru-laguntzaren bidez, gizarte-kontzientzia kritikoa eta 
eraldatzailea duen eta giza garapen ekitatiboa, inklusiboa, 
bidezkoa eta jasangarria sustatzen duen herritar bat sustatu 
nahi da, Gizarte Eraldaketarako Komunikazioaren tresnen 
bidez. Zehazki, Euskadiko biztanleek genero-ikuspegidun eta 
kulturartekotasunezko gizarte-eraldaketarako komunikazio-
proposamenak ezagutzea eta garatzea nahi dute, Zinema 
Ikusezinaren Nazioarteko 13. Zinemaldian parte hartuz.

01.01.2021
31.12.2021

KCD, KULTURA, COMMUNICATION Y 
DESARROLLO                                        181.000,00 € 

Gaztelako atea, 15 –  01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 01 80 87 – email: agencia@elankidetza.eus



Entidad Objeto Plazo de vigencia Modificaciones
Obligados a la realización de 
prestaciones

Obligaciones económicas convenidas (€) Otras informaciones

GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIAREN 2021KO ZUZENEKO DIRULAGUNTZAK

COORDINADORA DE ONG DE 
DESARROLLO DE EUSKADI - GGKE 
elkartea

Diru-laguntzaren helburua da Euskadiko GGKEen 
Koordinakundea indartzea, sektorean eta politika 
publikoetan parte hartzen duten erakunde eta kolektiboen 
gaitasunak garatzeko funtsezko eragile gisa.

01.01.2021
31.12.2021

COORDINADORA DE ONG DE 
DESARROLLO DE EUSKADI - GGKE 
elkartea

                                       200.000,00 € 

Gaztelako atea, 15 –  01007 Vitoria-Gasteiz
Tel. 945 01 80 87 – email: agencia@elankidetza.eus


