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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Organismo Autonomoak

GAZTERIAREN FORU ERAKUNDEA

Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako diru-laguntzen deialdia 2022

Foru Gobernu Kontseiluaren abenduaren 28ko 57/2021 Foru Dekretuaren bidez, Gazteriaren 
Foru Erakundearen diru-laguntzak arautzen dituzten oinarri orokorrak onartu ziren, norgehiagoka 
eta lehia askearen araubidean.

Gazteentzako berrikuntza-proiektuetarako deialdi hau, Gazteriaren Foru Erakundearen Admi- 
nistrazio Kontseiluak 2022ko ekainaren 16ko bileran onartua, aipatutako oinarri orokorretara eta 
hurrengo ataletan ezarritakora egokituko da.

1. Deialdiaren xedea

Deialdi irekia da, norgehiagoka-araubidekoa, eta haren helburua da laguntzak ematea gaz-
teen berrikuntza- eta sustapen-proiektuak sustatzeko. Laguntza horiek 2022an garatuko dira, 
azaroaren 30era arte, Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean.

Haren helburua da gazteen parte-hartze aktiboa sustatzea eta gazteriaren arloan esku har- 
tzeko proiektuak, ikerketa-proiektuak eta ikerkuntza-izaerako argitalpenak gauzatzea, Araban 
edo Trebiñuko enklabean.

2. Onuradunak

Oro har, Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean erroldatuta dauden 18 eta 
30 urte bitarteko pertsona fisikoak izan daitezke onuradunak, eskabidea egin duten urtean 
beteta badaude. Proiektu bat taldean aurkeztuz gero, eskaeran bereiz identifikatuko dira ardu- 
raduna (laguntzaren onuradun izango da ondorio guztietarako) eta parte hartzen duten 
sustatzaileak (talde bakoitzeko lau kide gehienez ere). B modalitaterako, gainera, proiektuaren 
sustatzaileetako batek, gutxienez, goi-mailako titulua edo unibertsitate-titulua beharko du.

Proiektuen gainfinantzaketarik onartuko ez bada ere, diruz lagundu ahal izango dira, aurretik 
beste erakunde edo instituzio baten laguntzak jaso badituzte ere.

3. Diruz lagun daitezkeen proiektuak eta gastuak

3.1. Diruz lagun daitezkeen proiektuak: Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enkla-
bean 14 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako proiektuak diruz laguntzeko aukera ematen 
du deialdiak. Ekimenak gazteentzat edo gazteei eragiten dien lurraldearen garapenerako inte- 
resgarria den edozein gairi buruzkoak izan daitezke, hala nola: emantzipazioa, ingurumena 
eta iraunkortasuna, integrazioa eta genero-berdintasuna, ekintzailetza eta kulturartekotasuna, 
besteak beste.

Era berean, modalitate hauetako proiektu-motaren bati erantzun beharko diote:

— A modalitatea: metodologia eta eduki berritzaileak barne hartzen dituzten eta gazterian 
edo gazteekin esku hartzeko estrategietan aurrerapena ekar dezaketen esku-hartze proiektuak.

Esku-hartze proiektutzat jotzen dira gazteekin edo gazteen bizitzan eragina duten edo esku 
hartzen duten eragileekin harremanetan jarrita gauzatzen direnak, zuzenean edo bitartekari gisa 
erabiltzaile edo onuradun izan daitezen.

— B modalitatea: ikerketari edo analisiari buruzko ikerketa-proiektuak, gazteriaren arloan 
gaur egun dagoen errealitatea ezagutzen laguntzeko helburua dutenak.

— C modalitatea: aurreko definizioekin bat ez etorri arren, izaera berritzaileagatik edo garran- 
tziagatik interesgarritzat jotzen diren gazteriaren arloko beste proiektu batzuk.
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3.2. Diruz lagundu daitezkeen gastuak:

a) Diruz lagundu daitezkeen gastutzat hartuko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari 
zalantzarik gabe erantzuten diotenak, behar-beharrezkoak direnak, proiektua gauzatzean egiten 
direnak eta, nolanahi ere, diru-laguntza justifikatzeko adierazitako data baino lehen benetan 
ordainduta daudenak.

b) Kontratatutako langileen gastuak diruz lagundu ahal izango dira soilik proiektua garatzeko 
beharrezkoa den dedikazioa duten pertsonen kasuan.

Diruz lagundu daitezkeen gastuen eskuratze-kostua ez da, inola ere, merkatuko balioa baino 
handiagoa izango.

4. Diruz lagundu ezin diren proiektuak

Oinarri arautzaileetan jasotakoez gain, honako hauek ez dira diruz lagunduko:

— Argitalpenak berrargitaratzea.

— Eguneroko prentsako kazetaritza-argitalpenak; erakunde publikoek, erakunde publikoen 
partaidetza nagusia erakundearen finantzaketan edo gobernuan duten erakunde pribatuek edo 
erakunde publikoek agindutako erakunde pribatuek editatutako edo koeditatutako argitalpen 
instituzional edo korporatiboak; erakundeen buletinak, zeinen edukia nagusiki erakunde horre-
tako kideei zuzentzen baitzaie; alderdi politikoek, hauteskunde-koalizioek, sindikatuek, enpresa- 
erakundeek eta lanbide-elkarteek publikatutako argitalpen guztiak.

— Eskatzen diren gutxieneko zorroztasun zientifiko edo metodologikoa, interesa edo bide-
ragarritasuna betetzen ez duten ikerketa-proiektuak.

5. Eskabideak aurkeztea

5.1. Deialdi hau ALHAOn argitaratzen den egunaren biharamunetik 2022ko urriaren 31ra 
arte aurkeztu ahal izango dira eskabideak. Eskabideak bitarteko elektronikoen bidez aurkeztuko 
dira, Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan (https://e-s.araba.eus), eta, horretarako, 
eskatzaileek aldez aurretik ziurtagiri elektronikoa (Bakq) izan beharko dute. Egoitza elektronikora 
sartzeko moduei buruzko informazioa, bai eta erakunde ziurtatzaile batek emandako ziurtagiri 
elektronikoa eskatzeko nora jo ere, egoitza ezagutu— nola sartu atalean dago.

5.2. Eskatzaileek Arabako Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan dagoen formularioan bete 
beharko dute eskatutako informazioa, dokumentazio espezifiko honekin batera:

a) Administrazio-agiriak:

1. Sustatzaileen NANaren fotokopia.

2. Sustatzaileak edo sustatzaileek Arabako Lurralde Historikoan edo Trebiñuko enklabean 
bizi, ikasi edo lan egiten dutela ziurtatzen duen dokumentua.

3. Banku-erakundearen kartillaren fotokopia edo eskatzailea titularra den kontuaren egiaz-
tagiria.

B modalitaterako, hauek ere sartu behar dira:

4. Goi-mailako titulua edo unibertsitate-titulua, gutxienez proiektuaren sustatzaileetako 
batena.

5. Ikerketa-proiektua gauzatuko den zentroaren edo zentroen arduradunaren baimena, hala 
badagokio.

6. Ikerketaren ardura duen pertsonak proiektua ebaluatzeko garrantzitsutzat jotzen duen 
beste edozein dokumentu.

https://e-s.araba.eus
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b) Dokumentazio espezifikoa:

1. Proiektuaren garapena, lehenengo eranskinean jasotako puntuetan oinarrituta.

2. Gehienez 2 minutuko iraupena izango duen proposamena azaltzen duen bideoa; bertan, 
argi eta garbi azalduko da proiektuaren ideia nagusia.

Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak aurkezteak berekin dakar oinarri orokorretan eta deialdi 
honetan ezarritakoa berariaz eta formalki onartzea.

Eskabidea elektronikoki erregistratu beharko du erakunde eskatzailea ordezkatzeko legezko 
gaitasuna duenak edo taldeko arduradunak.

6. Aurrekontu-erabilgarritasuna eta diru-laguntzaren zenbatekoa

Horretarako, berrogei mila (40.000,00) euro bideratuko dira, Gazteriaren Foru Erakundearen 
2022rako gastu-aurrekontuko 71100. G/232751/48000752 partidaren kargura.

Puntuazioaren araberako banaketa-sistema aplikatuko da, 2. eranskinean xehatuta agertzen 
diren hiru irizpide-multzo handitan oinarrituta.

EBALUATU BEHARREKO ALDERDIAK–
A ETA C MODALITATEAK

PUNTUAZIOA
GUZTIRA 80

Proiektuaren garrantzia 40

Proiektuaren diseinuaren eta gauzatzearen kalitatea 30

Eragina eta hedapena 10

EBALUATU BEHARREKO ALDERDIAK–
B MODALITATEA

PUNTUAZIOA
GUZTIRA 80

Proiektuaren garrantzia 32

Proiektuaren kalitate zientifikoa 34

Eragina eta hedapena 14

Gutxienez 40 puntu lortu beharko dira proiektua diruz laguntzeko. Diruz lagundutako zen-
batekoak baremo hauek izango ditu:

40-50 puntu bitartean  %40 diruz laguntzeko modukoa
51-60 puntu bitartean  %50 diruz laguntzeko modukoa
61-70 puntu bitartean  %60 diruz laguntzeko modukoa
71-80 puntu bitartean  diruz lagundu daitekeen %70

7. Balorazio batzordea, batzorde teknikoa eta ebazpena

1. Hilean behin, aldi horretan aurkeztutako proiektuen bideragarritasuna aztertuko da, eta 
berariaz egiaztatuko da gutxieneko puntuazioa lortzen duten. Horretarako, batzorde tekniko 
bat sortuko da, gutxienez Gazteriaren Foru Erakundeko gazteria teknikariek osatua. Batzorde 
horretan, Gazteriaren Foru Erakundeko Zuzendaritzak aditu gisa izendatutako beste pertsona 
batzuek parte hartu ahal izango dute. Batzorde Tekniko horrek proiektuaren bideragarritasuna 
aztertuko du 5.2 atalean aurkeztutako dokumentazioaren arabera, eta azterketaren emaitzaren 
berri emango dio balorazio batzordeari.

2. Oinarri arautzaileetan aurreikusitako balorazio batzordeak, deialdian ezarritako irizpideen 
arabera eta batzorde teknikoaren aldez aurreko hileko txostena ikusi ondoren, diru-laguntza 
emateko eta/edo ukatzeko proposamenaren txostena egingo du, gehienez ere hamabost egu-
neko epean.

3. Ez da entzunaldiaren izapiderik egingo, ebazpenean ez baitira kontuan hartuko eskatzaileek 
aurkeztutakoak baino egitate eta dokumentu gehiago.
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4. Gazteriaren Foru Erakundearen gastuak baimendu, xedatu eta antolatzeko eskumena 
duen organoak, ekainaren 8ko Diputatuen Kontseiluaren 26/2010 Foru Dekretuak, Gazteriaren 
Foru Erakundea erakunde autonomoaren egitura eta funtzionamenduaren Erregelamendua 
aldatzen duenak, 16. artikuluan ezarritakoaren arabera, ebazpena emango du, eskaera onartuz 
edo ukatuz, gehienez ere bost hilabeteko epean, eskabideak aurkezteko epea amaitu eta hu-
rrengo egunetik zenbatzen hasita.

5. Diru-laguntza emateko edo ukatzeko aldizkako ebazpenak eskabidean agertzen den helbi-
dean jakinaraziko zaizkie pertsona edo erakunde eskatzaileei, Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen Legearen 42. artikuluan aurreikusitako moduan.

6. Ebazpen horiek amaiera ematen diote administrazio-bideari, eta, haien aurka, berrazter- 
tzeko errekurtsoa aurkez dakioke organo horri, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hu-
rrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez daiteke, bi hila-
beteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

8. Onuradunen betebeharrak

Hauek dira sariaren onuradunen betebeharrak:

a) Aurreikusitako proiektua edo programa egitetik erator daitezkeen erantzukizun guztiak 
bere gain hartzea.

b) Saritutako programa ez aldatzea, Arabako Gazteriaren Foru Erakundearen aldez aurreko 
baimenik gabe.

c) Emandako sariaren aplikazioari buruz Arabako Gazteriaren Foru Erakundeak egokitzat 
jotzen dituen egiaztapen- eta jarraipen-jarduerak onartzea, baita Arabako Gazteriaren Foru 
Erakundeak egokitzat jotzen dituen oharrak ere.

d) Proiektu, programa edo jarduera Arabako Gazteriaren Foru Erakundearen laguntzarekin 
egiten dela agerraraztea publizitatean, komunikazio-ekitaldietan eta jendaurrean egindako 
erakusketetan.

e) Sexuagatik, jatorriagatik, erlijioagatik eta abarrengatik erabilera diskriminatzailerik ez 
egitea, ez hizkuntzan, ez proiektu, programa edo jarduerarekin lotutako publizitatearen eta 
komunikazioaren irudian.

f) Proiektu, programa edo jarduerarekin lotutako publizitatean eta komunikazioan euskara 
erabiltzeko hizkuntza-normalizazioko irizpideak betetzea.

9. Diru-laguntza ordaintzea

Diru-laguntza bi zatitan ordainduko da. Ehuneko 70 diru-laguntza ematen den unean, eta gai-
nerako ehuneko 30a, hurrengo puntuan zehazten den memoria aurkeztu ondoren. Justifikazio- 
memoria aurkezten ez bada, aurreratutako zenbatekoa itzuliko da, Arabako Lurralde Histo- 
rikoko Diru-laguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauan zehazten diren baldintzetan.

Hauek izango dira diru-laguntza eta horren zenbatekoa zehazteko balorazio-irizpideak:

a) Diruz lagundutako ehunekoa ez da proiektuaren aurrekontuaren ehuneko 70etik gorakoa 
izango, eta, nolanahi ere, 5.000,00 euro emango dira gehienez.

b) Baloratu ondoren 500 eurora iristen ez diren eskaerak ez dira diruz lagunduko.

10. Diru-laguntzaren justifikazioa

2022ko abenduaren 15era arteko epean, hori barne, elkarte eta erakunde hartzaileek egoitza 
elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dute deialdi honen bidez diruz lagundutako jardueren 
azken memoria, Gazteriaren Foru Erakundeak emango duen ereduan. Gutxieneko edukia ho-
nako hau izango da:
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A) Egindako jarduerak, eguna, parte-hartzaileak eta tokia zehaztuta, bai eta horien balorazio 
orokorra ere.

B) Laburpen ekonomikoa:

1) Gastuen zerrenda.

2) Gastuen eta sarreren balantzea (izandako gastuen eta sarreren deskribapena).

3) Diruz lagundutako elkarte edo erakundearen izenean egindako jatorrizko fakturak edo 
gastu-frogagiriak, jarduerak egiteko gastuen guztizko zenbatekokoak.

• 400,00 eurotik gorako gastuen fakturen kasuan, horiek ordaindu direla egiaztatu beharko da.

• 400,00 eurotik beherako gastuen fakturen kasuan, gastuen justifikazio sinplifikatua egin be-
harko da, honako datu hauek jasota: data, hornitzailea, kontzeptua, zenbatekoa eta ordainketa- 
data.

Gazteriaren Foru Erakundeak, laginketa-tekniken bidez, beharrezkotzat jotzen dituen egiaz-
tagiriak eskatu eta egiaztatu ahal izango ditu, baldin eta horiek aurkezteko betebeharrik izan ez 
bada, eta hautatutako gastuak bidaltzeko eskatu ahal izango du.

4) Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren konturako atxikipenen arloko zerga-araudia 
betetzen ez duten fakturak eta/edo ordainagiriak ez dira justifikazio-gastu gisa onartuko.

5) Ez dira onartuko zenbateko bera edo handiagoa duten eragiketen edo atzerri-monetan 
duten kontrabalioaren eskudiruzko ordainketak, 2022ko ekitaldirako indarrean dagoen araudian 
ezartzen denari dagokionez. Arestian aipatutako zenbatekoa kalkulatzeko, ondasunen entrega 
edo zerbitzu-prestazioa zatikatu ahal izan den eragiketa edo ordainketa guztien zenbatekoak 
batuko zaizkio hirugarren berari.

Erakundeak aurkeztutako fakturen edo ordainketa-egiaztagirien jatorrizkoak eskatuko balitu, 
zigilu batekin markatuko dira, eta bertan adieraziko da zer diru-laguntza justifikatzeko aurkeztu 
diren eta egiaztagiriaren zenbatekoa diru-laguntzari osorik edo partzialki egozten zaion.

Azken kasu horretan, gainera, diru-laguntzaren zenbateko zehatza adieraziko da.

Izaera sozialeko erakunde edo establezimenduek emandako zerbitzuengatik diruz lagundu 
daitekeen gastu gisa jasandako BEZaren kuotak zenbatuko dira, izaera hori lortuta ere, betiere 
kasu bakoitzean aplikatzekoak diren baldintzak betetzen badira (BEZari buruzko Foru Arauaren 
20.hiru artikulua, Arauaren 20.bat artikuluaren 8. paragrafoan jasotako zergaren salbuespena 
aplikatzearen ondorioetarako).

C) Langile-gastuen justifikazioa:

Soldatapeko langileak eta/edo profesionalak kontratatzeko gastuen justifikazioa eta ordain- 
keta aurkeztea nahitaezkoa izango da beti.

Soldatapeko pertsonaren edo langileen lan-egoera zehaztu beharko da, honako hauek ja-
soko dituen taula bat aurkeztuz: pertsona edo langileak, dedikazio-denbora, hilabetea, soldata 
likidoa, PFEZaren atxikipena, langileen Gizarte Segurantzaren zenbatekoa, enpresaren gizarte- 
segurantzaren zenbatekoa eta guztira.

Era berean, erakundeak kontratutako pertsonen nomina originalak edo fotokopia konpul- 
tsatuak aurkeztu beharko dira, proiektuari atxikitako aldiari dagozkionak, eta horiek ordaindu 
izanaren frogagiri gisa onartuko dira, honako modu hauetakoren bat erabiliz:

— Jatorrizko nominak, langilearen sinadurarekin.

— Langileak sinatutako jatorrizko idazkia, zenbatekoa eta dagokion hileko soldata kobratu 
duela zehazten duena.
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— Nominen ordainketa taldekatuaren jatorrizko banku-laburpena. Horrekin batera, enpresa/
erakunde onuradunaren ziurtagiria aurkeztu beharko da. Ziurtagiri horretan, langileen nominak 
transferentzia horren kontura ordainduta daudela adieraziko da, eta langile bakoitzari aurkez-
tutako hileko bakoitzeko dagokion zenbatekoa adieraziko da.

Aurrekoaz gain, RLC edo kotizazioen likidazioaren ordainagiria eta RNT ereduak edo Gizarte 
Segurantzako langileen izen-zerrenda erantsi beharko dira, baita kotizazioen ordainketaren 
justifikazioa ere.

11. Diru-laguntzen bateraezintasuna

Arabako Lurralde Historikoko Diru-laguntzei buruzko urriaren 19ko 11/2016 Foru Arauaren 
18. artikuluan ezarritakoaren arabera, diru-laguntzen zenbatekoak ezingo du gainditu diruz 
lagundutako jardueraren kostua, ez bakarka ez beste diru-laguntza, laguntza, diru-sarrera edo 
baliabide batzuekin batera.

Diru-laguntza emateko kontuan hartutako baldintzak aldatzen badira, eta, nolanahi ere, 
beste ekarpen batzuk ere lortzen badira diruz lagundutako jardueraren kostua baino gehiago, 
diru-laguntza emateko ebazpena aldatu ahal izango da.

12. Publizitatea

Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da.

Arabako Gazteriaren Foru Erakundeak beretzat gordetzen du diruz lagundutako proiektuak 
bere web orrian eta sare sozialetan argitaratzeko eskubidea. Egileek beren kabuz argitaratu nahi 
badute edo beste deialdi, lehiaketa edo erakunde batzuetara aurkeztu nahi badute, esanbidezko 
baimena eskatu beharko diote Arabako Gazteriaren Foru Erakundeari, eta, nolanahi ere, Gazte-
riaren Foru Erakundeak aldez aurretik diruz lagundu duela adierazi beharko da.

Deialdi honetan parte hartzen dutenek deialdian zehazten diren baldintza guztiak onartzen 
dituzte eta berariaz haien mende jartzen dira. Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2016ko apirilaren 27ko (EB) 2016/679 Erregelamenduak aitortzen dituen eskuratzeko, zuzentzeko, 
ezabatzeko, aurka egiteko, mugatzeko eta lekualdatzeko eskubideak baliatu ahal izango ditu, Ara-
bako Foru Aldundiaren Erregistro bulegora joz (Probintzia plaza 5, 01001 Vitoria-Gasteiz, Araba).

Vitoria-Gasteiz, 2022ko abuztuaren 30a

Gazteriaren Foru Erakundeko zuzendari kudeatzailea
ANA ROSA LÓPEZ DE URALDE GÓMEZ
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1. eranskina: Proiektuaren garapena

A ETA C MODALITATEAK

Ikerketa-proiektuaren proposamena, honako hauek jasoko dituena

— Jardueren garapena.
— Proiektuaren kronograma: hasiera-data, amaiera-data eta proposatutako jardueren ordutegiak.
— Proiektua eta jarduerak ebaluatzeko irizpideak.
— Proiektuaren garrantzia eta izaera berritzailea.
— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren tratamendua proiektuaren garapenean, neurriak adierazita eta deskribatuta.
— Proiektua hedatzeko moduak.
— Proiektuaren aurrekontu zehatza: gastu-kontzeptuak eta finantzaketa-iturriak.

B MODALITATEA (IKERKETA-PROIEKTUAK)

Ikerketa-proiektuaren proposamena, barnean hartuta

— Ikerketaren xede den biztanleria, sexuaren arabera bereizita.
— Proiektuaren garrantziaren eta izaera berritzailearen motibazioa.
— Gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren tratamendua proiektuaren garapenean, neurriak adierazita eta deskribatuta.
— Proiektuaren aurrekontu zehatza, a gastu-kontzeptuak eta finantzaketa-iturriak adierazita.
— Ebaluazio-sistema.
— Erreferentzia bibliografikoak.

2.eranskina: irizpideen taula

EBALUATU BEHARREKO ALDERDIAK – A ETA C MODALITATEAK PUNTUAK

Puntuak guztira 80
Proiektuaren garrantzia 40
Proiektuak nolabaiteko hobekuntza dakar antzeko izaera dutenekin alderatuta, bai diseinuan, prozeduretan edo 
metodologian, bai esku-hartzearen edukietan, bai espero den emaitzan, bai estaldura publiko eta/edo pribaturik ez 
dagoenean, edo estaldura eskasa denean.

4

Proiektuak izaera eraldatzailea du: gizartean eragiteko eta aldaketak lortzeko borondate esplizitua du (Eraldatzeko 
borondatea gazteen bizi-baldintzei dagokie, baina baita eragiten duten inguruneko alderdiei ere). Gazteen 
kalteberatasunari eragiten dioten faktoreak ezagutzea eskatzen du, eta proiektuak faktore horietan eragin nahi du).

4

Proiektua taldean aurkezten da. 3

Proiektuak erakunde, elkarte, instituzio, udalerri, auzoko kolektibo edo inguruko gazte bat baino gehiago inplikatzen ditu 
(sareko lana). 2

Proiektuak eragina du pobreziaren edo gizarte-bazterketaren aurkako borrokan. 1

Proiektuak mendekotasuna duten pertsonei eragiten die. 1

Proiektuaren funtzionamenduak eta izaera publikoak gazteen parte-hartze aktiboa ahalbidetzen dute. 2

Onuradunen arazoak, beharrak edo interesak aztertzen dira. 3

Kontuan hartzen dira, aipatzen dira eta/edo datu, azterlan edo txosten teknikoak aurkezten dira, programaren beharra 
kokatzeko edo oinarritzeko. 2

Testuinguruan kokatutako proiektua da: testuinguru baterako diseinatu da berariaz, eta esku hartu nahi duen errealitatera 
egokitzen da. 3

Proiektua euskaraz garatzen da oso-osorik. 4

Proiektua Arabako Lurralde Historikoko bi hizkuntza ofizialetan garatzen da. 2

Efizientzia: proiektuak erlazio ona du egindako ahaleginaren eta lortutako emaitzaren artean (baliabide pertsonalak eta 
ekonomikoak, denboralizazioa, onuradunen kopurua). 3

Egokia dirudi proiektua sustatzen duten pertsonen esperientzia, egitura, antolaketa, giza taldea eta kudeaketa-gaitasuna. 3

Badirudi erabiltzaile edo onuradun kopurua egokia dela proiektuaren xedeari dagokionez. 1

Proiektuak genero-berdintasuna bermatzeko neurriak jasotzen ditu. 2
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Proiektuaren diseinuaren eta gauzatzearen kalitatea 30
Proiektuaren justifikazioa zuzena da eta behar bezala planteatuta dago. 4

Helburuak: Helburuak argi eta garbi zehaztuta daude. Helburu orokorraz gain, helburu espezifikoak ere zehazten dira. 4

Jarduerak: proposatutako helburuekin koherenteak dirudite jarduerek. 4

Kronograma: planteatutako helburuekin bat datorrela dirudi. 4

Programaren helburuak lortzeko aurreikusitako tresna metodologikoek egokiak dirudite. 3

Aurreikusitako metodologiak programaren helburuen arabera beharrezkoak diren baliabide materialak eta giza baliabideak 
jasotzen ditu. 3

Aurrekontua xehatuta agertzen da, aurreikusitako gastuak eta finantzaketa-iturriak adierazita. 3

Proiektuaren aurrekontuan aurreikusitako kostua koherentea dirudi jardueren kopuruari eta aurreikusitako erabiltzaileen 
guztizko kopuruari dagokienez. 3

Erabiltzaileentzako kostua, hala badagokio, koherentea da. 2

Eragina eta hedapena 10
Proiektuak ebaluazio-plan argi bat jasotzen du. 3

Aurreikusitako helburuen lorpena neurtzeko ebaluazio-adierazleak adierazten dira. 4

Hainbat hedabide erabiltzen dira. (Webgunea; sare sozialak; kartelak, liburuxkak). 3

EBALUATU BEHARREKO ALDERDIAK – B MODALITATEA PUNTUAK

Puntuak guztira 80
Proiektuaren garrantzia 32
Ikerketa-proiektuak antzeko izaera dutenekiko hobekuntzaren bat dakar, bai diseinuan, helburuetan, prozeduretan edo 
metodologian, bai gaietan, bai proposamenen formulazioan, bai gaiari buruzko egungo azterketarik ez dagoenean, bai 
azterketa hori nahikoa ez denean. 

4

Proiektuak izaera eraldatzailea du: gizartean eragiteko eta aldaketak lortzeko borondate esplizitua du. 4

Proiektua taldean aurkezten da. 3

Proiektuak erakunde, elkarte, instituzio, udalerri, auzoko kolektibo edo inguruko gazte bat baino gehiago inplikatzen ditu 
(sareko lana). 2

Ikerketa-proiektuak eragina izan dezake pobreziaren edo gizarte-bazterketaren aurkako borrokan. 1

Ikerketa-proiektuak eragina izan dezake mendekotasuna duten gazteengan. 1

Bilaketak gazteen ikusgarritasun soziala errazten du. 2

Arabako Lurralde Historikoko gazteen arazoak, beharrak edo interesak aztertzen dira. 2

Testuinguruan kokatutako proiektua da: testuinguru baterako diseinatu da berariaz, eta aztertu nahi duen errealitatera 
egokitzen da. 2

Badirudi egokia dela ikerketa-taldearen esperientzia, egitura, antolaketa, giza taldea eta kudeaketa- eta funtzionamendu-
gaitasuna. 3

Proiektua euskaraz garatzen da oso-osorik. 4

Proiektua Arabako Lurralde Historikoko bi hizkuntza ofizialetan garatzen da. 2

Ikerketa-proiektuak genero-berdintasuna bermatzeko neurriak jasotzen ditu, baita hizkera errespetuzkoa, inklusiboa eta 
ez-sexista erabiltzea ere. 2

Proiektuaren kalitate zientifikoa 34
Proiektuaren justifikazioa zuzena da eta behar bezala planteatuta dago. 4

Proiektuak agerian uzten du landutako gaiaren aurrekariak eta egungo egoera ezagutzen dituela. 4

Helburuak: Helburuak argi eta garbi zehaztuta agertzen dira. 4

Zorroztasun metodologikoa dago: proposamena argia eta zehatza da. Helburuak lortzeko aurreikusitako tresna 
metodologikoen multzoa egokia dela dirudi. 5

Aurreikusitako metodologiak beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak jasotzen ditu, programaren helburuen 
arabera. 4

Metodologiak landa-lana egitea aurreikusten duen kasuetan, egin beharreko eztabaida-taldeen, elkarrizketen, galdetegien, 
kasu-azterketen eta abarren kopurua adierazten da, baita horiek egiteko aurreikusitako tokia ere. 4

Proposatutako helburuekin koherentea dirudien kronograma barne hartzen duen lan-plan bat jasotzen da. 3

Aurrekontua xehatuta agertzen da, aurreikusitako gastuak eta finantzaketa-iturriak adierazita. 3

Proiektuaren aurrekontuan aurreikusitako kostua koherentea dirudi jardueren kopuruari eta aurreikusitako erabiltzaileen 
guztizko kopuruari dagokienez. 3
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Eragina eta hedapena 14
Proiektuak ikerketa-prozesua ebaluatzeko plan bat aurreikusten du. 3

Aurreikusitako helburuen lorpena neurtzeko ebaluazio-adierazleak adierazten dira. 4

Aztertutako gaiak interes zientifikoa du maila zientifikoan, eta emaitzek eragina eta aplikagarritasuna izan dezakete 
gazteekin egiten den lanaren eremuan, genero-ikuspegitik, hala badagokio. 4

Hainbat hedabide erabiltzen dira. (Webgunea; sare sozialak; kartelak, liburuxkak). 3
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