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3726
EBAZPENA, 2012ko uztailaren 18koa, Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal 

Erakundeko zuzendari nagusiarena, laneko arriskuei aurrea hartzearen arloko ikerketa-
proiektuetarako diru-laguntzak ematea arautzen duena.

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea (aurrerantzean Osalan) 
jakitun da laneko arriskuei aurrea hartzeko arloan beharrezkoa dela ezagutza-maila hobetzen 
duten jarduerak sustatzea eta ikerketaren emaitzak arlo horretako eguneroko praktikara eramaten 
laguntzea.

Laneko Arriskuen Prebentzioa arautzen duen azaroaren 8ko 31/1995 Legearen 5. artikuluan 
ezartzen denez, prebentzio-arloko politikaren xedea lan-baldintzak hobetzea izango da, lantokian 
langileen segurtasun eta osasunaren babes-maila igotze aldera, eta herri administrazioek 
ekintzak sustatuko dituzte, laneko segurtasun eta osasun baldintzak hobetzeko, laneko arriskuak 
murrizteko, babesteko modu berriak ikertzeko edo bultzatzeko, eta laneko arriskuei aurrea 
hartzeko egitura eraginkorrak sustatzeko. Aipatutako legean esaten denez, horretarako programak 
erregelamenduetan zehaztuko diren pizgarrien bidez ezarriko dira.

Bestalde, Ebazpen honen bidez, laneko arriskuei aurrea hartzeko arloko ikerkuntzari diru-
laguntzak emanez, honako helburu hauek betetzen dira: Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren 
lan-kalitatea hobetzea; Euskal Autonomia Erkidegoko langileen lan-baldintzak seguruak eta 
osasungarriak direla bermatzea; laneko arriskuei aurrea hartzeak herritarren eta erakundeen 
balore-eskalan lehentasuna izan dezan, oinarrizko printzipioen alde lan egitea; arlo horren inguruan 
jarduteko oinarri gisa sustatzea prebentzioaren kontzeptua; sindikatuen, enpresaburu-elkarteen 
eta bestelako agenteen ahaleginak batzea, laneko segurtasun- eta osasun-baldintzak hobetzeko; 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko herritarrak kontzientziatzea, lantokian pertsonak babesteko 
garrantziaren inguruan.

Osalanek beharrezkoak diren hainbat zeregin ditu prebentzioa eta laneko segurtasun, garbitasun 
eta osasunaren sustapena betetzeko, eta hartarako, laneko arriskuei aurrea hartzeko ikerketa 
suspertu eta sustatzen du deialdi honen bidez.

Printzipio horiei jarraituz, eta Euskal Autonomia Erkidegoko 2012rako Aurrekontu Orokorrak 
onartzen dituen abenduaren 23ko 6/2011 Legearen arabera onetsitako gastu-kredituaz baliatuz, 
honako hau

EBAZTEN DUT:

1. artikulua.– Xedea.

Ebazpen honen helburua Osalanek 2012ko ekitaldian Laneko Arriskuen Prebentzio arloko 
ikerketa-proiektuetarako emango dituen diru-laguntzak arautzea da.
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2. artikulua.– Erakunde onuradunak.

2012ko urtarrilaren 1a baino lehen Euskal Autonomia Erkidegoko herriren batean erroldatutako 
pertsona fisikoek eta Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten pertsona juridikoek, publiko zein 
pribatu izan, eskatu ahal izango dituzte ebazpen honetan araututako diru-laguntzak.

3. artikulua.– Gehienezko zenbateko osoa.

Ebazpen honen helburua betetzeko, 650.000 euro erabiliko dira guztira, eta horiek honako honi 
egotziko zaizkio: «Laneko Segurtasuna eta Osasuna» 3113 Programa, «Zuzendaritza Nagusia» 
01 Zerbitzua; hain justu ere «Eragiketa arruntetarako transferentzia eta diru-laguntzak» izeneko 
IV. kapituluaren barruan.

Diru-kopuru hori, hala badagokio, eguneratu ahal izango da, indarrean dagoen legediari jarraikiz 
aurrekontuak aldatzea onartuz gero; aurrekontu-aldaketa horiek aurkeztutako eskaeren aurretik 
egindakoak izan beharko dute. Egoera hori zabalduko da, Osalaneko zuzendari nagusiaren 
ebazpenaren bidez.

4. artikulua.– Diru-laguntza zein jarduerak jaso dezakeen.

Diru-laguntzaren ematea egunetik hasita urtebeteko epean burututako laneko arriskuen 
prebentzio arloko ikerketa-, garapen- eta berrikuntza-proiektuek jaso ahal izango dute diru-laguntza. 
Nahi beste proiektu aurkez ditzakete eskatzaileek. Osalanen Kudeaketa-Planean 2012rako 
aurreikusitako jarduera-eremuak kontuan hartuz, Laneko Segurtasunaren eta Osasunaren 2011-
2014 Euskal Estrategiaren urteko hedapenetik eratorritako kudeaketa-plana, ondokoekin zerikusia 
duten ikerketa-proiektuei emango zaie lehentasuna:

– Laneko ezbeharrak: in itinere eta jardunean gertatutako bideko lan-istripuei aurrea hartzea.

– Laneko ergonomia: lanaren ondorioz goiko gorputz-adarrei eragiten dieten arazo 
muskulueskeletikoei aurrea hartzea.

– Laneko psikosoziologia: laneko estresarekin eta/edo «burnout»arekin zerikusia duten lan-
arriskuei aurrea hartzea erakundeetan.

– Generoaren ikuspegitik lan-arriskuei aurrea hartzea: emakume langileen kolektiboaren lan-
arriskuei aurrea hartzea.

– Minusbaliotasun fisikoa edo psikikoaren ikuspegitik lan-arriskuei aurrea hartzea.

– Immigrazioaren ikuspegitik lan-arriskuei aurrea hartzea, eraikuntzan eta lehen sektorean 
batez ere.

– ETEen ikuspegitik lan-arriskuei aurrea hartzea, mikroenpresetan batez ere.

– Lehen sektorea: batez ere, arrantza, nekazaritza, abeltzaintza, basogintza, basozaintzan, e.a.

– Osasuna zaintzea: lanbide-gaixotasunen kostua.

5. artikulua.– Gauzatzeko epea.

Diru-laguntza jasotzen duten jarduerak, urtebeteko epean gauzatu eta bukatu beharko dira, 
hartu-agiria duen posta ziurtatuz bidalitako esleipenaren jakinarazpen ofiziala hartu eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita.
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6. artikulua.– Eskabideak aurkeztea.

1.– Eskabideak aurkezteko hilabete batekoa izango da, ebazpen honek ondorioak dituen 
egunetik hasita.

2.– Eskabideak Osalanen egoitzan aurkeztuko dira (Dinamita bidea z.g., 48903 Barakaldo, 
Bizkaia), edo Araba, Bizkai edo Gipuzkoako Lurralde Zentroetan, bai zuzenean, bai Herri 
Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 
30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako edozein bidez baliatuz.

7. artikulua.– Agiriak.

Eskabideak Osalaneko zuzendari nagusiari igorriko zaizkio, honako agiri hauekin batera:

1.– Administrazio-agiriak.

– Eskabide normalizatuaren inprimakia (I.A eranskina).

– Foru Ogasunaren ziurtagiri eguneratua eta Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorreko 
Probintzia Zuzendaritzarena, edota behar den entitatearena, laguntza eskatzen duenak dagozkion 
zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak beteta dituela egiaztatzeko. Ziurtagiri hori 
eskabidea aurkezteko soilik ordeztu ahal izango da, behar bezala zigilatutako idazki baten bidez 
ordeztu ere, eta bertan ziurtagiria eskatua dela jasoko da. Deialdia ebatzi baino lehen aurkeztu 
beharko da ziurtagiri positiboa. Baldin eta eskabide-egileak ordainketa geroratzea lortu badu eta 
geroratutako zorra agiri bidez egiaztatzen badu, ordainketa-arauak betetzen dituela ulertuko da.

– Eskabide-egilea pertsona fisikoa bada, zinpeko aitorpena aitorpen-ereduan (I.B eranskina).

– Eskabide-egilea pertsona juridikoa bada, zinpeko aitorpena aitorpen-ereduan (I.C eranskina).

– Eskabide-egilea pertsona fisikoa bada, errolda-ziurtagiri eguneratua.

– Eskabide-egilea erakunde juridikoa bada, honako agiri hauek:

a) Elkarteen Erroldan edo erakundeari dagokion erregistro publikoan inskribaturik dagoela 
egiaztatzen duen agiriaren kopia.

b) Prebentzioa antolatzeko modalitate baten arabera, Laneko Arriskuen Ebaluaketa eta 
Prebentzio Plana egina izatea, Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onesten duen urtarrilaren 
17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoari jarraikiz (martxoaren 19ko 337/2010 
Errege Dekretuaren bidez egindako aldaketak kontuan izanik), eta urteko prebentzio-plangintza 
egina izatea.

c) Lan-arriskuei aurrea hartzeko Sistemaren Auditoria egina izatea hala behar duten antolaketa-
moduetarako, urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 29. artikuluan xedatutakoari jarraikiz, 
betiere, maiatzaren 19ko 604/2006 Errege Dekretuaren eta martxoaren 19ko 337/2001 Errege 
Dekretuaren bidez sartutako aldaketak kontuan izanik.

2.– Agiri teknikoak.

– Ikerketa-proiektuaren memoria (II.A eranskina), honako alderdi hauek jasotzen dituena:

– Ikerketa-proiektuaren laburpena.

– Gaiaren egungo egoera eta aurrekariak.

– Bibliografia behinena.
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– Hipotesia - Helburu orokorrak eta operatiboak.

– Proiektuaren interesa - Metodologia.

– Proiektua burutzeko eskura diren instalazioak, tresnak eta teknikak.

– Lan-plana. Kronograma.

– Atazak eta ardurak banatzea.

– Ikerketa-taldeak gaiaren inguruan duen esperientzia.

– Lan-arriskuei aurrea hartzeari dagokionez, emaitzek izan dezaketen erabilgarritasun praktikoa.

– Eskatutako laguntzaren justifikazioa.

– Proiektuaren aurrekontua (II.B eranskina).

– Ikerketa-proiektuaren bideragarritasunari buruzko txostena, ikerketa-proiektuaren alderdi 
ororen bideragarritasuna jasotzen duena (II.C eranskina).

– Proiektuan esku hartuko duten ikertzaile ororen curriculum normalizatuak. Azken bost urteotako 
argitalpenak baino ez dira aipatuko (II.D eranskina).

– Deialdi honen egunaren aurretik hasita egonik, baina deialdi honetan ezarritako epeen barruan 
garatzen jarraitu nahi den proiekturik balego, proiektuaren egoerari buruzko aurrerapen bat, 9. 
artikuluan aurreikusitako edukia azalduz.

8. artikulua.– Aurkeztutako eskabidean egindako akatsak zuzentzea.

Baldin eta diru-laguntzen eskabideak behar bezala beteta ez badaude, edo ebazpen honen 7. 
artikuluan eskatutako administrazio-agiriak falta badira, Osalanek pertsona edo entitate eskatzaileari 
hamar eguneko epea emango dio, errekerimenduaren jakinarazpena jaso eta biharamunetik 
aurrera, akatsak zuzentzeko edo agindutako agiriak aurkezteko, eta hau ohartaraziko dio: 
eskatutakoa egiten ez badu, eskabidea bertan behera utzi duela ulertuko da, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
71.1 artikuluan agindutakoaren arabera.

9. artikulua.– Diruz lagundutako proiektuen jarraipena.

Deialdi honen egunaren aurretik hasita egonik, baina deialdi honetan ezarritako epeen barruan 
garatzen jarraitu nahi diren proiektuetarako, diru-laguntzaren eskabidearekin batera, horien 
egoeraren inguruko aurrerapena aurkeztu beharko da, eta horretan, gutxienez ere, ebazpen 
hau argitaratu ondoko datan proiektua zein egoeratan dagoen eta, garatutako eta proiektatutako 
jardueren laburpen kronologiko bat jasoko dira. Lehenago Osalanetik diru-laguntza jaso izan duten 
jarduera eta proiektuak ez dira diruz lagunduko.

10. artikulua.– Hautaketa.

Deialdi hau lehiaketa bidez ebatziko da. Hortaz, laguntza edo diru-laguntzen esleipena egiteko, 
aurkeztutako eskariak erkatu eta, 11. artikuluan ezarritako esleipen-irizpideak kontuan hartuz, 
lehentasunen arabera ordenatuko dira.

11. artikuluan zehaztutako «Proiektuaren kalitate zientifikoa»n (1. irizpidea) 10 puntu lortzen ez 
dituzten proiektuak kanpo geldituko dira.



158. zk.

2012ko abuztuaren 14a, asteartea

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2012/3726 (28/5)

11. artikulua.– Diru-laguntzak esleitzeko irizpideak.

1.– Balorazio Batzorde batek ebaluatuko ditu ikerketa-proiektuak, ondorengo irizpide eta 
haztapenei jarraikiz (gehienez 100 puntu):

IRIZPIDEAK PUNTUAK 
1.– Proiektuaren kalitate zientifikoa: interes zientifikoa, originaltasuna eta helburuen 
izaera berritzailea, proiektuaren bideragarritasuna eta aplikagarritasuna. 

20 

2.– Gaiaren eta aurrekarien egoera ezagutzea, eta diren alternatiben planteamendua: 20 
3.– Proiektuaren kudeaketa-plana: 20 
4.– Metodología berritzailea eta tekniken egokitasuna: 10 
5.– Ikertzaileen kalitate zientifikoa eta bai haiek egindako argitarapen zientifikoena ere, 
eta Curriculum Vitaen adierazitako patenteak: 

10 

6.– Ikertzaileek aldez aurretik gaian duten esperientzia: 10 
7.– Ezarritako helburuetarako aurreikusitako finantza-baliabideen egokitasuna:  10 
Puntuak guztira: 100 

Ebaluazio-fitxan jasoriko espezifikazio bakoitzari erantzuna eta kalifikazioa emanez ebaluatuko 
da irizpideetariko bakoitza (III. eranskina). Irizpide bakoitzerako aurreikusitako espezifikazio 
bakoitzaren gehienezko kalifikazioa lortzeko, irizpidearen gehienezko kalifikazioa zati irizpide 
bakoitzeko espezifikazio kopurua egingo da.

2.– Ebaluazio-prozesuaren edozein momentutan, ebatzi baino lehen betiere, proiektuaren 
edukiari buruzko argibideak eskatu ahal izango zaizkio erakunde eskatzaileari.

Espainiako legerian, bioetikaz, izaera pertsonaleko datuak babesteaz eta ikerketa biomedikoaz 
ezarritako betekizunak konplitu beharko dituzte ikerketa-proiektuek.

12. artikulua.– Diru-laguntzen zenbatekoa.

Diruz lagun daitekeen aurrekontuaren % 100 emango da gehienez garatu beharreko jarduerentzat. 
Jarduera horiek urtebeteko epean garatu beharko dira, hartu-agiria duen posta ziurtatuz bidalitako 
esleipenaren jakinarazpen ofiziala hartu eta hurrengo egunetik zenbatzen hasita.

Ebazpen honetan aurreikusitako diru-laguntzak beherago zehaztutako gastuak ordaintzeko 
dira. Hain zuzen ere, gastuek proiektuarekin erlazionaturik egon beharko dute eta ezinbestekoak 
izango dira proiektua gauzatzeko. Horrez gain, gastu horiek exekuzio-epean burutu eta eskabidean 
behar bezala espezifikatuko dira:

A) Proiektua burutzeko gastuak behar bezala justifikatzea, material ahikorra eta material 
bibliografikoa eta dokumentala erostea, kasu. Tresnak eta ekipoak proiekturako zein heinetan 
eta zenbat denboraz erabiltzen diren, proiektuak dirauen artean. Tresnak eta ekipoak ez badira 
proiekturako esklusiboki erabiltzen, proiektuaren iraupenari dagokion amortizazio-kostuak soilik 
lagunduko dira diruz, betiere kostuok kontularitzako praktika onekin bat kalkulaturik. Kanpoko 
zerbitzuak kontratatzea. Dieta eta joan-etorriei dagozkien gastuak: bidaiaren iraupena eta ikerketa-
proiekturako zer interes duen jasoko da, eskabidea aurkezterakoan informazio hori eskura izanez 
gero. Goreneko portzentajea ez da proiektuaren guztiko zenbatekoaren % 20 baino gehiago 
izango.

B) Erakunde onuraduneko langile-gastuak; erakunde horrek proiektuan emandako orduak eta 
horien kostua egiaztatu beharko ditu. Eta gehienezko portzentajea ez da proiektuaren aurrekontu 
osoaren % 30 baino handiagoa izango.
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C) Proiektua garatzeko berariaz kontrataturiko langileen ordainsariak.

D) Zeharkako kostuak: direnak izateagatik, proiektuaren gastutzat zuzenean ezin har daitezkeen 
gastuak (argindarra, telefonoa... ); ez da eskatutako zenbateko osoaren % 10 baino gehiago 
izango.

Esklusiboki administrazio-erabileratarako diren altzariak edo materialak erosteko gastuak ez 
dira sekula ere aintzat hartuko.

13. artikulua.– Laguntzak kudeatzea eta Balorazio Batzordea.

1.– Ebazpen honetan aurreikusitako diru-laguntzen kudeatze-lanak egitea Osalani dagokio.

2.– Aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko Balorazio Batzorde bat eratuko da, eta 
Osalaneko kide hauek osatuko dute:

Lehendakaria:

Osalaneko Plangintzako zuzendariordea.

Kideak:

– Osalaneko zuzendariorde teknikoa.

– Arabako Lan-Osasuneko Unitateko ordezkaria.

– Plangintza Sailburuordetzaren Lan-Osasuneko Unitateko ordezkaria.

– Osalanen Zerbitzu Zentraletako Lan-Arriskuen Prebentziorako Arduraduna.

– Osalanen Zuzendariordetza Teknikoko Lan-Arriskuen Prebentziorako Teknikaria.

– Osalanen Plangintza Zuzendariordetzako Lan-Arriskuen Prebentziorako Teknikaria, Balorazio 
Batzordeko idazkariaren lanak egiteko.

Lehendakaritzaren bete gabea, ez egotea, gaixotasuna edo legean aurreikusitako beste kausa 
bat baldin badago, batzordekideen artean, hurrenez hurren, hierarkia, antzinatasun eta adin 
altuagoa duen kideak ordezkatuko du lehendakaria, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren 
eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 23.2 artikuluan 
aurreikusitakoari jarraikiz.

14. artikulua.– Diru-laguntzak ematea.

1.– Aurreko artikuluan aurreikusitako Balorazio Batzordeak aztertuko ditu eskabideak, betiere 
honako irizpideak kontuan izanik: ebazpen honetako 11. artikuluan ezarritakoak eta III. eranskineko 
ebaluazio-fitxetan jasotako espezifikazioetakoak.

2.– Balorazio Batzordeak dagokion erabaki-proposamena behar bezala arrazoitu eta Osalaneko 
zuzendari nagusiari helaraziko dio, eta berak ebazpen baten bidez esleituko edo ezeztatuko du 
eskatutako diru-laguntza. Ondoren, ebazpen hori eta egon daitezkeen aldaketak interesdunei 
jakinaraziko zaizkie eta Euskal Herriko Agintariaren Aldizkarian argitaratuko dira.

3.– Aurreko artikuluan zehaztutako ebazpenak administrazio bideari amaiera ematen dio 
eta, haren aurka, aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Osalaneko zuzendari 
nagusiari, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
107. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraikiz; bestela, administrazioarekiko auzi-
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errekurtsoa aurkez daiteke zuzenean Bilboko Administrazioarekiko Auzietarako epaitegietarik 
dagokionean, ebazpena jakinarazi eta biharamunetik bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 46.1 artikuluetan 
ezarritakoari jarraikiz.

4.– Ebazpen honen babespean aurkeztutako eskaerei buruzko ebazpen adierazia eman eta 
jakinaraziko da, beranduenez, sei hilabetekoa izango da, Ebazpen honek ondorioak sortzen 
dituenetik zenbatzen hasita. Epe hori igaro eta ebazpen adierazirik eman eta jakinarazi ez 
bada, eskabideak ezetsitzat jo ahal izango dira, hain justu ere Herri Administrazioaren Araubide 
Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 44.1 
artikuluan ezarritako ondorioetarako, betiere Administrazioak ebazpena eman beharra eragotzi 
gabe.

5.– Diru-laguntza ematearen jakinarazpena jaso eta hamabost eguneko epean, pertsona edo 
erakunde onuradunak diru-laguntzari beren-beregi uko egiten ez badio, laguntza onartu duela 
ulertuko da.

15. artikulua.– Diru-laguntza ordaintzea.

Onartutako diru-laguntzaren % 40 diru-laguntzaren ematerakoan emango da, diru-laguntzari 
atxikitako jarduerak burutzeko beharrezko finantzazio gisa. Bigarren ordainketa bat, diru-laguntzaren 
% 30 hain zuzen, egin ahal izango da, diru-laguntzaren ematea egin eta sei hilabete pasatu 
ondoren, egun horretara arte egindako gastua aurretik justifikatu behar delarik. Diru-laguntzaren 
gainontzekoa, diruz lagundutako jarduera esleipen-ebazpenean ezarritako baldintzetan eta eran 
burutu eta gero ordainduko da onartutako. Horretarako, beranduenez 10 egun balioduneko epean 
–exekuziorako ezarritako aldia bukatu ondoren– agiri hauek aurkeztu beharko dira:

– Burututako jardueren justifikazioko memoria. Bertan, burututako jarduerak eta lortutako 
helburuak deskribatuko dira, betiere, proiektuan zehaztu egutegia kontuan izanik, eta proiektuaren 
emaitza diren produktuak aurkeztuko dira (datu-baseak, informatika-programak, argitalpenak, 
ponentziak).

– Proiektua exekutatzeari buruzko laburpena, IV. eranskinaren ereduarekin bat datorrena eta 
gutxienez 10 orrialde eta gehienez 30 dituena; Osalanek laburpen hori zabaldu ahal izango du, 
paperean zein euskarri informatikoan. Hala ere, proiektua burutzeak sortu agiriak eskatu ahal 
izango ditu Osalanek, eta horretaz gain, in situ egiaztatu ahal izango ditu proiektuaren garapena 
eta exekuzioa.

– Onuradunak eskubidea izango du nahi dituen argitarapen, aurkezpen eta komunikazioak 
egiteko, betiere Osalan erakundek proiektua diruz lagundu duela aipatzen bada.

– Osalanek eskubidea du proiektutik ateratako emaitzak egoki iritzitako eran zabaldu eta 
ustiatzeko, betiere, apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuaren bitartez onartutako 
Jabetza Intelektualari buruzko Lege Orokorraren Testu Bateginean egileei ematen zaizkien 
eskubideen aurka egin gabe, besteak beste, proiektuko ikerlari nagusiari eta erakunde onuradunari 
dagokienez. Halaber, informatika produktuak ez eze, erabilera, mantenu eta aldaketetarako 
beharrezko diren materialak ere, murrizketarik gabe erabili ahal izango ditu Osalanek, betiere arlo 
horretan izan litezkeen kolaborazioak kaltetu barik. Proiektuaren emaitzak zabaldu eta ustiatzeari 
dagokionez, Osalanek hala eskatuz gero, diru-laguntzaren onuradunak berariazko baimena 
lagatzen diola formalizatu beharko du.

– Diruz lagundutako jardueraren edo jardueren aurrekontua. Eskabidean aurkeztutako kontu-
sailaren egituran ezingo da aldaketarik egin. Aparteko aldaketaren bat egin behar izatekotan, 
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proiektuaren ikertzaile arduradunak eskabidea egin beharko du, aldez aurretik eta arrazoiak 
emanez, eta betiere, erakunde onuraduna horren jakitun eginez. Balorazio Batzordearen esku 
egongo da aldaketa onartzea ala ukatzea.

– Onartutako aurrekontuan azaltzen diren gastuei dagozkien egiazko egiaztagiriak, jatorrizko 
fakturak edo konpultsatuak, edo Zuzenbidean onartzen den beste edozein agiri; eta ondokoak ere 
hala egiaztatu beharko dira: matrikulatik, agirien salmentatik eta gainerako finantzaketa-iturrietatik 
sortutako diru-sarrerak, guztiak ere proiektuan aurreikusitakoak.

– Kontzeptu finantzagarriak bereizita eta banakatuta agertu beharko dute faktura horietan. 
Gastuen fakturak edo dagozkien agiriak, proiektua exekutatu eta aurkezteko ezarritako egunak 
baino lehenagokoak izan beharko dira, deialdiaren eguna baino lehen onartu eta hasi direnen 
kasuan izan ezik; horrelakoetan, aurkeztutako egoera-aurrerapenean zehaztutako exekuzio-
epean egindako fakturak sartu ahal izango dira.

–Diruz lagundutako jardueren publizitaterik eginez gero, publizitate horretan Osalanen lankidetza 
agerian adierazi dela justifikatzen duten agiriak.

16. artikulua.– Beste diru-laguntza edo laguntzekiko bateragarritasuna.

1.– Administrazio honek, beste administrazio batzuek edo beste erakunde publiko nahiz pribatu 
batzuek helburu bererako emandako diru-laguntzak bateragarriak dira deialdi honetan araututako 
diru-laguntzekin. Edonola ere, erakunde onuradunek Osalani jakinarazi beharko diote beste 
laguntza horiek lortu dituztela.

2.– Emandako laguntza eta diru-laguntzen zenbatekoak ezin izango du gainditu egindako 
jardueraren kostu osoaren % 100, jarduera berarentzako beste diru-laguntzak edo finantzatutako 
jardueran bertan lortutako diru-sarrerak kontuan izanik, betiere.

17. artikulua.– Diru-laguntza emateko ebazpena aldatzea.

1.– Diru-laguntza ematerakoan kontuan hartu ziren baldintzak aldatuz gero –betiere, xedea 
bete dela jotzen bada–, edota Administrazio honek, beste Administrazio Publiko batek edo beste 
erakunde publiko zein pribatu batzuek helburu bererako beste diru-laguntzarik edo laguntzarik 
emanez gero, diru-laguntzak emateko ebazpena aldatu ahal izango da, erakunde onuraduna 
izateko ebazpen honetan ezarritako gutxieneko baldintzak betetzen badira. Ondorio horietarako, 
Osalaneko zuzendari nagusiak aldaketa-ebazpena emango du; bertan, emandako diru-laguntzen 
kopuruak birdoituko dira, eta erakunde onuradunek sobera hartutako zenbatekoak itzuli beharko 
dituzte.

2.– Diruz lagundutako jardueraren balantze ekonomikoa –berari lotutako gastu eta diru-sarrera 
guzti-guztiak kontuan hartuta– aurrekontukoa baino txikiagoa izan bada, sortutako gastu errealari 
egokituko zaio diru-laguntza, era proportzionalean.

18. artikulua.– Zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak, laneko segurtasun eta 
osasunaren alorrekoak eta diru-laguntza publikoen arlokoak betetzea.

1.– Ebazpen honetan xedatutako diru-laguntzak jasotzeko eta ordaintzeko, dagozkien zerga-
betebeharrak beteta dituztela egiaztatu beharko dute erakunde eskatzaileek, Ekonomia eta Ogasun 
Sailak horren inguruan xedatutakoarekin bat, bai eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere.

2.– Deialdi honetatik kanpo geratuko dira, automatikoki, ondokoak behar bezala egiaztatzen ez 
dituzten erakunde eskatzaileak: batetik, azken bost urteetan laneko segurtasun eta osasunaren 
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aurkako delituengatik edo arau-hauste administratibo oso larriengatik izandako zigor edo zehapenei 
dagozkien alderdiak eta, bestetik, dagokien araudia betetzeari dagozkionak.

3.– Halaber, ebazpen honetan xedatutako laguntzak erakunde onuradunei emateko eta 
ordaintzeko, ezinbestekoa izango da itzulketa- edo zehapen-prozedura oro amaituta egotea, baldin 
eta prozedura hori Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo haren erakunde 
autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-laguntzengatik hasi bada, eta oraindik 
ere izapidetzen ari bada.

4.– Zehapen administratiboa edo penala indarrean badute pertsona fisiko edo juridikoek eta 
legezko debekuren bat dutela-eta hartarako inhabilitaturik daudenek ezin izango dute laguntza 
edo diru-laguntza publikorik jaso.

5.– Gizonen eta Emakumeen Berdintasunaren Legearen arabera, galarazpen batez zehatuak 
edo generoagatik diskriminazioren bat egin dutenak (betiere pertsona fisikoak edo juridikoak), 
baldin eta administratiboki edo penalki zehatuak izan badira, ez dute lehiatzerik izango, zehapenak 
dirauen arte.

19. artikulua.– Erakunde onuradunen betebeharrak.

1.– Orokorrean, eta azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartutako Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 
50.2 artikuluan jasotako eta kasuaren arabera ezar daitezkeen betebeharrak baztertu gabe, 
diru-laguntzen onuradunek konpromisozko bermeen bidez diru-laguntzak nori emango zaizkion 
eta zertarako erabiliko diren bermatu beharko dute, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan 
ezarritakoaren arabera (dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorren 
kontura ematen diren diru-laguntzen bermeei eta horiek itzultzeari buruzko erregimen orokorra 
arautzen du, eta horien kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek bete beharreko 
baldintzak, erregimena eta eginbeharrak ezartzen ditu).

2.– Ebazpen honetan ezarritakoa betetzen dela bermatzeko eta proiektua gauzatzeko egiten 
ari diren eta egindako ekintzak egiaztatzeko, beharrezkoak diren ikuskapen- eta kontrol-jarduerak 
gauzatu ahal izango dituzte Osalaneko zerbitzu teknikoek. Alde horretatik, Osalanek, Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoak eta Herri-Kontuen Euskal Epaitegiak eskatutako informazioa eman behar 
dute erakunde onuradunek.

3.– Diruz lagundutako jarduerak ezagutarazten, zabaltzen edo argitaratzen baditu erakunde 
onuradunak, Osalanen kolaborazioa jaso duela adierazi beharko du.

4.– Ikerketa-proiektuetan sortutako datuak erabili ahal izango ditu Osalanek, bere helburuak 
erdiesteko. Hartarako, Jabetza Intelektualari buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen 
apirilaren 12ko 1/1996 Legegintzako Errege Dekretuan ezarritakoa errespetatuko du batetik, 
betiere, gaiaz indarrean diren lege-xedapenak araupetu argitu eta egokitzekotan, eta, bestetik, 
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritakoa.

20. artikulua.– Arauak ez betetzea eta erantzukizunak.

Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu 
Bateginaren 53.1 artikuluan ezarritako kasuetako batean egonez gero erakunde onuraduna, edo 
ebazpen honetan eta aplika daitezkeen arauetan eta diru-laguntza emateko ebazpenean ezarritako 
arauak bete ezean, Osalaneko zuzendari nagusiak, abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuan 
ezarritakoa betez, ebazpen bat emango du, eta ebazpen horren bidez, honako hau adieraziko 
du: ordaintzeko dauden kopuruak jasotzeko eskubidea galdu egin duela erakunde onuradunak, 
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eta behar bada, ordura arte jasotako diru-kopuruak eta diru-laguntza ordaintzen denetik aurrera 
sortutako legezko interesak Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusira itzuli beharra 
daukala, bidezko beste akzio batzuk eragotzi gabe. Diru-kopuru horiek sarrera publikotzat hartuko 
dira, dagozkien legezko ondorioetarako, eta erantzukizunen erregimena hauxe izanen da: Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren 64. 
artikuluan ezarritakoa.

21. artikulua.– Dirua itzultzeko prozedura.

Arauak betetzen ez diren kasuetan, emandako diru-laguntza itzultzeko prozedura honako hau 
izango da:

a) Osalaneko zuzendari nagusiak prozedura hasi dela eta berau oinarritzen duten zergatiak 
zein diren jakinaraziko dio diru-laguntzaren onuradun den erakundeari, eta 15 egun balioduneko 
epea emango dio egoki jotzen dituen alegazioak aurkez ditzan.

b) Alegazioak jaso ondoren edo epea alegaziorik egin gabe igarotzen bada, Osalaneko zuzendari 
nagusiak itzulketa-prozedurari amaiera emango dio; aplika daitekeen araudia ez dela betetzen uste 
badu, ebazpena emango du, Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza Nagusiari itzuli beharreko 
diru-kopuruak ordaindu beharra deklaratzeko, jakinarazpena egiten denetik bi hilabeteko epean, 
gehienez. Epe hori borondatezko epetzat hartuko da. Dirua itzultzeko prozedura ebazteko epea 
sei hilabetekoa izango da, gehienez.

c) Kopuru horiek borondatezko epean itzultzen ez badira, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia 
eta Ogasun Saileko Ogasun eta Finantzetako Sailburuordetzari horren berri emango zaio, 
premiamendu-bideari ekin diezaion, honela, aplika daitekeen lege-araudian xedatutakoa betez.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengoa.– Ebazpen honek berariaz ezarri gabeko guztian, Herri Administrazioen Araubide 
Juridikoa eta Administrazio Prozedura Erkidea arautzen dituen azaroaren 26ko 30/1992 Legean eta 
Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina 
onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza Dekretuan jasotako arauak aplikatuko dira.

Bigarrena.– Ebazpen honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beraren aurka, 
berraztertze-errekurtsoa aurkez dakioke Osalaneko zuzendari nagusiari, hilabeteko epean; 
bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa Bilboko Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, 
bi hilabeteko epean; bi kasuetan, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
biharamunetik aurrera. Herri Administrazioaren Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 116. eta 117. artikuluetan eta Administrazioarekiko 
Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 8.3 eta 46. artikuluetan 
ezarritakoaren arabera egingo da hori.

Hirugarrena.– Ebazpen honek Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta 
biharamunetik izango ditu ondorioak.

Barakaldo, 2012ko uztailaren 18a.

OSALANeko zuzendari nagusia,
PILAR COLLANTES IBÁÑEZ.



I.A ERANSKINA 

ESKABIDE-EREDUA 
_________________________________________ jaunak/andreak, 
________________________ NAN zenbakia duenak, 
________________________________________________________ erakunde 
eskatzailearen legezko ordezkariak (*) Sozietatearen izena (*) 
_________________________________________________________ IFZ/IFK: 
(*)_________________________________________KBN: 
(*)__________________________________________  
Sozietatearen helbidea 
______________________________________________________________________ 
PK:______________________ Udalerria:____________________________ 
Lurraldea:__________________________ 
Langile-kopurua guztira: (*)______________________________ 
Http:\\________________________________________________ 
Telefonoa:________________________________________ Faxa: 
____________________________________________  
Helbide elektronikoa: ______________________________________________ 
Harremanetarako pertsona:_______________________________________ 
 (*) erakunde juridikoek bakarrik bete beharrekoa. 
Hau eskatzen du: 

Osalan-Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundeko zuzendari nagusiaren 
2012ko ____________________ (e)ko Ebazpenean xedatutako diru-laguntzak ematea. 
Ebazpen horrek 2012. urterako lan-arriskuen prebentzio arloko ikerketa-, garapen- eta 
berrikuntza-proiektuetarako diru- laguntzako deialdia arautzen du. 
________________________________________________________________________
_______________________ 

_____________ n, 2012ko ______ren ___ a. 

  
Sinadura eta zigilua 

  
  

  
OSALAN-LANEKO SEGURTASUN ETA OSASUNERAKO EUSKAL ERAKUNDEAREN 

ZUZENDARI NAGUSIA 
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I.B ERANSKINA 

ZINPEKO AITORPEN EREDUA (PERTSONA FISIKOA) 

____________________________________________________jaunak/andreak 
____________ NAN zenbakia duenak 

Honako hau aitortzen du: 
Deialdi honen aurreko bost urteetan, pertsona fisikoak ez duela zigorrik jaso, epai irmoren 
bidez, laneko segurtasun eta osasunaren alorrean delituak egin izanagatik, eta ez duela 
zehapen irmorik jaso arlo horretan arau-hauste administratibo oso larriak egin izanagatik. 

Proiektu hau garatzeko, egun arte, laguntza jasotzeko eskaera honetaz gain, jarraian 
agertzen d(ir)en erakunde publiko edo pribatu(ar)en diru-laguntzak eskatu edo lortu 
dituela: 

Halaber, konpromisoa hartzen du erakunde publikoetan zein pribatuetan proiektu 
honetarako eskatzen dituen laguntza guztiak jakinarazteko. 

___________________n, 2012ko_____________ren ______a. 
Sinadura 

Pertsona fisikoak ez duela Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo 
haren erakunde autonomiadunek emandako izaera bereko diru-laguntza edo laguntzaren 
baten ondorioz hasitako itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, edo, gisa horretako 
prozeduraren batean egonez gero, diru-laguntza eman edota jaso baino lehen amaituko 
duela justifikatzera konprometitzen dela. 

Pertsona fisikoa ez dela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galaraz 
liezaiokeen administrazio-zehapenik edo penalik betetzen ari, eta ez duela horretarako 
inhabilitatzen duen legezko debekurik jaso. 

Zehapenak ezarritako epean, pertsona fisikoak ez duela generoarekiko diskriminazioaren 
ondoriozko zehapen penal edo administratiborik eta Gizonen eta Emakumeen 
Berdintasunerako Legeren ondoriozko debekuaren zehapenik izan. 

  
Eskaera-
eguna 

Erakundea Programa Eskatutako 
zenbatekoa 

Emandako 
laguntza 
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I.C ERANSKINA 

ZINPEKO AITORPEN EREDUA (PERTSONA JURIDIKOA) 

_______________________________________________________________jaunak/and
reak 
____________ NAN zenbakia duenak 
___________________________________________________ enpresaren izenean 
________________ IFZ/IFK 

Eskaera-
eguna 

Erakundea Programa Eskatutako 
zenbatekoa 

Emandako 
laguntza 

Erakundeak  ez  duela  Euskal  Autonomia  Erkidegoko  Administrazio  Orokorrak  edo  
haren  erakunde  autonomiadunek emandako gisa bereko diru-laguntza edo laguntzaren 
baten ondorioz hasitako itzulketa- edo zehapen-prozedurarik,edo, era horretako 
prozeduraren batean egonez gero, diru-laguntza eman edota jaso baino lehen amaituko 
duela justifikatzera konprometitzen dela. 

Erakundea ez dela diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko aukera galaraz 
liezaiokeen administrazio-zehapenik edo penalik betetzen ari, eta ez duela horretarako 
inhabilitatzen duen legezko debekurik jaso. 

Zehapenak ezarritako epean, pertsona fisikoak, batetik, ezin duela izan zehapen penal 
edo administratiborik, generoarekiko diskriminazioa egitegatik, eta, bestetik, ezin duela 
izan honako zehapenik Gizonen eta Emakumeen Berdintasunerako Legeren ondoriozko 
debekuarenik. 

Proiektu hau garatzeko, egun arte, laguntza jasotzeko eskaera honetaz gain, jarraian 
agertzen d(ir)en erakunde publiko edo pribatu(ar)en diru-laguntzak eskatu edo lortu 
dituela: 

Antolaketa-moduek prebentzio-sistema eskatzen badute, sistema horren auditoria egin 
dela, betiere 39/1997 Errege Dekretuaren 29. artikuluan xedatutakoari jarraiki (**). 

Laneko Arriskuen Prebentzio Plana eta lan-arriskuen ebaluaketa egin dituela, eta urteko 
prebentzio-jarduera prestatua duela. Prebentzio Zerbitzuen Erregelamendua onesten duen 
urtarrilaren 17ko 39/1997 Errege Dekretuaren 10. artikuluan xedatutakoarekin bat,  
aukeratu den prebentziorako antolaketa-modua honako hau dela: 
................................................................................................................. (*). 

Deialdi honen aurreko bost urteetan, erakundeak ez duela zigorrik jaso, epai irmoaren 
bidez, laneko segurtasun eta osasunaren alorrean delituak egin izanagatik, eta ez duela 
zehapen irmorik jaso arlo horretan arau-hauste administratibo oso larriak egin izanagatik. 

Honako hau aitortzen du: 

Halaber, erakunde publikoetan zein pribatuetan proiektu honetarako eskatzen dituen 
laguntza guztiak jakinarazteko konpromisoa hartzen du. 
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* Aukeratutako prebentzioaren antolaketa-motaren arabera, enpresa eskatzaileak kanpoko 
prebentzio-zerbitzu baimendu bat itundu badu, zerbitzu horri buruzko egiaztagiria aurkeztu 
beharko du, zeinetan jaso beharko baita, batetik, itun hori indarrean dela, eta, bestetik, 
itundutako espezialitatea. 

** Aukeratutako prebentzioaren antolaketa-moduaren arabera, baimendutako Erakunde 
Auditorearen egiaztagiria aurkeztu beharko da, eta bertan ondokoa jasoko da: enpresak 
prebentzio-sistemaren arauzko auditoria egin duela eta sistema hori eguneratuta dagoela. 

 ___________________n, 2012ko __________ren _________a. 
Sinadura eta zigilua 
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II. ERANSKINA 

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO ARLOKO IKERKETA-, GARAPEN- ETA 
BERRIKUNTZA-PROIEKTUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK 

A) IKERKETA-PROIEKTUAREN MEMORIA  
(Ondoko atalak garatu) 

(Gutxienez 10 orrialde eta gehienez 30) 

IZENBURUA: 
Ikerketa-proiektuaren laburpena. 
Gaiaren egungo egoera eta aurrekariak. 
Bibliografia behinena. 
Hipotesia - Helburu orokorrak eta operatiboak. 
Proiektuaren interesa - Metodologia. 
Proiektua burutzeko eskura diren instalazioak, tresnak eta teknikak. 
Lan-plana. Kronograma. 
Atazak eta ardurak banatzea. 
Ikerketa-taldeak gaiaren inguruan duen esperientzia. 
Emaitzek laneko arriskuen prebentzioan izan dezaketen erabilgarritasuna. 
Eskatutako laguntzaren justifikazioa. 
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B) ESKATUTAKO LAGUNTZAREN AURREKONTUA 

Proiektua burutzeko gastuak: 

Kanpoko zerbitzuak kontratatzea: 

Bidaiak eta dietak (gehienez ere, eskariaren % 20):

Guztizko partziala
Langile-gastuak: 

Erakundearen beraren langileak (gehienez ere, eskariaren % 30): 

Proiekturako berariaz kontratatutako langileak: 

Guztizko partziala
Zeharkako kostuak (gehienez ere, eskariaren % 10): 

Guztizko partziala
Sarrerak: 

Guztizko partziala
PROIEKTUA, GUZTIRA

ESKABIDEA,GUZTIRA
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C) PROIEKTUAREN BIDERAGARRITASUNARI BURUZKO TXOSTENA

(Gehienez ere orrialde 1) 
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D) IKERKETA-PROIEKTUETARAKO CURRICULUM NORMALIZATUA  

IKERTZAILEAREN DATUAK 
Abizenak: 
Izena: 
NAN:        Jaiotza-data: Posta elektronikoa: 

PROIEKTUAREN AKRONIMOA: 
Zentroa: 
Helbidea: 
Herria: Posta-kodea: Telefonoa: 

PRESTAKUNTZA AKADEMIKOA 
Lizentziatura / Ingeniaritza: 
Zentroa: 
Doctoregoa: 
Zentroa: 

Data: 

Data: 

EGUNGO LANBIDE-EGOERA 
Hasiera-eguna: 
Erakundea: 
Lanbide-kategoria: 
Dedikazioa:      Lanaldi partziala      
Esklusiboa 

  Plantilla 
  Bitartekoa 
  Kontratupekoa 
  Prestakuntzan diharduena 

LANBIDE ETA ZIENTZIA ARLOAN LEHENAGO BURUTUTAKO JARDUERAK: 
Data: Lanpostu: Erakundea: 

IKERTZAILEA: 
PAREKA EBALUATUTAKO AZKEN SEI URTEETAKO ARGITALPENEN AUKERAKETA. 
Adierazi ordena kronologikoan, egileak eta agerkari edo aldizkariaren izena. Ez sartu 
biltzarretako komunikazio edo ponentziarik. 

AZKEN SEI URTEETAKO IKERKETA-PROIEKTUAK. Esku hartu duzun ikerketa-
proiektuen zerrenda kronologikoa. Laburbildu proiektuaren helburu nagusiak eta horretan 
izan duzun egitekoa (ikertzaile nagusia, laguntzailea, etab.). 

* Honako datu hauek Datu Pertsonalak Babesteko 15/1999 Lege Organikoan 
xedatutakoaren arabera kudeatuko dira. 
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III. ERANSKINA 

EBALUAZIO-IRIZPIDEEI BURUZKO ESPEZIFIKAZIOEN FITXA 

1.- PROIEKTUAREN KALITATE ZIENTIFIKOA: HELBURUEN INTERES ZIENTIFIKOA, 
ORIGINALTASUNA ETA IZAERA BERRITZAILEA, PROIEKTUAREN BIDERAGARRITASUNA 
ETA APLIKAGARRITASUNA: 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 20 puntu.  
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 2 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK  
Proiektuaren helburua ezagutza berria eta berritzailea sortzea da:    
Helburuak betetakoan, proiektuaren zein xede lortu nahi den 
adierazi beharko da, xede hori labur, zehatz eta nola lortuko den 
aipatuz: 

   

Hipotesia egoki planteatu da: zehatza, originala, berritzailea eta 
bideragarria da: 

   

Helburuak konkretuak, zehatzak, neurgarriak eta lorgarriak dira, 
eta euren bidez proiektuaren helburua gauzatu daiteke. Proiektua 
osatzen duten mugarrien ezaugarri tekniko espezifikoak edo 
eskakizunak definitzen dira, hartarako, helburu bakoitzaren 
eskakizunak eta ezaugarri teknikoak zehaztuz; hala,
bukatutakoan, helburua bete dela ziur jakiteko: 

   

Ikerketaren emaitzekin lortu nahi diren onurak adierazten dira, 
eta, halaber, horiek proportzionalak dira ikerketa-kostuekiko: 

   

Planteamendu lokalen gainetik, ikerketak interes zientifiko argia 
du: 

   

Badu arriskurik ikerketak; helburuetariko batzuetan porrot egiteko  
arriskuak neurtuak/kalibratuak dira, eta bada jazoera horri aurre 
egiteko alternatibarik: 

   

Proiektuaren arriskuei aurrea hartzeari dagokionez, argi ikusten 
dira erabilgarritasuna eta aplikazioak: 

   

Gaian  espezializatutako  aldizkarietan,  bada  proiektuaren 
ondoriozko  argitarapen zientifikoren bat egiteko aukerarik: 

   

Enpresaren sektoreari  edo  beste  batzuei  aplika  dakieke 
proiektua,  edo  aplikazio orokorrekoa izan daiteke. 

   

IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:
Iruzkinak:
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2.- GAIAREN ETA AURREKARIEN EGOERA EZAGUTZEA, ETA DIREN ALTERNATIBEN 
PLANTEAMENDUA: 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 20 puntu. 
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 2,50 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK  
Gaiaren egoera espresuki ezagutzen dela adierazten da:    
Erreferentziako aipu bibliografikoak egungoak eta garrantzizkoak 
dira,  izan ere, euretan markatzen baitira gaiari buruzko egungo 
ezagutza eta etorkizuneko joerak: 

   

Ikerketaren gaiez mundu mailan diren talde gailenek egindako 
egungo  lanak nabarmentzen dira: 

   

Talde gailen horiek darabiltzaten hipotesi eta metodologiak 
adierazten  dira, eta, halaber, lortutako emaitzak:

   

Aurrekarietan adierazitako ezagutzetan oinarriturik, ikerketa 
honen hipotesia adierazten da, taldeak gaur arte egindako 
lanaren eta ezagutza orokorraren garapenaren ondorio logiko 
gisa: 

   

Taldeak baditu aurrekari zientifikoak, eta euren bitartez, gaia 
oinarri sendoekin jorratu eta ezagutzaren egungo egoeran aurrera 
egin dezake: 

   

Eraginkortasun- eta arrakasta-mailak baloraturik, honako 
alternatibak adierazten dira: proiektuak jorratzen duen problema 
ebazteko eta, egungo zientzia lantzeko ere erabiltzen direnak: 

   

Hautatutako alternatibaren alderdi berritzaileenak definitzen dira, 
muntakoak diren abantaila zientifikoak eta teknologikoak agerian 
utziz: 

   

IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:
Iruzkinak:
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3.- PROIEKTUA KUDEATZEKO PLANA. 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 20 puntu. 
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 1,67 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK 
Erabili beharreko metodologiari dagokionez, helburuetariko 
bakoitzari lotutako atazak egoki deskribatzen dira. Askiak, osoak 
eta argiro berezituak dira. 

   

Atazak, iraupen mugatutakoak izanik (gutxi gorabehera, 50 
ordutik beherakoak) jarduera zehatz eta berezituak dira; euretan 
ikertzaile baten edo biren bitartez aplika daiteke metodologia, eta 
horretaz gain, eurekin helburutariko bakoitza gauza daiteke. 

   

Atazen denbora-planifikazioa egiten da, kronograma baten 
bitartez. Sekuentzia eta iraupena direla-eta euren distribuzioa 
egokia da. 

   

Aditzera ematen da ikertzaileetariko bakoitza sorturiko 
atazetarako izendatu izana. Erraz ikusten da zein diren 
bakoitzaren funtzioa eta obligazioak. Ardurak zehaztu gabe 
daudela-eta zenbait ikertzaile ataza berberetara sistematikoki 
adskribitzea ez da onartzen. 

   

Ikertzaileetariko bakoitzak badu gaitasunik esleitu zaizkion atazak 
egiteko. 

   

Ikertzaileen dedikazioa egokia eta beharrezkoa da, hau da, ez 
gehiegizkoa  ez txikiegia, eta ez da aurreikuspen faltarik. 

   

Helburuak edo helburu-multzoak partzialki jadetsi ostean, 
proiektuaren mugarri-xedeak zehazten dira: mugarri-xedeei 
loturiko tarteko txostenak egitea aurreikusten da. 

   

Proiektua berraztertzea aurreikusten da  (helburuak, 
metodoak…), betiere mugarri- xedeak lortu ostean. 

   

Emaitzak eztabaidatu, bateratu eta koordinatzeko partaide 
guztiekin batzarrak egitea aurreikusten da. 

   

Proiektua zuzentzeko funtzioak argiro deskribatzen dira, atazak,
gastuak   eta dedikatutako orduak ere zehazturik. 

   

Kanpoko z entro edo enpresetan egindako jarduerak edo kanpoko 
edo zentro eskabide-egileaz kanpoko datu-bilketak edo laginak, 
osoki integraturik dira kronograman eta kudeaketa-planean. 
Horren ondorioz, proiektuaren garapena eta/edo kudeaketa 
arriskuan izateko posibilitateak murriztu egin dira. 

   

Kudeaketa-plana koherentea da, eta bide emango du helburua 
aurreikusitako epean jadesteko. 

   

IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:
Iruzkinak:
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4.- METODOLOGIA BERRITZAILEA ETA TEKNIKEN EGOKITASUNA: 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 10 puntu. 
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 1,25 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK 
Metodologia eta teknika instrumentalak argiro lotzen zaizkie 
planteaturiko helburuetariko bakoitzari: 

   

Helburu ezberdinetarako erabilitako metodoak argiro bereizten 
dira: 

   

Metodoak aski deskribatzen dira, hain justu ere, haien doitasunaz 
eta hedaduraz ideia argia izateko bezainbeste: 

   

Metodologia jakin bat erabiltzea justifikatu egiten da:    
Erabilitako metodologiak egungoak eta egokiak dira, eta 
helburuak lortzeko emaitzak gauzatzea bermatzen dute: 

   

Talde ikertzaileak lehenago ere erabili izan ditu teknika eta 
metodologia hauek, eta ongi erabiltzeko beste ezagutzen ditu: 

   

Laginketak bezalako lan-tekniken beharkizun teknikoak 
adierazten dira (lagina hautatzea,  datuak  jasotzean  medioek 
duten  eragina  zehaztea,  etab.),  bai  eta gainerako teknikak 
ere: 

   

Datuak lantzeko teknikak zehatz-mehatz deskribatzen dira:    
IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:

Iruzkinak:
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5.- IKERTZAILEEN KALITATE ZIENTIFIKOA ETA BAI HAIEK EGINDAKO ARGITALPEN 
ZIENTIFIKOENA ERE, ETA CURRIKULUM VITAEN ADIERAZITAKO PATENTEAK. 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 10 puntu. 
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 0,72 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK 
Autonomia, Estatu edo Europa mailako ikerketa-sareetan parte 
hartzen  du talde ikertzaileak. Haietariko baten bat 
bikaintasunezko sare kontsideratu da. 

   

Ikertzaileek euren prestakuntza edo prestakuntzaren parte bat  
nazioarteko prestigiodun zenbait zentrotan burutu dute, izan 
Estatuan zein atzerriko zentroetan. 

   

Taldea, ostera, egun lanean diharduen zentroan prestatu da.    
Bere proiektuak eta argitarapenak direla-eta, taldearen bilakaera 
positiboa ikusten da. 

   

Taldea  finantzatzeko  proiektu  behinenak  honakoak  dira: 
Estatuko  edo  Europako lehiaketa-deialdietakoak, edo, bestela, 
lokalak eta lehia txikikoak direnak. 

   

Bere arlo zientifikoaren bataz bestekoari dagokionez, zein da 
taldeak egiten dituen argitarapenen kalitatea. 

   

Laneko arriskuei aurrea hartzeko arloan edo beste arlo 
batzuetan garrantzizko diren aldizkarietan argitarapenak egin ditu. 

   

Garrantzizko argitarapenen urteko tasa zein da.    
Bere arloko biltzar inportanteetan ponentziak edota konferentziak 
aurkezten  ditu. Zenbatero. 

   

Talde ikertzailearekin batera ikertzaile nagusiak arrakastaz gidatu 
ditu beste proiektu batzuk, finantziazio publikoen bitartez gidatu 
ere, eta nahikotasuna du maila zientifikoan eta teknikoan. 

   

Taldeak aurkezten dituen argitarapenek badute interesa eta 
munta; eta horretaz gain, proiektu berriei aurre egiteko nahiko 
gaitasun tekniko eta zientifiko agertzen dute. 

   

I+G Plan Nazionaleko proiektuak edo beste batzuk egiten dihardu.    
Bere arlo zientifikoko ikertzaileen bataz bestekoari dagokionez, 
talde ikertzailearen kalitate zientifikoari zein kontsiderazio ematen 
diozu: goragokoa, erdikoa edo beheragokoa. 

   

Proiektua ongi garatzeko gaitasun aski du taldeak, eta bai 
emaitzen kalitate ona eta bai helburua jadestea ere bermatzen 
du. 

   

IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:
Iruzkinak:
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6.- IKERGAI DEN ARLOAN IKERTZAILEEK LEHENAGOTIK DUTEN ESPERIENTZIA. 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 10 puntu. 
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 1,43 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK 
Proiektuaren helburu den gaian lan egina da aldez aurretik ere 
talde  ikertzailea, kontratuen edo finantziazio publikoaren bitartez. 

   

Talde ikertzaileak adierazten du gaiari buruzko argitalpenak egin 
izana, beste zentro batzuekin kolaborazioak egin izana edo aldez 
aurretik emaitzaren bat lortu izana. 

   

Aurkeztutako agirien arabera, esan daiteke talde ikertzaileak 
baduela  proiektuari ekiteko nahikoa ezagutza. 

   

Proiektu-eskabideak gaiaren gaineko bibliografia eta aurrekariez 
ezagutza ona agertzen du. 

   

Talde ikertzaileak aurretiko lanetan ere erabili izan ditu baliatu 
nahi  dituen metodologiak.. 

   

Talde ikertzailea orekatua da, eta lanaren arlo guztiak aski 
hartzeaz gain, metodologia zein teknika instrumental oro 
kontrolatzen du. 

   

Ikertzaile nagusiak azterlanaren gaiaz eta metodologiez ezagutza 
ona agertzen du. 

   

IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:
Iruzkinak:
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7.- EZARRITAKO HELBURUETARAKO AURREIKUSITAKO FINANTZA-BALIABIDEEN 
EGOKITASUNA. 
IRIZPIDEAREN GEHIENEZKO PUNTUAZIOA: 10 puntu. 
GEHIENEZKO PUNTUAZIOA ESPEZIFIKAZIO BAKOITZEAN: 1,12 puntu. 

ESPEZIFIKAZIOAK BAI EZ PUNTUAK  
Proiekturako berariaz langileak kontratatzen badira, esleitzen 
zaien dedikazioa beharrezkoa da, lan- eta funtzio-banaketaren 
arabera. 

   

Langileak berariaz kontratatzen badira, esleitzen zaizkien atazak 
egokiak dira prestatzen ari den gazte batentzako eta ez dagozkie 
esperientziadun ikertzaile baten lanei. 

   

Ikertzaileen eta berariaz kontratatutako langileen artean 
proportzio  egokia dago (ikertzailetan LO* 1 gutxienez eta 
kontratatutako langile kolaboratzailean LO* 1). 

   

Atazei loturiko material ahikorraren kostuen gaineko 
aurreikuspena egokia da. Proiektuak dituen beharren balorazio 
eta aurreikuspen espezifikoa egin da, eta ez hainbeste estimazio 
orokorra. 

   

Material inbentariagarriaren kostuen gaineko aurreikuspena 
egokia da. Eskura daitekeen material inbentariagarria 
beharrezkoa da eta inguru hurbilean ez dago halakorik. Zure 
iritziz da: ezinbestekoa, beharrezkoa, egokia edo baztergarria. 
Halaber, zenbat elementu eskatzen duzun, bat baino gehiago 
eskatuz gero. 

   

Material inbentariagarria eskatuz gero, merkataritza-etxeen 
proforma   fakturak aurkezten dira, eta prezioak egokiak dira. 

   

Atazei loturiko bidai-kostuen gaineko aurreikuspena egokia da. 
Proiektuaren helburuak betetzeko beharrezko bidaiak dira. 

   

Foro, mintegi edo biltzarren batean parte hartzea aurreikusten da: 
zehaztu egiten da gaia zein den eta non izango den. Egokiak 
dira, bai proiektuaren uneko egoera kontuan izanik datak 
egokiak direlako eta bai proiektuarentzako baliagarriak direlako 
ere. 

   

Bidai batzuen eta bestetzuen balorazio ekonomikoa egokia da. 
Kostuak murriztu ahal izango lirateke… laguntza eskatzen da 
pertsona batzuentzako, eta horiek guztiak beharrezko dira. 

   

IRIZPIDEAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA:
Iruzkinak:

* LO (Lanaldi Osoa)  
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EBALUAZIOAN LORTUTAKO PUNTUAZIOA 
IRIZPIDEAK PUNTUAK 

1.- Proiektuaren kalitate zientifikoa: helburuen interes zientifikoa, 
originaltasuna eta izaera berritzailea, proiektuaren bideragarritasuna eta 
aplikagarritasuna: 
2.- Gaiaren eta aurrekarien egoera ezagutzea, eta diren alternatiben 
planteamendua: 
3.- Proiektua kudeatzeko plana: 
4.- Metodologia berritzailea eta tekniken egokitasuna:  
5.- Ikertzaileen kalitate zientifikoa eta bai haiek egindako argitarapen 
zientifikoena ere, eta Currículum Vitaen adierazitako patenteak: 
6.- Gaiaz ikertzaileek aldez aurretik duten esperientzia:  
7.- Aurreikusitako finantza-baliabideak ezarritako helburuetara egokitzea:   

EBALUAZIOKO PUNTUAK GUZTIRA:
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IV. ERANSKINA 

PROIEKTUAREN EXEKUZIOARI BURUZKO LABURPEN EREDUA  

Proiektuaren laburpen bat egitearen helburua hauxe da: ikerketa-proiektuen emaitzen 
zabalkundea errazteko Osalanek duen interesa. Laburpen horiek, interesa duten pertsonei 
ikuspegi orokorra emango diete proiektuaz. 

Agiri honetan aurkeztu eta esplikatzen dira laburpena egiteko betebeharrei buruzko 
irizpideak, eta, bestalde, laburpenak aurkezteko era eta formatuak aurkezten dira, betiere 
ondoko eskemari jarraiki: 

PROIEKTUA IDENTIFIKATZEKO DATUAK: 

1.- Izenburua: ikerketaren Izenburu osoa jaso. 

2.- Egilea edo egileak: lehenik eta behin ikertzaile nagusiaren izena jasoko da eta ondoren 
kolaboratzaileenak. 

3.- Diruz lagundutako erakundea: erakundearen izen osoa. 

4.- Gauzatze-datak: proiektuaren hasierako eta amaierako urteak bakarrik jaso. 

5.- Hitz-gakoak: proiektuaren hitz-gakoak hautatu. 

SINOPSIA: 

Lanaren helburuak eta alderdi gailenenak esplikatu behar dira. Laburki esplikatuko dira: 
gaiaren aurrekariak, lan-hipotesiak, proiektuaren garapena eta lortutako helburuak, 
lortutako emaitzen eta ondorioen gaineko sintesi txiki batekin. 

METODOLOGIA: 

Ikerketa burutzeko eraz informazio ahalik eta zehatz eta konkretuena emate da xedea. 
Honakoak esplikatu behar dira: informazioa biltzeko metodoa, ikergaiak, aztertu beharreko 
aldagaiak, datuak aztertzeko teknikak, burutzapen datak, ikerketaren testuingurua…

EMAITZAK: 

Beharrezkoa bada, hipotesi onartuak eta ezetsiak zeintzuk izan diren jasoko da. 
Azterlanaren emaitza puntual eta konkretu garrantzitsuenak aipatuko dira. 
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LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOARI DAGOKIONEZ EMAITZEN 
ERABILGARRITASUN PRAKTIKOA: 

Laneko arriskuei aurrea hartzearen arloari doakionez lanak egin duen ekarpena 
nabarmendu beharko da, eta bai proiektuak ia alderdiren baten jarraipena izan duen ala 
ez, eta, posible bada, ikergaiari buruzko prospektiba bat eginen da. 

AZKEN BURUKO ONDORIOAK ETA EGIN DAITEZKEEN GOMENDIOAK: 

Erdietsitako emaitzetatik ondorioztatutako konklusioak azalduko dira, eta, egoki bada, 
aztertutako problemari aterabideak emateko gomendio egokiak eta horiek enpresetan izan 
dezaketen aplikazioa. 

EMAITZAK USTIATZEA ETA ZABALTZEA: 

Proiektuko ekoizpen zientifikoaz informazioa jasoko da: (datu-baseak, informatika-
programak, argitarapenak, ponentziak…). 

BIBLIOGRAFIA: 

Lanaren bukaeran, artikuluaren testuari buruzko erreferentzien zerrenda paratuko da. 

ALDERDI FORMALAK: 

- Arial letra-tipoaz eginen da laburpena, eta letra-tamainak 12koa izan beharko du. 
- Titulua letra larriz idatziko da. 
- Laburpenaren luze-laburrak: gutxienez 10 orrialde, eta gehienez 30 izango ditu.  
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