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Aurkezpena
2014an, orduan Europako Ekonomia Erkidegoa
zen (1985) Europar Batasunera Atxikitzeko Ituna
sinatu zena 29 urte beteko dira.
Hiru hamarkada hauetan, Bizkaiko Lurralde
Historikoko eta Euskadi osoko errealitatearen
eraldaketa ukaezina da eta Europako integrazio
prozesuaren barruan izandako lorpenak eztabaidaezinak.
Azken 20 urte hauetan zehar, herri mailan Biz–
kaiko Lurralde Historikoa egituratzen duten 112
udalak, arian-arian, Europako integrazio-prozesuan inplikatu dira. Herri mailak aipatu prozesuan izan duen papera funtsezkoa izan da eta
Europa bateratu eta kohesionatu baten lorpenean aurrerapauso oso garrantzitsua suposatu
du. Udalek, eta hiritarrek oro har, gure herri eta
hirietan funtsezko hobekuntzak barneratzea
ahalbidetu duen esparru instituzional, legegile
eta finantzariotik onura atera dute, ez soilik azpiegiturak eta lurralde kudeaketa mailan, baita
pertsonei eskeinitako zerbitzuetan ere.
Prozesu honetan, globalizazioa, krisia, segidako
zabalkuntzak edota susperraldian diren ekonomien goren unea bezalako fenomenoek errealitate berriak eta erronka handiagoak kontutan
hartzera behartzen gaituzte, testuinguru berri
honetan lehiakor izaten jarraitu nahi badugu behintzat.
Europar programetan parte hartzeko aukeren
inguruko informaziorako sarbidea funtsezkoa
da gure eragile sozioekonomiko eta administrazio publikoen lehiakortasunerako, ingurunearen joerak ulertzeko eta hauei aurreratzeko eta
hazkunde estrategien garapena eta planifikazio
prozesua elikatzeko.

Gure lurralderako interes estrategiko handia
duen aldi berri batean (2014-2020) gaudela jakinik, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Saileko
Kirolen eta Gazteriaren Zuzendaritza Nagusiak
gure ardura esparruan, hots, Bizkaiko gazteria,
Europa mailan diren programa eta deialdietarako proiektuak lantzeko, kudeatzeko eta ebaluatzeko erreferentziazko dokumentu erabilgarria jarri nahi izan du udalen esku.
Ez da lan erraza, esfortzu eta konpromiso handiak eskatzen baititu. Gainera, arduradun publikoei beste inguruneetan jarraitu diren ekin–
tzak lehen eskutik ezagutzeko aukera eman
diezaiekeen espezializatutako informazio eta
esperientzia hartu emanen eskasiatik abiatzen
gara.
Eta, hala ere, europar proiektuetan parte har–
tzea ezinbesteko elementua da denboran
irauteko bokazioa duen edozein erakunderen
estrategia eta jardueran, europar proiektuek,
erantzun eta irtenbide amankomunak eman
ahal izateko amankomuneko arazoak parteka–
tzeko aukera emateaz gain, estrategia berri–
tzaile eta kudeaketa sistema eraginkor eta efizienteagoak martxan jartzen aintzindari izateko
aukera ere ematen dutelako.
Proiektu hauetan parte hartze aktiboa izateak
esfortzu handiagoa suposatzen du eta nolabaiteko konplexutasun maila ere badu; horregatik, ezinbestekoa da metodologia eraginkor
eta praktiko bat. Gure xede nagusia, zalantzarik
gabe oso garrantzitsuak diren finantza-baliabideak eta proiektuen baterako finantzaketa lor–
tzeaz gain, gure udalei balio erantsi bat emango
dien eta lanerako tresna praktikoa izango den
eskuliburua eskaintzea da.

Miren Josune Ariztondo Akarregi
Kulturako Foru Diputatua
Bizkaiko Foru Aldundia
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Sarrera
Bizkaiko Lurralde Historikoko udalentzako
europar proiektuen kudeaketarako eskuliburu
honek europar finantzaketa duen ekimen
bate garapena erraztea du helburu, gai
honen inguruan toki-administrazioen
berariazkotasunak kontutan hartzen dituen
berariazko bibliografiarik ez baitago.

Planteamendurik
gabe

Erakunde publiko gehienek europar programa
edo proiektuetan hartu dute parte. Hala ere,
ez dago amankomuneko metodologiarik izaera
honetako ekimenetarako. Erreferentziazko
gaiak eta fase guztietako garapena ezagutzea
funtsezkoa da ekimen transnazional baten
diseinua eta kudeaketarako.

Dokumentazioa
osatu gabe
Aurkezpen arrunta

Planteamendua
eta metodoa

Informazio argi
eta zehatza
Zehaztutako
aurrekontuak
Dokumentazio
osoa
Aurkezpen ikusgarria

Asmoa ez da berariazko deialdien inguruko
xehetasunak ematea; proposamen koherente
eta fidagarri bat lantzeko eta bermeak izango
dituen proiektu bat garatzeko beharrezkoak
diren oinarrizko ezagupenak ematea baizik.
Learning by doing delako metodologian
oinarrituta, europar estrategia propioak garatu
ahal izateko edukiak azaltzen dira:
•

Europar finantzaketa programen
identifikazioa eta argitzapena, gazte
ekimenen garapenerako aukerak aurkeztuz.

•

Europar ekimen transnazionalen diseinua,
prestaketa eta aurkezpena.

•

Bestelako europar erakundeek gidatutako
europar proiektuetan parte-hartzea.

Europar programa eta ekimenetan partehartzeak honakoa ahalbidetuko du:
•

Herrialde desberdinetako erakundeen arteko
esperientzia eta ezagupenen hartu-emana.

•

Ekimen transnazionalen garapenaren bidez,
baliabide eta tresnak amankomunean
jartzea.

•

Europa mailan, gazte-garapenerako eredu
berriak abian jartzea.

•

Bizkaiko Lurralde Historikoko gazteria
politika dagokion ingurunean kokatzea, hots,
Europar Batasunan.

Hemendik abiatuta, eta eskuliburu honetatik
haratago doan asmo handiko planteamendu
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batean oinarrituta, gure helburua udalak
jarraian azaltzen diren puntuak aurrera
ateratzeko gai izatea da:
•

EB-ren funtzionamendu orokorra ulertzea,
eta ez soilik ekimenen finantzaketari
dagokiona.

•

Gazteriaren alorrean Europar Batasunaren
finantza-programazio aldi berrian (20142020) izan daitezkeen aukera desberdinak
identifikatzea.

•

Zure erakundearen diagnosi bat egitea eta
garapen transnazionalerako estrategiak
ezartzea.

•

Europar programaren batekin bat egin
dezakeen proiektu-ideia bat definitzea;

•

Epe luzerako lankidetza garatzeko europar
bazkide egokiak identifikatzea.

•

Ekimen baten kudeaketa teknikoa,
administratiboa eta finantzieroa
planifikatzea.

•

Zure erakundearen interesak europar
erakundeen aurrean behar bezala
ordezkatzen jakitea.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

bizkaiko foru aldundia

Europar ekimenen
singulartasuna
Europar ekimenek singulartasun propioa dute
bere aplikaziorako lurralde-esparrua dela eta:
Europar Batasuna. Hala dela bermatzeko,
Europako Batzordeak europar ekimenek
ezugarri hauek izatea nahi du:
•

Transnazionalak, estatu kide
desberdinetako bazkideen partehartzearekin.

•

Berritzaileak, Batasunaren programa
eta politiken ezarpena hobetzen lagun
dezaten.

•

Europar balio erantsiarekin, Batasunaren
lurralde desberdinei interesezko emaitzak
emateko eta ez soilik ekimen horretan
parte hartzen dutenei, bereziki, emaitzak
transferigarri diren kasuetan.

•

Jasangarriak, erkidegoaren baterako
finantzaketatik haratago iraungo dutenak.

Europar ekimenek eta bere deialdiek
amankomuneko zenbait elementu partekatzen
dituzte eta hauek guztiak kontutan hartu behar
dira aipatu ekimenetara sarbide izateko, beti
ere, faktore tekniko eta finantzieroak (diseinu,
kudeaketa, kontrol eta ebaluaziozkoak) parte
hartzen duten ziklo logiko batekin.

Horrela, eskuliburu honek europar ekimenek
dituzten berezko singulartasunak eta
aipatu garapenerako ziklo logiko horren
amankomunezko elementuak azaltzen ditu.

Eskuliburuaren egitura
Europar Batasunaren inguruko informazio
ematean eta proiektu batek duen esanahia
testuinguruan jartzean oinarritzen den
lehen atal baten ostean, Eskuliburua bost
fase edo prozesutan banatzen da, ekimen
baten garapenaren segida logikoaren baitan
ordenatuta:
•
•
•
•
•

I. Fasea. Proiektu baten diseinua:
barne metodologia.
II. Fasea. Proiektu baten diseinua:
kanpo metodologia
III. Fasea. Hautagaitzaren aurkezpena
eta jarraipena.
IV. Fasea: Gauzatzea.
V: Fasea: Azken ebaluazioa eta itxiera.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

Azkenik, Eskuliburua ixteko eta bertan jasotzen
den edukia osatzeko eta bere ulermena
errazteko, zenbait eranskin aurkitzen dira,
hauen artean azpimarra daitezkeelarik...
•

europar proiektu bat lantzean eta
kudeatzean kontutan hartu behar diren
funtsezko puntuak errepasatzen dituen
taula bat,

•

eta kontzeptu nagusi eta ideia
azpimarragarrien glosario bat europar
programa eta deialdien argot propioaren
ulermena errazteko.

bizkaiko foru aldundia
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Jokalekua
ezagutuz
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Europar Batasuna,
zure ingurunea
Zer da Europar Batasuna
Europako 28 herrialde demokratikok osatzen
duten batasun ekonomiko eta politiko
bakarra da, printzipio demokratikoen
inguruan elkartuta eta bere xede nagusia,
bakearen, oparotasunaren eta Europaren
batasunaren eta bere 499 milioi hiritarren
alde lan egitea da mundu seguruago
eta zuzenago batean. Ez ditu Estatuak
ordezkatzen, funtsean, Estatuek hainbat
eskuduntza uzten dituzte Batasunaren esku
interes amankomunak erraztu eta hiritarren
ongizatea bermatzen dituzten politikak garatu
ahal izateko.

Zuzenbidearen arauen bidez arautzen
dena. Kontseiluak eta Parlamentuak
Batzordeak proposaturiko erkidegolegedia ezartzen dute. Batzordearen
lehendakaritza Estatu kide bakoitzari
dagokio aldizka, beste bi Estatu kideekin
koordinatuta dagoelarik (Lehendakaritzan
aurretikoa izan dena eta ordezkoa izango
dena, hain zuzen ere).
•

Europako Parlamentua da nazioarteko
erakunde bakarra non bere kideak
demokratikoki hautatuak diren sufragio
unibertsal zuzenaren bidez. Parlamentua
osatzen duten 751 parlamentariek
kontrol demokratikoa gauzatzen dute
Europa mailan. Parlamentuak bere biziko
papera betetzen du europar legediaren
prestaketa eta aldaketa prozesuan eta,
Europar Batasunaren baterakuntzarako
proposamen politikoak egiten ditu.
Giza eskubideen defendatzailea da eta
demokratikoki hautatutako bestelako
parlamentu guztiekin da harremanetan.

•

Europako Batzordea hogeita zortzi
kidez osatuta dago. Hauek gobernu
nazionalekiko independentzia osoz
burutzen dute bere funtzioa eta modu
kolegiatuan aritzen dira. Batzordeak
europar mailako legegintza eta ekintza
proposamenak landu, hauen aplikazioa
kontrolatu eta politika amankomunen
administrazioa koordinatzen du. Bere
izendapenak Europar Parlamentuaren
onespena izan behar du, azken honek
zentsura-mozioa aurkezteko ahalmena ere
duelarik.

•

Justizia Epaitegia Europar Batasuneko
epaile gorena da. Estatu kide bakoitzeko
epaile batez gain, bederatzi abokatu
nagusiez ere osatuta dago eta Itunak
aplikatu eta interpretatzerakoan
Zuzenbidea errespetatu egiten dela
bermatu behar du.

Zein da bere
funtzionamendua?
EBko herrialdeek erakunde amankomun
desberdinak sortu dituzte Erkidegoa osatzen
duten 28 Estatu kideak zuzendu eta hauetan
legeak egiteko.
•

Kontseilu Europarra Estatu kideetako
Estatu eta Gobernu buruek eta Europako
Batzordeko presidenteak osatzen dute.
Urtean, gutxienez, bitan elkartzen
da orientazio politiko nagusienak
definitzeko eta, europar lankidetza
politika esparruaren barruan, nazioarteko
gaurkotasuneko gaiak jorratzeko. Bilera
hauek ‘gailur’ izenarekin izendatzen dira.

•

Europar Batasuneko Kontseilua Estatu
kide bakoitzeko gobernuko ministroek
osatzen dute, arloka. Europar Batasuneko
Kontseilua (EBK) Estatu kideetako
gobernuak ordezkatzen ditu eta, bertan,
Batasunerako legeak eman, helburu
politikoak zehaztu, barne politikak
koordinatu eta haien artean edota
bestelako erakundeekin izan daitezkeen
aldeak konpontzen dira. Kontseilua
erkidego-organoa da, Nazioarteko

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Europar Batasuna
Finantzaketa Sistema

Europako Batzordea

Europako Parlamentua

Europako Inbertsio
Bankua (EIB)

Funtsak

Ekimenak

•

Kontuen Auzitegiak erkidego-finantzen
kudeaketa kontrolatzen du. Hamabost
kidez osatuta dago.

•

Europako Banku Zentralak
Frankfurten du egoitza nagusia eta
euroaren kudeaketaren arduraduna
da —nagusiki, interes-tasak ezartzen
ditu—. Bere helburu nagusia salneurrien
egonkortasuna bermatzean datza europar
ekonomia inflazioagatik kaltetua izan ez
dadin. Bankuak bere erabakiak modu
independientean hartzen ditu, Gobernu
eta bestelako erakundeen eraginetik at.

Gainera, EBak esparru zehatzetan aritzen
diren beste hainbat erakunde ere baditu,
nagusienak hauek direlarik:
•

12

Ekonomia eta Gizarte Lantaldea
aholku lantalde bat da eta Batasunaren

Programak

Kredituak

esparru ekonomiko eta sozial
desberdinetako 353 ordezkariz osatuta
dago.
•

Eskualdeetako Lantaldea aholku
talde bat da eta eta Estatu kideek
izendatutako eskualde eta maila
lokaleko 353 ordezkariz osatuta dago.
Eskualde zein maila lokaleko errealitatea
erkidego-dimentsioaren barruan aintzat
hartzen du.

•

Europako Inbertsio Bankuak EBko
inbertsio proiektuak finantziatzen ditu
eta Europako Inbertsio Funtsaren bidez
enpresa txikiak laguntzen ditu.

•

Europako Arartekoak europar
hiritarrek EBko erakundeen kudeaketa
desegokiaren inguruan egindako
salaketak ikertzen ditu.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Zer egiten du Europar Batasunak
Europar Batasuna esparru desberdinetan
aritzen da -ekonomikoa, soziala, legegile eta
finantzieroa – eta bere jarduteak Estatu kideen
interes amankomunean eragiten du. Guztien
artean azpimarratzekoak lirateke:
•

•

Elkartasun politikak (kohesio politikak
izenarekin ere ezagunak), eskualde,
nekazaritza eta gizarte gaietan
aplikagarriak. Politika hauen barruan,
adibidez, bere gain Egitura-Funtsak
hartzen dituen Eskualde Politikak edota
Nekazaritza Politika Bateratua (NPB/PAC)
aurkitzen dira.
Ingurunearen babesean, ikerketa eta
garapenean (I+G) edota energia bezalako
esparruetan puntako teknologiak
barneratzen dituzten Berrikuntza Politikak.
Europar funtsen bidez finantziatzen diren
proiektu gehienak Europar Batasunaren
Berrikuntza Politiken barruan aurkitzen
dira.

Europar Batasunak, politika hauek
finantziatzeko, urtero, 120.000 milioi
eurotik gorako aurrekontua bideratzen
du. Aurrekontu hau, hein handi batean,
Estatu kideek ordaintzen dute. Kopuru hau

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

Europar Batasunak bere osotasunean duen
aberastasunaren ehuneko txiki bat besterik
ez da (gehienez, Estatu kide guztien Barne
Produktu Gordin konbinatuaren %1,24).

Europar Merkatu Bateratua
Merkatu Bateratua da europar integrazioa
prozesuaren lorpenik handienetako bat.
Progresiboki, merkataritzarako eta Estatu
kideen artean ziren lehia askerako murrizketak
deuseztu egin dira, honek bizitza mailaren
hazkundean eragin zuzena izan duelarik. Dena
den, oraindik ere ez da esparru ekonomiko
osoa bilakatu; ekonomiaren zenbait sektore
(zerbitzu publikoak) nazio mailako legediaren
menpe izaten jarraitzen dute eta Estatu kideek,
oraindik ere, fiskalitatea eta gizarte ongizate
bezalako gaietan eskuduntza gehienak izaten
jarraitzen dute.
Merkatu Bateratuak urteetan zehar EBak
ezarritako lotutako politika multzo baten
babesa du. Politika hauek merkatuen
liberalizazioa enpresa eta kontsumitzaile
gehienentzat onuragarri izango dela
bermatzen laguntzen dute.

bizkaiko foru aldundia
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Ekonomia eta diru
Batasuna eta Euroa
Euroa da Europar Batasuneko moneta
bakarra. 1999an, orduan ziren hamabost
Estatu kideetatik hamabik moneta hau
erabiltzen hasi ziren monetan oinarritzen ez
ziren transakzioetarako eta bere ordainketa
guztietarako 2002an. Urte horretan, bileteak
eta txanponak emititzen hasi ziren. Une
honetan, 28 Estatu kideetatik 18k dute euroa
moneta propiotzat.
Europako Banku Zentralari dagokion moneta
egonkortasunaren helburuaren ildora,
Estatu kideek hazkundea eta konbergentzia
ekonomikoa sustatzeko konpromisoa hartu
dute.

Ezagutzan oinarritutako
gizarte baterantz
Europar Batasunak globalizazioari erantzuna
eman nahi dio europar ekonomia are eta
lehiakorragoa eginez (telekomunikazioen,
zerbitzuen eta energiaren liberalizazioa).
Batasunak Estatu kideetako erreforma
programak babesten ditu “jardunbide egokien”
elkar-trukea erraztuz.
Hazkunde eta lehiakortasun baldintzak
europar ereduaren funtsa diren kohesio sozial
eta garapen jasangarriko helburuekin bat
egiten saiatzen da.

Hiritarren Europa
EBri esker, europar hiritarrek
bidaiatu, bizi eta lan egin ahal
dute edozein Estatu kideren
barnean. Eguneroko
bizitzan, EBk hiritarrak
gerturatzea helburu duten
progamak sustatu eta
diruz laguntzen ditu, batez
ere, hezkuntza eta kultura
esparruetan.
Europar Batasunaren kide
izatearen sentimendua
gradualki garatuko da soilik
bere lorpen praktikoen bidez.
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Badira, jada, europar nortasun amankomuna
adierazten dituzten sinboloak. Hauetatik,
nabariena, apika, euroa bera dugu, baina
badira bandera eta ereserki propioak ere.

Askatasuna, Segurtasuna
eta Justizia
Estatu kideen arteko barne mugen irekitzea
abantaila handia da bertan bizi diren hiritar
guztientzat, besteak beste, orain estatu kideen
artean aske bidaia daitekeelako inolako mugakontrolik gabe.
Hala ere, mugimendu askatasun honek Europar
Batasunaren kanpo mugen kontrolaren
errefortzua eskatzen du, besteak beste,
pertsona edota estupefaziente trafikoaren,
delitugintza antolatuaren, inmigrazio ilegalaren
edota terrorismoaren aurkako borroka
eraginkorra izan dadin.

Europar Batasunaren
etorkizuna
Europar integrazioak aurrera egingo du Estatu
kideentzat onuragarri diren esparruetan
(merkatal hartu-emanak, globalizazioa, merkatu
bateratua, eskualdeetako garapena eta garapen
soziala, ikerkuntza eta garapena, hazkundea
sustatzeko neurriak eta enplegua beste
hainbaten artean).
Estatu kideen eta EBren arteko harremanak
eta honen eta bere hiritarren artekoa arautzen
dituzten arauak Lisboako Itunan jasotzen
dira. Hau, 2007. urteko abenduaren
13an onetsi zen eta 2009ko
abenduaren lehenan jarri zen
indarrean. Lisboako Itunak
Europar Batasunak egin
dezakeena eta egin ezin
dezakeena ezartzen du eta
baita horretarako erabil
ditzakeen baliabideak.
Itun honek europar
erakundeen egitura eta
bere lan metodoak eraldatu
zituen, beti ere, demokraziari
eta batasunaren oinarrizko
baloreei zerbitzu hobea eskaini
ahal izateko.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

bizkaiko foru aldundia

Egungo testuingurua –2014-2020 Aldia
2010ean, europar buruzagiek krisitik
ateratzeko estrategia orokor bat definitu zute.
Estrategia honen ardatzak dira:
•

Hazkunde adimentsua
Hezkuntza hobea, ikerkuntza gehiago eta
komunikazio teknologien erabilera.

•

Hazkunde jasangarria
Baliabideen erabilera eraginkorra egingo
duen ekonomia bat, ekologikoagoa eta
lehiakorragoa.

•

Hazkunde barneratzailea
Lanpostu gehiago eta hobeak, prestakuntza
eta trebakuntzarako inbertsioak, lan
merkatuaren modernizazioa.
Ongizatea eta hazkundearen etekinen
zabalakundea EB osoan.

•

Gobernantza ekonomiko egokia
Politika ekonomikoaren koordinazio egokiagoa.

Europa 2020 datozen urtetarako Europar
Batasunaren hazkunderako estrategia da.
Eraldatzen ari den mundu batean, Europar
Batasunak ekonomia adimentsu, jasangarri eta
barneratzaile bat behar du. Elkarren artean
sendotzen diren hiru lehentasun hauek EB-ri
eta hasu osatzen duten estatu kideei enplegu,
produktibitate eta kohesio sozial maila altuak
izatea ahalbidetuko die.
Zehazki, 2020 urterako Europar Batasunak
anbizio handiko bost helburu zehaztu ditu enplegu, berrikuntza, hezkuntza, gizarteratze eta
klima/energia esparruetarako. Aipatu esparru
bakoitzeko, Estatu kide bakoitzak bere helburu
propioak zehaztu ditu. Estrategia EB-ren zein
Estatu kideen neurri zehatzetan oinarritzen da.
1. Enplegua
• 20 eta 64 urte bitarteko hiritarren artean
%75eko enplegu tasa.
2. Ikerkuntza eta berrikuntza
• Europako BPG-aren %3a ikerkuntzan
inbertitu.
3. Klima aldaketa/energia
• 1990. urtean zen mailarekiko negutegi
efektua duten gasen emisioak % 20ean
murriztu.
• Energiaren % 20a energia iturri
berriztagarrietatik lortu.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

•

Efizientzia energetikoaren % 20ko
hazkundea.
4. Hezkuntza
• Eskola porrota % 10etik behera
• 30 eta 34 urte bitarteko hiritarren % 40
goi hezkuntza ikasketak amaituta izatea.
5. Pobrezia
• Pobrezia eta gizarte-bazterketa
arriskuan diren pertsonen kopurua 20
milioitan murriztea.
2014-2020 aldirako eskuragarri diren europar
funtsak 900.000 milioi eurotik gorakoak dira.
Programazio aldi berri bakoitzean bezala,
parte-hartzeko arauak eta onarpenerako
irizpideak aldatu dira. Ekimenak, argi eta garbi,
berrikuntzara orientatu behar dira eta hauen
aurkezpenak eta diseinuak, ekimenaren fase
guztietan erabiliko den esparru logikoaren
metodologian oinarritu beharko dute.

bizkaiko foru aldundia
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Europar Funtsak
eta Programak
Europar Batasuneko Funtsak
Hauek EBren aurrekontuan diren diruhornidurak dira, erkidego-helburuak lortzera
bideratzen direnak, EBren ohiko jardueraren
eta Batasunaren lan esparru edo politika
desberdinetan burutzen diren jardute
berritzaileen finantzaketaren bidez.
Horrela, erkidego-politiken aplikazioari
jarraiki, Europako Batzordeak europar
programak lantzen ditu non, aldi zehatz
baterako, aipatu erkidego-politika hauen
gauzatze jarraibideak zehazten diren.
Ekimenak aurkeztu ahal izateko, aldez
aurretik Batzordeak deialdiak egin behar ditu.
Ezin da programa zehatz batera aurkezten
den ekimen batentzat baterako finantzaketa
lortu baldin eta, aldez aurretik, proposamen
deialdi bat egin ez bada.

Europar Funtsak kudeatu
eta bideratzen dituzten
erakundeak

Europar Funtsen tipologia
•

Europar kudeaketa duten funtsak. Estatu
kideek aintzat hartzen dituzten erkidegoprogramak finantziatzen dituzten horiek
dira. Deialdia, arrunki, Europar Batasunaren
Aldizkari Ofizialean (salbuespenak barne)
azaltzen da eta, modu zuzenean, ardura
duen Zuzendaritza Orokorrean aurkezten
dira, nazio mailako bitartekaririk gabe.
Erkidego-helburuak dituzte eta Itunek
eta subsidiariotasun-printzipioek EBri
eskaintzen dizkioten eskuduntzen artean
aurkitzen dira. Proiektu hauen izapide
guztiak, arrunki, zuzenean, Bruselan diren
erkidego-bulegoetan burutu behar dira.
Ezinbestekoa da europar bazkideak izatea
eta aurkezten diren ekimenek izaera
berritzailea izan behar dute. Horregatik,
proiektu aintzindari izenarekin ere
ezagutzen dira.

•

Estatu kudeaketa duten funtsak. Kasu
honetan, izapideak eta kudeaketa osoa

Funtsak, modu generikoan, honako erakunde
hauek kudea ditzakete:
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•

Estatu kideak: EBren aurrekontuaren %
76a baino gehiago nazio eta eskualde
mailako agintariek kudeatzen dute, Egitura
Funtsak, kohesio funtsak eta nekazal
dirulaguntzak barne.

•

Europako Batzordea: Modu zentralean
kudeatzen diren programen % 22a,
gutxi gora behera (adibidez, ikerkuntza,
hezkuntza, osasuna edota gazteriaren
aldeko jarduerak).

•

Beste herrialde batzuk eta nazioarteko
erakundeak (adibidez, Gurutze Gorria,
Nazio Batuak…): % 2.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Europar
Kudeaketa
Funtsak

Estatu
Kudeaketa
Funtsak

Europar
Funtsak

Kudeaketa
Mistoko
Funtsak

Funts hauen bidez Eskualde edo
Estatuaren eskualde garapena laguntzen
duten proiektuak laguntzen dira.
Horregatik, bertara aurkezten diren
proiektuek ez dute zertan berritzaileak
izan behar, baina bai beharrezkoak. Ez
da derrigorrezkoa bestelako europar
bazkiderik izatea.

estatuetako Administrazio Publikoek
antolatutako Programa Eragileen (PE)
bidez bideratzen dira eta Europako
Batzordearekin batera negoziatutako
hainbat urtetarako programa batean
barneratuta daude (Erreferentzia Marko
Estrategiko Nazionala).
Funtsean, programa hauek kohesio
ekonomiko eta sozialaren helburuei
erantzuten diete eta egitura eta
kohesio funtsetaz baliatzen dira.
Proiektu hauen izapideak, bere
osotasunean, horretarako eskuduntza
duten erakunde publiko nazionaletan,
eskualdeetako gobernuetan eta
gobernu zentralean egiten dira. Funts
hauetarako proiekturen bat aurkezten
duen sustatzaileak ez du inolako
harreman zuzenik izango erkidegoko
administrazioarekin.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

•

Kudeaketa mistoko funtsak. Lurralde
Lankidetzarako Helburuaren (EGEF)
parte dira. Europako Batzordearen
kudeaketa zuzenerako erretserbatutako
europar egitura funtsen parte bat dira,
kudeaketa hori agintari nazionalen esku
utzi beharrean. Kudeaketa Europako
Batzordetik kanpo diren eta horretarako
lehiaketa publikoaren bidez kontratatutako
partzuergoen esku geratzen da. Une
honetan, funts hauek INTERREG
programaren bidez aurkezten dira.

bizkaiko foru aldundia
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Europar Programak
Jada aipatu diren funtsez gain, Europako
Batzordea denean kudeaketa egin eta
onuradunei laguntza zuzenean ematen
diena (erakunde publiko zein pribatuak,
unibertsitateak, enpresak, GKEak, etab...), oro
har, Europar Programa delakoen inguruan
hitz egiten da.

Laguntza ekonomikoak oso esparru
desberdinetarako eskaintzen direnez,
hauek lortzeko bete behar diren baldintzak
ere oso desberdinak izan daitezke jorratu
nahi den esparruaren arabera. Hala ere,
deialdi guztietan oinarrizko printzipio batzuk
errepikatzen dira:

Programak kudeaketa europear edo
zuzeneko tresnatzat hartzen dira,
Europako Batzordeak zuzenean kudeatzen
dituen programei lotutako ekimenak
finantziatzen direlako. Finantzaketa mota
honek izaera tematikoa izaten ohi du,
berariazko helburuekin (ikerkuntza eta
garapena, ingurumena, hezkuntza, etab…),
Europako Batzordeko Zuzendaritza Nagusi
desberdinen bidez edo Erakunde hauentzat
lan egiten duten agentzia exekutiboen bidez
diseinatuak eta aktibatuak.

•

Finantzaketa osagarri bat dira (baterako
finantzaketa), Europar Batasunak ez baitu
inolako ekimenik % 100ean finantziatzen,
kanpo laguntzarako zenbait jardueren
kasuan izan ezik.

•

Laguntzen xedea ekimen edo ekintza bat
finantzieroki orekatzea da eta, ondorioz,
sustatzaileek ezin izango dute zuzeneko
etekin ekonomikoa lortu.

•

Ezin dira erretroaktiboki eman jada burutu
diren ekintzetarako.

•

Ekintza bakoitzeko dirulaguntza bakarra lor
daiteke.

Programaren baitan, deialdiak parte-hartzaile
gama zabalarentzat daude irekiak eta,
horrela, lurralde esparru desberdinetako
erakunde publikoak, GKEak, enpresak,
teknologia eta ikerkuntza zentroak etab… izan
daitezke laguntza hauen onuradun.
Europar programek erkidego-politiken
ezarpenerako, europar lehiakortasunaren
hazkunderako eta EB-ren kide diren
integrazio mailaren hazkunderako balio
erantsi bat suposatzen duten ekimen eta
jarduera zehatzak abian jartzea dute helburu.
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Proiektu guztiak aztertu eta ebaluatu egiten
dira deialdietan zehaztutako irizpide eta
lehentasunak kontutan hartuta eta proiektu
guztiak berdin tratatuko direla bermatuz.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Europar programen
ezaugarri nagusiak
•

Hainbat urtetarako dira, hau da, bere
iraupena zenbait urtez luzatzen da
deialdiak aldian-aldian argitaratzen
direlarik.

•

Transnazionalitatea, kasu gehienetan
beste Estatu kideetako edo beste
herrialde batzuetako kideen parte-hartzea
beharrezkoa delako.

•

Efektu erakusgarria, europar politiken
inguruko arazoak konpontzeko proiektu
aintzindari eta berritzaileen izaera.

Funtzionamendurako
oinarrizko printzipioak
a) Gardentasun printzipioa
Deialdiak Europako Batzordearen web
orrialdean eta Europako Erkidegoen
Aldizkari Ofizialean (EEAO) argitaratzen dira.
Zenbait kasutan, betebehar hau salbuetsi
geratzen da baina, soilik, premiazko
salbuespenezko kasuetan eta, beti ere,
behar bezala justifikatzen bada.
Gardentasun printzipio honi jarraiki,
deialdi bakoitzarekin batera Hautagaiaren
Gida bat eta Ebaluaziorako Eskuliburu bat
argitaratzen dira.
b) Tratu berdinaren printzipioa
Dirulaguntzen ematea erabateko
inpartzialtasun baldintzetan garatzen da.
Helburu hau lortzeko, Ebaluazio Batzorde
batek proposamenak hautatzen ditu,
zenbait kasutan, argitaratutako
hautagarritasunerako
irizpideak eta emate
irizpideak baloratuko
dituzten kanpoaditu talde baten
aholkularitzarekin.
c) Batzordearen
inpartzialtasuna eta
konfidentzialtasuna
Ebaluazio Batzordeko
kide guztiek eta
begirale edota aditu
guztiek Inpartzialtasun
eta Konfidentzialtasun

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

Adierazpen bat sinatu behar dute; kideren
batek eskatzaileren batekin izan dezakeen
harremanarengatik interes-gatazka sor
daitezkeen kasuetan, kideak hau jakinaren
gainean jarri beharko du eta bere postua
instantean utzi. Era berean, eskatzaileren
batek prozesuan eragiteko egin dezakeen
edozein saiakerak proposamenaren
errefusa eragingo du eta baita hurrengo bi
urteetan izan daitezkeen deialdietan parte
hartzeko bazterketa ere.
d) Ez-metaketarako printzipioa
Printzipio honen baitan, ekintza
berberarako soilik dirulaguntza bakarra
jaso ahal izango da aurrekontuaren kontura
eta jasotzaile beraren alde. Era berean,
jasotzaile berari funtzionamendurako
dirulaguntza bakarra eman ahal izango zaio
aurrekontuaren kontura aurrekontu ekitaldi
bakoitzeko.
e) Atzeraeraginik ezaren printzipioa
Hasiera batean, soilik, oraindik hasi
gabe diren ekintzak batera finantziatzen
dira. Ekintza hasita den kasuetan, hau
diruz lagunduta izan daiteke baldin eta
eskatzaileak ekintza kontratua sinatu baino
lehen hasi behar zuela frogatzen badu.
Kasu horretan, finantzia daitezkeen gastuak
ezin izango dira eskaera aurkeztu den data
baino lehenagokoak izan, behar bezala
justifikatutako kasuetan izan ezik.
Edozein kasutan, jada amaituta dauden
ekintzen atzeraeraginezko finantzaketa
guztiz debekatuta dago.
f) Baterako finantzaketaren printzipioa
Beti eskatzen da baterako finantzaketa
ehuneko bat, hau, % 50 ingurukoa izaten
delarik. Dena den, bete beharreko ehuneko
programa eta/edo deialdi bakoitzean
zehazten da.
g) Sinplifikazioaren
printzipioa
Europako Batzordea bere
jarduerak sinplifikatzeko
eta karga burokratikoak
murrizteko duen
beharraren jakitun
da. Horretarako,
e-administrazioa
delakoa prestatu da,
europar hiritar eta
erakundeetatik gertuago
egoteko eta erabiltzeko
errazagoa dena.

bizkaiko foru aldundia
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Europar programetan parte hartzeko arrazoiak
Europar programa baterako proiektu bat
prestatzearen erakargarritasuna frogatzen
duten arrazoiak era desberdinetakoak dira:
•

•

•
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Arau emaileak. Erkidegoko erakunde
desberdinen etengabeko lanaren
bidez, bestelako erakundeekin batera,
publiko zein pribatu, europar politiken
konfigurazioan parte har daiteke
(programa barruko proiektuen bidez
edota deialdi zehatzen bidez) eta aritzen
garen esparruaren funtzionamenduan
eragin dezaketen erabakiak hartzeko
guneetara zuzeneko sarbidea izan
daiteke.
Finantzieroak. Europar Batasunak,
gutxi gora behera, erkidego funtsekin
finantziatzen diren 300 europar programa
inguru ditu. Hauen bidez, proiektu
zehatzak finantziatzen dira, berritzaileak
diren eta Europa osoarentzat dudarik
gabeko interesa duten jarduerei
lehentasuna emango zaielarik.
Ekonomikoak eta sozialak. Erkidegoegituran etengabeko presentzia izateak
interesekoak izan daitezkeen jarduera
esparru desberdinetako hainbat europar
erakunderekin harremana izateko aukera
ematen du. Europar Batasuna ezagutza
eta erabaki politikoetarako gunea bilakatu
da eta bertara europar guztiek jotzen
dute proiektuen aurkezpenaren bidez.

•

Zientifikoak. Aktiboa eta lehiakorra
izateko xedea duen edozein erakundek
baliabideak eta ezagutzak partekatu
behar ditu Europako beste erakundeekin.
Europar Batasunak aukera hori ematen
du eta Europarako eta jarduera esparru
desberdinetako erakunde eskatzaileen
arazo edo behar teknikorako etekinak
frogatzen dituzten jardunbide eta
proiektuak diruz laguntzen ditu.

•

Marketina eta komunikazioa. Europako
dinamikan parte hartzeak kalitate eta
berrikuntza aintzatespena ematen du eta
hau, parte hartzen duten erakundeen
komunikazio eta marketin plangintzetan
probetxuzkoa gerta daiteke.

•

Nazioartekotzea. Proiektu desberdinak
proposatzeko eta garatzeko europar
bazkideak izateko derrigortasuna
nazioartekotzerako elementu ezin hobea
da, ez soilik erakundearena instituzio
gisa, baita bere egitura osoarena ere eta,
nagusiki, bere giza baliabideena.

•

Lehiakortasuna. Ezagutza eta esperientzia
berrien eskurapena, beste erakunde
osagarriekin sarean egindako lana eta
jarduera hauen finantzaketa erakunderako
‘plus’ garrantzitsu bat da eta honek bere
lehiakortasunaren eta nazioarte mailan
duen posizionamenduaren hobekuntzan
modu nabarian eragingo du.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Nire europar
proiektua
urratsez urrats
DISEINUA
BARNE MetodologIa

DISEINUA
KANPO MetodologIa

AURKEZPENA
ETA JARRAIPENA

GAUZATZEA

ebaluazioa eta
zabalkundea

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Aurre
azalpenak
Zer da proiektu bat
Proiektu bat, funtsean, mugatutako baliabide
kopuru batekin, helburu bat lortzeko ekintza
planifikazio bat da.
Horrela, proiektu bat diseinatu eta lantzean
definitu beharko lirateke:
•
•
•
•
•
•

Xedeak/helburuak
Ekintzak
Baliabideak (giza baliabideak,
ekonomikoak, materialak...)
Egutegia (denbora-planifikazioa)
Ebaluazio plana/ eraginaren neurketa
Zabalkunde plana

Europar proiektu bat prestatzen.
Gai orokorrak
Europar programa batera aurkeztea ez
da lan erraza, proposamena ondo landu
behar da, hautagarritasun irizpideak
ezezik, ebaluazio eta emate irizpideak
ere kontutan hartuz, hauek guztiek alde
formal, esparru subjektiboa eta funtsezko
elementuak osatzen baitituzte.

Alde formalak
Eskakizun formal guztiak betetzea funtsezkoa
da. Proposamenak Europako Batzordeak
eskainitako dokumentazioan (nagusiki
Hautagaiaren Gida) azaltzen diren arauak eta
egitura jarraituz idatzi behar dira, ezarritako
parametro formal horietara egokitzen ez diren
proposamenak automatikoki baztertzen baitira.
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Edozein kasutan, eta irisgarritasun printzipioei,
better regulation eta Europar Batasuneko
hiritar eta erakundeetara gerturatzeko
asmoari jarraiki, Europako Batzordeak,
normalean programen web orrialdeen
bidez, proposamenak idazteko inprimakiak
eskaintzen ditu.
Formatuari dagokionez, proposamenak
honako moduan banatu behar dira:
•

Administratiboa, administrazio
izaera duen informazioari dagokiona
(bazkideen izenak, taldearen status legala,
harremanetarako datuak....)

•

Teknikoa, non proposamaneran edukia
garatu behar den eta baita lanerako
metodologia ere.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Itxura, beraz, eskaera guztietako funtsezko
elementua da; eskaerak guztiz beteta
aurkeztu behar dira, eskatutako informazio
eta dokumentazio guztiarekin. Onargarritasun
fase honi, erkidegoko jargoian, “proiektuaren
hautagarraitasunaren egiaztapena” deitzen
zaio. Hemen aurkezpenaren lehen faseari
errefentzia egiten bazaio ere, ezin ahaztu alde
formalen betetzea sine qua non baldintza
dela kudeaketa zuzeneko programen ziklo
guztietan.
Deialdi bakoitzean proposamenak bidaltzeko
moduak zehaztuko dira baina, gaur egun,
modurik erabiliena elektronikoa da (EPPS Electronic Proposal Submission System).

Esparru subjektiboa
Lehenik eta behin, deialdi bakoitzean
hautagarri diren subjektuak zehazten dira.
Horrela, proposamen guztien gakoetako bat
hau aurkeztuko duten pertsonak edo kideak
aukeratzea da.
•

•

Kide bakoitzaren ikuspuntu
pertsonaletik (3 ‘C’en erregela bete
behar dute):
• Competency: Eskaeratik eratorritako
betebeharrak burutzeko gaitasuna.
• Capacity: Proiektua aurrera eramateko
gaitasun teknikoa, ekonomikoa eta giza
baliabideena.
• Commitment: Proiektuarekiko
konpromisoa.
Ikuspuntu global edo kide multzoaren
ikuspuntutik:
• Bokazio europeista. Proiektua europar
aniztasunaren printzipioa erakusten
duten kideek osatu behar dute. Horrela,
adibidez, herrialde handi eta txikien
arteko talde bat edota mediterranear
eremuko herrialderen, erdialdeko
Europako herrialderen eta Ekialdeko
Europako herrialderen baten arteko
talde bat interesgarri suerta daiteke.
• Multidimentsionalitatea. Sektore
publiko eta pribatuaren arteko
subjektuek osatutako taldeak,
hirugarren sektorearen parte-hartzea
edota unibertsitateak edo ikerketarako
erakunde publikoak (OPI-ak)
barneratzea sarea indartzeko modu
ezin hobeak dira (dena den, programa
bakoitzaren baitan egongo da).
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•

•

Kide guztien arteko oreka.
Partzuergoak adimentsua izan behar du,
hots, kide bakoitzaren sendotasun eta
ahuleziak hartu behar dira kontutan eta
modu egokian egituratu taldetik sinergia
positiboak lortzeko.
Malgutasuna. Aniztasuna eta
malgutasuna elkarrekin izan behar diren
ezaugarriak dira.

Europar programa batean parte hartu nahi
dutenek izaten duten zailtasun handienetako
bat bazkideen sarea aukeratzea da. Hau
errazteko, honako tresnetaz baliatzeko
aukera dago beharrezkoak diren kideak
aurkitzeko:
•

Harreman eta lotura propioak (networking).

•

Lan jardunaldiak, adibidez, Info-days
delakoak.

•

Laguntza eta aholularitza erakundeak.

•

Datu baseak.

•

Gizarte sareak.

bizkaiko foru aldundia
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Funtsezko elementuak
Hautagarritasun irizpideak betebeharreko
baldintzak dira, hau da, nahita nahiez bete
behar dira europar proiektu batek baterako
finantzaketa lortu ahal izateko:
•

Proiektuak izaera transnazionala izan
behar du.

•

Europa mailan balio erantsia eman behar
du, EB-n den behar bati eta Europako
Batzordeak hala adierazi duen behar bati
erantzunez.

•

Erkidego-programa gehienetan azaltzen
diren oinarrizko printzipio etikoak
errespetatzea.

Hautagarritasun irizpide hauetaz gain,
ebaluatzaileek emate irizpideak ere aztertu
beharko dituzte, hauen artean, besteak
beste, honako hauek aurkitzen direlarik:
•

•
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Proiektuaren sendotasuna: Bistakoa
izan daitekeen elementu hau ez da beti
modu zuzenean ulertzen.
Baliabideak, helburuak, arriskuak eta
ekintza plana argi eta garbi ezarri behar
dira, denbora-elementuak, dimentsioa,
kudeaketa egitura eta ebaluaziorako
tresnak ere modu argian zehaztuz.
Proiektua lantzeko orduan,
erreferentziazko dokumentazioak
adierazten dituen definizio,
planteamendu eta helburuak
aipatzearen eta kudeatzaile bikain baten
pragmatismo eta eraginkortasunaren
arteko oreka lortu behar da.
Proiektu laburra eta zehatza aurkeztu
behar da, lanerako plan sendo batekin,
ongi argudiatua eta egingarria, baina
Europako Batzordearen itxaropenak
ahaztu gabe, eta noski, bideratzen den
berariazko programa ahaztu gabe.
Horregatik, interesgarria da bere
irismena, eskura diren baliabideak eta
azken helburuak barneratzen dituen
proiektuaren laburpen batekin hastea.
Laburpen hau oso erabilgarria izan
daiteke proiektua Batzordearen aurrean
azaltzerakoan eta baita ebaluatzaile
edota kide potentzialen aurrean ere.
Partaideak: Proiektuek eragile
desberdinen parte-hartzea izan behar
dute, publiko zein pribatuak eta sektore
ekonomiko, sozial eta kulturalekoak.

•

Berrikuntza: Ekarpen berriek, bai bere
ikuskera, garapen esparrua edo diseinua
dela eta, normalean, sarituak izaten dira.

•

Transferigarritasuna: Europako
Batzordearen helburuetako bat
hiritarrengana gerturatzea eta Europar
Batasunaren benetazko balioa ezagutzera
ematea da. Beraz, proposamenean
erkidego programari publizitatea emango
dion emaitzen zabalkundea aurreikustea,
adibidez, mintegi, hitzaldi, mahai-inguru
etab-en... bidez oso modu positiboan
hartuko da.

Era berean, gizartearen osotasunarentzat
emaitza onuragarria suposatuko duen
proiektua ere sarituko da, eta horretarako,
proiektuaren eta bere emaitzen
komunikaziorako egitura bat izatea
interesgarria izan daiteke.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Europar proiektu batean
parte-hartzeko ardura
Europar proiekturen batean parte-hartzen
duzunean proiektuaren kide moduan egin
ahal duzu edo proiektuaren sustatzaile eta
lider moduan.
Kide moduan konpromisoak izaten dira:
•

Proiektua gauzatzeko beharrezkoak
eta zentzuzkoak diren baliabide eta
azpiegitura guztiak eskaini.

•

Proiektuan idatzitakoaren baitan
partzuergoarekin lan koordinatua
burutzea.

•

Parte-hartzaileek sinatutako
kontratuaren betetzea bere gain
hartzen dute eta, baten batek bere
konpromisoak ezin izango balitu bete,
beste kideek kontratua bete beharko
dute inolako ekarpen osagarririk gabe.

•

Proiektuaren garapena eta
gauzatzean edo Europar Batasunaren
interesetan eragin dezakeen edozein
ebentualtasunaren inguruan informatu.

•

Finantzaketa egiten duen erakundearen
logotipoak finantzatzen den jardueratik
eratorritako inprimatutako material
guztietan barneratu.
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Sustatzaile eta proiektuaren lider zarenean,
goikaldean zehaztutako konpromisoetaz
gain, adibidez, ataza osagarri hauek izan
ditzakezu:
•

Bazkideak kontratura atxikitzeko
(dirulaguntza hitzarmena) beharrezkoak
diren betebeharretara lagun dezaten
arduratu, honetan ezartzen denari jarraiki.

•

Erkidegoko finantza-laguntza jaso eta
kudeatu eta kideen artean arrazoirik
gabeko atzerapenik gabe banatu
dirulaguntza eta partzuergo hitzarmenetan
zehaztutakoaren baitan.

•

Dirulaguntzaren balantze ekonomikoa
erregistratzen duen kontabilitate kudeaketa
egin, proiektuaren finantza-baliabideen
egoera zein nolakoa den edozein
momentutan zehaztu ahal izateko moduan.

•

Batzordearen eta parte-hartzaileen arteko
komunikazio kanal eraginkorra bermatu.

•

Proiektuaren gauzatze eta kudeaketa zuzena
bermatu, bazkide bakoitzak eman behar
duten txosten eta bestelako dokumentazioa
bereganatzeko ardura bere gain hartuz.

•

Proiektu batean sortutako emaitza eta
ezagutzen jabeak hauek eratorri diren
lanetan parte-hartu duten kideak direla
bermatu, beti ere, bestelako akordiorik ez
bada.

bizkaiko foru aldundia
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Nire europar proiektua
Ideia bat gauzatzen

Proiektu baten prestaketa eta kudeaketa prozesua
baterako finantzaketaren programa publikoen
esparruan
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•

I. FASEA. PROIEKTU BATEN DISEINUA:
BARNE METODOLOGIA
• Ideiaren kudeaketa: Sustatzailea edo
Kanpo Laguntza Teknikoa
• Ideiatik Proiektura: Gauzatzea
• Zer, Zergatik, Nola eta Noiz: Helburuak,
Tresnak eta Egutegia
• Aurrekontuaren diseinua: Finantzaketa
plangintza

•

II. FASEA. PROIEKTU BATEN DISEINUA:
KANPO METODOLOGIA
• Aurrekontuaren diseinua
• Hornitzaileekin negoziazioa
• Aurrekontu partida aukera guztiak
aurreikusi
• Transnazionalitatearen kudeaketa
• Izan daitezkeen kideen lokalizazioa
• Proiektuaren aurkezpena eta partehartzeko proposamena
• Kideen azken hautaketa
• Baterako finantzaketaren bilaketa
• Baterako finantzaketan parte hartzen
duten erakundeen tipologia
• Proiektuaren aurkezpena (Negoziazioa)
• Kudeaketaren itxiera

•

III. FASEA. HAUTAGAITZAREN
AURKEZPENA ETA JARRAIPENA
• Proiektua deialdian zehazten diren
betebeharretara egokitu
• Helburuak eta Metodologiak bat egitea
• Aurrekontuaren egokitzapena
• Inbertsioaren bolumena, Finantzaketa
plangintza eta Baterako Finantzaketa
• Hautagaitza-inprimakiaren prestaketa
• Ezarritako jarraibideak errespetatu
• Eskatutako dokumentazioa erantsi
• Hautagaitza garaiz eta forman aurkeztu
• Deialdiaren ebazpen prozesuaren
jarraipena

IV. FASEA. GAUZATZEA
• Proiektuaren Gauzatzea eta Garapena
• Proiektuan ezarritako jarraibideak
errespetatu
• Deialdian ezarritako arautegia bete
• Gastuaren kontrola
• Transnazionalitatearen kudeaketa
• Jarraipen eta Etengabeko Ebaluazio
prozesua
•

V.FASE V. AMAIERAKO EBALUAZIOA ETA
ITXIERA
• Proiektuaren amaierako ebaluazioa:
Emaitzak eta Barne Kudeaketa
• Emaitzen Zabalkundea
• Dagokion instantziaren aurrean Itxieradokumentazioa aurkeztu
• Egiteke diren kobratzeen jarraipena

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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I. FASEA
Proiektu baten diseinua: barne metodologia
Ideiaren kudeaketa: Sustatzailea edo Kanpo Laguntza Teknikoa
Ideiatik Proiektura: Gauzatzea
Zer, Zergatik, Nola eta Noiz: Helburuak, Tresnak eta Egutegia
Aurrekontuaren diseinua: Finantzaketa plangintza

Proiektu guztien sorrera beti ideia bat
da eta honen ondorengo definizioa
eta gauzatzea bere elementu nagusiak
ondo egituratuta eta modu argi batean
jasotzen dituen dokumentu batean. Aipatu
dokumentua, formatu eskematiko batean,
proiektuaren fitxa izango litzateke eta,
formatu zabalean, dosierra edo proiektua
bera.
Lehenengo fase honi ekiteko, eta berez
prozesua osatzen duten fase guztiei ekiteko,
gomendagarria da ideiaren hurbilketa
eta heltzearen garapen logikoa jarraitzea
hau idatzizko dokumentu batean islatu
arte. Horrela, honako alderdi hauek hartu
beharko lirateke kontutan:
•

Interesak eta beharrak identifikatu.

•

Aukera teknikoak, giza-aukerak eta
finantzaketa aukerak baloratu.

•

Baterako finantzaketa egin dezaketen
erakundeak identifikatu.

•

Proiektuaren laburpen-fitxa landu, gure
ideia saltzeko oinarria.
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Ideiaren heltze zuzen eta argi bat funtsezkoa
da prozesuaren ondorengo garapen egokirako,
hau ematen ez bada, proiektuaren diseinuan
eta gauzatzean arazoak sortuko baitira.

Interesak eta beharrak
identifikatu
Proiektu transnazionalak garatzeko ideiek
hiru jatorri izan ditzakete:
1. Jada ezagunak diren interesezko gaiei
erantzuna ematea eta horretarako
finantzaketa lortzea. Zeren gainean
eragin nahi den ezagutzen da eta
proiektua hori egiteko eta finantzatzeko
sistema da.
2. Erakundearentzat aurkezten diren
aukerak aprobetxatu. Esplora daitezkeen
aukerak eta etorkizunean interesgarri
izan daitezkeen alorrak sumatzen dira
eta proiektua hauetan barneratzeko
sistema izan daiteke arriskua mugatzen
den bitartean (proiektu aintzindaria).

bizkaiko foru aldundia
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3. Interes bakarra erkidegoko baterako
finantzaketa lortzea da. Azken aukera hau
ez da gomendagarria, arriskua beste bi
aukeratan baino handiagoa delako.
Hau guztia kontutan izanik, proiektu baten
prestaketa eta honen aurkezpena europar
deialdi batera planteatzerakoan, honakoak
izan beharko dira buruan:
1. Ideiaren jatorria jada ezagunak diren
interesezko gaiei erantzuna emateko
izateak bere onarpena errazten du bertako
langileria teknikoa jada trebatua den
esparruetan eragiten duelako, babes
politikoarekin, eta gainera, erakundearen
ildoen eta proiektuaren arteko koherentzia
bermatuz. Beraz, arriskuak proiektuaren
sorkuntzara eta dinamikara mugatuko dira
eta ez bere hasierako ideiara.
2. Aurkezten diren aukeren aprobetxeamenduak proiektua gauzatzeak zer suposatuko
duenaren gainean nolabaiteko ez-jakintasun praktikoa izan daitekeela adieraz dezake, nahiz eta lan egiteko interesa dagoen
esparru batean izan.
Horregatik, honako gogoetak haztatu behar
dira:
• Proiektu aintzindari eta bere edukiaren
arteko koherentzia eta erakundearen
estrategia (proiektuak benetako interes
bati erantzuna ematen dionez, baina a
priori landu ez den esparru batean).
• Bere aplikazioaren balorazioa ezagupenak
eta metodoak erakundean barneratzeko.
Dena den, aukera baten baitan erabakia
hartzea arriskutsua izan daiteke, proiektua
praktikan egiaztatu gabe dauden ideietan
oinarritzen delako (beste edozein proiektu
aintzindari dagokion bezala).
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3. Finantzaketa iturri bat aprobetxatzeko
saiakerak abantailak baino desabantailak
ditu, hauek esklusiboki jarduera berri bat
sortzeko edo mantentzeko baliabideak
lortzean oinarritzen baitira.
Arreta berezia merezi duten arriskuak
honakoak dira:
• Arrisku ekonomikoak: baliabide
ekonomikoak lortzeko lurraldearen
beharretatik eta udal jarduera
programatik urrun den proiektu
bat inprobisatzeak nahi ez diren
emaitzak lortzea ekar dezake. Proiektu
transnazionalek dedikazio handia,
kudeaketarako gaitasuna eta ohikoak
diren baino baliabide gehiago eskatzen
dituzte fruituak emateko. Horregatik,
sarritan, erabilitako baliabideak
lortzea espero dena baino handiagoak
izaten dira amaieran (hau da, ikuspegi
ekonomiko batetik proiektu ez
eraginkorrak izango lirateke).
• Arrisku politiko eta instituzionalak:
proiektuak agian ez du behar bezalako
inplikazio politikoa eta babes gabe
gera daiteke gauzatzerakoan.
Testuinguru honetan, gauzatze fasean
eman daitezkeen zailtasunek hainbat
arazo sor ditzakete (lan programak
ez betetzea, egutegia ez betetzea,
aurreikusitako aurrekontua gainditzea,
etab…)
• Emaitzen inguruko arriskuak:
Gauzatzea posiblea bada ere,
emaitzek eragin eskasa izan dezakete
erakundean, lurraldean edo bertako
hiritarrengan, jarduera eta bere
eduki guztia deialdiaren eskakizun
ekonomikoetara egokitu delako
eta ez benetan diren interes edo
beharretara.
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Proiektuare ideia
Zeintzuk dira ditudan beharrak?
Argiak, errealak eta behar zehatz
bati erantzuten diote?

Helburuak

Konpon daitezke? Nola?

Programa eta deialdia
identifikatu

Zein onurak lortu nahi dira?

Espero diren emaitzak

Nori egin diezaioke onura?

Publiko objektiboa identifikatu

Europar balio erantsia. Europar
lankidetzaren beharra

Proposamena gauzatzeko
behar diren kideak identifikatu
(herrialdea, profila,...)

Zenbat diru behar da nire
proposamena gauzatzeko?

Aurrekontua

Dena delakoa proiektuaren jatorria,
praktikan, zailtasun gehien aurkezten
dituen alderdietako bat herri proiektu edo
interesen europar dimentsioa identifikatzea
izaten da. Horregatik, beharrezkoa
izaten da proiektuak bereizten diren
deialdietara zuzen daitezken azpi-proiektu
desberdinetan zatikatzea.

Aukera teknikoak, gizaaukerak eta finantzaketa
aukerak baloratu
Aurreko pausoan ikusi ahal izan dugun
moduan, proiektu transnazional batek beti
erantzun behar dio, bai udalaren behar zehatz
bati edo bai aukera estrategiko bati. Hau
esanda, legealdian ezarritako lehentasunak
ezezik, bestelako erreferentziazko
dokumentazioa (agintaldi planak, udal ekintza
planak, plan estrategikoak, Agenda 21…) ere
ezagutzea funtsezkoa izango da.

1. Arduradun politikoen inplikazioa ondoren
izan daitekeen blokeo egoera bat
ekiditzeko.
2. Talde tekniko egoki bat izatea edo, bere
kasuan, eta proiektua aprobatzen bada,
hau kontratatzeko beharrezkoak diren
funtsak izatea.
Gai hauek guztiak behar bezala
dimentsionatzeko, fase honetan
komenigarria da talde tekniko eta
politikoentzat hasierako ibilbide-orria
izango den zirriborro edo laburpen
tekniko bat idaztea. Dokumentu hau,
laburra eta normalizatutako formaturik
gabe, proiektuaren inprimaki ofizialekiko
independientea izango da eta, bertan,
hasierako ideia, deialdiaren egokitasuna eta
honek erakarriko dituen betebehar tekniko
eta ekonomikoak azaldu beharko dira.

Proiektuak bat egin beharko du Gobernu
Taldearen ildo estrategikoekin. Hau
bermatzeko, prozesua abian jarri baino lehen
honako hau ziurtatu beharko da:

Eta diseinu fasean zein gauzatze fasean
erakundearen gaitasun teknikoa eta
proiektuak sor ditzakeen beharren artean
dagoen harremana modu zuzenean
baloratzea ahalbidetuko du. Hauek, ezin
ahaztu, Europar Batasunak ezarritako
formatu batzuetara baldintzatuta egongo
dira.
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Proiektuaren
Oinarrizko Eskema
Zer>>>>>>>>>>>>>>>>> Ideia
Nor> >>>>>>>>>>>>>>> Sustatzailea
Zergatik / Zertarako> >> Helburuak
Nola>>>>>>>>>>>>>>>> Ekintzak+
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Metodologia+
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Tresnak
Noiz>>>>>>>>>>>>>>>> Egutegia
Zenbat>>>>>>>>>>>>>> Aurrekontua
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Gastuak
Nondik>>>>>>>>>>>>>> Aurrekontua
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Diru-Sarrerak
Zer moduz>>>>>>>>>>> Emaitzak /
>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Ebaluazioa

Proiektuaren
oroitidazkia
Aurkibide Eredua
Edukiak
Portada
Aurkibidea
Sarrera
Testuinguruan jarri
Erakunde Sustatzailea
Proiektuaren Definizioa

Erakundearen indargune eta ahulezien
inguruko eta ideia proiektua bilakatzerakoan
sor daitezkeen aukera eta mehatxuen
inguruko analisia ere egin beharko da.
Hau guztia, proiektuaren tematikari lotuta
eta udaleko zein sailetan izango duen
eraginan zentratuz, bai teknikoak eta baita
administratiboak ere.
Fase honetan erabil daitekeen tresna bat
AMIA analisia dugu, bertan, besteak beste,
indarrak eta ahuleziak eta aurreikusten
diren mehatxuak eta aukerak identifika
daitezkeelako. Horretarako, kasuak kasu,
hauek sailkatzen lagunduko gaituzten
zenbait galderei erantzuten saiatu beharko
dugu:
•

Nola aprobetxa daitezke antzemandako
indarrak?

•

Nola txikiagotu behar da antzemandako
ahulezien eragina?

•

Nola aprobetxa daitezke aukerak?

•

Azkenik, nola egin aurre eman daitekeen
mehatxu bakoitzari?

Era berean, hautagaitza prestatzeko
beharrezkoak izango diren giza baliabide,
finantza baliabide eta beharrezko
materialen aurre analisia egin beharko da.
Proiektu transnazional bat prestatzeko
beharrezkoak diren aurretiazko baliabideak
zehaztea ez da erraza; erakunde eta
proiektu bakoitza desberdinak dira. Aurre
fase honetan, ezin da alde batera utzi
europar informazio eta aholkularitzan
espezializatuta dauden erakunde publiko
zein pribatuen aldetik aholkularitza
jasotzea.

Helburuak: Orokorrak eta Berariazkoak
Ekintzak (Banantzea)
Egutegia
Aurrekontua: Gastuak eta Diru-Sarrerak
Jarraipen eta Ebaluazio Sistema

Baterako finantzaketa egin
dezaketen erakundeak
identifikatu
Kontutan hartu beharreko lehen alderdi
bat deialdia egiten duen erakundearen
gainean dugun ezagutza da. Zentzu
honetan, garrantzitsua izango da baterako
finantzaketa egingo duen eta deialdia egiten
duen erakundeak bereiztea, jarraian azaltzen
den bezala:
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Laguntza eta
aholkularitza
guneak

Eusko Jaurlaritza
Kanpo-Ekintza Idazk.Orok. – Europako Gaiak Zuz.
Sailak/Zuzendaritzak – Europar esparrua
Euskadiren Ordezkaritza Bruselan
EIES – Europako Informazioaren Euskal Sarea
Bizkaiko Foru Aldundia
Departamento de Hacienda – Servicio de Información Europea

Informazio
iturriak

Europar Batasuneko Aldizkari Ofiziala (EBAO)
Estatuko Aldizkari Ofiziala (EAO)
Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkaria (EHAA)
Europar Batasuneko wen ataria (http://europa.eu)
Europako Inbertsio Bankua – EIB (http://www.eib.org)
Valentziako Unibertsitateko Europar Dokumentazioko Zentroa
(http://www.guiafc.com)
Europako Batzordeko Ordezkaritza Espainian
(http://ec.europa.eu/spain)
Europako Parlamentuko bulegoa Madrilen (http://www.eurparl.es)
Europe Direct Sarea + Europar Dokumentazioko Zentroen Sarea

•

•

Deialdia egiten duen erakundea:  
europar programen kasuan, Europako
Batzordea izaten da, deszentralizatutako
programen salbuespenarekin. Kasu
horietan, deialdia egiten duen erakundea
estatuko, eskualdeko edota bestelako
erakunde publikoren bat izaten da. Deialdia
egiten duen erakundearen gaineko ezagutza
oso garrantzitsua da honek hainbat alderdi
praktiko definituko dituelako, hala nola, non
argitaratuko den deialdia (adibidez, EBAO,
EAO, EHAA…), zein hizkuntzatan egingo den
deialdia, non aurkeztu beharko den edota
lobby ekintzak burutu beharko diren eta
ondorengo jarraipena.
Baterako finantzaketa egiten duen
erakundea: Hau, proiektuaren zati baten
baterako finantzaketa egiten duen edozein erakunde izango da, gauzatzean parte
har–tzen duen ala ez kontutan hartu gabe.
Proiektuko kideak, bestelako erakunde publiko, enpresa, unibertsitate edo bestelako
eragile ekonomiko eta sozial izan daitezke.

Kontutan hartu beharko den beste elementu
bat deialdiaren interesezko ezaugarrien
ezagutza izango da. Hauen barruan aurkituko
lirateke baterako finantzaketa maila, gastu
onargarriaren tipologia, etab… Horretarako,
ezinbestekoa izango da deialdia aztertzea eta
baita honekin batera datorren edo osatzen
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duen dokumentazioa, hala nola, hautagaien
gida, onartutako proiektuen datu basea,
inprimakiak etab…

Deialdia aztertu
Programa bakoitzaren esparruan, Europako
Batzordeak aldizkako deialdiak egiten ditu
(Call for Proposals). Hauek, ekintzarako esparru
orokorra osatzen dute eta, besteak beste,
helburuen definizioa, neurriak hartzeko
justifikazioa, hainbat urtetarako finantza
egutegia edota finantzaketara sarbidea izateko
baldintzak jasotzen ditu.
Programa gehienek urteroko deialdia izaten
dute, Europako Erkidegoen Aldizkari Ofizialean
(EEAO – C seriea) argitaratzen ohi direnak, eta
hiru hilabeteko epea izaten da proposamenak
aurkeztu ahal izateko.
Europar proiektuen deialdietarako
dokumentazioa publikoa da eta edonork
eskura dezake berariazko laguntza
programaren web orrialdean. Aipatu
orrialdean, beste hainbat alderdien artean,
programak lortu nahi dituen helburuak,
deialdiak, aurreko edizioetan arrakastatsu izan
diren programak edo lan-programa (lanerako
dokumentu nagusia non helburua, programa
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eta deialdian sar daitekeen proiektu eredua
zehazten den) azter daitezke.
Europako Batzordeak Programaren helburuak europar eztabaida politikoaren ondorioz sortutako
esparru tematiko zabalei jarraiki deskribatzen
ditu. Horrela, ohikoa izaten da helburuek aurretik
Liburu Berde, Liburu Zuri edota Ekintza-Programetan azaldu diren gaiei erreferentzia egitea.
Aldi honetan, adibidez, 2020 Estrategiari buruzko
hainbat erreferentzia aurkituko dira.
Behin deialdia identifikatuta, lan programan izan
daitekeen ahokadura argia ikusita eta proiektua
pentsatua, partzuergoaren osaketan eta
deialdiaren berariazko inprimakien prestaketan
egin behar da lan. Behin puntu honetara iritsita,
honako hau hartu beharko da kontutan:
•

Deialdi bakoitzean Hautagaiaren Gida
(Guide for proposals) bat izaten da. Hau
espreski diseinatuta dago proposamenaren
prestaketan laguntzeko.

•

Bazkideak edo kideak bilatzeko, norberak
izan ditzakeen kontaktu propioetaz gain,
badira Interneten oso erabilgarri izan
daitezkeen datu baseak, bai proiektu
propioetarako kideak bilatzeko bai abian den
proiektu batean kide moduan sartzeko.

Hautagaiaren Gidak proposamena
puntuatzerakoan jarraituko diren ebaluazio
irizpideak ematen ditu. Irizpide hauek guztiak
kontutan izan beharko dira proposamena
idazterakoan. Behin azken bertsioa amaituta,
bitarteko bati ematea gomendatzen da
bere iritzia emateko eta baita hobekuntzak
iradokitzeko ere.
•

•

Hautagarritasun irizpideak. Deialdi
guztietako beharrezko baldintzak osatzen
dute, nahitaezko onargarritasun baldintzak
dira. Batasun legala izan arren, bi irizpide
mota bereiz daitezke: formalak baino ez
direnak (adibidez, inprimaki zehatz batera
harpidetu) eta proposamenaren mamian
eragiten dutenak (adibidez, proiektuaren balio
europarra).
Emate edo ebaluatze irizpideak.
Ebaluatzaileek proposamen desberdinak
ebaluatzeko erabiliko dituzten parametro
desberdinak dira.

Deialdiarekin batera dagoen dokumentazio guztia
aztertu behar da, analisi horrek hainbat erantzun
emango baitizkigu, hala nola:
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1. Deialdia eratortzen den europar politikekin
lotu. Zentzu horretan, deialdiek deialdiaren
zergatia testuinguruan jartzeko ezinbesteko
erreferentzia diren dokumentu-marko, plan
estrategiko, ekintza plan, etab… desberdinak
aipatzen dituzte.
2. Erakundearen hautagarritasuna deialdiaren
betebeharrekiko egiaztatu (hau da, erakundea
proiektuan interesgarri zaizkion baldintzetan
aurkeztu daitekeen ala ez, adibidez, kide lider
moduan, eskubide osoak dituen kide moduan
edota kide behatzaile moduan…)
3. Deialdiaren inprimaki ofizialak sinatzea eta
aurkeztea zein nolako konpromisoak eskatuko
dituen ezagutzea. Zenbait inprimakietan
aurkezpenean erantsi behar den
dokumentazio guztia bistaratzea ahalbidetzen
duen check-list delako bat barneratzen da.
4. Izan daitezkeen kideen tipologia baloratu,
deialdiak deskribatzen duenaren arabera
(irizpideek erakunde eta instituzioen
aniztasuna sari dezakete, edo bere
homogeneitatea, oreka geografikoa, lurralde
estaldura…)
5. Finantza-tresna berak jada finantzatu dituen
proiektuen web orrialdeetan, jardunbide
egokien web orrialdeetara edo maiz egiten
diren galderen orrialdeetara (ingelesez
FAQ siglekin ezagutzen direnak) sartu
aurreko edizioetan positiboki baloratu diren
elementuen gaineko erreferentziak izateko.
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Kideak bilatzeko proiektuaren fitxa eredua
PROGRAMME AND CALL

Programaren izena eta deialdiaren erreferentzia

DEADLINE

Proposamenak aurkezteko muga-eguna

ORGANISATION

Erakundearen erreferentzia; web esteka gehitu

CONTACT PERSON

Profil teknikoa duen pertsona; komenigarria da harremanetan
jartzeko zein izango den bide nagusiena (emaila, telefonoa…)

PROPOSAL/TITTLE

Proiektuaren izenburua

PROJECT IDEA

Proiektuaren deskripzio laburra (10-15 lerro) planteatzen diren
helburuen erreferentzia esplizituak eginez

PARTNERS SEARCHED

Profilka, zonaka

PROJECT DURATION

Gauzatze faseari dagokio. Itxiera faserako erreferentzia eta
amaierako ziurtagiria barnera dezake.

BUDGET

Aurrekontu hurbildua, estimazioa burutu bada

ADDITIONAL INFO

Proposamenerako adierazgarri izan daitekeen beste edozer
(adibidez, herrialde bakoitzeko kide bakarra onartzen da eta, beraz,
hartzailearen interesa izango da bere erantzunaren lastertasuna
zehaztuko duenahemen xehetasun edo muga oso zehatzak
adierazten badira).

Proiektuaren laburpen-fitxa
landu, gure ideia ‘saltzeko’
oinarria
Proiektuaren fitxa proiektuaren elementu
nagusiak jaso eta laburtu egiten dituen tresna
da eta ideia bitartekoei aurkezteko eta kideak
bilatzeko erabiltzen ohi da. Erabilgarria
da ematen diolako aurreko atal guztietan
aipatutako elementu guztiei erantzun
eskematikoa ematen dielako, hain justu
proiektuaren diseinura pasa baino lehen:

•

Zein da liderra? (kasu honetan, gure
erakundea. Honen inguruko deskribapen
laburra erantsiko da)

•

Zein da aurreikusten den iraupena?

•

Zer espero daiteke bazkideetaz eta zer
ekarpen egiten da?

•

Zein programatan hartu nahi da parte?

•

Zeintzuk dira bazkideak?

•

Nork egiten du deialdia?

•

Zein ardatz edo lehentasunean sartzen da
proiektua?

Komenigarria da formatua argia, garbia eta
laburra izatea. Ingelesaren erabilerak ulermen
zabalago bat ahalbidetzen du EB osatzen
duten 28 estatuetan.

•

Zein da proiektuak izan dezakeen
izenburua?

•

Noiz amaituko da proposamenak
aurkezteko epea?

•

Zer lortu nahi da? (asmoa eta helburuak:
ideiaren deskripzio laburtua)

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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II. FASEA
Proiktu baten diseinua: kanpo metodologia
Aurrekontuaren diseinua
Hornitzaileekin negoziazioa
Aurrekontu partida aukera guztiak aurreikusi

Transnazionalitatearen kudeaketa
Izan daitezkeen kideen lokalizazioa
Proiektuaren aurkezpena eta parte-hartzeko proposamena
Kideen azken hautaketa

Baterako Finantzaketaren bilaketa
Baterako Finantzaketan parte hartzen duten erakundeen tipologia
Proiektuaren aurkezpena (Negoziazioa)
Kudeaketaren itxiera

Proiektuaren prestaketa
izango da orain lanaren
ardatza
Fase honetan kontutan hartu beharreko
puntuak izango dira:
•

Taldearen osaketa:  
Kideen tipologia eta hautaketa.

•

Proiektuaren prestaketa teknikoa:
• Asmoa eta helburuak
• Ikuspegi transnazionala eta lan multzoak
• Kronograma
• Aurrekontua
• Idazketa
Lobby ekintzak burutzea.

•
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Partaide taldea eta kideen bilaketa
Proiektuko kide liderra

Ezinbestekoa edozein proiektu transnazionalean. Normalean ideia
izan duen eta prestaketa eta aurkezpen prozesu osoa koordinatzen
duen kidea izaten da. Behin onartuta, proiektua gidatzen du bere
amaiera arte eta Europako Batzordearen aurrean alderdi tekniko,
administratibo eta finantzieroen arduradun izango da.
Kide sustatzailea, koordinatzailea edo talde-buru izenekin ere
ezagutzen da.

Kide transnazionalak

EBko herrialde desberdinetako erakunde parte-hartzaileak dira, kide
liderra barne. Izaera honetako kideak izatea sine qua non baldintza
da edozein europar deialditan parte-hartu ahal izateko.
Normalean, deialdietan parte-hartu behar dute kide eta herrialdeen
gutxieneko kopurua zehazten da. Zenbait deialditan, Batasunetik
kanpoko herrialdeetako (beste herrialde batzuk izenarekin
ezagunak) kideek era parte-hartu ahal dute. Kide transnazionalen
multzoa, europar argotan, partaide talde, partzuergo edota elkartze
transnazionala izenekin ezagutzen da.

Tokiko kideak

Tokiko partaide taldea gisa ere ezagunak, proiektu batean parte
hartzen duten toki-mailako erakunde publiko zein pribatuak
dira, eta hauen parte-hartzea interesgarria izan daiteke bertan
planteatzen diren helburuak lortzeko. Hauen inplikazioa eta maila
aurrekoena baino baxuagoa da eta proiektuan zehar duten rola
osagarria eta puntuala da.

Onuradunak

Proiektua bideratzen den giza-talde, norbanako edo erakundeak
onuraduntzat hartzen dira eta partaide taldearen kide izan
daitezke edo ez. Kideek onuradunak hartu behar dituzte kontutan
proiektuaren diseinuan eta gauzatzean, bertan gauzatuko diren
jardunbideen hartzaile izango diren aldetik..

Partaide taldea
eta kideen bilaketa

•

Bilaketa europar sareen bidez,
senidetzeak...
Sareek helburu tematiko edo lurralde
helburuak partekatzen dituzten EB osoko
erakunde eta entitateen multzoak osatzen
dituzte. Sare hauetako baten kide izanik,
errazagoa da antzeko interesak dituzten
bestelako erakundeekin harremanetan
jartzea.

•

Euskadiren Ordezkaritza Bruselan /
Europari buruzko Informazio Zerbitzua
-Bizkaiko Foru Aldundia

•

Programaren web orrialdea erabili
Deialdien web orrialdeek harremanak erraz
ditzakete kideen bilaketarako aplikazio
informatikoen (partner search).

•

EBren foro edo mintegi publikoetan
bilatu
Zenbait programatan deialdia sustatzeko
mintegiak antolatzen dira eta, modu
horretan ere, kideen bilaketa errazten da.
Gaian edo lurralde izaeran enfasia jartzen
duten bestelako mintegiak ere erabilgarriak
izan daitezke kideak bilatzeko.

Proiektu transnazional batean, funtzio
desberdinak betetzen dituzten erakunde eta
eragile desberdinek hartzen dute parte, bai toki
mailan zein maila transnazionalean.
Kide liderrak partaideen taldea osatu beharko
du proiektua prestatzeko fase honetan eta,
horregatik, proiektuaren fitxa (asmoa eta
helburuak), betebeharrak eta deialdiaren
aukerak gogoan izan beharko dira, baina, batez
ere, kide egokiak nola lortu.
Esperientziak frogatu ahal izan duenez, partaide
talde on bat lortzeko modurik onena talde
hau nahi eran lantzea da, hau da, plangintza
fasetik jakin beharko genuke norekin eta zein
erakunde motarekin lan egin nahi genuke,
bilaketa eginez, informazio egokia gehituz eta
aldez aurretik.
Premisa honetatik abiatuta, kideen bilaketa
metodo desberdinetan oinarri daiteke;
adibidez:
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•

Behin betiko partaide taldean izan behar diren
kideak zehazteko izan behar diren irizpideak,
adibidez, honakoak izan daitezke:
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Proiektuaren lanketa
teknikoa

Harreman zuzena erakunde batekin
Kasu honetan badakigu nor nahi dugun eta
zergatik eta kontaktu zuzena egiten da.

•

Proiektuarekiko egokitasuna,
ekintzarako duen gaitasuna, esperientzia,
fidagarritasuna eta eskura dugun bestelako
informazioa kontutan hartuz.

•

Nazionalitatea, oreka geografiko eta
ahalik eta lurralde-estaldura zabalena
lortzea helburu izango delarik.

•

Kideen izaera eta neurria, beti ere gure
erakundearen izaera eta neurriarekin
alderatuz (eskualde, probintzia edo
baliokidea ala herria da?; zein da bere
biztanleria, azalera, etab...?; bere helburu
eta interesak proiektuarekin bat egiten
dute?; amankomuneko problematikak
azaltzen ditu?

Fase honetan, ondoren deialdiaren
inprimakietan islatu beharko diren atal
guztiak garatu beharko dira eta, gutxienez,
honako puntu hauetan oinarrituko da:
•
•
•
•
•

Asmoa eta helburuak
Ikuspegi transnazionala eta lan
multzoak
Kronograma
Aurrekontua
Idazketa

Modu honetan, teknikoki fidagarria eta
zehatza den proiektu bat landu ahal izango
dugu, denbora-banaketa egoki batekin eta
aurrekontu errealista batekin.

Helburuak
Azken asmoa edo helburuak lortu nahi den
horren azalpen argia eman behar du eta
baita hau guztia noiz gauzatu nahi denaren
espresio generikoa ere (egutegia).
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Proiektu baten gakoa: Oinarrizko Dokumentazioa
Esparru Programa

Programaren Filosofia

Urteroko Deialdia

Lehentasunak, datak, aurrekontua...

Hautagaiaren Gida

Baldintzak, arauak

Informazio Jardunaldiak

Kideak, berriak, pistak...

Harremanetarako Pertsona

Galderak

amankomuneko helburu eragile bat lortzera
bideratutako jardueretaz osatuta egongo
dira (adibidez, web edo intranet bat sortzeko
jarduerek proiektuaren komunikazio eta
zabalkunde sarea osatzera bideratutako lan
multzoa osatuko lukete).

Proiektuaren asmoaren identifikazio
zuzenak honako funtzioak bete behar ditu:
•

Aurretik identifikatu diren beharrekiko
proiektuarekin lortu nahi diren emaitzak
identifikatu.

•

Aipatu emaitzen formatua zehaztu, legatu,
produktu edo azken zerbitzuari dagokionez
(formatu eredu desberdinak izan daitezke:
azpiegiturak edo ekipamenduak, produktu
materialak edo ezagutzak, herentzia
intelektuala,...).

•

Beste helburuetan eta hauei lotutako lanan
orientatuko dituen gida funtzioa.

•

Multzo bakoitzaren gauzatzea kide bati edo
kide talde bati esleituko zaio bere gaitasun
tekniko, esperientzia eta intresen arabera.
Kudeaketa, kontrol eta ebaluazioari
dagokion lan multzoak bestelako gogoeta
merezi du. Ataza hau kide liderrari egokitzen
ohi zaio eta honek nahikoa esperientzia
duela egiaztatu beharko du.

•

Ekintzek ondo definituta egon beharko
dute kide bakoitzari dagokion inplikazioari
eta maila teknikoari dagokionez, eta
garapen fase desberdinetan kontutan hartu
beharreko zerbait izango da (diseinua,
lanketa, egiaztapena, zabalkundea eta azken
ebaluazioa). Ezagutza honek aurrekontua
modu fidagarrian doitzen lagunduko gaitu.

•

Ekintzen gauzatzeak emaitzen lorpena
ekarriko du. Hauek, lortu nahi diren
helburuekiko benetan izan den eragina
azaltzen dute eta, beraz, proiektua
eraginkorra izan den ala ez adieraziko dute.
Jarraipen eta kontrol sistema deialdian
ezarritako betebeharretan eta kideen
arteko akordioetan oinarrituko da. Ataza
hauetarako honako puntu hauek aurreikusi
beharko dira:
• Kudeaketaz eta kontrolaz arduratuko den
kide bat, normalean liderra izango dena,
eta honako puntuak betetzen direla
egiaztatu beharko duena:
- Atazen banaketari dagokionez kideen
arteko akordioetan zehaztutakoa.

Ekintzak eta ikuspegi
transnazionala
Europar proiektuen ezaugarrietako baten
arabera, kideen multzoak hauen helburu
eta ekintzak partekatu behar ditu eta hori
proposamenaren lanketa prozesu osan
kontutan hartu beharreko zerbait izango da.
Nahiz eta amankomuneko helburuak izan, kide
bakoitzak proiektuaren barruan izango duen
papera ez da berdina izango eta, horregatik,
kideek egin behar dituzten atazen banaketa
burutu behar da, beti ere, bakoitzak duen
rolaren baitan eta bakoitzaren esperientzia,
interes eta gaitasunak kontutan hartuz.
Ondorioz, gure proposamena lantzerakoan
kontutan izango dugu:
•

Finkatutako helburuak lortzeko lan multzo
edo taldeek burutu beharko dituzten
ekintzen definizioa eta egitura. Hauek,
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-

•

Jarduerei dagokienez, lan plangintzan
ezarritakoa.
- Proiektuaren gauzatze erritmoa
(kronograman zehaztutakoa).
- Gauzatze maila (aurrekontuarekiko).
Gauzatzerako esparru egokia (jarraipen
bilerak, kontrol sistemak) eta izan
daitzekeen desdoiketen berbideratzea.

Bestalde, ekintza eta emaitzen zehaztapenak
eta kudeaketa eta kontrolerako esparru baten
ezarpenak jarraipen adierazleak barneratzea
ahalbidetzen du, kualitatiboak zein
kuantitatiboak (gauzatze, emaitza eta eragin
mailakoak).
Arreta handia jarri beharko da kudeaketa
egitura egoki baten prestaketan. Partehartzaileen oreka eta osagarritasuna bermatu
behar da eta, proiektua garatzeko egokiak
diren trebetasun eta esperientziak emango
dituen partzuergo on bat osatu beharko da.
Kide bakoitzaren zeregina ondo azaldu behar
da (karguak eta funtzioak) eta ez sartu lagunak
taldean behar bezala egokitzen ez badira.

Kronograma
Kronograma prestatzeko honako puntuetan
jarri behar da arreta:
•

•
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Etengabeko ekintzak, hala nola,
kudeaketa, kontrola, jarraipena eta
ebaluazioa... Hauek guztiek, bere izaera
transnazionala azaldu beharko dute
kronograman, une garrantzitsuenak
zehaztuz (bilera transnazionalak edo
jarraipen bilerak...) kideen arteko jarraibide
eta betebehar batzuk zehaztu ahal izateko.
Ekintzen garapen teknikoa, ekintza
bakoitzari tratamendu bereizlea emanez,
izango duten garapen erritmoa ikusi ahal
izateko eta, batez ere, kronogramarekin
nola egingo duten bat kontrolatzeko.

•

Produktu eta emaiktzen
zabalkundea, proiektuan lortu diren
puntu nagusiak denboran zehar
nabarmentzeko aukera emango duen
ekintzen zabalkunde aldi bat planifikatuz.

•

Ebaluaketa. Edozein dela aukeratutako
modalitatea (kanpo edo barnekoa),
kronograman zehaztu beharko da kideak
talde ebaluatzailearentzat libre izan
daitezen.

Kronogramarako formatu estandar bat
ez izatekotan, sistemarik praktikoena lan
multzoekin matrize bat osatzea da (Excel,
Project edo antzeko programaren batekin) eta,
bertan, lerroetan ekintzak barnera daitezke eta
zutebeetan, berriz, proiektuaren iraupenaren
banaketa egokia.

Aurrekontua
Aurrekontuaren sendotasuna eta oreka
funtsezkoak dira proiektuaren helburuak
lortzeko. Horretarako, zenbait baldintza
bete behar dira: lan plangintzarekin
koherente izatea, beharrezkoak diren
kostuak definitzea eta bideragarri eta
errealista izatea.
Aurrekontua lantzeko hiru alderdi hartzen
dira aintzat: gastu hautagarriak, gastuen
banaketa kideen artean eta diru-sarrerak.
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Aurrekontua. Gastu hautagarriak
Gastu hautagarriak. Europar Batasuneko finantza tresnek finantza dezaketen gastuak. Hau da, proiektua
gauzatzen den heinean, zuriketan edo gastuen egiaztapenean erabili ahal izango diren gastuak dira. Normalean,
programa bakoitzaren arautegi edo deialdiengatik zehazten dira.
Langileak
Kontratazio edo atxikimendu formalaren bidez proiektuaren garapenera lotuta dagoen langileriaren ordainsariak
dira. Gastu hauek dedikazioaren eta soldaten kostu osoaren (soldata gordina gehi karga sozialak) arabera
inputatzen dira.
Dedikazio partzialeko kasuetan, proiektuari dedikatutako ordu kopuru errealaren baitan inputatzen dira gastuak
(dedikazio orrialdeen edo antzeko sistemen bidez).
Kontutan hartu behar da langileen dedikazioa ez dela homogeneoa kide guztientzat. Kide guztiek langileria kostu
orokorrak izango dituzte (adibidez, kide guztiek koordinazio eta kontrol gastuak izango dituzte) eta berariazko
gastuak (adibidez, proiektuaren web orrialdea garatzea soilik lan hau egiten duen kidearentzat izango da gastu
hautagarria).
Era berean, langile funtzionarioen ordainsariak egotzi daitezkeen ala ez egiaztatu beharko da. Zenbait programatan
soilik proiekturako espreski kontratatutako langileen kostuak onartzen dira.

Azpikontratazioa

Azpikontrataziotzat ulertzen da proiektuaren esparruan lan zehatz eta puntual bat burutzeagatik, partaide taldearen
kide ez den kanpo erakunde bati ordaindutako edozein kopuru. Adibidez, atal honetan sar daitezke azterlanak,
diagnosiak, web orrialdeen garapena, itzulpenak/interpretazioak, material korporatiboa edo ekitaldien logistika...
Azpikontratazioa posiblea da partaideen taldea osatzen duten kideen langileriak proiekturako beharrezkoak diren
zenbait lan egiteko prestakuntza ez duenean.
Orokorrean, ezin dira proiektuari lotutako jarduera guztiak azpikontratatu. Hau, partaideen taldea ez
desnaturalizatzeko egiten da. Era berean, kide batek ezin du egokitu zaizkion atazen gehiengoa azpikontratatu.
Zenbait programatan, aurrekontu globalarekiko gehienez zein azpikontratazio ehuneko eman daitezkeen ezartzen
da.
Azpikontratazio guztiek nazio zein erkidego mailan diren publizitate, konkurrentzia eta kontratazioen
konpetentziaren inguruko arauak errespetatu beharko dituzte.

Bidaiak

Proiketuarekin harreman zuzena duten bidaietatik eratorritako eta ekintzen gauzatzerako beharrezkoak diren
gastuak. Nazioarteko zein toki mailako bidaiak aurreikusten dira.
Bidaiek tarifa ekonomikoekin eta ibilbidearen distantziaren arabera garraiobide egokiekin bat egin behar dute.
Beharrezkoa izango da joan-etorri eta pertsonen kopurua, zehatz mehatz, zehaztea eta baita ibilbideak ere
proiektuaren gauzatze tekniko eta finantza-gauzatzean desdoiketak ekiditzeko.

Ostatua eta mantenua

Programa bakoitzak egunero izan daitekeen gehienezko gastua arautuko du (gasto per diem), baina erakunde
publikoen kasuan, administazio horrek honen inguruan duen arautegia aplikatu beharko da, beti ere, Europako
Batzordeak ezarritako mugak gainditu gabe.
Europako Batzordeak, aldizka, per diem gastuetarako taula bat argitaratzen ohi du. Hauetan, zuritu daitezkeen
gehienezko gastuak azaltzen dira, beti ere, bidaiatzen den herrialdearen arabera.

Bilerak

Tipologia honetan, bilerak, ekitaldiak, trebakuntza ekintzak... eta bestelako antzeko jardueren antolaketatik eratorritako
gastuak aurreikusten dira, hala nola, aretoen alokairuak, materialak, itzulpen zerbitzuak, logistika, antolakuntza edo
catering-a. Hauek guztiek, bilera transnazionalak burutzeko eta antolatzeko xedea izan beharko dute.

Materiala

Gastu suntsikorrei dagokio, hala nola, bulego materiala, material informatikoa edo zabalkunderako materiala.

Inbertsioa

Material inbentariagarriaren kasuan, kontutan hartu beharko da gastuaren osotasuna hautagarritzat hartzen den
edo soilik amortizazio kostuak aplikatzetik eratorritako kopurua, aplikazio kontabilitate arauei jarraiki jardueraren
finantzaketa aldiari dagokionez.
Inbertsio gastuak ez dira hautagarriak izaten proiektu transnazionalen esparruan. Hala ere, zenbait programatan
hauen finantzaketa baimentzen da, beti ere, proiektuaren garapenerako ezinbestekoak badira. Orokorrean,
hautagaitzaren inprimakian aurreikusita egin behar duten ekipamendu-ondasunen inbertsioak izaten dira.

Zeharkako kostuak

Izaera orokorreko gastuak dira, hala nola, garbiketa, argia edo telefonoa. Bi prozedura jarraitzen dira hauen
egiaztapenerako:
• Ehuneko finkoaren eta deialdiak baimentzen duen gehienezko ehunekoaren araberako egoztea.
• Kostu errealen egoztea, izendatutako gastuen fakturen laburpen edo bestelako egiaztagirien araberakoa.

Bestelako gastuak

Aurreko ataletan egokitu ezin diren bestelako gastu hautagarri guztiak.
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Aurrekontua. Diru sarrerak - Baterako finantzaketa
Diru sarrerak - Baterako finantzaketa. Europar ekimenek, normalean, ez dute proiektuaren kostu osoa
finantzatzen, proiektuaren kostu osoaren arabera zehaztutako gehienezko ehuneko bat baizik. Aldea kideen
multzoak batera finantzatu beharko du.

Kideek jasotzen duten baterako finantzaketaren ehunekoa desberdina izan daiteke hauetako bakoitzarentzat.
Zentzu honetan, behar bezalako kalkulua egiteko, kide bakoitzak egiten duen ekarpena eta erkidegoaren ekarpena
hartu beharko dira kontutan.
Baterako finantzaketa proiektuko kide nagusiak ez diren erakundeetatik ere irits daiteke, hau da, bestelako rolik
hartu gabe, baterako finantzaketa egiten duten erakundeak izango dira soilik. Dena den, kasu hauetan ezinbestekoa
da programak bestelako finantzaketa iturriak baimentzen dituen ala ez egiaztatzea.
Baterako finantzaketa diruz zein gauzaz eman daiteke, hau da, proiektuan sartutako orduen kostuaren
kuantifikazioaren bidez, edo aretoak edo instalazioak uztearen merkatu balioaren bidez, etab... Dena den, zenbait
programatan gauzaz egindako baterako finantzaketa espreski debekatuta dago.
Proiektu bera ezin da erkidegoko bi finantza tresnaengatik baterako finantzatu.
Proiektuaren ekintzek diru sarrerak sortzen badituzte, eskatutako erkidego dirulaguntza murriztu beharko da
(adibidez, zabalkunde jardunaldietarako harpidetzak, produktuen salmentak, etab...)

Behin burutu beharreko ekintzak ezagututa,
gastuak kideen artean banatu behar dira.
Ekintza baten kostuak desberdinak izan
daitezkeenez hau burutzen den herrialdearen
arabera, ezinbestekoa da proiektua banatzen
den azpi-ekintza bakoitzaren banakako
balioztatzea egitea eta hauek batuz joan
proiektuaren aurrekontu osoaren balioztatzea
lortu arte.
Banaketa kide bakoitzak lan multzo
desberdinetan dituen arduren arabera egiten
da eta baita gastu hautagarriaren tipologia
kontutan hartuz ere. Beraz, aurrekontuaren
prestaketak ekintza zehatz bakoitzaren kostua
zein bazkidek hartuko duen bere gain adostea
eskatzen du.
Kide liderrak lidergotza gauzatzeko gastukopuru esklusibo bat izan beharko luke eta
baita honek dakartzan ardurak ere (teknikoak,
administratiboak eta koordinaziozkoak).
Kideen artean egiten den ataza eta hauen
kostuaren banaketaren ondorioz, kide
bakoitzari egokitutako aurrekontua azaltzen
duen finantza-taula bat lortuko dugu.
Hau erabilgarria egingo da norberak egin
duen ekarpenaren zenbatekoa (baterako
finantzaketa) kalkulatzeko, programaren
irizpideak errespetatuz.
Gastu hautagarri, kideen arteko banaketa, lan
multzoak eta egutegiaren inguruko informazioa
ezinbestekoa izango da inprimakietan izango
diren aurrekontu-taulak betetzeko, hauek,
normalean, hauetako aldagarri bi edo gehiago
bateratzen baitituzte.
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Idazketa

Beraz, nahi dugunaren eta benetan
lor dezakegunaren arteko oreka lortu
beharko dugu. Hau da, ezin dira promesa
gehiegi egin baina ezta handizaleegi izan
ere.
- Soilik idatzita dagoena ebaluatzen da,
ez da ezer ulertutzat eman behar eta
gure, proiektu edo kideen gaineko aurre
informaziorik ez duen ebaluatzailearen
paperan jartzen saiatu beharko genuke.
- Bistakoa dirudien arren, inprimakian
diren galdera guztiak erantzun eta hau
osatzen duten atal guztiak bete behar
dira. Hauetako batzuk arreta berezia
merezi dute, hala nola, hasierako
laburpena (abstract), hau proiektuaren
gainean izango duten lehen informazioa
izango delako, edo izenburua eta
akronimo erakargarri batzuk zehaztea.
Idazkerak asebete behar du, hau
gure salmentarako argumentua
izango baita. Proiektua zergatik den
garrantzitsua nabarmendu behar da,
datuak eman, europar politika eta
estrategien testuinguruaren barruan
kokatu... Era berean, ezin dira zeharkako
alderdiak ahaztu, hala nola, proiektuak
jasangarritasunari, aukera berdintasunari,
enpleguari edota informazioaren gizarteari
egiten dion ekarpena.

Proiektuaren edukia egitura itxia duen idatzizko
dokumentu batean (inprimakia) islatzea.
Helburuak, ekintzak eta lortu nahi diren
emaitzak ahalik eta hoberen deskribatzeko
gai izan behar dugu, modu ulergarrian eta
atseginean.
Proposamen bat lantzeko abiapuntua ideia
on batek, planifikazio ezin hobe batek eta lan
handiak osatuko lukete. Baina proiektua ere
saldu behar da. Proposamenaren idatziaren
bidez ebaluatzaileari baterako finantzaketa
berera aurkezten diren beste hainbat
proposamenen artean zurea onena dela
adierazi beharko diozu. Ondo aztertu deialdian
zehazten diren ebaluazio irizpideak eta idatzi
zure proposamena ebaluatzaileak puntuatu
behar dituen alderdi guztiak erraz aurki ditzan.
•

Orokorrean, liderrak inprimakiaren atal
guztietako estiloa koordinatu, osatu eta
batzen ditu, baina kideen parte-hartzea
prozesu honetan ezinbestekoa da, bai
berariazko atalen idazketaren bidez bai
jada idatzita dagoenaren berrikusketaren
bidez. Lan hau amaitu aurretik, partaide
taldetik at diren bitartekoen irakurketa
kritikoa erabilgarria izan daiteke ulermena
hobetzeko.

•

Deialdiak hizkuntza zehazten ohi du (gaur
egun, hainbat deialditan proposamenak
soilik ingelesez edota frantsesez aurkez
daitezke). Zentzu honetan, gomendagarria
izaten da hasieratik bai deialdiaren
hizkuntza izango den horretan lan egitea
edota partaide taldearen hizkuntza izango
den horretan lan egitea, honek kideen
arteko ideien zirkulazioa erraztuko baitu.
Kasu guztietan itzulpenak errebisatu
behar dira bitartekoei eskatu
bazaizkie, itzulpenak egiten
dituzten profesionalek beti
ez baitira proiektuaren
gaian adituak.

•

Edukiari dagokionez,
garrantzitsua da
honako hau iantzat
hartzea:
- Idatzitako
proiektua garatu
beharko dugunaren
gida izango da
azkenean proiektua
ontzat ematen badute.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

•

Formatuari dagokionez, kantitateari baino
kalitateari garrantzia ematea gomendatzen
da. Ahal den neurrian, proposamena
ebaluatuko duen pertsonaren lana erraztu
behar da eta, ondorioz, laburtasuna,
argitasuna eta zehaztasuna idatziaren hiru
ardatzak izango dira. Era berean, saiatu
beharko dugu deialdian eta erreferentziazko
bestelako dokumentazioan erabiltzen den
lexikoa erabiltzen.
Azkenik, inprimakietan azaltzen diren
jarraibideak errespetatu behar
dira, adibidez, erabili behar
den letra tipoa eta tamaina
edo informazio kantitatea
(10 lerro, orrialde bat,
etab...) eta ez gehitu,
egokiak iruditu arren,
inprimakian eskatzen ez
diren bestelako atalak.
Inprimakiak horretarako
aukera ematen badu,
ulermena errazteko eta
gehiegizko esfortzu bisuala
ekiditeko, laburpen taulak,
grafikoak, etab... barnera daitezke.

bizkaiko foru aldundia
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Lobby ekintzak
Liderrak edo partaide talde osoak burutzen
dituzten ekintzak dira proiektua deialdia egiten
duen erakundera edo baterako finantzaketa
egin dezaketen erakundeetara gerturatzeko.
Honekin, proiektu baten interesa eta
deialdiarekiko egokitzapena ebaluatu nahi da,
honen arrakastarako aukerak handituz.
Asmoa proiektuak sartu nahi dugun
finantzaketa lerroaren lehentasunekin eta
Europar Batasuneko bestelako politika eta
ekimenekin zein mailatan bat datorren
jakiteko lehen eskuko informazioa lortzea da.
Lobby ekintzak proposamena aurkeztu baino
lehen egin behar dira, hau egokitzeko eta
programaren helburuei jarraiki hobetzeko
lagun dezaketelako. Behin aurkeztuta,
jarraipena egitera mugatuko gara. Zenbait
deialditan, prozeduraren inguruan izan
daitezkeen galderak edo zalantzak argitzeko
aldiak mugatu egiten dira.
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Lobby-a modu desberdinetan gauza daiteke:
•

Euskadiren Ordezkaritza Bruselasen
bidez, deialdia egiten duen erakundeko
arduradunei gure proposamena
helarazteko.

•

Deialdia egiten duen erakundeko
teknikariekin zuzeneko elkarrizketak.
Intrepretazio okerrak ekiditzeko,
komenigarria da eskaera idatziz egitea
hau noiz eta zein baldintzatan ematen den
jasota gera dadin.

•

Telefonoz zein emailez deitzaileengana jo
aholku-eske.

•

Madrilen diren Europako Batzordeko
Ordezkaritza edota Europako Parlamentuko
Bulegoaren bidez.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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III. FASEA
Hautagaitzaren aurkezpena eta jarraipena
Proiektua deialdian zehazten diren betebeharretara egokitu
Helburuak eta metodologiak bat egitea
Aurrekontuaren egokitzapena
Inbertsioaren bolumena, Finantzaketa Plangintza eta Baterako Finantzaketa

Hautagaitza-inprimakiaren prestaketa
Ezarritako jarraibideak errespetatu
Eskatutako dokumentazioa erantsi

Hautagaitza garaiz eta forman aurkeztu
Deialdiaren ebazpen prozesuaren jarraipena

Erraza?
Fase honetan ematen dira
akats handienak
Proposamena garaiz eta forman aurkeztea
funtsezkoa da.
Fase honetan kontutan hartu beharreko
puntuak dira:
•
•
•

Dokumentazioaren berrikusketa eta
kontrola.
Aurkezpena.
Ebazpen prozesuaren kontrola

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Nire proiektua eta deialdia
bat-etortzea
Deialdian azaltzen diren jarraibideak jarraitu
dituzula berretsi, formatuari, proiektu
ereduari, aurrekontu mugari eta abarrekoei
buruz eta proiektua ezarritako epearen
barruan aurkeztu, dena azken unera arte
uztea ekidituz (epea itxi aurreko orduetan
ezustekoak sor daitezke, ezbeharrak, arazoak
aplikazio informatikoekin...).
Ez ahaztu europar baterako finatzaketa
programa batera aurkezten zarela eta,
ondorioz, bere helburu eta emaitzek
eskualde edo nazio esparruetatik
haratagoko eragina izan beharko dutela
(europar dimentsioa). Helburuak eta maila
sektorialean, ekonomikoan, sozialean
edota ingurumenean izango duten eragina
erlazionatu. Zure proiektuko helburu
guztiak zehaztuta eta modu sendo eta
konbentzigarrian deskribatuta daudela
bermatu, deialdian zehaztu diren helburuen
ildoan.
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Inprimakietan eskatzen den
informazio mota
Proiektu proposamenak bi zatitan banatzen
dira: alde administratibo bat eta alde
tekniko bat.
Alde administratiboak proiektuaren
informazio laburra du (izenburua,
abstract, hitz gakoak, etab...) eta baita
erakunde parte-hartzaile eta hauen
ordezkarien inguruko datu ofizialak eta
erakunde bakoitzaren proiektuko ikertzaile
arduradunaren harremanetarako datuak
ere.
Proposamenaren alde teknikoak gauzatu
nahi den proiektua zehaztasunez
deskribatzen du: kalitate teknikoa, atazak,
parte-hartzaileak, eragina, kudeaketa,
aurrekontua, etab... Atal hau adituek
ebaluatuko dute programaren deialdian
zehaztutako ebaluazio irizpideak jarraituz
eta, horregatik, oso garrantzitsua da honen
gaineko jarraibideak jarraitzea.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Dokumentazioaren
berrikusketa eta kontrola

Aurkezpenerako formatua
Proposamena aurkezteko formatua
aurkezten garen programaren araberakoa
izango da. Luzera, epeak, baliabideak,
etab-en gaineko ezaugarriak propioak dira
programa bakoitzean.
Deialdi gehienetan aurkezpena aplikazio
elektronikoen bidez egin behar da. Hala
ere, zenbait programatan dokumentazio
originala bidaltzeko derrigortasuna ere
zehazten da.
Kontu handia izan behar da, bereziki,
epeekin; adibidez, kideren baten sinadura
behar bada, edo deialdiaren itxiera
proposamena bidaltzeko egun-mugarekiko
(posta zigiluaren bidez balioztatua, adibidez)
eta/edo deialdia egiten duen erakundeak
proposamena jasotzen duen datarekiko
ezartzen den. Kontutan hartu beharko dugu
ere, kasu gehienetan europar deialdietan ez
dela eskaerak zuzentzeko eperik eskaintzen
eta, beraz, garaiz eta forman aurkeztu
beharko dira.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

Proiektua aurkeztu baino lehen gomendagarria
da honako hauek egiaztatzea:
•

Informazioa osoa dela. Nahita nahiez
arretaz egiaztatu beharko dugu
inprimakiaren atal guztiak beteta daudela,
jatorrizko erakundearen arduradunaren
zigilu eta sinadura duen kideen
atxikimendu gutunak barne.

•

Hainbat programatan inprimakiaren
barruan egiaztapen zerrenda (check-list) bat
barneratzen da eskatutako dokumentazio
guztia aurkezten dela egiaztatzeko.

•

Dokumenturen bat eskatutako formatuan
aurkezten ez bada (adibidez, bazkide baten
baterako finantzaketarako konpromisoaren
originala), idatziz egiaztatu beharko da
deialdia egiten duen erakundearekin
behin-behineko ale bat aurkezteko aukera
dagoela (adibide berean, kideak liderrari

bizkaiko foru aldundia
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Aurkezpena. Kontutan hartu beharreko alderdiak
Dokumentazioa

Onarpenerako irizpideak

Emateko irizpideak

•

Dokumentu nagusia, izaera orokorrekoa eta zenbait
urtetarako balio duena. Honen baitan, Programa ezarriko da.
Araudi, Erabaki edo Europako Batzordeko Komunikazioa izan
daiteke.

•

Proposamenen deialdia, urterokoa, baina urte batean behin
baino gehiagotan ere argitara daitezke. Programaren inguruko
informazio zehatza azaltzen du.

•

Hautagaiaren gida, proposamenak aurkezteko jarraitu
beharreko urratsak azaltzen duen dokumentazioa. Europako
Batzordeak argitaratzen du eta oso erabilgarria da.

•

Eskaera inprimakiak, normalizatutako dokumentuak eta
derrigorrez erabili behar direnak.

•

Eskaerak beteta: Eskaerak eskatzen den dokumentazio eta
informazio guztiarekin aurkeztu behar dira, osorik ez dauden
eskaerak automatikoki deuseztatu egiten direlako.

•

Eskatzaileen egokitasuna: Eskatzaileek programatik
eratorritako betebeharrei aurre egiteko ezaugarri juridiko
egokiak izan beharko dituzte.

•

Finantza-gaitasuna: Eskatzaileek bere jarduerak modu egokian
eta orekatuan finantzatzeko gaitasuna izan behar dute.

•

Gaitasun teknikoa: Eskatzaileek proiektua modu egokian
amaitzeko beharrezkoa den gaitasun teknokoa eta
kudeaketarako gaitasuna izan behar dute.

•

Helburuetara egokitzapena: Proposamenak sustatuta izan
behar diren programaren helburuetara egokituko dira.

•

Proiektuaren kalitatea: Proiektua ondo egituratuta eta landuta
egongo da eta bere errentagarritasuna bermatu beharko du.

bidalitako baterako finantzaketaren
konpromisoaren kopia faxez edo
eskaneatuta) eta, ondoren, originala zein
eperen barruan eta zein medioaren bidez
helaraziko zaien azaldu beharko da.
•

Paperezko dokumentazioa eta
dokumentazio elektronikoa bidali behar
den deialdietan, kasu bietan informazio
bera azaltzen dela egiaztatu behar da.

Aurkezpena
Dokumentazioa aurkeztea da proposamena
garaiz eta forman deialdia egiten duen
erakundeari helarazteko azken urratsa.
Nahita nahiez deialdi bakoitzean ezartzen
diren arauak bete behar dira, bereziki,
aurkezpena egiteko muga-eguna. Azken
honetarako bi aukera daude:
1. Dokumentazio guztia deialdia egiten duen
erakundearen egoitzan izatea muga-eguna
baino lehen (horretarako aurrerapen
nahikoarekin eskuz aurkeztu edo bidali
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beharko da). Kasu honetan, bidalketa
egiteko aukeratutako metodoa egokia dela
ziurtatzea garrantzitsua da (posta ziurtatua,
mezularitza edo zuzenean eman).
2. Dokumentazioa muga-eguna baino lehen
bidalia izatea; posta zigilu-markak edo
posta urgente zerbitzuaren frogagiriak
horren froga emango du. Espainiaren
kasuan, dokumentazioa, administrazio
egiaztapen bezala ezagutzen den, posta
bulego publiko batean zigilatua izatea
baimentzen da. Honek dokumentazioa
noiz izan den bidalia adieraziko du
baina ez deialdia egin duen erakundeak
noiz jaso duen efektiboki (4/99
Legearen babesean, 30/92 Legearen
aldakuntza, administrazio publikoen
araubide juridikoa eta administrazio
prozedurarena).
Kasu bietan, deialdia egin duen erakundeak
bidalitako materiala jaso duenaren
egiaztagiria jasotzen ohi da eta, bertan,
gure proiektuari dagokion eta hautaketa
prozesuan zehar identifikatuko gaituen
erreferentzia zenbakia azalduko da.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Ebazpen prozesuaren
jarraipena
Behin proiektua garaiz eta forman aurkeztua,
deialdiaren ebazpena eman arte ezinbesteko
itxaron fase bat ematen da. Beraz, fase
honetan elementurik garrantzitsuenak
jarraipena, informazioa eta bere kudeaketa
izango dira.
Une honetan, Europako Batzordearekin izan
daitezkeen kudeaketa bakarrak proposamena
ebaluaketa eta onarpen barne zikloaren zein
etapatan aurkitzen den ezagutzera bideratuko
dira, garbi utziz kudeaketa informatiboak
baino ez direla (fase honetan ez dago lobby
ekintzetarako tokirik).
Normalean, aurkeztutako proiektuen onarpen
edo ukapenerako ebazpena kaleratzeko epeak
definitzen dira deialdietan. Kide liderrak oso
ondo ezagutu beharko ditu aurreikusitako
epeak, oso interesgarria izango baita
partaide taldeko beste kideak ebazpenean
eman daitezkeen aurrerapenen inguruan
informatuta izatea:

den, beharrezkoak diren hobekuntzak eginez
noski, edo ideia alde batera uzten den.

Nola ebaluatzen da nire proiektua
Normalean, deialdia egiten den esparruan
aintzatespena duten aditu independienteez
osatutako talde batek egingo du
proposamenen ebaluazioa. Ebaluaziorako
irizpideak programa bakoitzaren araberakoak
izango dira eta deialdi bakoitzaren oinarrietan
zehaztuko dira. Horregatik, gidak aztertzea
komeni da.

•

Batzordeak garaiz eta forman jaso badu
eskatutako dokumentazioa, proiektua
tramitean sartuko da. Garrantzitsua da kide
guztiei proiektuaren kopia bat bidaltzea eta
baita Batzordeak eman duen erreferentzia
zenbakia ere.

•

Aurreikusitako alderdi formal eta
dokumental guztiak betetzen badira (hau
da, ez bazaio proiektuari inolako oztopo
formalik jartzen) hau bere ebaluazio tekniko
era aurrekontu ebaluaziora pasako da.

Proiektuen ebaluaziorako irizpide
garrantzitsuenak honakoak dira:
•

Kalitatea (Kontzeptua, helburuak,
lanerako plangintza)

Arrazoitutako onarpen edo ukapen
ebazpena.

•

Inplementazioa (maila indibidualeko
parte-hartzaileak eta partzuergoa,
baliabideak, aurrekontua)

•

Eragina (espero den eta deialdian
deskribatzen den eraginera egindako
ekarpena, zabalkunderako planak eta
emaitzen ustiaketa)

•

Azkenean proiektua onartua bada, dagokion
dokumentazio ofiziala jasoko dugu. Kide
guztiek ebazpen honen berri izan beharko
dute, idatziz eta lanerako ezarritako
hizkuntzan. Idatzi honekin batera jasotako
dokumentazioaren kopia bidaliko zaie.
Proiektua onartzen ez bada, deialdia egin duen
erakundearekin jarriko gara harremanetan
ukapen honen arrazoiak jakiteko. Normalean,
ebaluazio prozesuan lortutako puntuazioaren
laburpen taulak lortu ahal izango dira.
Informazio horrekin, kide guztiek erabaki
beharko dute proiektua berriz ere aurkezten

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

Zenbait programatan, ebaluazio txostena
jaso ondoren, eta proiektua, azkenean,
batera finantzatzen bada, negoziazio prozesu
bat eman daiteke, kontratuaren sinadura
edo dirulaguntza hitzarmena baino lehen.
Bertan, proiektuaren gauzatzerako printzipio
teknikoak eta finantza printzipioak ezarriko
dira eta baita funtsen esleipena.

bizkaiko foru aldundia
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IV. FASEA
Gauzatzea
Proiektuaren Gauzatzea eta Garapena
Proiektuan ezarritako jarraibideak errespetatu
Deialdian ezarritako arautegia bete
Gastuaren kontrola
Transnazionalitatearen kudeaketa
Jarraipen eta Etengabeko Ebaluazio prozesua

Fase honetan aurreikusitako ekintza guztiak
gauzatu beharko dira gure proiektua
errealitate bilakatuko delarik. Zehaztazunez
planifikatu bada, planteatutako helburuak
lortzeko aukera gehiago izango ditu. Dena
den, esperientziak azaltzen duenez, gauzatze
fase honetan, plangintzan ezarritakoarekin
alderatuz, aldaketak eta desbideraketak izaten
ohi dira.
Proiektua onartuta! Europako Batzordetik
bidalitako kontratu bat jaso eta sinatu beharko
du erakunde sustatzaileak. Hau eskuan izanda,
dirulaguntzaren aurrerakin bat eska genezake.
Kideen arteko lehen bilera baterako data
bat jartzen bada eta lanean hasten bagara.
Erakunde sustatzaile eta bestelako kide
guztien arteko kontratu bat sinatu behar da
eta, bertan, atazak, emaitzak, eskura dagoen
aurrekontua eta epeak zehaztu beharko dira.
Proiektuaren garapenean honako puntuak
hartu beharko dira kontutan:
•
•
•
•
•
•
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Proiektuaren abiaraztea.
Lan plangintzaren jarraipena.
Finantza-kudeaketa. Ziurtagiriak.
Komunikazio eta zabalkunde
estrategia.
Dokumentu-kudeaketa. Artxiboa.
Etengabeko jarraipena eta ebaluazioa.

Kide liderraren papera fase honetan
oso garrantzitsua izango da, denbora
eta baliabideen kudeaketa egoki baten
antolatzailea izango baita eta, era berean,
lan-plangintza eta aurrekontuaren gauzatzea
ematen denaren arduraduna ere izango da.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua
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Proiektuaren abiaraztea
Behin proiektua onartuta eta baterako
finantzaketa lortuta, egiaztagiri ofiazialaren
bidez jasotako Europako Batzordearen
erantzun positiboa izan daiteke...
•

•

Proiektuaren onarpena aurkeztu zen
baldintza berberetan. Horrela bada,
deialdia egin duen erakunde eta kide
sustatzailearen arteko kontratua sinatzea
besterik ez da falta.
Onarpen baldintzatua: aurkeztutako
dokumentazioan aldaketaren bat egitea
eskatzen da. Kasu honetan, jarraitu
beharreko urratsak lirateke:
- Kontratuaren negoziazioa deialdia egin
duen erakundearekin.
- Proiketua gauzatuko duen gizataldearen eraketa.
- Kideen arteko barne akordioetara
heltzea partaide taldearen barruan
harremanak arautzeko.
- Behin betiko onartutako lan plangintzan
ezarritakoaren ildora ardurak banatzea
(kontutan izan beharko dira, beraz,
Batzordeak eska ditzakeen aldaketak).

Fase honetan, udaleko zerbitzuak tartean
sartu beharko lirateke (idazkaritza, kontuhartzailetza, zerbitzu zentralak...).

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

Kontratua
Dirulaguntza bat jasotzeak beti liderraren eta
Europako Batzordearen arteko kontratu bat
sinatzea suposatuko du. Funtsezkoa izango
da, kasu honetan, kontratu honek zein nolako
konpromisoak hartzera behartzen gaituen baldintza tekniko eta finantza baldintzei dagokionez, baina baita gauzatze epeei dagokionez ere.
Kontratuaren negoziazioa kide liderraren
ardura izango bada ere, interesgarria izango
da bestelako kide guztiak ere tartean sartzea,
bereziki, berrikuste tekniko edo ekonomiko bat
burutu behar bada, puntualki dagoen informazioa partekatuz eta dokumentu desberdinen
idazketan parte-hartzera gonbidatuz.
Kontratu originala kide liderraren eta deialdia
egin duen erakundearen esku izango da. Kontratu honen kopia bana bidaltzea kide bakoi–
tzari gardentasuna emango dio prozesuari eta
etorkizunean kontratuaren baldintzei erreferentzia egiten duen liderraren edozein komunikazio argudiatzeko balio izango du.
Kontratuari dagokion negoziazioa amaituta, lan
guztia proiektuaren gauzatzean zentratuko da.

Giza-taldea
Edozein proiekturen osaketan funtsezkoa
da giza-talde iraunkor, koordinatu eta gaitu
bat osatzea: staff iraunkorra. Konplexutasun
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teknikoak eta aurrekontuak egitura, kopurua
eta taldea osatuko duten pertsonen profila
baldintzatuko badu ere, kudeaketa organoak
honako hauek izaten ohi dira:
Zuzendaritza batzordea
Kideen ordezkari instituzionaletaz osatua,
normalean, politikariak eta/edo zuzendaritza
kargu altuak. Bere funtzioak erabaki
estrategikoak hartzea, proiektuaren kontrol
orokorra eta garapenaren balorazio orokorra
egitea izango dira.
Proiektuko zuzendaria
Proiektua garatzeko ezinbesteko kargua
da, ekintzak sustatuko dituen eta epeak eta
aurrekontua betetzen direla bermatuko duen
pertsona izango baita. Era berean, beste kide
guztien koordinatzailea eta dinamizatzailea
izango da. Kargu hau, kide liderraren esku
izaten ohi da eta ardura hauek ditu:
•

•
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Ardura exekutibo maximoa. Honek
proiektuaren zeharkako ikuspegia
izateko gaitasuna eskatzen du, ikuspuntu
desberdinak kontutan hartzen diren bitartean
(teknikoa, finantzieroa eta politikoa) eta baita
hauen arteko erlazioa ere.
Kide guztien giza-taldeei laguntza, baita
kide liderra ere, bakoitzaren tokiko
arduradunekin koodinatuz.

•

Harreman instituzionalak, deialdia egiten
duen erakundearen eta beste eragileen
aurrean edo foroetan partaide taldea
ordezkatu ahal izateko (edo Zuzendaritza
batzordea funtzio honetan laguntzeko).

Kargu honetarako profil egokiena proiektu
transnazionaletan kudeaketa esperientzia,
talde multidiziplinarretan esperientzia(eta
internazionaletan), hizkuntzen ezagupena,
egokitzeko gaitasuna, arazoak konpontzeko
gaitasuna, lidergotza eta sor daitezkeen
ezustekoen aurrean malgutasuna duen
pertsona batena da.
Kide transnazionalen arduradunak
Kide bakoitzaren ordezkari edo solaskide gisa
ere ezagunak, partaide taldearekin harremanetarako pertsonaren funtzioa betetzen dute
(liderrak ere kide arduradun osagarri bat izango
du proiektuaren zuzendariaz gain, proiektuaren
dimentsioaren baitan eta bere ataza teknikoen
bolumenak hala eskatzen badu):
•

Parte den erakundeari dagozkion jarduerak,
epeak eta aurrekontua koordinatu, erakundearen ikuspegi globaletik prozesu eta
emaitzen barne bermatzailea izango delarik.

•

Lan egiten duen erakunderako ordezkaritza
funtzioak bete proiektuaren zuzendari eta
partaide talde osoaren aurrean.
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Kideen tokiko arduradunak, aldi berean,
ekintzen arduradun teknikoak izan daitezke.
Dedikazio osoa edo partziala duten pertsonak
izan daitezke, proiektu eta/edo ekintzaren
arabera.
Finantza arduradunak
Finantza kontrol eta kudeaketaren
arduradunak dira (aurrekontua, gastuak,
kontabilitatea, etab...). Kide bakoitza gai
hauetarako guztietarako erreferente bat
izan beharko du (administrazio publikoetan,
normalean, kontu-hartzailea).
Gogoratu behar da Europako Batzordearekin
sinatzen den kontratua liderrak sinatzen duela
eta, beraz, kide liderraren konfidantzazko
pertsona batek proiektu osoaren finantza
kontrola eta ardura hartu beharko du,
ziurtapen prozesua eta ordainketak
egiaztatuz. Bere arduren artean, gastuen
hautagarritasuna, kideen finantzaketa
justifikazioen formatuak eta beharrezkoak
diren egiaztagiriak bermatzea aurkitzen da.

Bestelako kanpo funtzioak
Kideen langileriarengatik zuzenean bete
ezin diren proiektuko ekintza guztiak
azpikontratatu egiten dira kanpo adituen
bidez (ebaluatzaileak, itzultzaileak, kontu
ikuskariak...).

da eta ez du honen kopia edo hautagaitza
inprimakiaren kopia izan behar. Kideen arteko
akordioak proiektuaren barne jokoaren arauak
ezarriko ditu, modu horretan, izan daitezkeen
jazoeretara aurreratzeko aukera izango
baita. Sinatzen duten pertsonak erakunde
publikoak eta/edo erakunde parte-hartzaileak
behartzeko gai diren pertsonak izango dira.
Bertan jaso behar diren punturik nagusienak
honakoak dira:
•

Era berean, funtzio zehatz bat (produktu edo
materialen frogak, onuradunen ekarpena,
laguntza zehatza aditu gisa...) duten tokiko
kideak edo bestelako laguntzaileak ere
izan daitezke, baterako finantzaketa egin
dezaketenak ala ez. Hauen rola araututa
egongo da, bereziki, beraien ekarpena eta
hau nola burutzen den (denboran, diruan,
baliabideetan...).

Kide bakoitzaren eskubideak eta
betebeharrak maila guztietan. Proiektuaren
eta Europako Batzordearekin sinatutako
kontratuaren araberako ataza eta arduren
banaketa. Kide liderrak izango dituen
ardurak modu argi eta zehatzan idazte
komeni da.

•

Garatu beharreko jarduerak eta ekitaldi
nagusienen egutegia, ziurtagirien aurreikuspena barne. Ezinbestekoa da lan plangintzan
aurreikusitako jardueren oroigarri bat izatea,
are gehiago, proiektua eta honen konplexutasun teknikoa handiak direnean.

Kideen arteko akordioa

•

Kideen arteko barne komunikazio
sistema. Zehaztu beharko da kide liderrak
beste kideei zein gaien inguruan, zein
hizkuntzatan eta zein kanalen bidez bidaliko
dizkie komunikazioak, eta baita hauek
jaso direla konfirmatzeko zein dokumentu
erabiliko diren ere (zentzu honetan,
emailaren erabilera oso zabalduta dago
ohiko barne komunikazioetan, baina kideen
edo Europako Batzordearen dokumentu
ofizialen kopiak bidaltzeko faxa edota posta
ziurtatuaren erabilera ere gogoan hartu
beharko da).

Proiektu transnazionalen antolaketa
egitura konplexua izaten ohi da. Herrialde
desberdinetan banatuta dago eta, normalean,
proiektuan dedikazio partziala soilik duten
pertsonekin. Liderrak kide guztien arteko
konfidantzazko baldintzak sortzeko gai izan
beharko du.
Hala ere, kideen arteko akordio bat aurreikusi
behar da. Europako Batzordearekin sinatutako
kontratuaren dokumentu osagarri bat izango
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•

Kanpo komunikaziorako sistema. Nola
burutuko den sustapena, zein medioen bidez
eta zein partiden kontura. Normalean, kanpo
komunikazioa proiektuaren erabiltzailean
pentsatu egiten da eta, horregatik, kide
bakoitzaren ohiko hizkuntzan burutzen da
eta ez lan-hizkuntzan.

•

Izan daitezkeen kideen arteko barne
arazoak konpontzeko sistema legal
baliodunen erreferentzia. Funtsezkoa da
kontutan hartzea zein nolako jarrera izango
den gatazka ematen bada eta kasu horietan
zein jurisdikzio eta prozesu aplikatu diren.

•

•
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Funtzionamendurako tresnak eta
proiektuaren egitura organikoa. Ez dago
proiektu guztietarako balio duen egitura
eta sistema eragile bakarra; hauek proiektu
bakoitzaren beharretara, eskura diren
baliabideetara eta parte-hartzen duten
kideen profiletara egokitu behar dira.
Proiektuaren kudeaketa ekonomikoan
eragina izango duten alderdiak:
- Dirulaguntza banatzeko prozesua, kontratuan hitzartutako epeen arabera. Zer egin
behar den Europako Batzordetik etorri
behar diren ordainketak atzeratzen badira.
- Bilera transnazionaletara bidaiatzeko
baldintzak
- Partekatutako gastuen identifikazioa eta
gastuen ordainketarako baldintzak.
- Ziurtagirien formatua, prozesua eta
aldizkakotasuna.
- Kanpo gastuak hartzeko sistema
eta kideen arteko esleipena
(kontu-ikuskaritza, ebaluazioak eta
azpikontratazioa).

•

Jarduerak hasi baino lehen argi ezarri
behar diren zenbait gai puntualen inguruko
erreferentzia:
- Jabetza intelektuala, bai azken
produktuarena baina aurrez dagoena,
kideen ekarpena dena.
- Lanerako eta dokumentuak lantzeko
hizkuntza.
- Dimisio edo proiektuaren kideak
aldatzeko prozesua.
- Kideen arteko akordioak bertan behera
utz dezaketen arrazoiak.

Kontutan izan behar da gaizki diseinatutako
kideen arteko akordio batek oso eragin
negatiboak izan ditzakeela proiektuarentzat
eta, bereziki, kide liderrarentzat, bera baita
erakunde kontratatzailearen aurrean ardura
hartzen duena.

Sustapenerako bilera eta arduren
banaketa
Komenigarria da jarduera eta rolen
banaketa sustapen bileran zehaztea. Hau,
behin proiektua onartuta, kideen arteko
lehen bilera izango da eta hiru helburu
nagusi ditu:
•

Politikoa: kideek konpromisoa hartzen
duten ekintzen ildo orokorrak hitzartu.

•

Teknikoa: aurreko puntuetatik eratorritako
alderdiak aktibatu eta definitu kideen
arteko kontratuan islatzeko. Bilera honetan
kide bakoitzarentzat hitzartutako ardura
teknikoak eta finantza ardurak berretsi
egiten ohi dira.
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•

Gizatiarra: Kideek izan ditzaketen
zalantzak argitu eta proiektuan partehartuko duten pertsonen arteko
harremanak sendotu.

Sustapenerako bilera kide liderrak
prestatzen ohi du eta, sarritan, Proiektuaren
Zuzendaritza bere gain hartzen duen
pertsonak zuzentzen du.

Lan plangintzaren
jarraipena
Lan plangintza proiektuaren ibilbide-orria
da. Kideek hau errespetatu beharko dute
proposaturiko helburuak lortu, epeak bete
eta aurreikusitako gastua zuzen gauzatu ahal
izateko.
Lan plangintzaren jarraipenerako tresnen
ardura proiektu bakoitzaren kideen ardura da.
Amankomuneko elementuak honako hauek
dira:

Kontrol orokorrerako sistemak.
Kronograma eta aurrekontua
errespetatu

informazioa Europako Batzordeak eskatzen
dituen txosten teknikoak elikatzeko ere
baliogarri izango da.
Beraz, gauzatze erritmo eta aurrekontuaren
jarraipen orokor egoki baten elementurik
esanguratsuenak honakoak izango lirateke:
•

Jarraipen txostenerako formatu estandar bat
izatea. Hau kide liderrak proiektuan parte
hartzen duten kide guztiei eman beharko
die. Formatu honek, Batzordeak aurretik
zehaztu dezakeena edo ez, lan plangintzaren
jarraipenerako eduki garrantzitsuenak
jasoko ditu.

•

Eskatutako informazioak erabilgarria eta
Europako Batzordera bidali behar diren
egiaztatze txostenetara transferigarri izan
beharko du. Horretarako, Kontratuan
eta kideen arteko akordioan jasotako
elementurik nagusienak aurreikusi beharko
dira:
- Jarduera teknikoen garapena egutegiaren
arabera.
- Kide bakoitzaren gastuaren garapena
egutegiaren arabera.
- Proiektuaren une bakoitzean
aurreikusitako helburuen betetze maila.
- Bazkideen inplikazioa.
- Antzemandako arriskuak eta arazoak.
- Lurraldean eta onuradunengan izandako
eragina.

Kide liderrak partaide taldearen jarduera
kontrolatzen du bi sistema konbinatuen bidez:
•

Kide bakoitzarekin aldebiko harremana:
jarraipen indibidualak nolabaiteko izaera
informala du eta oso moldatuta dago
kidearen ezaugarrietara (proiektuan
betetzen duen funtzioa, lan plangintzan
duen eragina, giza-taldearen profila, besteak
beste). Harremana bideokonferentzia,
email edo telefonoaren bidez gauzatzen da.
Komenigarria da ere zuzenean egitea, hau
gure erakunderako kostu gehigarri bat izan
badaiteke ere.

•

Jarraipenerako prozedura orokorra. Noizean
behin, hitzarmenean hitzartutakoaren
arabera eta lan plangintzan zehaztutako
erritmoen baitan, (adibidez, bilera
transnazional baten aurreko hilabetean),
kide liderrak proiektuaren jarraipen
orokor bat egingo du, horretarako, kide
bakoitzari behar duen informazioa eskatuko
zaiolarik. Kontrolerako sistema honek
jarraipenerako txosten baten bidez burutzen
da. Baliabideak optimizatzeko, lortzen den
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Ondoren, kide liderrak txosten orokor
bat prestatu beharko du eta hau partaide
taldeko kide guztiekin partekatuko du.
Ez du ziurtapen prozesuan sortzen diren
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Proiektuaren diseinuan egindako
emaitzen aurreikuspenarekin lotuta daude
(funtzionamendu egokia ematen den
kasuetan emaitza adierazleak hasieran
aurreikusitako % 100era iritsiko dira).

dokumentuen gehigarri bat izan behar,
ziurtapen ekonomikorako txosten tekniko gisa
gai izan daitekeen dokumentu bat baizik. Modu
honetan, baliabideak eta esfortzuak optimiza
daitezke.
Ez dago txosten hauek zenbatero burutu
behar diren zehazten duen arau finkorik.
Sarritan, Batzordeak epe batzuk zehazten
ditu, baina beste epe zorrotzago batzuk ere
zehaz daitezke proiektuaren arduradunek hori
egokiagoa dela uste badute.
Jarraipen txostenen lanketak baliabide kopuru
garrantzitsu baten erabilera eskatzen du eta
hau guztia plangintza fasean aurreikusi behar
den zerbait izango da, bai maila teknikoan zein
finantza-mailan.

Adierazleak
Burutzen ari diren jardueren edukiak
kontrolatzeko eta hauen garapena, aurrekontua
eta txostenen kronograma objektiboki
egiaztatzeko, jarraipen teknikorako sistema
objektiboak ezarri behar dira. Adierazleak hiru
motakoak izan daitezke:
•

•
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Gauzatze adierazleak, proiektuaren
esparruan zuzenean garatutako jardueren
ingurukoak (adibidez, burutu beharreko
ikastaroen kopurua, ekintza batean
inbertitutako diru kopurua, etab...). Ekintza
bakoitza aztertzera eta nola garatzen den
ulertzera laguntzen dute.
Proiektuaren berehalako eragin zuzenak
azaltzen dituzten emaitza-adierazleak
(adibidez, burutu den ikastaro bakoitzean
izan den ikasle kopurua, ikastaro
bakoitzaren ikasle bakoitzeko kostua...).

•

Epe ertain eta luzera proiektuak izan
duen efektua azaltzen duten eragin
adierazleak. Adierazle konplexuak dira,
emaitza bakoitzaren neurrira diseinatuak
eta proiektuan aurreikusitako helburuekin
harreman estua dutenak. Hauen prestaketa,
normalean, ebaluatzaileei dagokie.

Adierazleak prestatzeko beharrezkoak dira:
•

Proiektuarekin lortu beharreko helburuen
gogoeta.

•

Adierazle kuantitatibo zein kualitatiboen
zehaztapena eta, edozein kasutan,
transferigarriak, alderagarriak,
sistematizagarriak eta neurgarriak
izan beharko dute eta proiektuaren
testuinguruaren garapena aztertzea ere
ahalbidetu beharko dute (hasierako egoeraamaierako egoera).

•

Kide guztiek erabili ahal duten metodo
baten bidez lor daitezkeen horien
hautaketa, kontutan izanik herrialde eta
ingurune sozio-ekonomiko desberdinetan
lan egiten dutela (informazio iturri
homogeneoak).

Komenigarria da txostenen aldizkakotasuna
eta erabili beharreko adierazle tipoak
zehazterako unean tresna informatiko egokiak
zehaztea, parte-hartzaile guztiei tresna berak
erabiltzeko aukera emanez. Horregatik,
sarritan nahikoa izaten da oinarrizko ofimatika
tresnen erabilera egoki bat egitea.
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Era berean, web orrialdeak zabalkunderako
tresnatzat hartzen badira ere, proiektuaren
tresna aktiboa ere izan daitezke, bere
zerbitzura den kudeaketa elementua izan
daitekeelarik intranet, partekatutako online
eremuen eta antzeko elementuak erabiliz.

Lan plangintzaren eguneraketa
Komunikazio sistema azkar eta arin bat
izateak, kideen arteko hitzarmena zehaztua,
proiektuko arduradunei honetan eman
daitezkeen desbideraketan oso modu
azkarrean ezagutzeko aukera ematen die
eta horrela, ekintza zuzentzaileak garaiz
aplikatzeko aukera egon daiteke.
Desbideraketa hauek proiektuaren nondik
norakoan eragin handia ez dutenean,
zuzendariaren eta talde eragilearen ardura
izango da jatorrizko plangintzara bueltatzeko
behar diren ekintza zuzentzaileen diseinua.
Hau posible ez balitz eta proiektuaren
jatorrizko plangintza funtsezkoak ez diren
alderdietan aldatu behar bada, jatorrizko
plangintza hori ordezkatuko duen plangintza
berria kide guztiekin partekatu beharko da.
Aldaketek proiektuaren mamiari eragiten
diotenean (erabilitako baliabideak, gauzatze
epeak edo lortu beharreko helburuak)
Europako Batzordeari komunikatu beharko
zaio eta aldaketak egiteko baimen eskatu
beharko da. Baimena idatziz jaso behar
da eta horrela, proiektuaren oinarrizko
dokumentazioan barneratzeko aukera izango
da. Kideek idatziz komunikatu behrako
dute aldaketa hauen berri dutela behin
Batzordeak hauek onartu ondoren.

Finantza kudeaketa
Dimentsio transnazionalak konplexuago
egiten du proiektu baten finantza
kudeaketa. Proiektu transnazionaletan
finantza kudeaketa osoa bere gain hartuko
duen finantza arduradun bat egon behar
du (kargu hau ez dagoenean, finantza
kudeaketaren ardura proiektuaren
koordinatzailearena izango da). Finantza
arduradunak harreman zuzena izan
behar du kide bakoitzaren finatza
arduradunarekin kudeaketan irizpide
batasun bat dagoela bermatzeko.
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Finantza kudeaketak bost alderdi garrantzitsu
ditu:
•
•
•
•
•

Gastuaren kontrola eta jarraipena
Finantza txostenak edo ziurtapenak
Kobraketak eta ordainketak
Aurrekontu aldaketak
Kontu-ikuskaritza

Gastuaren kontrola eta jarraipena
Gastuen kudeaketak helburu bikoitza du:
1. Gastu guztiek programaren
hautagarritasun arauak betetzen
dituztela bermatu eta baita estatu
zein erkidego mailan diren kontratazio
arautegiaren inguruko baldintzak ere.
Horretarako, gastu hautagarri eta
baterako finantzaketa gradu tipologiaren
inguruan esandako guztia kontutan hartu
beharko da.
Gastuen hautagarritasunaren kontrola
sistematikoki burutu behar den ataza
bat da. Zentzu honetan eman daitezkeen
kasuistika eta arazo ohikoenak honako
hauek dira:
•

Langileak. Jada azaldu diren
mugetaz gain (funtzionarioak
egozteko murrizketak, langile
gastuen gehienezko ehunekoa,
etab...), langileen kasuan
garrantzitsua da proiektuari
egozteko erabilitako irizpideak
azaltzea. Horretarako oinarrizko
dokumentazioa nomina, soldaten
kostu eta karga sozialak,
proiektuaren esleipena, dedikazio
orria eta proiketuari egozten zaion
kostuaren zatia kalkulatzeko erabili
den formulaz osatuko da.
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Azpikontratazioa. Normalean,
azpikontratazioak onartzen dira
proiektuaren osoaren ehuneko
zehatz bateraino (gutxitan % 30 baino
gehiago). Aplikazio fase honetan, kide
liderrak egindako azpikontratazioaren
batura kontrolatu beharko du eta,
edozein kasutan, kide bakoitzak egotzi
zaion partida errespetatzen duela
egiaztatu. Era berean, kontratazio
arauak errespetatu direla bermatzen
duen dokumentazioa ere gure esku
izan behar dugu (adibidez, hiru
aurrekontu negoziatutako prozeduren
kasuan).
Bidaiak eta dietak. Arreta handia jarri
beharko zaio inolako kiderik gainditu
ezin izango duen zehaztutako per diem
gastuei (Batzordeak kontzeptu zehatz
baterako zehazten duen eguneroko
gehienezko gastua). Kide bakoitzak
bere bidaia eta dieten egiaztagiriak
kontrolatu eta gorde beharko ditu
(hoteleko fakturak, hegazkineratzeko
txartelak, etab...) eta baita bidaiak
benetan gauzatu direla egiaztatzen
duten dokumentuak ere.
Gastu orokorrak. Gastu orokorrak
egozteko sistema bat aurreikusi
behar da, normalean, proiektuaren
gastuaren portzentajezko esleipenaren
araberakoa kide bakoitzaren egoitza,
argia, telefonoa, garbiketa eta bestelako
prestazio orokorren osoarekiko
(erreferentziazko elementu objektibo
neurgarri baten araberako zeharkako
kalkulua, hala nola, osoarekin
alderatuta proiektuari bideratutako
azalera edota osoarekin alderatuta
proiektuaren langile kopurua), edo
bestela, erabilitako instalazioen kostu
errealaren kalkulu zuzenaren bidez.

2 Gastua benetazkoa izatea egiaztatu
eta dagokion aurrekontu partidari
egotzi. Zentzu honetan, gastuek kideen
kontabilitatean erregistratuta egon behar
dute, dagozkien gastuak eta sarrerak
argi identifikatzeko moduan (kontuikuskaritzarako pista), eta ziurtapen
bakoitzarekiko gastu guztien zerrenda
zehatza aurkeztu beharko da.
Gastu eta proiektuaren arteko harremana
azaltzen duen edozein dokumentazio
gehigarrik kudeaketa erraztera lagunduko
du. Dokumentazioa jasotzeaz gain,
funtsezkoa da egiaztapen hauek bermatzea
eta izan daitezkeen kontrolei erantzutea
ahalbidetzen duen, eta era berean, ekintzen
eta bere aurrekontuaren jarrapen egokia
egitea ahalbidetzen duen kontabilitate
eta barne kontrol sistema egoki bat
antolatzea. Garrantzitsua da izan daitezkeen
desbideraketak hautematea garaiz erantzun
ahal izateko eta, hala komeni denean,
Batzordeari aurrekontu aldaketa bat
eskatzeko.

Finantza txostenak eta ziurtapenak
Gauzatutako gastuen ziurtapenek Europar
Batzordeari ordainketa eskatzeko aukera
ematen dute. Ziurtapena proiektuaren
hautagarritasun epearen barruan burututako
gastuen zerrenda bat da.
Hautagarri diren eta hautagaitzaren
inprimakian aurkeztutako lan plangintzari
espezifikoki lotutako gastuen zerrenda bat da.
Gastuen ziurtapena behar bezala aurkeztu
behar da proiektu teknikoaren arduradunaren
eta finantza arduradunaren sinadura eta
zigiluarekin.
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Une desberdinetan aurkez daiteke:
•

Ziurtapen partziala, proiektuaren
edozein unetan egin daitekeena, kide
guztien onespenarekin edo Batzordeak
onartutako aldietan (normalean sei
hilabetero).

•

Urteroko ziurtapena, urte bakoitzaren
itxieran aurre-ezarrita eta partzialak
osatzen dituena. Aurrekoak baino
konplexuagoa da dokumentazioari
dagokionez.

•

Amaierako ziurtapena, proiektuaren
itxierari dagokiona.

Normalean, programek aurkezpenerako
formatu estandar batzuk izaten dituzte.
Proiektuaren finantza arduradunaren
lana izango da liderraren eta kideen
kontabilitatearen inguruko informazioa
formatu hauetara egokitzea, eskatzen
den dokumentazio gehigarri guztia
gaineratzearekin batera (nominak, fakturak,
kontratazio prozedurak, hegazkineratzeko
txartelak...). Kasu guztietan, finantza
txostenak eta honekin batera doan txosten
teknikoak bat egiten dutela ziurtatu behar da.
Kide liderrak bestelako kideekin finantza
informaziorako zirkuitu argi bat ezarri
beharko du, ziurtapen txostenean hauen
guztien datu agregatuei sarrera eman
baino lehen, kideek bidalitako faktura
edo bestelako dokumentazioaren
hautagarritasuna berrikusi behar baitu.
Sarritan, frogagiriak lan-hizkuntza ez
den beste hizkuntza batean izaten dira
(jatetxeak, bidaiak, materiala...) eta, zenbait
kasutan, itzulita berbidali beharko dira.
Euroa ez den bestelako moneta batean
gauzatutako gastuak ere barnera daitezke.
Beraz, ziurtapen amaiera baino hilabete
lehenagorako dokumentazioa bidaltzea
arrazoizko epea dirudi izan daitezkeen
aldaketa eta egiaztapenak egin ahal izateko.
Amaierako ziurtapenarekin proiektu
osoarekin lortutako gastu maila egiaztatuko
da. Gogoeta nagusiak honakoak izango dira:
•

Proiektuan metatutako gastu osoak,
posible den heinean, hasieran onartutako
aurrekontuaren % 100era iritsiko dira
edo, bestela, aurrekontuan eman den
aldaketaren ondorioz eratorritako kopuru
txikiago batera.
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•

Amaierako ziurtapena, era berean, aurreko
ziurtapenetan eskatu ez diren ordainketak
eskatzeko balio du (adibidez, ordaintzeke
diren hornitzaileen fakturak, bidaiak egin
ondoren langileei ordaindutako dietak,
etab...), eta ondorioz, zentzu honetan, ohiko
ziurtapen moduan ere uler daiteke.

•

Amaierako ziurtapenaren prestaketan
eratortzen diren gastuen hautagarritasuna
(eta era berean, amaierako txosten tekniko
paraleloan) deialdi bakoitzean aztertu
beharko da.

•

Oso garrantzitsua da gai honetan epeak
errespetatzea, normalean ez baitago
luzapenerako aukerarik. Batzordeak
jarduera teknikoa amaitu ostean zenbait
hilabete gehigarriko tartea ematen ohi du.

Europako Batzordeak edo Europako Kontuen
Auzitegiak proiektuak kontrolatu ahal ditu
eta baita hauen kontu-ikuskaritza egin ere.
Horregatik, gastuen kontabilitateko eta
justifikatzeko agiriak bost urtez gorde behar
dira amaierako saldoaren kobraketa izan
denetik zenbatzen hasita.

Kobraketak eta ordainketak
Erkidego-dirulaguntzen ordainketa tresnak bi
eratakoak dira:
•

Efektiboki ordaindutako gastuen ordainketa.
Kasu honetan, Batzordeak finantza
txostenetan aitortutako gastuen arabera
ordaintzen du, behin bere hautagarritasuna
egiaztatuta. Finantza txostena aurkeztu eta
Batzordeak onarpena egiten duen artean
ematen den atzerapena dela eta kideek
baliabide ekonomikoak aurreratu behar
izaten dituzte proiektua garatu ahal izateko
et, horregatik, altxortegian kopuru hauek
aurreikusi beharko dira.
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•

Aurrerakin edo bitarteko txostenen bidezko
ordainketak. Zenbait programatan, lehen
ordainketa (aurrerakina) proiektuaren
hasieran gauzatzen da (adibidez, %30
kontartua sinatzean), eta hurrengo
ordainketak bitarteko eta amaierako
finantza txostenen bidez gauzatzen dira
(efektiboki ordaindutako gastuena). Kasu
honetan, altxortegiak egin behar duen
esfortzua txikiagoa da.

Europako Batzordeak egiten dituen ordainketak
kide liderrak jasotzen ditu. Normalean, ziurtapen
bakoitzean bidalitako ordainketa eskaeran
azaltzen den kopuruarekin bat etortzen da
(baldin eta Batzordeak gasturen bat hautagarria
ez dela adierazten badu. Kasu horretan,
gastu hori kopuru osotik deskontatuko da
eta agirien bidez justifikatuko da). Proiektuak
kide lider eta partaide taldeko beste kide
guztien artean baliabideak banatzeko kanal
argi eta egiaztagarria izango du, kide bakoitzak
egiaztatutako eta ordaindutako osoarekiko
bere ehunekoaren baitan kobratuko duelarik.
Beraz, kideen arteko akordioan baliabideen
transferentziarako prozesua, epeak eta prozesu
hauek egiaztazteko beharrezkoak diren
egiaztagiriak zehaztu beharko dira.
Baliabide hauen transferentzia kide bakoitzak
emandako banku kontuen bidez gauzatzen da,
hau sistemarik ziurrena eta gomendagarriena
baita. Horregatik, prozedura legalak, atzerrira
egindako banku-transferentzien kostua eta
dibisa-truketik eratorritako kostuak ere aintzat
hartu beharko dira. Era berean, transferentziak
jaso direla komunikatzea gomendatzen da
idatzizko komunikazio ofizialen bidez.

Aurrekontu aldaketak
Lan plangintza garatzean jatorrizko
plangintzarekiko desbideraketak ematen
ohi dira. Hauek, era berean, eragina dute
aurrekontuan (murrizketa edo ekintzen
sartzea, aurreikusitako kostu handiagoak edo
txikiagoak...).
Programa bakoitzak finantza kudeaketaren
inguruko malgutasun tresnak aurreikusten ohi
ditu. Hauek, normalean, gastu tipologien artean
ehuneko zehatz bati egiten diote erreferentzia
(adibidez, gastu tipologien arteko % 15eko
malgutasunak langileentzat aurreikusitako gastu
osoarekiko gastuak %15ean handitu edo txikitu
daitezkeela adierazten du, beti ere, hazkunde
edo murrizketa hauek %15eko muga honen
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eraginetik at diren partida bat edo batzuetan
ematen badira). Orokorki, ezarritako mugak
gainditzen ez dituzten aurrekontu aldaketen
kasuan nahikoa da Batzordeari komunikatzea
eta ez da onarpenik itxaron behar.
Aldaketa sakonetarako beharrezkoa da
Batzordearen idatzizko baimena izatea. Zenbait
kasutan, aldaketek Batzordearekin sinatutako
kontratuan gehigarri bat sinatzea suposatuko
dute. Aldaketak indarrean jarriko dira
Batzordeak onartzen dituen une berean eta,
beraz, edozein gastu gauzatu aurretik eskatu
beharko dira.

Kontu-ikuskaritza
Proiektu transnazionalen kontu-ikuskaritza
gero eta hedatuagoa dagoen baldintza da.
Hau, proiektuaren kudeaketan parte-hartu ez
duen erakunde independiente batek egiten
duen egiaztatuko gastuen kontrolerako
prozesua da eta honako alderdiak egiaztatu
behar ditu:
•

Aitortutako gastuen errealitatea eta
onartutako hautagaitza inprimakian
aurreikusitakoarekin duen bat-etortze
maila.

•

Gastuen ordainketa efektiboa eta kontuikuskaritzarako pista bat izatea.

•

Estatu zein erkidego mailako arautegiaren
ererspetua, adibidez, kontratazio prozedura
bezalako alderdietan.

•

Erkidego publizitate arautegia betetzea.
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Aurreko ataletan adierazitako gomendioak
errepasatzeak (gastu hautagarriak, kontabilitate
bereiztua, proiektuaren dokumentazioaren
artxiboa, etab...) kontu-ikuskaritzaren lana
arintzen du.
Kontu-ikuskaritzak proiektuan parte hartzen
duten kide bakoitzak egin beharreko zerbait
da, honek proiektuaren gastuaren ikuspegi
orokor bat ematen baitu. Bi dira gauzatze bide
posibleak:
•

Kontu-hartzailetza publikoek gauzatutakoak,
normalean tokiko gobernuetan jazotzen
ohi den bezala. Kasu honetan, erakunde
liderraren kontu-hartzaile publikoak beste
kideek emandako emaitzak bateratu
beharko ditu, eta horregatik, ezinbestekoa
da informazioa adostutako formatuan
bidaltzea (aurkezpena, hizkuntza, etab...).

•

Kontu-ikuskatzaile pribatuek gauzatutakoak.
Kasu honetan kide guztien kontu-ikuskaritza
egingo duen kontu-ikuskaritzarako enpresa
multinazional bat kontratatzen da ondoren
emaitzak batera ditzan (hau prozesu
garestia da eta, ondorioz, aurrekontuan
aldez aurretik eta ezin hobeki aurreezarrita egon beharko du), edo herrialde
bakoitzeko kontu-ikuskatzaileak kontratzen
dira. Azken kasu honetan, liderraren
tokiko kontu-ikuskatzailea da informazioa
bateratuko duena. Sistema hau ez da oso
gomendagarria tokiko gobernuentzat.

Komunikazio eta
zabalkunderako estrategia
Proiektu baten jarduerak eta emaitzak
komunikatzeko eta zabaltzeko beharra
Europako Batzordeak ezarritako baldintza
bat da, baina proiektuan parte-hartzen
duten kideentzat ere oso interesgarri izan
daitekeena:
•

Horregatik, proiektua prestatzen den
bitartean puntu honi arreta berezia eskaini
behar zaio, gero eta gehiago, Europako
Batzordeak komunikazio eta zabalkunde
estrategia egoki bat planteatzen duten
proiektuak saritzen dituelako.
Bada bere inbertsioa ikusgarri egiteko
bigarren elementu bat: ezagutzera eman,
hiritarrei gerturatu, gardentasuna bermatu
eta programetarako sarbidea erraztu.
•

Kideen ikuspuntutik motibazio bikoitza
dago:
- Barne izaerako komunikazioarena, kide
guztiek proiektua beregana dezaten eta
izan ditzakeen behar eta onuren berri
izan dezaten. Kudeaketa tresna moduan
erabilia izateko lotuta dagoen alderdia
azalduko luke eta kideen arteko lana eta
proiektuen garapena bermatzeaz gain,
trebakuntza errazten du.
- Kanpo izaerako komunikazio eta
zabalkundearena. Honen helburu
nagusiak jardueren zabalkundea
egitea eta hauek azken onuradunei
gerturatzea, proiektua balioan jartzea,
emaitzak sistematizatzen laguntzea,
bere balio erantsia identifikatzea eta
bazkideen konpromisoa agerian uztea,
bere kanpo-etorkizuna, sona eta irudia
handituz, dira.

Europako Batzordearen ikuspuntutik,
programen hasierako ideiak jada
proiektuan parte hartzen duten
erakundeen denbora eta lurralde mugetatik
haratago joaten den eragin eta efektu
biderkatzailea duten proiektuak gauzatzeko
beharra azaltzen du. Emaitza berberak
dituzten bi proiektuen kasuan Batzordeak
zabalkunde handiago bermatzen duenaren
alde joko lukeela baiezta daiteke.

Honengatik guztiagatik, komunikazioak
eta zabalkundeak interesen aniztasunari
erantzungo dion estrategia baten definizioa
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eskatzen dute. Ez da pertsona kopuru mugatu
batengana proiektuaren emaitzen inguruan
zentzu bakarrean doan informazio fluxua izan
behar, baizik eta, ostera, etengabeko prozesu
parte-hartzailetzat ulertu behar da, baita
proiektua amaitu denean ere.
Kide guztiek paper aktiboa izan behar dute
komunikazio eta zabalkunde estrategian.
Estrategia tokiko mailan, estatu mailan
eta Europa mailan planifikatu behar da
eta, hainbat kasutan, estatuko eta tokiko
testuinguru desberdinetara egokitu beharra
aurreikusi beharko da.
Komunikazio estrategia bat definitzeko gehien
erabiltzen den tresna komunikazio plana
izaten da:
•

•
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Proiektuaren lehen fasetan, interesgarria
izango da proiektuaren aurkezpena (nahiz
eta onartua izango den ala ez jakin ez),
onarpena edo sustapen bilera izango dela
komunikatzea. Proiektuaren hasieran
egiten diren zabalkunde ekintza hauek
guztiek, funtsean, kideek gai zehatz batean
lan egiteko duten konpromisoa azaltzeko
balio dute.
Behin proiektua hasita, zabalkunderako une
egoki desberdinak daude. Helburua, kasuz
kasu, aurrerapen, jarduera eta emaitzen
inguruan informatzea izango da, batez ere,
azken hartzaileetan zentratuz. Zabalkundea
burutu ahal izango da, adibidez, lan multzo
baten amaieran, lan bilera transnazional
bat dela eta, espezializatutako jardunaldi
tematikoetan, europar mintegietan,
trebakuntza ekintzak gauzatzen direnean

edota zabalkunde produktuak sustatzean
(web orrialdeak, etab...)
•

Azkenik, interesgarria izan daiteke
zabalkunde ekintzak burutzen jarraitzea
baita proiektua amaitu denean ere. Kasu
honetan, xedea, azken emaitzak zabaltzea,
hauen efektu biderkatzailea handitzea edo
proiektuaren jasangarritasunean laguntzea
izango da.

Proiektuaren irudi korporatiboa ere kontutan
hartu beharko den elementua da. Logoaz
aparte, honek proiektuaren produktu guztietan
azalduko diren diseinu grafikoko elementuak
barneratzen ditu, hala nola, idazpaperak,
medio telematikoak, argitarapenak, aurkezpen
txantilioiak, etab...
Irudi korporatiboak kide guztien artean
proiektuaren partekatutako irudia sortzen
laguntzen du eta, berez, guztien artean
definitu beharrekoa da, nahiz eta gai honetaz
arduratuko den kide bat izan.
Azkenik, ezin ahaztu erkidegoko baterako
finantzaketaren inguruan informatu beharreko
betebeharra. Horrek komunikazio eta
argitalpen guztietan EBren eta programaren
logoak jartzera, proiektuaren edozein
dokumentutan baterako finantzaketa aipatzera
eta, inbertsioa badago (azpiegiturak edo
eraikuntza lanak) kartelak eta oroitzapenezko
plakak jartzera behartuko gaitu.
Erkidegoko baterako finantzaketaren inguruko
erreferentziak logoen formatuen erabileraren
inguruko eta testuak sartu beharraren inguruko
baldintza formalak bete beharko ditu beti.
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Dokumentu-kudeaketa
eta artxiboa
Dokumentu-kudeaketa Batzordetik egin
daitezkeen proiektuen kontrolerako bisitei edo
Europako Kontu Auzitegia bezalako erakundeen
aldetik deialdietan egin daitezkeen proiektuen
ikuskatze aleatorioetara, txostenetara, etabetara... lotuta dago.
Kontutan hartu behar da jarduera
teknikoen amaierak ez duela proiektuaren
itxiera suposatzen. Normalean, sortutako
dokumentazio guztia bost urtez gorde behar
da Europako Batzordeak amaierako txostena
onartzen duen datatik zenbatzen hasita.
eta, gainera, proiektuaren osotasunaren
dokumentazio orokorrerako artxibo
bat eratu beharko du. Azken honetan,
proiektuaren ziurtapenetarako
Batzordeari bidalitako materiala bilduko
da eta, bertan, finatza beharretara
dagokion dokumentazio tekniko gehigarri
guztia gehituko da (gauzatze txostenak,
jarraipen txostenak...)

Zentzu honetan, komenigarria da proiektua
osatzen duen dokumentazio guztia jasoko
duen artxibo bakar bat izatea (kide liderraren
esku) eta baita zenbait tokiko artxiboak (kide
bakoitzaren esku). Honen erabilgarritasuna
puntu hauetan oinarritzen da:
•

•

•

Parte hartu duten erakundeetan pertsona
edo egitura aldaketak eman daitezke. Modu
horretan, bere jarraipenerako beharrezkoa
den informazio eta dokumentazioaren
galera ekiditen da.
Deialdia egiten duen erakundearentzat
edota onartutako proiektuen kontuak
aztertzeko eskuduntza duen EB-ko beste
erakundeentzat (adibidez, Europako Kontu
Auzitegia) kontu-ikuskaritzarako edo
jarraipenerako pista ematen du.
Erabilgarria izan daiteke proiektuaren
amaierako ebaluazioan laguntzeko
(egotekotan).

Artxiboak hiru dokumentazio mota barneratzen
ditu: finantzieroa, teknikoa eta administratiboa.
•

Finantzieroa. Sarritan, beharrezkoa izaten
da jatorrizko dokumentuekin (laginketen
bidez) edo zigilatutako kopiekin (kasu
guztietan) kide bakoitzaren egiaztatutako
gastuak baliozkotzen dituzten egiaztagiriak
egiaztatzea. Beraz:
- Kide bakoitzak bere jatorrizko
dokumentazioa, erregistratutako eta kide
liderrari bidalitako ziurtapen bakoitza eta
honek bueltatutako dokumentazio guztia
gorde beharko du.
- Kide liderrak gauza bera egin beharko
du bere dokumentazio propioarekin
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•

Teknikoa. Artxiboan, lortutako eta/
edo sortutako material guztiaren kopia
jaso behar da eta baita jardueren
zabalkundearen eta/edo emaitzen
ezarpenaren irudien artxibo bat.

•

Administratiboa. Akta, barne komunikazio,
idazki, etab... guztiak, Batzordearenak zein
barne eta kideen artekoak, proiektuaren
artxiboaren atal gehigarri batean.

Proiektuaren etengabeko
jarraipen eta ebaluazioa
Ebaluazioa derrigorrez egin behar den
zerbait da erkidegoko dirulaguntza deialdi
ia guztietan. Hau kontutan hartu behar
da proiektua planifikatzerakoan eta
gauzatzerakoan.
Ebaluazioa bitarteko txostenen edo amaierako
txostenaren bidez edo aldizkako txostenen
bidez (soilik etengabeko abaluazioa aplikazten
den kasuetan) aurkezten da. Hauetan,
ebaluazio adierazleen (ikusitako aurreko
tipologiei dagozkienak) eta gauzatze emaitzen
(aurreikusitakoarekin alderatuz) jarraipen bat
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egiten da. Era berean, proiektuaren zeharkako
elementuak ere kontutan hartuko dira, hauen
artean efizientzia (adierazle bakoitzaren unitate
bakoitzeko kostua aurrekontuarekiko; adibidez,
zabalkunde ekintza baten ikasle bakoitzeko
kostua) eta efikazia (ekintza zehatz batean
lortutako emaitzak lortuko ziren emaitzen
aurreikuspenarekin alderatuta; adibidez,
trebakuntza proiektu batean ikastaro batean
den ikasle kopuruaren artean eta proiektuaren
osotasunerako aurreikusitako bataz bestekoaren
artean den aldea) nabarmentzen direlarik.
Ebaluazioa une desberdinetan eman daiteke:
•

Bitarteko ebaluazioa. Proiektuaren
erdialdean burutzen da. Bertan, gauzatze
adierazleak aplikatzen dira eta emaitzetako
adierazleak egiaztatzen dira, aldi berean,
ekintzen gastuak, efikazia eta efizientzia
kontrolatzen direlarik. Bitarteko ebaluazio
txosten baten bidez gauzatzen da.

•

Amaierako ebaluazioa. Proiektua
amaitzerakoan burutzen da, bereziki,
gastuak, efektuak eta eragina egiaztatzeko.
Dagozkion adierazleak aplikatzen dira
eta gauzatze adierazleak eta emaitzen
adierazleak egiaztatzen dira bitarteko
ebaluazioa gauzatu bada. Era berean,
efikazia eta efizientziaren amaierako
berrikusketa egiten da. Bere aplikaziorako
amaierako ebaluazio txosten bat idazten da.

•

Etengabeko ebaluazioa. Proiektu
handietan aplikatzen da bereziki baina
txikiagoetara ere zabaltzen ari da. Kanpo
eta barne talde bat behar dira (kanpo
taldea ebaluazioa egiteko kontratatzen da)
eta proiektuaren garapenarekin batera
aritzen da, era guztietako adierazleen,
efikaziaren eta efizientziaren jarraipenera
lagunduz, normalean, urterokoak diren
txostenen prestaketaren bidez.

Formari dagokionez, ebaluazioak kanpokoa
izan beharko luke, modu honetan emaitzen
independentzia eta objektibotasuna ziurtatzen
baita. Horretarako, kideetatik independiente
den kanpo talde aditu bat kontratatzen da eta
honek, datuak biltzeko metodo eta sistema bat
landuko du. Batzordeak ebaluazio metodoen
inguruko aholkuak eman ditzake. Hala ere,
kanpo ebaluatzailea da jarraitu beharreko
metodoa ezarriko duena eta hau, kideekin
burutuko den bilera batean azalduko da kideak
datu tekniko eta finantza-datuen ekarpen
prozesuan inplikatzeko.
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Ebaluazioak harreman estua du proiektuaren
jarraipen eta kontrolarekin. Izan ere, ohikoa
da talde ebaluatzaileari proiektuaren
inguruan diren txostenak (jarraipenezkoak,
urterokoak edo ziurtapenen justifikazioari
dagozkionak, beste hainbaten artean) eta
gauzatutako kontrolen emaitzak ematea.
Honekin, talde ebaluatzaileak lehen eskuko
informazio objektiboa izango du proiektuaren
garapenaren inguruan eta bere jardueretarako
erabili ahal izango du.
Proiektuan ebaluzioko emaitzak
barneratzearen inguruan bi aukera hartu
behar dira kontutan:
•

Bitarteko ebaluazioetan eta, batez ere,
jarraietan, kideek kontutan hartuko dituzte
egin beharreko hobekuntza eta zuzenketen
inguruko aholkuak eta ondorengo
etapetarako jarraipen eta kontrol sisteman
barneratuko dituzte, bere betetze maila
egiaztatuz eta, aldi berean, ebaluazio
etapa berriak elikatuz. Prozesuak, beraz,
proiektuaren etengabeko hobekuntza
batera gidatu behar du.

•

Amaierako ebaluazioan proiektua nola
gauzatu den egiaztatzen da eta emaitzen
iraunkortasun maila handitzeko moduan
jartzen da arreta.
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V. FASEA
Azken ebaluazioa eta itxiera
Proiektuaren azken ebaluazioa: Emaitzak eta Barne Kudeaketa
Emaitzen Zabalkundea
Dagokion instantziaren aurrean Itxiera-Dokumentazioa aurkeztu
Egiteke diren kobratzeen jarraipena

Markatutako helburuak betetzea ez da nahikoa
proiektua arrakastaz amaitutzat emateko.
Itxiera prozesua berariazko edukiak dituen
etapa bat da eta modu egokian egin behar
da. Fase honetan, honako alderdi hauek hartu
beharko dira kontutan:
•
•
•
•
•

Amaierako ebaluazioa
Amaierako txostena
Emaitzen jasangarritasuna
Trebakuntza
Jabego intelektuala eta emaitzen
ustiaketa

Puntu hauek funtsezkoak dira proiektua behar
bezala ixteko eta, berriz ere, kide liderrak
rol garrantzitsua beteko du, izan ere, izaera
teknikoa duten lehen bi puntuen ardura bera
baita.
Emaitzen jasangarritasunari buruzko
egiaztapenari dagokionez, hauen
iraunkortasunari lotuta dagoen kontzeptu bat
barneratu behar da europar babesa behin
amaituta (hau da, produktuak sostengatzeko
gaitasuna, emaitzak eta kide bakoitzaren
baliabideekin lortutako eraginak). Honi
guztiari, barne trebakuntza eta jabego
intelektualaren eta produktuen merkaturatze
edo ustiapen aukeren gaineko gogoetak gehitu
behar zaizkio.
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Amaierako ebaluazioa

•

Amaierako ebaluazioak ezarritako helburuak
zein puntutaraino bete diren eta proiektuaren
eragina zein nolakoa izan den aztertzera
lagundu behar du. Sarritan, Batzordeak berak
eskatzen du amaierako ebaluazio hau baina,
derrigorrezkoa ala ez, beti desiragarria da
edozein proiektu transnazionalean.
Amaierako ebaluazioa guztiz independientea
den txosten bat izan daiteke, aurretik egin
den beste edozein ebaluazioarekin loturarik
ez duena edo bestela, etengabeko edo erdimailako ebaluazioaren itxierarako txosten
zehatza, aldez aurretik ezarritako formatu,
metodo eta edukiekin.
Amaierako ebaluazioa egiteko honako
alderdiak hartu behar dira kontutan:
•
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Jarduera teknikoen itxierarekin batera
burutu behar da, baina amaierako ziurtagiria
eta amaierako txostena aurkeztu baino
lehen prestatzeko denbora nahikoarekin.

•

Ezin ditu zalantzak utzi: proiektuko
elementu guztiak ebaluatu behar dira,
ondoren ez baita izango analisirako
bestelako tresnarik.

•

Kuantitatiboa eta kualitatiboa izan behar
du. Bi eratako adierazleen erabilerak
proiektuaren ikuspegi kritikoago bat
ekarriko du, eta baita bere emaitza eta
eraginena, erabilgarria etorkizunean
izan daitezkeen bestelako jarduera
transnazionalak hobetzeko.

Gomendagarria da aurreko ebaluazio
faseren batean kontratatutako kanpo
ebaluatzaileak ere amaierako ebaluazio
honetan izatea, proiektua, kideak eta, batez
ere, aztertu behar diren datuak eta hauen
jatorria ezagutzen dutelako.

Amaierako txostena
Amaierako txostena proiektuaren inguruan
izan diren elementurik esanguratsuenak
laburtzen dituen txostena da (lortutako
emaitzak, aurre egin behar izan zaien
zailtasunak, lorpenak, adierazleak, kontuen
egoera, etab...) Proiektuko kide liderrak
lantzen du helburu hauekin:
•

Proiektuaren gauzatzearen balorazio bat
egitea: Zer egin da ondo? Zertan huts egin
da? Zer egin ahal zen hobeto?

•

Proiektuaren eragina baloratu eta
bere lorpenak azaldu, bere balizko
jasangarritasunaren oinarriak finkatzeko.

•

Amaierako ziurtagirian azaltzen den
kopuruaren kobraketa ahalbidetu,
horretarako ezinbesteko baldintza baita.
Amaierako txostena kobratzeke den azken
kopuru hori kobratzeko eskaera azaltzen
duen gutun batekin aurkeztu behar da.

Txostenaren egiturari dagokionez, programa
gehienek sartu beharreko gutxieneko edukiak
zeintzuk diren definitzen dute eta baita hauek
amaierako ziurtagiriarekin nola erlazionatzen
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diren ere. Amaierako txostena lantzeko
kontutan hartu beharko diren gogoetak dira:
•

Denborarekin lan egin. Planifikatu behar
da eta denbora eta baliabideak erabili.
Gainera, inplikazioa erraztu behar da
eta proiektuan diren kide guztien partehartzea ere koordinatu.

•

Hasierako proiektuarekin lotu behar da.
Txostenak hasierako planteamenduaren
erreferentziak eduki behar ditu eta baita
proiektua hautatua izateko funtsezkoak
izan ziren alderdi guztiena ere.

•

Proiektuarekin lortu diren emaitzak
nabarmendu behar dira. Amaierako
txosten osoa lortutako emaitzei begira
prestatu behar da. Hauek azpimarratu eta
argi eta garbi azaldu behar dira.

•

Amaierako txostenaren laburpen bat
prestatu. Bertan, honen garapena eta bere
ondorio nagusienak jasoko dira.

•

Eranskinak erabili egokiak iruditzen
zaizkigun txosten gehigarriak
barneratzeko. Modu honetan, dokumentu
nagusiak dimentsio logiko bat mantenduko
du.

•

Amaierako finantza-txostenarekin bat
egiten duela egiaztatu.

•

Batzordeak eskatzen duen hizkuntzara eta
formatura egokitu.

•

Irakurketa errazeko dokumentua izan
beharko du. Gehiegizko luzera ekiditu
behar da baina informazio nahikoa izan
bharko du aurretik proiektua ezagutzen
ez zuen norbaitek bere edukia uler dezan.
Zentzu honetan, laburpen-grafikoak,
argazkiak, eranskin dokumentalak, mapak
eta bestelako elementuak erabili ahal
izango dira.

Emaitzen jasangarritasuna
Emaitzen jasangarritasuna edo iraunkortzea
bere iraunkortasuna da (produktuak,
zerbitzuak, etab...) proiektua amaitzen
denean. Hau irizpide garrantzitsua da
Europako Batzordearentzat dirulaguntzak
ematerakoan. Programa gehienen
amankomuneko helburua jarduerak isolatuta
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ez geratzea da eta denboran jarraipen bat
izatea eta kide parte-hartzaileen lurraldeesparrutik haratago eragina izatea ere espero
da.
Gero eta gehiago, Batzordeak inprimakietan
lan estrategiak definitzea eskatzen du
proiektuaren emaitzen jasangarritasunari
begira. Hauek hastapenetik martxan jartzea
nahi da.
Proiektu transnazionalen kopuru handi bat
ekintza aintzindariak dira, ondoren emango
diren beste ekintzetarako eremua prestatzen
dutenak. Beraz, agian ez du, kasu hauetan,
zentzu handirik iraunkortzeaz hitz egitea,
baina bai emaitzen transferentzia edo
kapitalizazioaz hauek orokortu daitezen.
Jasnagarritasuna bi alderdi garrantzitsuekin
lotu behar da:
•

Bere eragina udal politika berrietan edo
jada diren politiketan.

•

Efektu biderkatzailea delakoa sortzeko
gaitasuna, modu honetan, emaitzak
proiektua garatu ez den beste lurralde
edo garapen esparruetara transferitu eta
aplikatu daitezkeelarik.

•

Jarduera zehatz horrekin jarraitzeko
baliabide ekonomiko nahikoak izatea, bai
toki mailan zein maila transnazionalean,
behi europar ekarpena amaituta.
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Jasangarritasuna bermatzeko ez dago araurik
eta burutu den proiektuaren izaeraren eta
parte-hartu duten kideen etorkizunaren
baitan izango da hein handi batean. Era
berean, emaitza zehatz batzuen merkatal
ustiaketa, bestelako administrazioen
finantzaketa osagarria edo finantzaketa
autojasangarritasuna bezalako elementuek ere
eragina izango dute.

Trebakuntza
Behin proiektua amaituta, gure partehartzearen balantzea ere egin beharko
dugu. Honek, modu erabakiorran eragingo
du etorkizunean gure erakundeak bestelako
proiektu transnazionaletan izan dezakeen
inplikazioan.
Emaitza zehatzez gain, erakundeak
bestelako emaitzak lortzen ditu, sarritan
ukiezinak, baina etorkizunean izan daitekeen
funtzionamenduan modu positiboan eragiten
dutenak. Proiektuek, beraz, erakundearen
sendotze eta trebakuntzan laguntzen dute.
Ezin ahaztu trebakuntza berariazko hiru
esparruetan burutzen dela:
•

Langileen trebakuntza proiektuaren
zuzendaritza eta kudeaketarako, bere
alderdi tekniko zein finantzieroan.

•

Emaitza teknikoen betetze gradua eta bere
aplikazioa gure etorkizuneko jardueran.

•

Nazioarteko jardueraren errefortzua
proiektuan izan diren kideekin diren
harremanen bidez.

Jabego intelektuala eta
emaitzen ustiaketa
Proiektu transnazional guztiek erregistragarri
diren produktuak, materialak edo zerbitzuak
sortzen dituzte. Hau bereziki garrantzitsua
da ikerkuntza edo garapen teknologikoko
proiektuetan.
Sarritan, produktuak partekatuak izaten dira
kideen artean proiektua martxan den bitartean
(azterlanak, materialak, CDak, etab...). Hala
ere, behin hau amaituta, bere erabilera
araututa egon beharko luke eta, horregatik,
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komenigarria izango da kide bakan bati edo
zenbait kideei elkarrekin egokitutako ustiaketa
duten produktuen jabetza intelektuala
erregistratzea.
Jabetza intelektualaren gaineko akordioen definizioa konplexua izan daiteke eta, horregatik,
komenigarria litzateke kanpo adituen lagun–
tza izatea. Kasu honetan, azpikontratazioaren
gastuak hautagarriak izango diren ala ez hartu
beharko dugu kontutan. Bere berariazkotasuna
dela eta, ikerkuntza eta garapen teknologikorako deialdietan honen inguruko argibideak
ematen dira.
Era berean, produktuen ustiaketa ekonomikoa
egiteko aukera izango da europar baterako
finantzaketa amaitzen denean. Normalean,
proiektu transnazional batetik eratorritako
produktuak ezin dira ekonomikoki ustiatu
proiektua martxan den bitartean; hala ere,
posible da ondoren egitea, hau emaitzen
jasangarritasuna babesteko sistema bat izan
daitekeelarik, merkatal bidezko diru-sarrerak
sortzen dituelako.
Ustiapen egokia bermatzeko, aldez aurretik
produktua intelektualki erregistratu beharko
da, bai indibidualki kide zaren heienean bai
amankomunean proiektuan parte hartzen
duten beste kide batzuekin batera.

Kontu-ikuskaritza
Erakunde sustatzaileek proiektuari dagokion
dokumentazio guztia (kideena barne), baita
ekonomikoa ere (fakturak...) mantendu
beharko dute, gutxienez, 5 urtez.
Proiektuari kontu-ikuskaritza bat egin ahal
zaio. Kasu horretan, proiektuaren inguruko
informazio osoa eta zehatza ematea eskatuko
da.
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Azken
azalpenak
Europar proiektu bat lantzeko aholku laburrak
1. Proaktibo izan eta
planifikatu
Oso garrantzitsua da par hartzea aurrerapen
nahikoaren planifikatzea.
•

Proposamenaren buru eta koordinatzaile
bagara, gomendagarria da zenbait hilabete
lehenago proposamena lantzen hastea,
baita deialdia atera baino lehen ere.

•

Beste erakunde batek gidatzen duen
partzuergo batera elkartzen bagara,
garrantzitsua da partzuergoaren barruan
garatuko diren ekintzak osagarriak direla
egiaztatzea.

2. Proposamena deialdira
eta gai zehatzera (topic)
egokitu
Garrantzitsua da jakitea, urtez urte, deialdi
bakoitzak finantziatuko duen berariazko
ildoak, hots, topics izenarekin ezagutzen
diren horiek, problematika berrien eta
ezartzen diren lehentasun berrien arabera
aldatzen direla. Interes talde (stakeholders)
desberdinek, bide desberdinen bidez,
Lan Programen (deialdirako oinarrizko
dokumentua) definizioan lan egiten dute.
Horregatik, europar proiektu bat lantzen
hasi baino lehen, gure proiektuaren ideia
deialdiaren topic-en batean islatzen dela
edo hauetako baten barruan sar daitekeela
ziurtatu behar dugu, hau funtsezkoa baita
ebaluatua izateko.
Deialdira eta topic-era modu zuzenean
egokitzeko, jarraian zehazten diren lan
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dokumentuak xeheki irakurtzea gomendatzen
da:
•

Deialdiaren testua: ezinbestekoa da epeak
eta finantzaketa eskema identifikatzeko.

•

Lan programa: Proiektuan garatuko den
gaiak argi eta garbi definituta azaldu behar
du lan-programan.

•

Hautagaientzako gida: Bertan,
proposamenaren lanketarako xehetasunak
zehazten dira. Arrunki, proposamenek
atal bat izaten dute administrazioinprimakiekin osatua eta beste atal bat non
proposamenaren lanketarako berariazko
jarraibideekin osatutako gidoi zehatza
barneratzen den.

3. Berritu
Jorratuko den gaiaren egoera orokorra zehaztu
eta honen garapen eta hobekuntzarako egingo
den ekarpena frogatu.

bizkaiko foru aldundia
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4. Partzuergo orekatua lortu
Zein erakundek har dezaketen parte ezagututa
(erakunde publikoak, unibertsitateak,
enpresak...) ekimena aurrera ateratzeko
partzuergo orekatu bat bilatuko da, kide
bakoitzaren kalitate eta esperientzia
aipagarrian oinarrituta. Era berean, bazkide
bakoitzaren osagarritasuna eta parte hartze
orekatua hartuko da kontutan.

5. Europar balio erantsia
eskaini
Ekimenaren tokiko izaera ekiditu behar da.
Orokorrean, gutzieneko parte hartzea hiru
herrialdeetakoa izango da eta herraildeen
arteko osagarritasuna argi azaldu behar da.
Gainera, ekimen honek Europar Batasunerako
eta esparru bakoitzaren barruan europar
politiken hobekuntzarako izango duen onura
ere azaldu behar da.

6. Ekintza eta proiektuaren
kostuaren arteko
koherentzia zehaztu
Partzuergoa osatzen duten kide guztien
konprometitutako baliabideen banaketa
egokia eta bidezkoa egin behar da (langileak,
materiala, bidaiak, etab...) eta, era berean,
ekimenaren lan-programaren barruan
inplikazio argia ez duten bazkideak barneratzea
ekiditu behar da.

7.	Kudeaketa egitura
egokia diseinatu
Proposaturiko ekintza guztien
bideragarritasuna bermatu behar da,
urrera eramango diren jarduerak argi
eta garbi definituz eta bazkide bakoitzak
egin behar dituen lan eta ardurak ere
zahaztuz. Ezinbestekoa da parte hartzaile
guztien arteko osagarritasuna azaltzea eta
konfidantzazko giroa sortzea.
Informazio honekin guztiarekin informazio
administratibo eta teknikoa prestatzen da,
hainbat kasutan, ingelesez.
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8. Emaitzak ustiatzeko
asmoa azaldu
Ekimenaren bidez lortutako emaitzak
hedatzeko eta ustiatzeko neurri egokiak
zehaztu behar dira, hedapen plangintzen bidez,
espezializatutako aldizkarien argitalpenen bidez
edota etorkizunean gara daitezkeen bestelako
ekimen edo ikerketen bidez.
Era berean, emaitzen babeserako politika eta
hauen ustiaketarako plangintza (baimenak,
lagapenak) zehaztea ere garrantzitsua da.
Zentzu honetan, partzuergoaren hitzarmenean
emaitzen jabego eta ustiaketaren inguruko
neurri guztiak zehaztu beharko dira.
Azkenik, emaitzek gizartean, Europa mailan
etab... eta europar zuzentarau eta gaiaren
inguruko legedian izan dezakeen eragina era
zehaztu beharko litzateke.

9. Proposamen laburrak eta
irakurterrazak landu
Ebaluaketa gaian adituak diren pertsona
independienteek egingo dute.
Garrantzitsua da deialdian zehaztutako
argibideak jarraitzea, zehazki, letraren tamaina,
atal bakoitzak izan dezakeen gehienezko
orrialde kopurua, etab-ari dagokionez.
Irakurketa errazten duten diagrama eta grafiko
sinpleak erabiltzea eta proposamenaren
hasierako laburpenean oinarrizko helburuak
deskribatzea eta espero den eragina
deskribatzea gomendatzen da. Ebaluazio
fasea gainditu ahal izateko ezinbestekoa
da hautagarritasun irizpideak betetzen
direla bermatzea (adibidez: gehienezko
finantzaketa, gutxieneko onuradunen kopurua,
transnazionalitatea, etab...).

10. Dokumentazioa
ezarritako epeen
barruan aurkeztu
Gomendagarria da bitarteko pertsona batek
proposamena aztertzea hau bidali aurretik.
Bidalketa deialdia ixteko data baino lehen egingo
da eta behin data hau pasata ez da bidalitako
dokumentazioa zuzentzeko aukerarik izango.
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Europar Proiektuen proposamenekin
arrakasta izateko oinarrizko gomendioak
1.

Proposamena planifikatu eta beharrezkoa den
denbora eman honen prestaketan.

2.	

Proposamena hertsiki deialdira eta lan-programaren
gaietara egokitu.

3.	

Berritu

4.	

Partzuergo orekatua eta egokia lortu lana burutu ahal
izateko.

5.	

Europar batasunerako balio erantsia eskaini.

6.	

Ekintza eta kostuen arteko koherentzia zehaztu

7.

Proiektuaren gauzapena bermatzeko Kudeaketa
egitura egokia diseinatu.

8.	

Emaitzen ustiaketa egiteko asmoa azaldu.

9.	

Proposamen labur eta irakurterrazak landu.

10. Dokumentazioa zehaztutako epeen barruan aurkeztu.

Ekiditu beharreko akatsak
1.	

Finantzaketan soilik pentsatzea

2.

Baterako finantzaketa dela ez gogoratzea

3.	

Arazo edo beharren konponketarako
lan ez egitea

4.	

Aurkeztutako proiektuen gaineko ardura ez hartzea

5.	

Oinarrizko beharrak konpondu nahi izatea

6.

Ingurunea zehaztasunez ez ezagutzea.
Europan ari gara lanean

7.

Trebatutako lan-talde bat ez izatea

8.

Taldean egindako lana aintzat ez hartzea

9.

Nahiz eta txikiak izan, arriskuak ez hartzea

10.	 Mundua aldatu dela ez ulertzea edo Europan ez
inbertitzea
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Laburpen taula
Europar proiektu baten
kudeaketarako gakoak

Gauzatzea,
ideatik
proiektura
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Proiektuaren
diseinua
prestaketa

Kudeaketa
eta gauzatzea
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Proiektuaren
itxiera,
amaierako
ebaluazioa

bizkaiko foru aldundia

Gauzatzea: ideiatik proiektura
Beharren identifikazioa
Deialdia baino lehen identifikatutako problematika zehatz batetik abiatuta beharren identifikazioa
Proiektuaren ideia udal estrategiarekin bat dator eta beharrezkoa den babes politikoa du.
Identifikatutako beharrek europar dimentsio bat izan dezakete.
Aukera teknikoak, giza-aukerak eta finantza-aukerak
Laburpen dokumentuak hasierako ideia, europar deialdiaren egokitasuna eta honek guztiak suposatuko
dituen betebehar teknikoak jasotzen ditu.
Erkidegoko baterako finantzaketa
Hasierako analisiak deialdia egiten duen erakundearen eta deialdiaren oinarrizko baldintzen gaineko
informazioa ematen du.
Proiektuaren ideia bat dator deialdia eratortzen den erkidegoko politikekin.
Proiektuaren ideia deialdia egiten duen erakundearekin kontsultatu da.
Kanpo aholkularitza aurreikusita dago.
Proiektuaren fitxa
Proiektuaren fitxak proiektuaren elementurik garrantzitsuenak laburtzen ditu eta proiektuaren europar
dimentsioan pentsatuz idazten da.
Atal desberdinen osatzen da eta, horrela, kideen bilaketarako zein bitartekoei ideia aurkezteko erabil daiteke.

Proiektuaren diseinua eta prestaketa
Dokumentazioaren berrikusketa eta kontrola
Deialdiaren dokumentazioaren berrikusketak inprimakia eta honekin batera den bestelako dokumentazioa
hartzen du bere gain (gidak, datu baseak, etab...)
Berrikusketak deialdia eratortzen den europar politikekin lotzea ahalbidetzen digu.
Partaide taldearen osaketa
Proiektuak kide tipologia desberdinak aurreikusten du (nagusiak, tokikoak, etab...).
Bazkideen bilaketa denborarekin egin behar da eta informazio egokia ematen du.
Proiekturako egokien diren kideen hautaketa aldez aurretik zehaztutako eta proiekturako, honen
edukietarako eta kideen funtziotarako egokiak diren irizpide batzuen arabera gauzatzen da.
Lobby
Lobby ekintzak proiektua aurkeztu baino lehen egingo dira eta proiektua finantzaketa ildoarekin bat egiten
duen ala ez jakiteko egiten dira.
Prestaketa teknikoa
Amankomuneko helburu eragile bati lotutako jarduerak lan multzoen inguruan biltzen dira.
Kideen artean egiten den atazen banaketa hauen gaitasun teknikoa, esperientzia eta interesen arabera
egiten da.
Aurreikusitako emaitzak modu errazean lotu daitezke aurreikusitako helburu eta ekintzekin.
Idazketak deialdian eta inprimakian eskatzen diren formatu eta hizkuntza errespetatzen ditu.
Inprimakian diren atal guztiak bete behar dira, galdera guztiei erantzunez eta beharrezkoak diren datu
guztiak emanez.
Aurrekontua bat dator lan plangintzarekin, arrazoizkokostuak zehazten ditu eta bideragarria eta errealista
da.
Aurrekontuan azaltzen diren gastuak hautagarriak dira deialdiko arautegiaren arabera.
Kideen arteko kostuen banaketa lan multzo desberdinetan bakoitzak duen arduraren arabera zehazten da.
Jarraipenerako sistemak kideen arteko ardurak eta erabiliko diren medioak zehazten ditu.
Aurkezpena garaiz eta forman
Aurkeztu behar den dokumentazioa deialdian den egiaztapen zerrendaren arabera beteta dago.
Aurkezpena muga-eguna eta aurkezpenerako moduak errespetatuz egin da.
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Kudeaketa eta gauzatzea (1)
Itxaronaldiaren kudeaketa
Europako Batzordeak proiektuaren erreferentzia zenbakiaren berri eman du.
Proposamenaren ebaluazio prozesuaren jarraipena aldian behin egiten da.
Kideei, puntualki, hautaketa prozesuan diren aurrerapenen berri ematen zaie.
Onarpen edo ukapenaren inguruko informazioa kideei bidaltzen zaie dokumentu ofizialekin batera.
Proiektua abian jarri
Onarpenerako baldintzek jatorrizko proposamenean aldaketak egin behar diren ala ez adierazten dute.
Kideek onarpenaren baldintzak ezagutzen dituzte eta kontratuaren negoziazioan inplikatzen dira.
Kide guztiek ezagutzen dituzte kontratuaren baldintza tekniko, finantziero eta legalak.
Kudeaketa organoetan erabaki politiko, zuzendaritza-erabaki eta erabaki teknikoen instantziak aurreikusten
dira.
Proiektuko zuzendariak lankidetza proiektu transnazional bat kudeatzeko trebetasunak ditu.
Kideen arteko akordioak argi eta garbi zehazten ditu ardurak eta kideen arteko harremanak lan plangintzari
jarraiki.
Kideen arteko akordioak lana errazteko alde kultural eta soziolinguistikoak aintzat hartzen ditu.
Sustapenerako bilera proiektuaren hasierarako aurreikusten da.
Lan plangintzaren jarraipena
Jarraipenerako sistemak proiektuaren eta liderra-kideak aldebiko harremanen kontrol orokorra bermatzen
du.
Europar Batzordera bidali behar duren aldizkako txostenak elikatzeko behar diren datuak eskuratzea
ahalbidetzen du.
Adierazleek gauzatzea, emaitzak eta eragina ebaluatzen dute.
Adierazleak kuantitatiboak zein kualitatiboak dira.
Jarraipena kide guztiek erabil dezaketen metodo baten bidez gauzatzen da.
Jarraipen sistemak hasierako lan plangintzan izan daitezkeen desbideraketak antzematen laguntzen du.
Finantza kudeaketa eta ziurtapenak
Gastuek hautagarritasun arauak betetzen dituzte.
Proiektuaren partidetara behar bezala egozten dira eta hauetako bakoitzaren aurrekontuan den
erabilgarritasunaren aldizkako jarraipena egiten da.
Gastuen frogagiriek kontu-ikuskaritzaren pista identifikatzea ahalbidetzen dute eta proiektuaren jarduerekin
erlaziona daitezke modu argian.
Finantza zirkuituak liderra eta kideen arteko zuriketa, kobraketa eta ordainketa prozedurak argi zehazten
ditu.
Aurrekontu aldaketak partiden arteko malgutasun ehunekoak eta Batzordeak egin beharreko onarpen
baldintzak aztertu ondoren egiten dira.
Komunikazio eta zabalkunde estrategia
Zabalkundea ez da ekintza puntualen multzo bat bezala planteatzen, baizik eta proiektuaren zehar egin
beharreko etengabeko estrategia bat bezala.
Garatu beharreko ekintzak komunikazio plan batean islatzen dira.
Komunikazio eta zabalkunde jarduerak etengabe eta modu parte-hartzailean planteatzen dira.
Zabalkunde estrategiak talde objektiboak eta hauetako bakoitzarekin erabili behar diren berariazko kanalak
identifikatzen ditu.
Kideek aktiboki hartzen duten parte zabalkundean, komunikazioan eta izan daitezkeen onuradunen
inplikazioan.
Zabalkundea eta komunikazioa proiektuaren efektu biderkatzailea eta jasangarritasuna handitzeko diseinatu
dira.
Erkidegoko baterako finantzaketaren erreferentzia zabalkunde eta komunikazio ekintza guztietan azaltzen
da.
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Kudeaketa eta gauzatzea (2)
Dokumentazio-kudeaketa eta artxiboa
Proiektuaren artxiboak liderrak eta kideek sortutako dokumentazio guztia hartzen du bere gain.
Artxiboak finantzaketa dokumentazioa, dokumentazio teknikoa eta dokumentazio administratiboa bereizten
ditu.
Dokumentazioa, gutxienez, Batzordearekin sinatutako kontratuan zehazten den muga-eguneraino gordeko
da.
Proiektuaren ebaluazioa
Ebaluazioa proiektu osoan zehar garatu beharreko etengabeko prozesu bat bezala planteatzen da.
Ebaluazioa barne-mailan burutzen da kide guztien parte-hartze aktiboarekin eta kanpo-mailan
azpikontratazioen bidez.
Ebaluaziorako metodoak proiektuaren jarduerak berrorientatzea ahalbidetzen du, beharrezkoa bada.
Ebaluazioa proiektuaren jarraipenarekin eta aldizkako txostenekin erlazionatzen da.

Proiektuaren itxiera – Amaierako ebaluazioa
Amaierako ebaluazioa
Ebaluazioak hasierako helburuen eta proiektuaren eraginaren betetze maila aztertzen du.
Ebaluazioak aldagarri kuantitatibo eta kualitatiboak aintzat hartzen ditu.
Amaierako txostena
Amaierako txostenak programan proposatutako modeloaren egitura eta atalak errespetatzen ditu.
Hasierako proposamena gauzatu diren jarduerekin eta lortutako emaitzekin lotzen du.
Amaierako txosten teknikoa bat dator amaierako finantza txostenarekin eta bere ulermena errazten duen
dokumentazio gehigarria gaineratzen du.
Jasangarritasuna eta trebakuntza
Proiektuaren eta bere emaitzen jasangarritasuna bere jasangarritasun tekniko eta finantzieroaren
analisiaren bidez gauzatzen da.
Proiektuaren analisiak lortutako trebakuntzak kapitalizatzea ahalbidetzen du etorkizunean izan daitezkeen
proiektu transnazionalen parte-hartzetan aplikatzeko.
Jabetza intelektuala eta emaitzen ustiaketa
Proiektuaren jarduerek jabetza intelektualerako eta/edo ustiaketa ekonomikorako akordiotara iristeko
aukera ematen duten produktuak identifikatzen ditu.
Jabetza intelektualaren inguruko akordioek kide desberdinen arteko erabilera zehaztapenak zehazten
dituzte.
Ustiaketa ekonomikoaren inguruko akordioek kide desberdinen arteko erabilera zehaztapenak zehazten
dituzte.
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Glosarioa
Erreferentziazko
terminoak
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Adierazleak
Proiektua bere alderdi desberdinetan (onuradunak, kalitatea, kantitatea, denbora,
etab...) izaten ari den eragina azaldu eta
kuantifikatzeko asmoa duten datuak.
Akronimo
Proiektuaren izen laburtua bere ulermena
eta identifikazioa errazteko. Izen osoaren
inizialetan, zenbait silabatan edota proiektuaren esanahia adierazten duen eta gogora–tzeko erraza den espresioren batean
oinarri daiteke.
Aurrekontu desbideraketak
Proiektuaren une zehatz batean gastu moduan aurreikusitako kopuruaren eta benetan
burututako gastuaren arteko aldeak.
Aurrekontu kontrola
Sail kontu desberdinen gastu erritmoa eta, une
zehatz batean, proiekturako aurreikusitako
aurrekontu eta benetazko gastuen artean den
desbiderapena ezagutzeko mekanismoak.
Aurrekontu kontrola garrantzitsua da proiektuaren altxortegia dirulaguntzaren atal desberdinen kobrantzarekiko (ordainketa partzialak)
aurreikusi ahal izateko eta Batzordeari garaiz
informatu ahal izateko.

Baliabideen esleipena
Proiektua osatzen duten ekintza desberdinen
artean diren baliabide desberdinen banaketa. Baliabideen esleipenak diren baliabideen
erabilera ahalik eta eraginkorrena lortzea du
helburu.

Baterako finantzaketa  
Proiektuaren finantzaketa erakunde
desberdinen aldetik. Europar Batasunak
batera finantzatzen dituen proiektuek
bazkideen aldetik baterako finantzaketa
ehuneko zehatz bat eskatzen ohi dute.
Berrikuntza
Aurkezten dire proiektuetan neurri, eduki eta/
edo metodo berriak barneratzea proiektuaren
esparruan politiken aldaketak susper
dezaketen formula berriak esperimentatzeko.
Bideragarritasun azterlana
Proiektuaren ezaugarri tekniko, ekonomiko
eta finantzieroen inguruko aurretiko azterlana
honen gauzatze eta arrakasta aukerak
zehazteko

Denbora orrialdeak
Dedikazio orrialdeak izenarekin ere ezagutzen
dira. Proiektuaren jarduera bakoitzari taldeak
zein nolako dedikazioa (denbora) eskaintzen
dion adierazten duen dokumentua da.
Denbora orrialdeak aurrekontu kontrolerako
oinarrizko elementuak dira eta, gainera,
bazkideen langile gastuen zuriketa egiteko
ezinbestekoak dira.

Efektu biderkatzailea
Proiektu batek duen eraginaren handipena
eskala handian egindako zabalkundeari esker.
Emaitzen transferentzia
Proiektuaren gauzatzearekin lortutako
jarduera, ikuspegi, metodo eta emaitza
ingurune orokorragoei transferentzia.

Barne kontrola
Bazkide bakoitzaren jardueren baliabide
eta emaitzen erabilera zuzena egiaztatzeko
diren kontrolerako mekanismoak. Barreiatze
dgeografikoa dela eta, proiektu transnazionak gauzatzerakoan beharrezkoa da barne
kontrolerako mekanismo esplizituak izatea.

Eragina
Eraginak proiektuaren garapenetik eta epe
luzera ikus daitezkeen eratorritako lorpenei
egiten die erreferentzia. Eragina neurtzea
lortutakoa zehaztea litzateke.
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Europar finantzaketaren ehunekoa
Europako funtsek proiektuaren kostu osotik
jartzen duten ehunekoa.
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GANTT Diagrama
Proiektu bateko ataza bakoitza bere iraupenarekiko luzera proportzionala duen barra
horizontal baten bidez islatzen da, ataza bakoitzaren hasiera eta amaiera datak ere azaltzen
direlarik.
Gastu hautagarriak
Europar Batasuneko finantza-tresnek finantza
dezaketen gastuak.
Gastu orokorrak
Proiektu transnazional bat abian jartzeko
oinarrizko sailei dagozkien gastuak. Jarduera
zehatz bati egotzi edo esleitu ezin zaizkion
gastuak dira. Hauen artean aurkituko lirateke,
adibidez, lokalak, laguntza juridikoa, telefonoa,
faxa, bulego materiala, etab...
Gauza bidezko ekarpena
Proiektuaren prestaketarako egiten den
ekarpena, baina zuzenean dirua ordaindu
beharrean, erabilgarri diren ondasun edo
zerbitzuen bidez egiten dena. Proiektu transnazionaletan oso adibide arrunta izaten ohi da
langile propioen ekarpena edo aldi baterako
erabilerarako azpiegituren ekarpena.

Harremanetarako Gune Nazionalak
(NCP ingelesez)  
Ofizialki, programa zehatz batean eta Estatu
batean orientazioa, informazio praktikoa eta
era guztietako laguntza eskaini behar duten
pertsonak dira. Zenbait programetan, esparruka espezializatutako NCPak daude.
Hautagarritasunerako aldia
Denbora epea non burututako gastuak
proiektuaren garapenaren barruan justifika
daitezkeen eta erkidego funtsen bidez
baterako finantzaketa eskura dezake.
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Ibilbide kritikoa
Aurreikusitako epean amaitu ahal izateko
proiektu batean amaitu behar diren jardueren
multzoa. Ibilbide kritikoan sartutako jarduera
guztiak, era berean, ezinbestekoak dira eta
hauetako batean eman daitekeen edozein
atzerapen amaiera datan eragiten du.

Jarduerak/Ekintzak
Egin beharreko lana banatzen den zati zehatz
bakoitza eta emaitza konkretu batekin amaitzen dena.
Jardueren egutegia
Proiektuaren ekintzen banaketa denboraldi
zehatzetan. Eskematikoki irudikatu egiten da
taula batean, ardatz horizontalean denbora
unitateak azaltzen direlarik eta ardatz
bertikalean, berriz, ekintzak.
Jarraipen txostenak
Magnitude desberdinetan proiektu
transnazional baten garapena jasotzen duten
aldizkako txostenak: emaitza partzialak,
aurrekontu kontrola, sortutako arazoak, etab...
Funtsezkoa da jarraipen txostenen lanketa
aurreikustea proiektuan izan daitezkeen
gorabeherak ezagutzeko eta garaiz erantzun
ahal izateko. Normalean, Europako Batzordeak
hauek exijitzen ditu bere deialdietan.

Kide liderra
Erkidego dirulaguntzaren kide onuraduna eta
proiektua gauzatu beharraren arduraduna. Era
berean, europar erakundeen aurrean erkidego
funtsak modu zuzenean erabili direla bermatu
behar du, hauen aurrean proiektuaren
administrazio eta finantza arduraduna
izango delarik. Orokorrean, proiektuaren
Zuzendaritza Batzordearen buru ere izango da
eta koordinazio orokorraz arduratzen da.

europar proiektuen kudeaketarako eskuliburua

bizkaiko foru aldundia

Kide nagusia
Lanaren antolaketa eta dagokion eskualdean
tokiko lankidetzaren erakunde arduraduna.
Proiektuaren Zuzendaritza Batzordeko kidea
da eta oinarrizko erabakietan hartzen du
parte. Era berean, arduradun eta bestelako
kideekin den harremanaz arduratzen da.
Know-how (savoir faire)
Proiektu baten gauzatzerako beharrazkoak
diren ezagutza eta trebetasunei erreferentzia
egiten dien erabilera arrunteko anglizismoa.
Know-How delakoa, orokorrean, antzeko
atazak eginez eta esperientziaren bidez lortzen
da.
Konpromiso gutuna
Dokumentu honen bidez, bazkideek
proiektuan parte-hartzeko konpromisoa
hartzen dute eta parte-hartze horren
zehaztapenak ere definitzen dituzte.
Proiektuaren izena, sustatzailea, aurkezten
den programa, gutuna sinatzen duen
bazkide bakoitzaren zeregina eta baterako
finantzaketarako konpromisoa azaltzen ohi
dira bertan.
Kontu-ikuskaritzako aztarna
Proiektuen kontu-ikuskaritzak diru-sarrerak
eta gastuak erakundearen kontabilitatean
behar bezala erregistratuta daudela eta
gastuen ziurtapenean adierazita daudela
egiaztatzen du. Eragiketa guztietarako
burututako kontratu eta ordaindutako
fakturen dokumentazio frogagarriaren
lokalizazio argia eta eraginkorra dagoela ere
egiaztatzen du.
Kostua
Proiektua gauzatu ahal izateko erabilitako
baliabide guztien bihurtzea monetaunitateetara.
Kronograma
Bere iraupenean zehar burutu behar diren
ekintza edo jardueren denboraren araberako
banaketa azaltzen duen eskema, grafiko edo
taula.
Kudeaketa buruzagitza
Estatu kideek eta Europako Batzordeak
izendatutako organoa eta Programa Eragile
bakoitzaren kudeaketa eta betearazpenaren
ardura duena.
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Laguntza teknikorako bulegoa
Programa zehatz batean parte hartzen dutenei
laguntza emateko ardura duten erakundeak
izateaz gain, proiektu transnazionalen kalitatea
kontrolatzen dute Europako Batzordearentzat.
Izan ere, proiektuaren garapenean sor
saitezkeen arazoei erantzuteko lan taldea
laguntzeko prest diren aholkularitza
espezializatuak dira.
Lan sortak (workpackages)  
Proiektua osatzen duten jarduerak biltzeko
prozedura baliabideen esleipen eraginkorra
hobetzeko. Lan multzoen sormena,
normalean, hauen gauzatzerako erabiltzen
diren baliabideen antzekotasunaren arabera
burutzen da.
Lanaren banakapen egiturak (LBE)  
Proiektu baten helburuak lortzeko burutu
behar diren jarduera eta ekintzak antolatzeko
eta hierarkizatzeko diseinatutako tresna.
Ekintza guztien identifikazioak beharrezkoak
diren baliabideak, iraupena eta proiektuaren
aurrekontua zehaztasun handiagoz
balioztatzea ahalbidetzen du.
Lankidetza  
Elkarretaratzea. Proiektu transnazional batean
parte-hartzen duten kideak definitzen dituen
terminoa.
Liderra
Proiektu transnazionalen testuinguruan,
erakunde liderra finantzatzaileen aurrean
proiektuaren ardura bere gain hartzen duena
da. Ardura honek, proiektuaren sustapena,
koordinazioa eta gauzatze zuzena ezezik,
finantza-baliabideen erabilera zuzena ere
suposatzen du.
Lobby  
Proiektu batean parte-hartzeko aldez aurreko
jarrera ezagutzeko asmoz proiektu hau
finantza dezaketen erakunde guztiei proiektua
azaltzeko egiten diren jarduerei erreferentzia
egiten dien erabilera arrunteko anglizismoa.
Influentzien erabilerarekin nahastu ohi izan
denez konnotazio negatiboa duen hitza izan
arren, balizko finantzatzaileek proiektuaren
aurrean duten jarrera ezagutzeko balio duen
jarduera positiboa da.
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Muga-eguna (edo deadline)
Deialdia burutu duen erakundearen aurrean
proiektuak aurkezteko azken eguna. Deialdian
zehazten da.

Officer
Deialdi zehatz baten inguruan orientazioa
eskatzeko Europako Batzordeko funtzionario
hauengana jo ahal da.
Onargarritasunerako irizpideak
Finantzagarri diren proiektuen hautaketa
prozesuan Europar Batasuneko finantza
tresnengatik onartuta izateko proiektu batek
bete behar dituen gutxieneko ezaugarriak,
arauak eta prozedurak.
Onuradun  
Proiektuaren gauzatzea dela eta eragin zuzena
edo zeharkakoa jasotzen duen pertsona edo
erakunde taldea.
Osagarritasuna  
Proiektuaren barruan abian jarritako
ekintzen balio erantsia bestelako finantzaketa
lerroetara egokitutako proiektuen helburu,
jarduera edo emaitzen ustiapenaren bidez.

Parte-hartzaileak  
Proiektuaren garapenean nolabaiteko interesa
duten erakunde, instituzio eta gizatalde
guztiak. Ingelesezko ‘stakeholders’ hitzaren
sinonimotzat har daiteke.
Partzuergoa
Zenbait proposamenek parte-hartzaile kopuru
zehatz bat eskatzen dute (normalean, hiru
bazkide edo gehiago). Proiektuan lan egiteko
akordiora iristen diren alderdiek ‘partzuergoa’
delakoa osatuko lukete.
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Partzuergorako akordioa
Proiektuaren koordinatzaileak eta bazkide
guztiek sinatzen duten dokumentua
dirulaguntza akordioan jasotzen ez diren
kudeaketa alderdi guztiak arautzeko.
PERT diagrama
Kontzeptu edo jarduerak erlazionatzen ditu
proiektuaren bide kritikoa ikusi ahal izateko.
PERT diagrama batean, laukizuzen edo nodo
bakoitzak ataza bat adierazten du eta atazen
arteko loturek, menpekotasunak.
Proiektu aintzindaria
Modu esperimentalean burutzen den
proiektua etorkizunean arazo zehatz baten
aurrean adibide gisa baliogarri izan dadin.
Proiektu taldea
Dedikazio maila desberdinak izanik,
proiektu transnazionalen prestaketan partehartzen duen pertsona taldea. Proiektu
hauen konplexutasuna dela eta, taldea
espezializatutako azpi-talde desberdinetaz
osatuta egon daiteke.
Proiektu transnazionalaren
kontu-ikuskaritza
Proiektuaren gauzapenerako bideratutako
baliabideen inplementazioan legaltasun eta
erregulartasunaren egiaztapena. Proiektu
transnazionalen ezaugarri propioak direla
eta, hauen inguruko informazio finantzieroa,
normalean, proiektua osatzen duten
kide bakoitzaren kontabilitate propioan
sakabanatuta aurkitzen da. Horregatik,
proiektuaren kontu-ikuskaritza kontuikuskaritza munduan bazkide bakoitzaren
kontuen berrikuste mugatua bezala ezagutzen
ohi den horretan oinarritzen da (ez da
erakunde osoa berrikusten, proiektuari
dagozkion idazpenak baizik).
Proiektuaren aurrekontua
Proiektua gauzatzeko egin beharreko gastuen
aurreikuspena, egutegiaren baitan eta gastu
motaren baitan sailkatuta.
Proiektuaren hautagarritasun irizpideak  
Programa hauen esparruan finantzaketa lortu
ahal izateko proiektu batek bete behar dituen
ezaugarriak, arauak eta prozedurak definitzen
dituen EB-ko programa desberdinek zehazten
dituzten irizpideak.
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Proiektuaren zehaztapenak
Helburuak definitu zituzten arduradunek
proiektuaren emaitzari eskatu ahal dizkioten
ezaugarriak. Proiektuaren zehaztapenek argiak
eta zehatzak izan behar dute, bere erdiespen
maila ziurtasunez baloratu ahal izateko.
Proposamen aukeragarria
Ebaluatua izateko gutxieneko baldintzak
betetzen dituen proposamena, adibidez:
muga-eguna baino lehen eskaera bidaltzea,
gutxieneko parte-hartzaile kopurua betetzea,
osorik egotea eta deialdiaren irismen barruan
izatea.

Zabalkundea   
Proiektuan lortutako emaitzak ezagutzera
emateko bideratzen diren ekintza guztien
multzoa. Zabalkundea bide desberidnetatik
buru daiteke: argitarapenak, web orrialdeak,
multimedia ekoizpenak, jardunaldiak,sare
sektorialak, etab...
Zeharkakotasuna
Proiektu batek proposamena aurkeztu nahi
den esparruaren barruan erkidego programa
berean aurreikusitako bestelako jarduerekin
dituen lan edo lankidetza loturak.

Sustatzailea
Proiektua bere hastepen faseetan sustatzen
duen kidea. Normalean kide liderra ere izango
da.

Toki baterako finantzaketaren ehunekoa  
Kideek edo erakunde elkartekideek
proiektuaren kostu osotik jartzen duten
ehunekoa.
Tokiko kidea
Proiektu transnazional batean parte-hartzen
duen kidea bere eragin esparruaren garapen
ekonomiko eta sozialaren onurarako eta,
normalean, kide nagusienetako batekin bat
egingo du. Zenbait kasutan, proiektuaren bere
eskualdeko tokiko Zuzendaritza Batzordeko
kide ere izan daiteke. Ehuneko batean
proiektua finantzatzen du. Definizio honen
barruan ez direa sartzen aditu moduan parte
hartzen duten edota onuradunei zerbitzu
zehatzak eskaintzen dizkieten pertsona edo
erakundeak.
Transnazionalitatea
Nazionalitate desberdineko kideen partehartzea (bereziki Europar Batasunekoak
baina beste herrialde batzuetakoak ere izan
daitezke) kide hauetako batek sustatutako
proiektu amankomun batean.
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Bizkaiko Foru Aldundia: http://www.bizkaia.net/
Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila: http://www.bizkaia.net/home2/Gaias/
DetalleDepartamento.asp?tem_codigo=4&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=4&codpath_biz=4
Gaztebizz: http://www.gaztebizz.com/
Bizkaiko Foru Aldundia. Europako Gaiak: http://www.bizkaia.net/Ogasuna/europa/index_
asuntos_europeos.asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=7780&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_
biz=5|7780
Euskadiko Ordezkaritza Bruselan: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subapres/es/
Europar Batasuna: http://europa.eu/index_es.htm
Europako Batzordea: http://ec.europa.eu/index_es.htm
Europako Batzordea – Ordezkaritza Espainian: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
Europako Parlamentua: http://www.europarl.europa.eu/news/es
Europako Parlamentua – Informazio bulegoa Espainian: http://www.europarl.es/
Europar Batasuneko Kontseilua: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1&lang=es
Kontseilu Europearra: http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=es
Europako Inbertsio Bankua (EIB): http://www.eib.org/
Europako Banku Zentrala: http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
Justizia Auzitegia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Europako Arartekoa: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala (EBAO): http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
Zure Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
EURES Sarea – Mugikortasun profesionalerako europar ataria: https://ec.europa.eu/eures/
home.jsp?lang=es
SALTO – YOUTH: “GAZTERIA programaren esparruan laguntza, Ikaskuntza Aurreratua eta
Trebakuntza Aukerak”. https://www.salto-youth.net/
Gazteriaren Europar Foroa: http://www.youthforum.org/
ERYICA – Gazteentzako aholkularitza eta informazio zerbitzuen europar sarea: http://eryica.
org/
Europa 2020 Estrategia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FI
N:ES:PDF
Gazteak Ekinean ekimen enblematikoa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=C
OM:2010:0477:FIN:ES:PDF
2014-2020 Urte anitzeko Finantza-esparruan diren programen zerrenda:
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
2014-2020 Urte anitzeko Finantza-esparruaren akordioa.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:ES:PDF
Europar Batasunerako Estatu-Idazkaritza: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/
FuncionesEstructura/Organigrama/Paginas/SecretariaDeEstadoParaLaUnionEuropea.aspx
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