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 (ID1) INGURUNE DIGITALERAKO EUSKARAZKO EGITASMO BERRIAK SORTZEA:
EGISTASMOAREN DESKRIPZIOA
1. EGITASMOAREN IZENA (gehienez ere 5 hitz)
DEPARTAMENTO DE CULTURA ,
Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA
SAILA
 
OHARRAK:
 
1. Eranskin honetarako, EGITASMOA da: webgunea edo beste formatu berritzaileren bat, edo APP bat; eta beti ere BERRIA (deialdiaren urtean merkaturatuko dena)
2. Eranskin honetako atal guztiak bete behar dira. Atalen batean informazioa falta bada, egitasmoak ez du punturik jasoko horri dagokion irizpidean
3. Gogoan hartu:- Eranskin honetan eman beharreko informazioa euskaraz garatutako lanen/atalen deskripzioari lotuta dago.- Eranskin honetan deskribatutakoak diru-laguntza deialdiaren urtean egin beharrekoak dira, eta beraz, diru-laguntza justifikatzeko orduan eranskin honetan zehaztutako lanak eginda dauden begiratuko da.
2. EGITASMOAREN HELBURUA
2.1.- Aukeratu helburu orokorra: 
2.3.- Egitasmoaren hizkuntza(k). Aukeratu:
3. EGITASMOAREN KALITATEA ETA EGOKITASUNA
 
3.1.- BERRIKUNTZA
Euskaraz badago antzeko egitasmorik?
 3.2.- ERABILGARRITASUNA
 
-       Egitasmoaren helburua mugikorrerako aplikazio bat sortzea denean (APP), eman gailuei buruzko informazioa:
Aplikazioa honako gailu hauetan erabili/ikusi ahal izango da: 
 
SMARTPHONETAN:
 
TABLETETAN:
 
ORDENAGAILUETAN (PC):
 
-     Zerbitzu eta funtzionalitateak. Markatu zein zerbitzu/funtzionalitate izango dituen egitasmoak, eta azaldu horien ezaugarri nagusiak:
 3.3.- DISEINUA
 
3.4.- EDUKIAK         
 Aipatu zein eduki-mota egongo den egistamoan, baita urte honetan argitaratu beharreko kopuruak ere:
- Eduki propioak (entitateak edo enpresak berariaz egitasmorako sortutako euskarazko edukiak direnean):
EDUKI- MOTA
KOPURUA (DEIALDIAREN URTEAN)
OHARRAK
 
- Beste egitasmo batzuetarako egindako edukiak (beste batzuek egindakoak edota norberak beste egitasmo batzuetarako egindakoak partekatzen direnean, edo digitalizatzen direnean)
EDUKI- MOTA
KOPURUA (DEIALDIAREN URTEAN)
OHARRAK
3.5.- EGITASMOAREN EDOTA EDUKIEN EGUNERATZE-MAIZTASUNA
*Oharra: bi atal bereizten dira: lehenengoan, webgune edo APParen plataforma, sistema, egitura... eguneratzeko plana zehaztu behar da; bigarrenean, edukiak webgunera edo AAPra igotzeko maiztasuna zehaztu behar da.
 
-        Edukien eguneratze-maiztasuna. 
Zenbatean behin sartuko dira euskarazko eduki berriak egitasmoan?
 
3.6.- EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA
 
3.7.- SUSTAPENA
4. EUSKARAREN ERABILERA INGURUNE DIGITALEAN BULTZATZEKO ERAGINGARRITASUNA
-   Nori zuzenduta dago?
5. EDUKIEN ETA SOFTWAREAREN LIZENTZIA
 
EDUKIAK:
 
SOFTWAREA:
Eranskin honetako informazioaz gain, egitasmoa baloratzeko eta puntuatzeko jarraian datozen dokumentu hauek ere kontuan hartuko dira eta, beraz,  aurkeztu egin behar dituzu eskabidearekin batera:
-Egitasmoaren prototipoa: Egingo den egitasmoaren prototipoa, diseinua eta oinarrizko funtzionalitateak baloratu ahal izateko. Pantailen kapturak eta azalpen testuak erabiliz, egitasmoaren portaera azalduko duen Word edo Pdf formatuko dokumentua erantsiko da.- Edukien lagina: Euskarazko edukien lagina, edukiak baloratu ahal izateko. Laginak gutxienez 10.000 karaktere izango ditu, tarteak barne. Informazioa, Word edo Pdf dokumentu batean jaso eta erantsiko da.- Egitasmoaren edukien  lizentziari buruz eta softwarearen eskuragarritasunari buruz erabiliko den politika edo arauei buruzko testua (lekua izan beharko du egitasmoan, eta erabiltzaileen esku egon beharko da, edonork eskuratzeko moduan). Word edo Pdf dokumentu batean aurkeztuko da.
 
Horrez gain, gogoratu:
 
- Egitasmoaren AURREKONTUA ere aurkeztu behar duzu eskabidearekin batera (aurrekontua.pdf).
 
- Edukietako bakoitzak (idatzizko albisteek, erreportajeek, audioek, bideoek…) argitaratze-data izan beharko du, edozeinek edozein unetan ikusteko moduan.
 
- Webguneek bisita eta bisitariak neurtzeko neurgailua eduki behar dute. Neurgailuak honako baldintza hauek bete beharko ditu:
○ argi bereizita agertu beharko dira gutxienez honako datu hauek: bisitak («saioak») eta bisitariak («erabiltzaileak»), hilabeteka eta urteka.
○ hizkuntza bat baino gehiagoko webguneetan, argi bereizita agertu beharko dira hizkuntza bakoitzean izandako bisitak («saioak») eta bisitariak («erabiltzaileak»). Gainera, hizkuntza bakoitzeko edukia URL bidez bereizteko aukera izan beharko da.
Datuak modu horretan zehaztuta ez datozen kasuetan, egitasmoak ez du punturik jasoko atal horretan.  
Neurgailua ezarrita egoteko azken eguna urteko azken eguna izango da. Hortaz, diru-laguntzaren justifikazio sasoian, enpresa eskatzaileak neurgailuak ematen dituen datuei buruzko txostena aurkeztuko dio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari, eta neurgailurako sarbidea ere eman beharko dio. Gutxienez, abenduaren 31tik aurrerako datuak ikusi ahal izango dira.
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