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BESTELAKO XEDAPENAK
GARAPENERAKO LANKIDETZAREN EUSKAL AGENTZIA

4797
EBAZPENA, 2013ko urriaren 29koa, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2013rako 

Garapen Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko sei beketarako deialdia egiten 
duena.

Garapen Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko bekak arautzen dituen ekaina-
ren 17ko 138/1997 Dekretuak (1997-07-02ko EHAA, 125 zk.), bere 2.1. artikuluan, ezartzen du 
Lehendakaritzako idazkariak egindako deialdiaren bidez beka horiek urtero deituko direla, eta 
kasu guztietan seinalatu beharko direla deialdiaren helburua, bekaren iraupena, beken zuzkidura 
eta ordainketa, eskabideak aurkezteko tokia eta epea, eskabide-ereduak eta esleipena. Hala-
ber, Dekretuaren 11.1 artikuluak Lehendakaritzako idazkariak erabakiaren bidez bekak esleituko 
dituela.

Deialdi hau egiteko eskumenari dagokionez, eta ondoko dekretu hauek aplikatuaz: Euskal Auto-
nomia Erkidegoaren Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatu eta horien egitekoak eta 
jardun-arloak finkatzen dituen abenduaren 15eko 20/2012 Dekretua, lehendakariarena; eta Lehen-
dakaritzaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen dituen apirilaren 9ko 187/2013 Dekretua; 
Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia da eskumen hori duen agintaritza.

Hala ere, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako zuzendariak erabakiko du nola 
kudeatu aipatutako laguntzak eta arlo honetan eman beharko diren ebazpenak. Horretarako, bi 
lege-xedapen hauek beteko ditu: batetik, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia sortu eta 
arautzen duen ekainaren 19ko 5/2008 Legearen 11.2 artikulua, eta bestetik, Garapenerako Lan-
kidetzaren Euskal Agentziaren antolaketa eta funtzionamenduko Erregelamendua onartzen duen 
martxoaren 23ko 95/2010 Dekretuaren 11.1 artikulua.

Azkenik, adierazi behar da deialdi honek Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren oni-
ritzia jaso zuela 2013ko irailaren 12an egindako bilkuran.

Horren arabera, honako hau

EBAZTEN DUT:

Artikulu bakarra.– Deialdia.

Garapen Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko sei bekaren deialdia egitea, 
onartu eta eranskin bakarrean adierazten diren oinarrien arabera.

AZKEN XEDAPENETATIK LEHENENGOA

Ebazpen honetan eta Garapen Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko bekak 
arautzen dituen ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuan aurreikusi ez den guztian, Herri Adminis-
trazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 
Legean xedatutakoa ezarriko da.
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AZKEN XEDAPENETATIK BIGARRENA

Ebazpen honen kontra aukerako berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal zaio Lehendakari-
tzako idazkari nagusiari, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta biharamunean 
hasita hilabeteko epean; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal da Euskal 
Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusian, Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen 
den egunaren biharamunetik aurrera bi hilabeteko epearen barruan.

AZKEN XEDAPENETATIK HIRUGARRENA

Ebazpen hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunaren biharamu-
nean jarriko da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2013ko urriaren 29a.

Kanpo Harremanetarako idazkari nagusia,
MARIAN ELORZA ZUBIRIA.
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ERANSKINA

Garapen-Lankidetzaren Arloan profesionalak espezializatzeko beken 2013ko deialdiaren oina-
rriak.

Lehenengoa.– Beken xedea eta iraupena.

Ebazpen honen xedea Garapen Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko eta 
prestatzeko 2012ko ekitaldirako sei bekaren deialdia egitea da. Bekok garatzeko aldia hamabi 
hilabetekoa da eta, esleitu ondoren, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak zehaztuko du 
noiz hasiko den aldi hori.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziako bulegoetan (Vitoria-Gasteiz) prestatu eta espe-
zializatuko dira beken onuradunak; baina, operatibitatea edo edukiaren mamia dela-eta beste leku 
edo lurralde batzuetan egin behar badira, hala egingo dira.

Bigarrena.– Izapideketa elektronikoa.

Prozedura honen izapide guztiak egiteko, kontsultatzeko eta eskatzeko, interesdunek baliabide 
elektronikoak erabil ditzakete.

Administrazio Elektronikoari buruzko otsailaren 21eko 21/2012 Dekretuaz eta Informatika eta 
Telekomunikazioetako zuzendariarena 2006ko otsailaren 9ko Ebazpenaz erregulatzen da iza-
pideketa elektronikoa. Ebazpen horren bitartez, E-Administraziorako Plataforma Teknologikoa 
–Platea– onartzen da.

Eskabideak, erantzukizunpeko adierazpenak eta gainontzeko ereduak modu presentzialean 
nahiz elektronikoki nola izapidetu jakiteko xehetasunak, egoitza elektroniko honetan eskura dai-
tezke: https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/bek/es

Eskabidea izapidetzeko eta agiriak aurkezteko bide bat edo bestea erabiltzeak, hau da, aurrez 
aurrekoa edo elektronikoa erabiltzeak, ez du behartzen aurrerantzean ere prozedurako gainerako 
izapideak egiteko bide bera erabiltzera, eta edozein momentutan alda daiteke aukeratutako bidea.

Eskabidearen osteko izapideak bide elektronikoz egiteko, egoitza elektronikoa hau erabilia ahal 
izango da:

https://euskadi.net/misgestiones

Hirugarrena.– Eskatzaileek bete beharreko baldintzak.

Ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuko 6.1 artikuluaren arabera eta Eusko Jaurlaritzaren 1998ko 
maiatzaren 19ko Erabakiak ezarritakoa jarraituz, Beka eskatzaileek ondorengo baldintza hauek 
bete beharko dituzte:

1.– Administrazio-egoitza Euskal Autonomi Elkartean edukitzea bekak deitzen diren 2012ko 
urtarrilaren 1a baino lehen.

2.– Lizentziatua izatea. Lehentasuna izango dute Zuzenbide, Ekonomia, Kazetaritza eta Sozio-
logia arlokoek.

3.– Lehendik beka hauek edo Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako 
mota berdina edo antzeko bekarik lortu ez izana.

Laugarrena.– Eskabide-egileentzako betekizunak egiaztatzea.
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Eskabideetan aukera egongo da laguntza eskatzen duenak berariaz onar dezan gainerako 
datuak edo agiriak organo kudeatzaileak lortu edo egiaztatzea, nahiz aurrez aurreko bidea nahiz 
bide elektronikoa erabiltzen duenean, betiere Administrazio Publikoak dituen egiaztatze-, kontro-
latze- eta ikuskatze-ahalmenen kalterik gabe.

Azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretua aplikatuz, honako betekizun hauek egiaztatuko 
dira, eskabidean txertatuko den erantzukizunpeko adierazpen baten bidez:

– Lehenago beka hauen onuraduna ez izatea, ez eta EAEko Aurrekontu Orokorren kargurako 
antzeko bekena ere.

– Diru-laguntza eta laguntza publikoak galarazten dion zigor penalik edo administratiborik ez 
izatea.

Diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko ezgaitzen duen legezko debekurik ez izatea, 
barne direlarik sexu-diskriminazioagatik gertatutakoak.

– Laguntza hauek jasotzeko, indarreango arautegiak ezarritako betekizunak konplitzea.

– Eskabidean eta erantsitako agirietan jasotzen diren datuak egiazkoak izateari buruzko dekla-
razioa.

Bosgarrena.– Diru-zuzkidura eta ordainketa.

1.– Beken diru-zuzkidura honako hau izango da:

a) 18.000 euro Euskal Autonomia Erkidegoan garatu behar diren sei beketako bakoitzarentzat 
(108.000 euro guztira).

b) Halaber, ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuko 3. artikuluko d) letran jasotako prestakuntza 
egiteko aurreikusitako guztizko gastua 10.000 (hamar mila) eurokoa izango da bekadun guztien-
tzat.

2.– Honelako aurrekontu-banaketa izango du kredituak:

a) 30.000 euro 2012ko ekitaldiaren kontura, ordainketa-kreditu gisa, eta

b) 88.000 euro 2013ko ekitaldiaren kontura, konpromiso-kreditu gisa.

3.– Ordainketa:

Beka esleitu ondoren eta aldez aurretik bekadunak onartu eta lanean hasi ostean egingo da 
lehenengo ordainketa, eta bekaren zenbatekoaren % 25 izango da. Bigarren ordainketa bekaren 
zenbatekoaren % 40 izango da, eta beka baliatzen hasten denetik lau hilabete igaro ondoren egingo 
da, aldez aurretik bekadunak bere jardueren garapenari buruzko aldizkako txostena aurkeztu 
badu. Hirugarren ordainketa bekaren zenbatekoaren % 25 izango da, eta bigarren ordainketatik 
sei hilabete igaro ondoren egingo da, bekadunak dagokion aldizkako txostena aurkeztu badu. Lau-
garren eta azken ordainketa bekaren zenbatekoaren % 10 izango da eta ekainaren 17ko 138/1997 
Dekretuaren 3. artikuluko a) idatzi-zatiak aipatzen duen azterlan edo ikerketa lana aurkeztu eta 
onartu ondoren egingo da.

Seigarrena.– Eskabideak aurkeztea.

Oinarri hauen eranskinean ezarritako modeloarekin bat etorriaz, EHAAn ebazpen hau argitaratu 
eta hurrengo egunetik harako hilabeteko epean aurkeztu beharko dira eskabideak, bertatik bertara 
leku hauetan: Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzian, Herritarren Arretatarako Bulegoe-
tan edo Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko 
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azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4 artikuluan aurreikusitako organoetan; betiere inprimaki 
normalizatu behar bezala betetakoaren bidez. Hartarako, helbide elektroniko honetan dago eskura 
eskabide-modeloa: www.elankidetza.euskadi.net

Bestalde, eskabideak bide elektronikoz aurkezteko, euskadi.net-eko egoitza elektroniko hau 
dago: https://euskadi.net/ayuda_subvencion/-/2013/bek/es

Eskatzaileek, eskabidea eta horri erantsitako agiriak euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztu ahal 
izango dituzte. Orobat, prozeduran zehar, eskatzaileak hautatutako hizkuntza erabiliko da, Euska-
raren erabilera normalizatzeari buruzko azaroaren 24ko 10/1982 oinarrizko Legearen 5.2.a eta 6.1 
artikuluetan ezarritakoaren arabera.

Zazpigarrena.– Dokumentazio osagarria.

Eskabidearekin batean honako hauek aurkeztu beharko dira:

a) Identitateari buruzko egiaztagiria.

b) 2013ko urtarrilaren 1a baino lehenagorik EAEko udalerritarik edozeinetan auzotasun admi-
nistratiboa izateari buruzko egiaztagiria.

c) Unibertsitate titulazioa.

d) Curriculum vitae eta expediente akademikoa.

e) Egindako ikasketei eta bekarentzako esanguratsua de esperientzi praktikoari buruzko egiaz-
tagiria.

f) Nortasun-agirirako tamaina duen argazkia.

Zortzigarrena.– Esleitzea eta argitaratzea.

Ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuaren 9. artikuluan aurrez ikusitako Aukeraketa Batzordeak 
bekak nori esleitu proposatu dio Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren Zuzendariari, 
eta hark ebazpenaren bidez esleituko ditu bekok. Ebazpen horrek amaiera emango dio adminis-
trazio-bideari, eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da.

Ebazpen honen babespean aurkeztutako eskabideen ebazpena emateko gehienezko epea 
eskabideak jasotzeko epea amaitu eta hiru hilabetera amaituko da. Epe hori pasatu ondoren inte-
resatuak inongo ebazpenik jaso ez badu, eskabidea gaitzetsitzat jo daiteke, Herri Administrazioen 
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 
44.1. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Bederatzigarrena.– Bekadunen betebeharrak.

Bekaren eskaera aurkezteak Garapen Lankidetzaren arloan profesionalak espezializatzeko 
bekak arautzen dituen ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuan eta deialdia egiteko den ebazpen 
honetan xedatuta dagoena onartzeko konpromiso formala dakar berekin.

Bekadunak ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuan eta ezar daitekeen legeria orokorrean jasota-
koa betetzen ez badu, bertan behera utziko dira jaso gabeko diru-kopuru guztiak, eta ordura arte 
ordaindutakoa eta horren interes legalak itzultzeko eskatuko zaio, betiere Dirulaguntzak itzultzeko 
prozedura orokorra ezartzen duen abenduaren 17ko 698/1991 Dekretuaren II. tituluaren arabera.

Behar bezala justifikatu daitezkeen arrazoiak direla eta bekadunak bekari uko egiten badio, 
hirugarren oinarriak aipatzen dituen eskubideak galduko ditu baliatu ez den beka-zatiari dagokio-
nez, eta ordura arte burututako azterlana aurkeztu beharko du.
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211. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2013ko azaroaren 6a, asteazkena

2013/4797 (9/6)



Ez dut diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzea eragozten didan lege-debekurik, beren-beregi 
sexu-diskriminaziogatiko1 lege-debekurik.

Ez daukat diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzea eragozten didan zigor penal edo administratiborik.

Erantzukizunpeko adierazpenak

Betetzen ditut laguntza hauek jasotzeko indarreko legediak ezarritako baldintzak.

Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

Berariazko adierazpena

Bestelako adierazpenak

Aitortzen dut:

Aitortzen dut:

●

●

●

●

1 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera.

Abisuak jasotzeko datuak 

Helbide elektroniko edo SMS bidezko doako abisuen sistema erabili dezakezu. Sistemak abisatu egingo dizu 
jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun bakoitzean. 
  
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez [;].

Helbide elektronikoa:

SMSa:

Lehendik beka hauek edo Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargurako mota berdina edo 
antzeko bekarik ez dut lortu.

●

Baimenak

Deialdi hau kudeatzen duen organoari baimena ematen diot dagokion administrazioan honako datu hauek egiaztatzeko, 
baieztatzeko edo ziurtatzeko, baliabide elektronikoen bidez edo aukeran dauden baliabideen bidez:

Nortasun-datuak

Unibertsitateko titulazioaren ziurtagiria

Euskarazko titulazioaren ziurtagiria
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Aurretik entregatutako dokumentuak

Dokumentu hauek kontsultatzeko baimena ematen dut:

Dokumentuaren izena Noiz entregatu 
zen Zein erakundetan entregatu zen

Eskabidean agertzen diren datuak ezaugarri hauek dituen fitxategi batean sartu dira:

Datu pertsonalen babesa2 (DPBL) 

(Titularraren edo ordezkariaren sinadura)

 (e)an (e)n

Izena: AYU. Y SUBV. DE COOP. AL DESARROLLO●

Titularra: Garapen Lankidetzaren Euskal Agentzia●

Helburua: laguntza emateko espedienteak kudeatzea●

Fitxategiaren berri eman zaio aldez aurretik Datuak Babesteko Euskal Bulegoari, eta datuen segurtasun osoa 
bermatzeko behar diren segurtasun-neurriak ezarrita dauzka. Datu horiek ez zaizkio beste inori emango, legeak 
bideratutako kasuetan izan ezik.  
  
DPBLak aitortzen duen bezala, sartzeko, zuzentzeko, ezerezteko eta aurka egiteko eskubideez baliatzeko, jarri 
harremanetan Eusko Jaurlaritzako dagokion zuzendaritzarekin: 
  

Nafarroa kalea 2 
01007 Vitoria-Gasteiz 

  
Laguntzak behar bezala esleitzeko, Administrazio publikoak adierazi diren datuak erkatu ahal izango ditu eta berariazko 
egiaztapenak egin.

2 Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoak –DPBL-  xedatutakoa betez.

(Tokia) (Data)

+ Dokumentu berria gehitu

211. zk.EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIA

2013ko azaroaren 6a, asteazkena

2013/4797 (9/8)



Eskabidea osatzeko argibideak

Eskatzailea

Zure izenean ari bazara:

Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu: 
  
Posta bidezkoa: Posta bidezkoa atalean jarri duzun helbidera igorriko dira. 
  
Elektronikoa: Nire kudeaketak guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira.  
Han sartzeko, onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu. 
  
Oharra: 10 eguneko epea duzu jakinarazpenera sartzeko; bestela, jakinarazpena errefusatutzat joko da, izapidea egintzat emango da eta prozedurak 
aurrera egingo du.

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala

Eskatzailea atalean, aukeratu ezazu Titularra.●

Datu pertsonalak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.●

Sina ezazu eskabidea.●

Beste pertsona baten ordezkari gisa ari bazara:

Eskatzailea atalean, aukeratu ezazu Ordezkaria.●

Datu pertsonalak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonaren datuak Titularra atalean, eta zureak 
Ordezkaria atalean.

●

Sina ezazu eskabidea.●
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