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KULTURA ETA HIZKUNTZA  POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
D multzoa: Edukiak interneten
EUSKALGINTZA
 
OHARRA: Eranskin honetako atal guztiak bete behar dira. Atalen batean informazioa falta bada, egitasmoak ez du punturik jasoko atal horri dagokion irizpidean 
1.- EGITASMOAREN IZENA (izen laburra erabili, mesedez)
2.- ESKATZAILEAREN DATUAK
3.- EGITASMOAREN AZALPENA
Oharra: ondoren datozen atalak zehatz-mehatz bete behar dira ezinbestean. Bertan emandako informazioari esker Balorazio-batzordeak egokiro ekin ahal izango dio bere egitekoari. Ez erantsi, mesedez, behar-beharrezkoa ez bada, inongo orririk. Eredu honi jarraitu behar zaio, ezinbestean.
3.1. EGITASMOAREN HELBURUA:
3.2. EGITASMOAREN AZALPEN LABURRA:
Aukeratu helburu orokorra: 
AZALPENA (gehienez ere 150 hitz):
4. EGITASMOAREN  KALITATEA ETA EGOKITASUNA
4.1. BERRIKUNTZA
 Badago antzeko egitasmorik?
 Erantzuna baiezkoa izan bada, zein da egitasmo honek daukan balio erantsia? Zeintzuk dira beste egitasmo horiekiko aldeak, hobekuntzak...?
 Erantzuna ezezkoa izan bada, zein da egitasmo honek daukan balio erantsia? Zein ekarpen egiten dio euskarari eta ingurune digitalari?
4.2. ERABILGARRITASUNA
 
Zerbitzuak eta funtzionalitateak. 
Egitasmoa berria bada, zehaztu zein zerbitzu/funtzionalitate izango dituen egitasmoak, eta azaldu horien ezaugarri nagusiak (mapa, bilatzailea, foroa, bloga, agenda, WAI protokoloa, egutegia, hemeroteka, RSS jarioa, erabiltzailearentzako laguntza, beste batzuk):
Lehendik abian dagoen egitasmoa bada eta urte honetan zerbitzuak/funtzionalitateak aldatu edo gehitu behar bazaizkio, taula bete:
         -Deialdiko urtean aldatu edo gehitu beharreko zerbitzuak/funtzionalitateak zehaztu
         -Aldaketa bakoitzak egitasmoari zein hobekuntza ekarriko dion aipatu*
*Hau da: egitasmoak zertan irabaziko duen, edo aldaketa bakoitzaren bidez zer hobetuko den egitasmoan edo ingurune digitalean (adibideak: "aurten, webgunean bilatzailea gehituko dugu, lehen ez zegoelako, eta horren bidez webguneak funtzionalitatean irabaziko du"; edo, "aurten, diseinuan aldaketak egingo ditugu -aipatu zeintzuk-, eta egitasmoak ikusgarritasunean irabaziko du";...). Hobekuntza-arloak honakoak izan daitezke, besteak beste: irisgarritasuna, erabilgarritasuna, funtzionalitatea, nabigatzeko erraztasuna, diseinua, ikusgarritasuna...
ALDATUKO DIREN EDO GEHITUKO DIREN FUNTZIONALITATEAK/ZERBITZUAK
HOBETU NAHI DEN ARLOA
Zehaztu ZERBITZUEN ETA FUNTZIONALITATEEN ataleko lanak egingo dituzten langileak eta lan-orduak, edota kanpoko zerbitzuak.
Atal hau betetzea ezinbestekoa da zerbitzuei eta  funtzionalitateei buruzko balorazioa egin ahal izateko:
Enpresa edo entitate barruko langileak (dagokionean): 
LANGILEAREN IZEN-ABIZENAK
Egitasmo honetan Zerbitzuen eta Funtzionalitateen garapenean edo hobekuntzan emango dituen LAN-ORDUAK(urte honetan)
OHARRAK
Kanpoko zerbitzuak (dagokionean):
Zerbitzuen eta Funtzionalitateen ataleko lanak garatzeko kontratatuko den ENPRESAREN IZENA
Lan horiek egiteko kontratatutako enpresak emandako AURREKONTUA (€)
OHARRAK
4.3. EDUKIAK
 
Eduki propioei dagokienez, aipatu urte honetan argitaratu beharreko kopuruak eta eduki-motak* (propioak: entitateak edo enpresak berariaz egitasmorako sortutako euskarazko edukiak):
*Gogoratu: hemen zehaztutakoak dira diruz lagunduko diren edukiak, eta dirulaguntza esleituz gero, guztiak egin eta argitaratu direla justifikatu beharko da.
EDUKI-MOTA
KOPURUA  (DEIALDIAREN URTEAN)
OHARRAK
Beste egitasmo batzuetarako egindako edukiak ere egongo dira? Azaldu hemen:
5.- DISEINUA
5.1. EGUNERATZE-MAIZTASUNA
 
*OHARRA: Bi atal bereizten dira: lehenengoan, webgunearen sistema, egitura... eguneratzeko plana zehaztu behar da; bigarrenean, edukiak webgunera edo Internetera igotzeko maiztasuna zehaztu behar da.
 
Zenbatean behin eguneratzea aurreikusten da? (bertsioak, berraztertzeak...)
 
Edukien eguneratze-maiztasuna. Zenbatean behin sartuko dira euskarazko eduki berriak egitasmoan?
5.2. EUSKARAREN KALITATEA
  Euskararen kalitatea ziurtatzeko bideak:
Zehaztu euskarazko edukiak sortuko dituzten langileak eta horien lan-orduak (euskararako itzulpenak barne, dagokionean), edota kanpoko zerbitzuak.
 
Atal hau betetzea ezinbestekoa da edukiei buruzko balorazioa egin ahal izateko:
 
Enpresa edo entitate barruko langileak (dagokionean)
LANGILEAREN IZEN-ABIZENAK
Egitasmo honetan euskarazko edukiak sortzen emango dituen LAN-ORDUAK (urte honetan)
OHARRAK
Kanpoko zerbitzuak (dagokionean):
Euskarazko edukiak sortzeko kontratatuko den ENPRESAREN IZENA
Lan horiek egiteko kontratatutako enpresak emandako AURREKONTUA (€)
OHARRAK
6. GAIAREN INTERESA
6.1. EGITASMOAREN GAIA:
6.2. PUBLIKOA (Nori zuzenduta dago?)
6.3. INTERNETEKO HELBIDEA (egitasmo berria bada adierazi aurreikuspena eta ahal bada erantsi prototipoa edo lagina):
6.4. EGITASMOAREN HIZKUNTZA(K) (Soilik D1 azpimultzoko eskatzaileak osatzeko)
6.5. EDUKIEN LIZENTZIA
 
Egitasmo honen bidez zabalduko diren edukiek zein lizentzia izango dute? (Adib.: domeinu publikoak eta Copyleft, CC-BY, CC-BY-SA, CC-NC, CC-ND, Copyright-a soilik...)
  Azalpen osagarria:
7. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA EGITASMOAN
  Adierazi emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna zein modutan zainduko den egitasmoan (egitasmo zehatz honi buruzko azalpena eman behar da, eta ez enpresak/erakundeak berdintasunaren arloan duen politikari buruzkoa):
8. ELKARREKINTZA
 Egitasmorako sortutako edukiak beste plataforma batzuetan ere sareratuko dira? Adibidez, Facebooken, Youtuben...? Azaldu ahalik eta zehaztasun handienaz:
9. SUSTAPENA
  Deskribatu egitasmoa ezagutarazteko plana (publizitatea noiz/non, nori begira...)
(Pertsona ordezkariaren sinadura) 
 
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. Lehendik abian dauden egitasmoen kasuan ez da beharrezkoa lagina aurkeztea (Internet helbidearekin nahikoa).
 
- Egitasmoan edukien lizentziari 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
 
-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 hizkuntza bakoitzean izandako bisitak (<<saioak>>) eta bisitariak (<<erabiltzaileak>>), hilabeteka eta urteka. 
Gainera, hizkuntza bakoitzeko edukia URL bidez bereizteko aukera izan beharko du.
 
Lehendik abian dauden egitasmoak direnenean aurreko urteko bisita-kopurua kontuan hartuko da balorazio-irizpideetan, eta datuak modu horretan zehaztuta aurkeztu beharko dira puntuak jaso ahal izateko.
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