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Logotipo del Gobierno Vasco
DEPARTAMENTO DE CULTURA Y 
POLÍTICA LINGÚÍSTICA 
KULTURA ETA HIZKUNTZA POLITIKA  SAILA
DIRUZ LAGUNDUTAKO EGITASMOARI ETA LORTUTAKO EMAITZEI BURUZKO TXOSTENA
EGITASMOAREN IZENA:
INTERNETEKO HELBIDEA:
BISITA-KONTAGAILUA:
 
Dirulaguntzak arautzen dituen Aginduaren 6. artikuluan xedatzen denez, webguneek bisita eta bisitariak neurtzeko neurgailua eduki behar dute, eta entitate eskatzaileak Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari eman behar dio neurgailurako sarbidea (nahi izanez gero, honako gmail helbide hau baimendu dezakezue datuak ikusteko: ikt.euskara@gmail.com / bestela, erabiltzailea eta pasahitza adierazi):
HIZKUNTZA POLITIKARAKO SAILBURUORDETZAREN AIPAMENA:
  Dirulaguntzak arautzen dituen Aginduak 18. artikuluan xedatutakoaren arabera, laguntza-mota honen bidez diruz lagundutako egitasmo orok Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren menpeko Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren berri adierazi beharko du egitasmoaren argitan kaleratutako euskarri guztietan. Hori dela eta, Eusko Jaurlaritzaren logotipo normalizatua agerrarazi behar dute. Logotipoak ikusgai egon behar du hasierako orri edo atal nagusian, ebazpena ematen den unetik gutxienez urtebeteko epean.   Azaldu non eta nola kokatu den Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak emandako babesaren aipamena:
EGITASMOA GAUZATZEKO BURUTUTAKO LANEN AZALPENA (deialdiaren urtean egindakoak soilik):
 
Azken atal honetan, emaitzen azalpena eman behar da. Gutxienez honako hauek aipatu behar dira:
 
Emaitza orokorra zein den: webgunea? webseriea?...Gaia.Zein publikori zuzenduta dagoen (gazteak, publiko orokorra...).Euskarazko zenbat eduki berri sortu eta zabaldu diren deialdiaren urtean, eta eduki horiek nolakoak diren (audioak, bideoak, idatzizkoak...)Egitasmoak dauzkan zerbitzu eta funtzionalitateak (lehendik abian zeuden egitasmoen kasuan, deialdiaren urtean aldatu edo gehitutakoak soilik, baldin badagokio).Alde teknikoa nola gauzatu den.Hizkuntzaren kalitatea ziurtatzeko bideak zeintzuk izan diren.Edukien lizentziari buruzko azalpena.Emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna nola zaindu den.Sustapena: egitasmoa ezagutarazteko egindako lanei buruzko datuak (hizkuntza bat baino gehiago dituzten egitasmoen kasuan, gogoratu euskarazko bertsioari buruzko azalpenak baino ez direla eman behar). Hau da: Nola eman zaio publizitatea? Zein bide erabili da jendeak egitasmoaren berri izateko? Zeintzuk izan dira emaitzak? OHARRA: erabilitako materialei buruzko frogak eman behar dira (loturak, adibidez, edota pantaila inprimatuak aparteko dokumentu batean). 
Azalpena: 
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