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INGURUNE DIGITALEAN LEHENDIK ABIAN DAUDEN EUSKARAZKO EGITASMOAK EGUNERATZEA: 
EGISTASMOAREN DESKRIPZIOA

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 LEHENDIK ABIAN DAGOENA (deialdiaren urtea baino lehenago sareratuta edo merkaturatuta). 
 
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.
 
1. EGITASMOAREN IZENA (gehienez ere 5 hitz)
2. EGITASMOAREN HELBURUA
 
Aukeratu helburu orokorra
Deskripzio-txosten hau betetzeko, kontuan hartu:- Helburu orokorra 1. denean, ez duzu bete behar eranskin honetako atal hau: DEIALDIKO URTEAN GEHITUKO DIREN ZERBITZU/FUNTZIONALITATE BERRIAK, baina bai gainontzeko guztiak- Helburu orokorra 2. denean, ez duzu bete behar eranskin honetako atal hau: DEIALDIKO URTEAN GEHITUKO DIREN EDUKI BERRIAK, baina bai gainontzeko guztiak-Helburu orokorra 3.  denean, eranskin honetako ATAL GUZTIAK bete behar dituzu
 
 
3. EGITASMOAREN AZALPEN LABURRA (gehienez ere 60 hitz)
4. EGITASMOAREN INTERNETEKO HELBIDEA, EDO EGITASMOA ESKURATZEKO BIDEA
5. EGITASMOAREN HIZKUNTZAK  
Aukeratu:
6. EGITASMOAREN EDOTA EDUKIEN EGUNERATZE-MAIZTASUNA
Edukien eguneratze-maiztasuna. Zenbatean behin sartuko dira euskarazko eduki berriak egitasmoan?
7. SUSTAPENA
8. EMAKUMEEN ETA GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA
9. DEIALDIKO URTEAN GEHITUKO DIREN EUSKARAZKO EDUKI BERRIAK
Aipatu zein eduki-mota argitaratuko den egitasmoan urte honetan, baita eduki kopuruak ere (gogoratu: hemen zehaztutakoak dira diruz lagunduko diren edukiak, eta diru-laguntza esleituz gero, guztiak egin eta argitaratu direla justifikatu beharko da):
- Eduki propiak (entitateak edo enpresak berariaz egitasmorako sortutako euskarazko edukiak direnean):
EDUKI-MOTA		
KOPURUA (DEIALDIAREN URTEAN)
- Beste egitasmo batzuetarako egindako edukiak (beste batzuek egindakoak edota norberak beste egitasmo batzuetarako egindakoak partekatzen direnean, edo digitalizatzen direnean):
	EDUKI-MOTA	
KOPURUA (DEIALDIAREN URTEAN)
10. DEIALDIKO URTEAN GEHITUKO DIREN FUNTZIONALITATE/ZERBITZU BERRIAK
Aipatu zeintzuk diren deialdiko urtean eguneratuko diren funtzionalitate/zerbitzuak, edota gehituko diren funtzionalitate/zerbitzu berriak. Horrekin batera, egitasmoak zertan irabaziko duen aipatu*, hau da, aldaketa bakoitzaren bidez zer hobetuko den egitasmoan edo ingurune digitalean (adibideak: “aurten, webgunean bilatzailea gehituko dut, lehen ez zegoelako, eta horren bidez webguneak funtzionalitatean irabaziko du”; edo, “aurten, diseinuan aldaketak egingo ditut  -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 FUNTZIONALITATE/ZERBITZU BERRIAK
ALDAKETEN BIDEZ HOBETU NAHI DEN ARLOA
11. EDUKIEN ETA SOFTWAREAREN LIZENTZIA
EDUKIAK
SOFTWAREA
Eranskin honetako informazioaz gain, honako hau ere aurkeztu behar duzu eskabidearekin batera:
 
- Egitasmoaren AURREKONTUA (aurrekontua.pdf). 
 
Horrez gain, gogoratu:
 
- Egitasmoko edozein edukiek (idatzizko albisteek, erreportajeek, audioek, bideoek…) argitaratze-data izan beharko dute, 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.  
Eskabidearekin batera, enpresa eskatzaileak neurgailuak ematen dituen datuei buruzko txostena aurkeztuko dio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritzari, aurreko urteko datuak aurkeztuz. Neurgailurako sarbidea ere eman beharko dio. 
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