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III. ERANSKINA
DIRULAGUNTZA JASOKO DUEN PROIEKTUA
Proiektuaren izenburua
Proiektuaren sustatzailea
I. MEMORIA
Aurkeztutako proiektuaren xedea
Adierazi X batez aurkeztutako proiektua zein kasutan kokatzen den:
Aurkeztutako proiektuaren helburuak
Aurkeztutako proiektuaren justifikazioa
Katalogatuko/Digitalizatuko diren baliabideen gaia edo edukia
Baliabideen azalpen zehatza emango da: zer gai lantzen diren, datak, egileak, zer leku aipatzen diren... Deskripzioa ahalik eta zehatzena izango da. 
Katalogatu/Digitalizatu beharreko lanen datuak zerrendatu beharko dira (izenburua, data, egilea...).
*Gogoan izan data garrantzitsua dela, baliabideak jabari publikokoak direla egiaztatu ahal izateko.
Proiektuaren ondorioz sortuko diren objektu digitalen kopurua:
Zenbaki zehatz bat eman behar da. 
Normalean, objektu digital bakoitzak dokumentu digitalizatu bat osatuko du: 1 liburu = 1 objektu digital, 1 disko = 1 objektu digital, 1 grabatu = 1 objektu digital. Dena den, material grafikoaren kasuan, eta bereziki argazkien kasuan, gerta daiteke haietako hainbatek objektu digital bakar bat osatzea. Adibidez, erabakitzen bada hainbat argazki erregistro katalografiko bakar baten biltzea (eszena bera ikuspuntu ezberdinetatik aterata dagoelako, gai berari buruzkoak direlako, eta abar), argazki horiek guztiek objektu digital bakarra osatuko dute. Aldiz, argazki bakoitzeko erregistro katalografiko bat egiten bada, argazki bakoitza objektu digital bat izango da.
Proiektuaren esparruan egin behar diren jarduerak
OAI-PMH biltegia
Pertsona edo erakunde eskatzaileak bere OAI-PMH biltegia du
Erantzuna baiezkoa bada, adierazi:
8.1 artikuluan ezarritako baldintzak egiaztatzeko egin diren bilaketen justifikazioa, kontuan hartuta aurkeztu den proiektua zer kasutan sartzen den.
Bilaketak noiz egin diren, zer biltegi kontsultatu diren eta zer bilaketa-estrategia erabili diren adierazi beharko da.
Digitalizazioei buruzko bilaketa Hispanan egin beharko da, gutxienez.
a) Katalogazioa:
- Baliabideek ez dute metadatu deskribatzailerik edo erregistro katalografikorik.
b) Digitalizazioa:
- Baliabideak ez daude digitalizatuta.
- Digitalizatu nahi diren baliabideak lehendik ere digitalizatuta badaude, baina agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoak bete gabe, justifikatu egin beharko da berriro digitalizatzeko premia dagoela. Gainera, baliabide digitalizatuak kontsultagai dauden biltegiaren URLa adierazi beharko da.
c) Katalogazioa eta/edo digitalizazioa:
- Baliabideek ez dute metadatu deskribatzailerik edo erregistro katalografikorik.
- Baliabideak ez daude digitalizatuta. 
- Digitalizatu nahi diren baliabideak lehendik ere digitalizatuta badaude, baina agindu honen I. eranskinean ezarritako baldintza teknikoak bete gabe, justifikatu egin beharko da berriro digitalizatzeko premia dagoela. Gainera, baliabide digitalizatuak kontsultagai dauden biltegiaren URLa adierazi beharko da.
a) Baliabideen ondare-balioa. 25 puntu, gehienez.
a.1) Katalogatu eta/edo digitalizatu nahi diren baliabideen balio iraunkorra, euskal kultura-ondarea osatzen duten baliabide gisa, euskara erabiltzeagatik, Euskadiri buruzkoak izateagatik, Euskal Autonomia Erkidegoaren barruko edo kanpoko euskal erakundeek sortuak izateagatik, edo euskal kulturaren esparruan izen handikoak diren pertsonek edo erakundeek sortutakoak izateagatik. 15 puntu, gehienez.
a.2) Katalogatuko edo digitalizatuko diren baliabideen antzinatasuna. 5 puntu, gehienez.
– Puntuatzeko irizpideak:
- 1900 baino lehenagoko baliabideak: 5 puntu.
- 1900 baino geroagoko eta 1972 baino lehenagoko baliabideak: 2,5 puntu.
- 1972 baino geroagoko baliabideak: 0 puntu.
– Zehaztu behar da zein tartetan sartzen diren katalogatu eta/edo digitalizatu beharreko baliabideak. 
– Katalogatu edo digitalizatu beharreko baliabideak tarte ezberdinetan sartzen badira, zehaztu behar da objektu digitalen zer portzentaje sartzen den tarte bakoitzean.
a.3) Baliabideen kontserbazio-egoera, hauskortasuna edo desagertzeko arriskua, betiere baldintza horiek digitalizatzeko aukera ematen badute. 5 puntu, gehienez.
b) Proiektuaren koherentzia eta osotasuna. 25 puntu, gehienez.
b.1) Koherentzia. 10 puntu, gehienez. 
- Proiektuan aurkeztutako baliabide guztiak egile edo erakunde batek sortuak izatea baloratuko da, edo baliabide horiek osatzen duten multzoa egokia izatea gai bat aztertzeko.
b.2) Erabiltzaileentzako interesa. 10 puntu, gehienez.
- Proiektuan aurkeztutako baliabideen eskari handia egotea edo eskari potentzial handia aurreikustea baloratuko da, bai publiko orokorraren aldetik, bai talde espezifikoen aldetik, eta, era berean, baliabide horiek hezkuntzako, prestakuntzako, ikerketako edo euskal kulturako beste ingurune batean aplikatzeko modukoak izatea.
- Justifikazioan datu objektiboak sartzea baloratuko da, baldin eta, datu horien bitartez, dagoen edo egon daitekeen eskaria berresten bada: baliabideek urtebetez izan duten kontsulten kopurua, baliabideak erreproduzitzeko eskabideak (argitalpenetan erabiltzeko), erakusketak...
- Eskatzaileak, justifikazioarekin batera, gaian edo katalogatu edo digitalizatu nahi den baliabidean adituak direnen txostenak edo gomendioak aurkeztu ahal izango ditu.
- Puntuatzeko irizpideak:
- Dagoen eskari esanguratsuaren justifikazioa: gehienez ere, 10 puntu.
- Egon daitekeen eskari esanguratsuaren justifikazioa: gehienez ere, 5 puntu.
b.3) Digitalizazio-plan bat izatea. 5 puntu, gehienez.
– Planak epe laburrean/ertainean egin beharreko digitalizazio-proiektuen multzo bat izan beharko du. Gutxienez, proiektu edo fase bakoitzeko digitalizatu beharreko baliabideen definizio zehatz bat izan beharko du. 
– Plan horren definizio-maila baloratuko da, eta, zehazki, honakoak jasotzea bere baitan:
- Fasetan banatutako kronograma.
- Zenbatetsitako aurrekontua.
- Digitalizazio-jarraibideen dokumentua.
- Digitalizazioari buruzko kalitate-kontroleko programa.
- Kontserbazio-plana.
c) Lizentzia mota. 15 puntu, gehienez.
– 15 puntu emango zaizkie sortutako objektu digital guztiak honako eskubide-adierazpenen baten pean lizentziatzen dituzten proiektuei:
- The Public Domain Mark (PDM): 
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/
- The Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication (CC0):
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
- Creative Commons - Attribution (BY):
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Creative Commons - Attribution, ShareAlike (BY-SA)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
– 7,5 puntu emango zaizkie sortutako objektu digital guztiak honako eskubide-adierazpenen baten pean lizentziatzen dituzten proiektuei:
- Creative Commons - Attribution, No Derivatives (BY-ND)
https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
- Creative Commons - Attribution, Non-Commercial (BY-NC)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
- Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, ShareAlike (BY-NC-SA)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
- Creative Commons - Attribution, Non-Commercial, No Derivatives (BY-NC-ND)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
– 5 puntu emango zaizkie sortutako objektu digital guztiak eskubide-adierazpen honen pean lizentziatzen dituzten proiektuei:
- In Copyright - Educational Use Permitted (InC-EDU)
https://rightsstatements.org/vocab/InC-EDU/1.0/
– 0 puntu emango zaizkie sortutako objektu digital guztiak eskubide-adierazpen honen pean lizentziatzen dituzten proiektuei:
- In Copyright (InC)
https://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
– Proiektu batean hainbat eskubide-adierazpen sartzen badira, puntuazioa modu proportzionalean kalkulatuko da, eskubide-adierazpen bakoitzaren pean lizentziatzen diren objektu digitalen portzentajearen arabera. Horretarako, eskubide-adierazpen bakoitzaren pean lizentziatutako objektu digitalen kopurua zehaztu beharko da.
d) Proiektuan genero-berdintasuna eta emakumearen ikusgarritasuna sustatzen duten elementuak sartzea. 5 puntu, gehienez.
– Adierazi behar da ea digitalizatu beharreko baliabideak emakumeek sortuak izan diren edo, katalogatu edo digitalizatu beharreko baliabideen edukiari dagokionez, emakumearen estereotipo tradizionalak hausten dituzten rol edo jarreretan islatzen den emakumearen presentzia.
e) Eskatzaileak proiektua finantzatzeko egiten duen ekarpen ekonomikoaren portzentajea. 10 puntu, gehienez.
– Eskatzaileak proiektua finantzatzeko ekarpen ekonomikoa egiten duenean, 1 puntu emango zaio (gehienez ere, 10), ekarpen hori proiektuaren aurrekontuaren % 10 baino handiagoa den % 1 bakoitzeko.
– Eskatzailearen ekarpena proiektuaren eta diruz lagundu daitezkeen kontzeptuei buruzkoa izango da, agindu honen 5. artikuluan jasotakoaren arabera.
– Eskatzaileak BEZa kendu edo konpentsatu ahal badu, ekarpenaren portzentajea zerga-oinarriarekiko kalkulatuko da. Bestela, kalkulua guztirakoaren arabera egingo da, BEZa barne.
f) Digitalizazioaren edo katalogazioaren kostu unitarioa. 20 puntu, gehienez.
Digitalizazioaren kostu unitarioa
Dokumentu mota
prezio unitarioa, gehienez 
(BEZik gabe)
prezio unitarioa 
(BEZik gabe)
or./
irud./ unit./
min. kop.
Guztira, dokumentu-motaren arabera (BEZik gabe)
Testu-materiala
0,59 €, orrialde bakoitzeko 
Material grafikoa (marrazkiak, grabatuak, kartelak...), argazkiak
0,86 €, irudi bakoitzeko
Formatu handiak 
(> tabloidea), diapositibak, negatiboak, beirazko plakak
1,18 €, irudi bakoitzeko
Soinu-dokumentuak
Kaseteak
10 €, ale bakoitzeko
Arbelezko diskoak
43 €, ale bakoitzeko
Kartutxoak, zinta magnetikoak
60 €, ale bakoitzeko
Beste audio-euskarri batzuk: alanbrezko hariak, argizarizko zilindroak, disko zulatuak, pianola biribilkiak...
75 €, ale bakoitzeko
Ikus-entzunezko dokumentuak
0,6 €, minutuko
Katalogazioaren kostu unitarioa
Dokumentu mota
prezio unitarioa, gehienez 
(BEZik gabe)
prezio unitarioa 
(BEZik gabe)
dokumentu-kop.
Guztira 
(BEZik gabe)
Testu-materialak: monografiak, argitalpen seriatuak, eskuizkribuak...
9,6 €, erregistro bakoitzeko
Testu-materiala. Analitikoki katalogatua.
1 €, erregistro bakoitzeko
Material grafikoak: kartelak.
6 €, erregistro bakoitzeko
Material grafikoak: argazkiak, grabatuak, marrazkiak.
2 €, erregistro bakoitzeko
Soinu-dokumentuak
9,6 €, erregistro bakoitzeko
Ikus-entzunezko dokumentuak
9,6 €, erregistro bakoitzeko
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II. AURREKONTUA
Aurrekontuaren atala betetzeko jarraibideak:
 
a) Aurrekontuaren atala betetzeko, kontuan izan behar da agindu honen 5. artikuluan jasota dagoena diruz lagundu daitezkeen eta diruz lagundu ezin diren gastuei buruz (diruz lagundu ezin direnak ez dira zenbatuko).
b) Gastuen ataleko zerga-oinarriari dagokion guztizko zenbatekoak bat etorri behar du memoriaren f) atalean jasota dauden digitalizazioko edo katalogazioko kostu unitarioen baturarekin. 
c) Pertsona edo erakunde eskatzaileak ekarpenen bat egiten badu proiektua finantzatzeko, ekarpen hori proiektuan diruz lagundu daitezkeen kontzeptuei lotuta egongo da, agindu honen 5. artikuluan jasotakoaren arabera. Diruz lagundu ezin diren kontzeptuei dagozkien ekarpenak ez dira kontuan hartuko.
d) Hau izango da eskatuko den dirulaguntzaren zenbatekoa:
i) Pertsona/erakunde eskatzaileak BEZa kendu edo konpentsatu ahal badu: zerga-oinarri osoaren eta diru-sarreren zenbateko osoaren kenketa. 
ii) Pertsona/erakunde eskatzaileak ezin badu BEZa kendu edo konpentsatu: gastuen zenbateko osoaren eta diru-sarreren zenbateko osoaren kenketa.
Pertsona/erakunde onuradunak BEZa kendu edo konpentsatu ahal izango du
Markatu dagokiona
GASTUAK
Kontzeptua
Zerga-oinarria
Número factura
BEZ
Zenbatekoa guztira
Guztira
DIRU-SARRERAK
Kontzeptua
Zenbatekoa
Eskatzailearen ekarpena
Erakunde publikoen ekarpenak
Erakunde pribatuen ekarpenak
Beste diru-sarrera batzuk
Guztira
Eskatutako dirulaguntza
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III. PROIEKTURAKO BESTE DIRULAGUNTZA BATZUK ESKATZEA/LORTZEA
ESKATUTAKOAK
Data
Beste administrazio / erakunde publiko edo pribatu batzuk
Zenbatekoa
Guztira
EMANDAKOAK
Data
Beste administrazio / erakunde publiko edo pribatu batzuk
Zenbatekoa
Guztira
Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa
Zure datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkio: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak.
 
Arduraduna: Kultura Ondarearen Zuzendaritza, Kultura eta Hizkuntza Politika Saila
 
Helburua: Kultura-ondarearen arloko laguntzak eta dirulaguntzak kudeatzea.
 
Legitimazioa: Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.
 
Hartzaileak: Gaiaren gaineko eskumena duten Administrazioak
 
Eskubideak: Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, baita informazio gehigarrian jasotzen diren bestelako eskubide batzuk ere.
 
Informazio osagarria: Gure web-orrian kontsulta dezakezu Datuen Babesari buruzko informazio gehigarri eta zehaztua:
www.euskadi.eus/informazio-klausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/026100-capa2-eu.shtml 
8.2.1.3144.1.471865.466488
Formulario de datos relativos al proyecto a subvencionar
2014/03/18
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