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Informazio-sistema

Ezagutza-sarea

Adituen ezagutza integratzea

Finantzaketa publikorako irizpideak

Herritarren zientzia

Ekintza Planaren ardatzak
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Adituen ezagutza integratzea

Gobernuaren beste
ekintza batzuetan

sartzea
Harremanak

eraikitzea Berritzea
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EBALUAZIOA
Aztertzea&Ulertzea

INFORMAZIOA
Bistaratzea&Deskribatzea

Oinarrizko datuak
Integratzea&KudeatzeaMetodologiak eta 

harmonizazioa datuak, 
estandarrak eta azpiegitura
teknologikoak jasotzeko eta 
kudeatzeko orduan

Evidencia científica, 
investigación, aclaración de 

definiciones

Modelos, tendencias y 
predicciones, indicadores …

Herritarren
zientzia

JARRAIPENA
Neurtzea & 

erregistratzea

Medidas del impacto 
antropogénico, efectividad de 
las políticas

Informazio-hutsuneen
analisiaKalitatea, 

eguneratzea

Prestakuntza, 
gaitasunen
garapena

ELKARLANEANBEHETIK 
GORA

Landa-ezagutza

TIC, Big Data, Gauzen
Internet , RIS3, Copernicus

Ingurumen-ezagutza
Administrazio- eta kudeaketa-ezagutza

Open Government, 
politiken ebaluazioa

Azaltzea & 
komunikatzea

Dibulgazio zientifikoa

Datuetatik ezagutzara

Ebidentzia zientifikoa, ikerketa, 
definizioen azalpena

Ereduak, joerak eta 
aurreikuspenak, adierazleak…

Inpaktu antropogenikoko
neurriak, politiken
eraginkortasuna
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Desberdinen artean lankidetzan
aritzea

Ditugun gaitasun eta ezagutza
osagarriak gehitzea.

Biodibertsitatea ikusaraztea, 
proiektuei espezialistak ez diren 

eragile berriak gehituta

Jarduketen kalitatea hobetzea, 
ideien eta gogoeta partekatuaren 

eztabaidaren emaitza baita.

Prozesuak optimizatzea, 
konpetentziak eta gaitasunak 

osatzean

Berritzea, proiektu-aukera eta -
nitxo berriak irekitzean

Zeharkako begirada
txertatzea, biodibertsitatean

espezializatu gabeko
sektoreen inplikazioaren

bidez.

Politika publikoen unitate eta 
pertsona erabakitzaileekiko

komunikazio- eta 
atzeraelikadura-

mekanismoak kontuan
hartzea
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Integraziorako aukerak

Berrikuntza
publikoa

Gobernu
irekiaOpen Data

Gardentasuna
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Berrikuntza publikoa

Balio publiko partekatua sortzea – Ez da erantzukizun instituzionala soilik
(ekintza, baina baita esparrua ere)
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Gobernu irekia

Testatzea
Bat-egitea – ZTBP 2020

www.ogp.euskadi.eus

opendata.euskadi.eus

www.gardena.euskadi.eus

http://www.ogp.euskadi.eus/
https://opendata.euskadi.eus/
http://www.gardena.euskadi.eus/
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OGP EUSKADI
ERAKUNDE ARTEKO PLANA + NAZIOARTEKO 
ALIANTZA

2018-2020 PLANA
BATERAKO EREDU BAT DISEINATZEA

K1
Lehen fasea – Herritarren proposamenak
jasotzea eta gaikako lehenespena
Hurrengo faseak:
• Panel adituak (online)
• Konpromisoen hautaketa
• Lidergoak eta ekintzen diseinua

K2

K3

K4

K5

KONTUAK EMATEA  Trazabilitatea

OPEN DATA eta LINKED 
DATA datu irekiak – balore
publikoa – zerbitzu publikoa

ILAB herritarren parte-hartzea –
helburua partekatzen duen eta 
sinergiak sortzen dituen sarea
OPEN ESKOLA – prestakuntza
erronka

INTEGRITATEAREN EUSKAL 
SISTEMA - baloreak

2020KO PLAN BERRIA
POLITIKA "BERTIKALAK"
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Gobernu irekiaren ikaskuntzak

Helburu partekatuak lortzen lagunduko diguten TRESNAK, GAITASUNAK eta 
ESPAZIOAK (adib.: biodibertsitatea kontserbatzea eta babestea – Erabakiak 
hartzeko informazioa)

Prozesu horretan, bi (gida + sarea) garatu ditugu, eta sarean landu nahi ditugu bi 
lan-ildo hauek:

NOLAK behar ditugu

• Gaitasunak, hazteko ahalmena, elkarrekiko konfiantza onartzen dituzten 
prozesuak – Forma- eta akreditazio-sistema

PRESTAKUNTZA/GAIKUNTZA - IBILBIDEAK

• Gure proiektua testuinguruan kokatzen laguntzeko (edozein mailan egon arren), 
inpaktuaren ebaluaziorantz (normalean, legez mugatuta)

• Helburua begien bistatik ez galtzea, ahaleginak kudeatzea/bideratzea, 
onartutako metodologiak hartzea, zergatiak zehaztea (interes partekatuaren 
ikuspegia, ez banakakoa)

• Zer inpaktu dudan eta zer inpaktu potentzial izan dezakedan neurtzea – Nola 
eragin dezakedan hobeto

LANKIDETZA – INPAKTU-PROTOKOLOA
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www.euskadi.eus/bid-rex

http://www.euskadi.eus/bid-rex
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