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Informazio-sistema

Ezagutza-sarea

Adituen ezagutza integratzea

Finantzaketa publikorako irizpideak

Herritarren zientzia

Ekintza Planaren ardatzak



3

Finantzaketa publikorako 
irizpideak

Ezagutza 
partekatua sortzea

Sareko 
harremanak 
eraikitzea

Balioa ematea eta 
kontzientziatzea



4

Gidalerroak ezartzea
eta eragileen ekintza

bideratzea

Biodibertsitatearen kontserbazioan
eraginkorragoak izatea

Kudeaketa eta erabaki
publikoak hartzeko
prozesuak hobetzea

ZERTARAKO 
GIDA BAT?

1

2

3

4

Proiektuak lehenestea

Funtsak esleitzea

Finantzatutako ekintzen jarraipena
egitea

Proiektu berriak diseinatzea eta
ezartzea
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Helburu bikoitza

Administrazio publikoak
• Proiektuak lehenestea
• Funtsak esleitzea
• Finantzatutako ekintzen

eraginaren jarraipena egitea

Proiektuak garatzen dituzten
tokiko eragileak
• Proiektu hobeak eraikitzea, 

Euskadiren beharretara gehiago
bideratuak

Denon artean, gehiago batzen ditugu
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3 sutabe

1.- Balio-
proposamena.

2.- Kalitatea

3.- Orientazioa

Zer balio dakar proiektuak?

Eta sistemari dagokionez?

Nola egin proiektu on bat?

Zer alderdi eduki behar ditugu kontuan proiektua

diseinatu eta gauzatzeko?

Ari gara erronka estrategikoei erantzuten?

Ari gara behar gehien dagoen horretan behar den

ekarpena egiten?
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BALIO-PROPOSAMENA

Nola eta zertan hobetzen du 
proiektuak EAEko biodibertsitateari

buruzko ezagutza?
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Zer behar/erronkari egin behar 
digun aurre definitzea

Proposamen edo 
konponbide berria 

definitzea

Proposamenak zer 
onura ekarriko 

dituen

Emaitzen 
onuradunak nor 

izango diren

Zer balio
ematen dugu?
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PROPOSAMENAREN 
KALITATEA

¿Cómo definir un buen
proyecto? 

¿Qué elementos debemos
tener en cuenta?

PROIEKTUA 
PLANIFIKATZEA

Proiektuaren 
helburuak

Proiektuaren 
gunea (irismena 
eta publikoak)

BaliabideakInformazioaren 
kudeaketaLan-plana
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Lan-plana

ZER
• zer ekintza/zeregin egingo ditugun

NOIZ
• lan bakoitza noiz hasi eta amaituko den

NORK
• zeregin bakoitza burutzeko ardura nork duen (pertsona edo taldea), eta nork hartuko duen parte

NOLA
• Ekintza bakoitzean zer prozesu egingo den (metodologia, lekua, kanalak...)

ERAGINA
• Zeregin bakoitzak zer emaitza izan duen (entregatzeko modukoa), egin dela (edo ez) jo dadin.
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Ebaluazioa

Zer lortu
dugun eta 

zer ez
Bilatzen genuena lortzen ari 
gara?

Nola lortu 
dugun

Proiektuak lagundu al digu:
- Lantaldean gaitasunak eta 
ezagutza garatzea edo 
finkatzea
- Harreman, kontaktu edo 
aliantza berriak sortzea
- Gure jarrera hobetzea
- Zer?

Irtenbide 
desberdinak 

egon 
daitezke

Zer ikas dezakegu 
haiengandik gure proiektua 
hobetzeko?
Gure proiektuak zer ezaugarri 
ditu beste erakunde batzuen 
proiektuekiko desberdina eta 
bakarra egiten dutenak?
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Oinarri soziala indartzea

Parte-hartze horren balioa onartzea – zer emaitza izan 
daitezkeen hari esker, eta zer eginkizun duen 
proiektuan, oro har.

Tokiko eragileak inplikatzen saiatzea, testuinguruan 
kokatutako parte-hartzea sustatzeko, heldu nahi diogun 
erronkatik hurbilen dagoen komunitatea konponbidea 
bilatzeko interpelatuta senti dadin.
Proiektuaren informazioa eskuratzeko erraztasunak 
ematea; horretarako, zergatik eta zertarako parte hartu 
azaltzen duten komunikatzeko eta material espezifikoak 
garatzeko erabiltzen dugun hizkuntza egokitu behar da.
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BIODIBERTSITATEARI BURUZKO EZAGUTZA 
SORTZEKO PROIEKTUAK DISEINATZEKO GIDA

 https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2019/biodibertsitateari-buruzko-ezagutza-sortzeko-proiektuak-
diseinatzeko-gida/web01-a2ingdib/eu/

https://www.euskadi.eus/dokumentazioa/2019/biodibertsitateari-buruzko-ezagutza-sortzeko-proiektuak-diseinatzeko-gida/web01-a2ingdib/eu/
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Gida aplikatzea
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http://www.redeuroparc.org/premio-experiencias-inspiradoras
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www.euskadi.eus/bid-rex

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