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1. Definizioak

AGINTARITZA ARDURADUNA: (Koordinatzailea) Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioko Europako Funtsen

Idazkaritza Nagusia.

ERAKUNDE ERABAKITZAILEA: STEPean aurrekontu-zuzkidura duen erakundea, zeinaren ardura baita erreforma eta

inbertsioen plangintza eta jarraipena egitea, bai eta mugarriak eta helburuak betetzea ere, CIDen arabera. Erakunde

erabakitzaileak Estatuko Administrazio Orokorreko kideen eta organoen ardura duten ministerio-sailak dira.

ORGANO ARDURADUNA: Erakunde Erabakitzailearen esparruan, organo hori arduratzen da Neurriaren Kudeaketa

Txostena edo Osagaiaren Kudeaketa Txostena egiteaz, sinatzeaz eta izapidetzeaz.

ERAKUNDE BETEARAZLEA: Bere eskumenen esparruan, Erreforma eta Inbertsioetako Proiektuak edo

Azpiproiektuak gauzatzea dagokion erakundea, erakunde erabakitzailearen irizpide eta jarraibideen

arabera, CIDen arabera. Proiektuak gauzatzen dituzten erakundeak ministerio-sailak eta Estatuko

Administrazio Orokorreko (EAO) erakundeak dira, eta, azpiproiektuen kasuan, ministerio-sailak, Estatuko

Administrazio Orokorreko erakundeak, autonomia- eta toki-administrazioetakoak eta sektore publikoko

beste parte-hartzaile batzuk.

Euskadin adibidea: Hezkuntza saila

ORGANO KUDEATZAILEA: Erakunde betearazlearen eremuan, proiektuaren edo azpiproiektuaren

kudeaketa-txostena egin, sinatu eta izapidetzeko ardura duen organoa.

Euskadin adibidea: Hezkuntza Saileko Zerbitzu Zuzendaritza
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2. Erakunde betearazleen betebeharrak

ERAKUNDE BETEARAZLEEN BETEBEHARRAK

 Sistema informatikoan erregistratzea Planaren neurriak osatzen dituzten proiektuek hasierako

ebaluazioan ezarritako irizpideak betetzen dituztela edo, hala badagokio, antzemandako akatsak

zuzendu direla (HFP 1030/2021 Aginduaren 2.8 artikulua).

 Proiektuaren mugarri eta helburu kritiko eta ez-kritikoen desagregazioa baliozkotzea

azpiproiektuen mugarri eta helburu kritiko eta ez-kritikoetan, eta bere eskumeneko proiektua edo

azpiproiektua kudeatzeko gainerako mugarri eta helburuak ezartzea (HFP 1030/2021 Aginduaren 3.3

artikulua).

 Mugarrien eta helburuen adierazleen aurrerapena sistema informatikoan etengabe erregistratzea

(HFP 1030/2021 Aginduaren 3.6 artikulua).

 Iruzurraren aurkako neurrien plana onartzea (HFP 1030/2021 Aginduaren 6.5 artikulua).

 Funtsen azken hartzailea identifikatzea (HFP 1030/2021 Aginduaren 8. artikulua).

 Edozein laguntza-deialdi edo lizitazio-prozeduraren argitalpenari buruzko informazioa ematea,

agintaritza arduradunak kudeatutako webgunean sartzeko (HFP 1030/2021 Aginduaren 9.8

artikulua).

*STEParekin finantzatutako jarduerak kudeatzeko eta kontrolatzeko prozesu guztien prozedurak

ezartzea.
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3. Kudeaketa-organoen betebeharrak

KUDEAKETA-ORGANOEN BETEBEHARRAK

 Bere prozeduren hasierako autoebaluazioa (2.4 HFP 1030/2021 Agindua).

 Betetze-ziurtagiria sinatzea (3.8 HFP 1030/2021 Agindua).

 Agintaritza arduradunari jakinaraztea etiketa berde eta digitalaren balizko ez-betetzeen

ebaluazioaren emaitza (4.4 HFP 1030/2021 Agindua).

 Iruzur-arriskua ebaluatzea, IGEA betetzea eta interes-gatazkei aurre egiteko prozedura bat izatea

(HFP 1030/2021 Agindua).

 Lankidetza eskaintzea eta agintaritza arduradunak eta kontrol-agintaritzak eskatzen duten

dokumentazio guztia ematea (HFP 1030/2021 Agindua).

 Komunikazio-arduradun bat izendatzea (HFP 1030/2021 Agindua, 9.9).

 Sei hilean behingo kudeaketa-txostena egitea eta sinatzea ( HFP 1030/2021 Agindua, 12.3).

 Aurreikuspenen hiruhileko txostena egitea (HFP 1030/2021 Aginduaren I. eranskina).

 Betetze-deklarazioa formalizatzea (13.2 HFP 1030/2021 Agindua).

* STEParekin finantzatutako jarduerak kudeatzeko eta kontrolatzeko prozesu guztien prozedurak

ezartzea.
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4. Komunikazio betebeharrak

SEMen Erregelamenduaren 34. artikulua eta HFP 1030/2021

Aginduaren 9. artikulua

 Plana gauzatzearekin lotutako komunikazio-jarduketek Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia

Planaren logo ofiziala izango dute, eta, modu zuzen eta nabarmenean, EBren enblema, Europar

Batasunak – NextGenerationEU – finantzatutako finantzaketa-adierazpen batekin.

 Europar Batasunaren ikurra, gutxienez, beste logotipoak bezain nabarmen eta agerian erakutsi

beharko da.

 Esparru honetan garatzen diren deialdi, lizitazio, hitzarmen eta gainerako tresna juridiko guztiek

«Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Plana – Europar Batasunak finantzatuta –

NextGenerationEU» erreferentzia izan beharko dute goiburuan eta garapen-gorputzean.

 SEMaren esparruan Batasunaren finantzaketaren azken hartzaileek jatorria aitor dezaten eta

Batasunaren finantzaketaren ikusgarritasuna berma dezaten bermatzea.
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