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BESTELAKO XEDAPENAK
EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILA

4388
AGINDUA, 2021eko uztailaren 7koa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurume-

neko sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita nekazaritza, arrantza eta elikadurako 
sektorearen arlo zientifiko eta teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaile eta teknologoak pres-
tatzeko 2021eko laguntzetarako (Ikertalent Programa).

2021eko martxoaren 31n, martxoaren 23ko 115/2021 Dekretua argitaratu zen Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkariaren 65. zenbakian. Dekretu horren bidez, nekazaritza, arrantza eta elika-
duraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak 
prestatzeko laguntzak arautzen dira (Ikertalent Programa).

Aipatutako dekretuko 15. artikuluak ezartzen du laguntzen urteroko deialdirako agindua esku-
mena duen saileko pertsona titularrak egingo duela eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 
eta Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio publikoaren egoitza elektronikoan argitaratuko 
dela. Modu berean, ezartzen du aginduak honako gutxieneko edukia izango duela: aurrekontu-kre-
ditu eskuragarria, programa bakoitzean iragarriko diren laguntzen kopurua eta bakoitzaren 
zuzkidura-ekonomikoa, eskabideak aurkezteko epemuga eta hautespen-batzordearen osaera, 
baita ikertzaileen eta teknologoen prestakuntzarako estrategiko eta lehentasunezkotzat jotzen 
diren aipatu ekitaldiko I+G+Bko laguntza-proiektuen zerrenda zein atxikiko diren ikastetxeen eta 
proiektu bakoitzean onartuko diren titulazio- edo ikerketa-arloen zerrendak.

Deialdi hau ebazterakoan, aintzat hartuko dira administrazio publikoen dirulaguntza jarduera 
arautzen duten publikotasun-, lehia- eta objektibotasun-printzipioak, betiere honako arau hauetan 
xedatutakoari jarraituz: Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko 
Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren bidez onartua; Diru-
laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren oinarrizko manuak; Dirulaguntzei buruzko Lege 
Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretua, eta 
laguntza eta dirulaguntzei aplikatu beharreko gainerako xedapenak. Gainera, diru-baliabide era-
bilgarriak agindu honetan ezarritako irizpideen arabera aplikatuko dira.

Aurreko helburu horiek betetzeko, agindu honek behar adina aurrekontu-kreditu du Eus-
kal Autonomia Erkidegoko 2021. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituen otsailaren 11ko 
1/2021 Legeari esker.

Horrenbestez, hau

EBAZTEN DUT:

Lehenengoa.– Deialdia.

1.– 2021eko ekitaldian, hamabi beka emango dira prestakuntza jasotzen ari diren ikertzai-
leentzako programaren barruan, eta hamar beka, berriz, teknologoak prestatzeko programaren 
barruan.

2.– Agindu honetako eranskinean daude jasota Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 
Ingurumen Sailaren iritziz bi laguntza-programetarako estrategikoak eta lehentasunezkoak diren 
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I+G+Bko proiektuen zerrenda eta atxikiko diren ikastetxeen eta proiektu bakoitzean onartuko diren 
titulazio edo ikerketa arloen zerrendak.

Bigarrena.– Iraupena.

Ikertzaileen prestakuntzara bideratutako bekek lau urte jarraituko iraupena eta doktoratu 
aurreko kontratu baten ezaugarriak izango dituzte. Dena den, kontratua desgaitasun bat duen 
pertsona batekin hitzartzen bada, bekak sei urteko gehieneko iraupena izan dezake, martxoaren 
23ko 115/2021 Dekretuaren 8. artikuluak ezartzen duenez.

Teknologoen prestakuntzara bideratutako bekek 24 hilabeteko gehieneko iraupena izango dute, 
martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 9. artikuluak ezartzen duenez.

Hirugarrena.– Eskabideak aurkezteko epea.

Eskabideak aurkezteko epea hilabetekoa izango da, Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Laugarrena.– Aurkeztu beharreko eskabideak eta agiriak.

1.– Beka-eskabideak Elikagaien Kalitate eta Industriako zuzendariari zuzenduko zaizkio.

2.– Martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 16.2 artikuluan eta Administrazio Publikoen Admi-
nistrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 14.3 artikuluan xedatutakoa 
betez, bide telematikoz aurkeztuko dira eskabideak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
publikoaren egoitza elektronikoaren bidez: https://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1029106

Helbide honetan eskuratu daitezke Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren 
egoitza elektronikoan onartutako identifikazio eta sinadura elektronikorako bitartekoak: https://
www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak

Izapidetze elektronikoa ordezkari baten bidez ere egin ahal izango da, eta, horretarako, ordezka-
ritza hori Eusko Jaurlaritzaren Ahalordeen Erregistro Elektronikoan inskribatu beharko da, helbide 
honetan: https://www.euskadi.eus/ordezkariak

3.– Eskabidea honako dokumentazioarekin batera aurkeztu beharko da (martxoaren 23ko 
115/2021 Dekretuaren 16.4 artikulua).

a) Egiaztagiri akademiko osoa, hautagaiak lortutako kalifikazio guztiak eta horiek eskuratu 
zituen egunak adierazten dituena.

b) Curriculum vitaea, eta alegatutako merezimenduen egiaztagiriak.

c) Laguntza-proiektu horiek zergatik aukeratu diren justifikatzeko txosten laburra (bost orrialde-
koa, gehienez); txosten horretan interesdunak dagokion gaiari buruz zer dakien azaldu beharko 
da, haren profil akademikoa eta profesionala aukeratutako gaiari egokitzen zaizkiola justifikatzen 
duten merezimendu pertsonalak deskribatzeaz gain.

d) Hala dagokionean, martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 7. artikuluko 2.b) eta 3.b) aparta-
tuetan ageri diren salbuespenak egiaztatzen dituen dokumentazio ofiziala.

e) Eskatzailearen erantzukizunpeko adierazpena, alderdi hauek egiazkoak direla adierazteko:

– Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo 
penalik ez izatea, ezta horretarako legezko inolako debekurik ere, sexu-diskriminazioagatiko debe-
kuak barnean hartuta, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 
azken xedapenetako seigarrenean zehaztutakoari jarraikiz.
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– Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluan eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen 
duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluan aurreikusitako gainerako 
betebeharrak betetzea.

4.– Eskabidea aurkeztu ondoko izapideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoa-
ren egoitza elektronikoaren bidez egin eta jakinaraziko dira: https://www.euskadi.eus/nirekarpeta

5.– Zuzendaritza kudeatzailearen zerbitzu teknikoek automatikoki egiaztatuko dute onuradunak 
egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, bai eta NANa, titulazioa, 
erroldatzea eta bizileku-baimena ere, egoerak hala eskatzen duenean. Hala ere, eskatzaileak 
modu arrazoituan aurka egin ahal izango du, eta, hala egiten badu, ziurtagiria edo eskatzen zaion 
agiria aurkeztu beharko du, betiere Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 
urriaren 1eko 39/2015 Legearen 28. artikuluaren 2. paragrafoan xedatutakoaren arabera.

Titulazioaren dokumentaziorik izan ezean, eskabideari honako dokumentuetako bat gehitu 
beharko zaio, aipatutako ebazpen horren hirugarren apartatuan zehaztutako dokumentuez gain:

– Tituluaren eskaeraren frogagiria, haren bidalketa egiteko beharrezkoak diren ordainketak egin 
direla egiaztatzen duen dokumentuarekin batera.

– Espediente akademikoan ageri den nota, adierazten duena dagokion titulazioaren multzoko 
proba gainditu dela eta hura jasotzeko beharrezkoak diren ordainketak egin direla.

6.– Eskabidea eta nahitaezko gainerako dokumentazioa aztertu, eta ikusten bada akatsen bat 
dagoela edo dokumentazioa ez dagoela osorik, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan eskabideak zuzentzeko ezarritako 
arauak aplikatuko dira.

7.– Interesdunek laguntza eskatu ahal izango dute edozein programatan, eta eranskinean jaso-
tako guztietatik hiruna proiektu aukeratu ditzakete gehienez.

8.– Eskabidean ezarritako lehentasun-hurrenkerak izaera loteslea izango du, martxoaren 23ko 
115/2021 Dekretuaren 20. artikuluan xedatutakoaren arabera.

9.– Administrazioak dirulaguntzak ordaindu ahal izateko, pertsona onuradunak dagokion Eusko 
Jaurlaritzaren datu-basean jasota egon beharko du. Alta eman edo hirugarren interesduneko 
datuak aldatzeko, Eusko Jaurlaritzak emandako hirugarrengoentzako erregistro telematikora jo 
beharko da, honako helbide honetan: https://www.euskadi.eus/hirugarrenak

Bosgarrena.– Diru-zuzkidura.

1.– Laguntza horiek ordaintzeko aurrekontua, gehienez ere, 1.773.600,00 eurokoa izango 
da, Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren pentzudan. Zenbateko horretatik 
353.700,00 euro 2021erako ordainketa-kredituari dagozkio, eta gainerako 1.419.900,00 euroak, 
2022tik 2025era biatarteko ekitaldietarako konpromiso-kredituei.

2.– Gehieneko aurrekontu orokor horretan, Gizarte Segurantzari atxikitzearen ondoriozko gastua 
dago sartuta eta 309.600,00 euro dira; horietatik 52.200,00 euro 2021erako ordainketa-kredituari 
dagozkio, eta 257.400,00 euro, 2022tik 2025erako ekitaldietarako konpromiso-kredituei.

Seigarrena.– Eskatzaileek bete beharreko eskakizunak.

Martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuan aurreikusitako laguntzak jaso ahal izateko, onuraduna 
izatearen baldintza bete beharko da –dekretu honen 6. artikuluak xedatzen duenarekin bat egi-
nez– bai eta xedapen bereko 7. artikuluan adierazitako baldintzak ere.
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Halaber, eskatzaileek eranskinean proiektu bakoitzarentzat adierazitako titulazioen artetik baten 
jabetza izan beharko dute.

Eranskinean proiektu bakoitzerako adierazitako titulazioez beste bat onartzen bada, hau-
tespen-batzordeak justifikatu beharko du haren onarpena titulazioaren eta proiektuaren edukiak 
oinarritzat hartuta.

Zazpigarrena.– Laguntzen zenbatekoa.

Laguntzen zuzkidura-ekonomikoaren helburua izango da ikasketa-prozesuan dauden langileen 
kostua ordaintzea, laguntza mota bakoitzari ezarritako epean. Horrez gain, onuradunek laguntza 
gehigarri bat jasotzeko aukera izango dute, martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 12. artikuluan 
ezarritakoari jarraikiz.

1.– Ikasketa-prozesuan dauden langileen kostutzat hartuko dira urteko ordainsari ekonomiko 
gordina eta enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuotari dagokion zenbatekoa.

Honakoak dira onartutako zuzkidurak, urteko ordainsari prestakuntza-urte bakoitzari dagokionez:

– Prestakuntzan dauden ikertzaileak: 19.000,00 euro lehen urtean, 20.000,00 euro bigarrenean, 
22.000,00 euro hirugarren urtean eta 28.000,00 euro laugarrenean.

Dena den, prestakuntzan dauden ikertzaileei dagozkien laguntzek errespetatu beharko dituzte 
indarrean dagoen araudiak doktoratu aurreko kontratuentzat ezarritako ordainsarien gutxieneko 
zenbatekoak, martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 12.2 artikuluan adierazten direnak, hain 
zuzen ere.

– Teknologoak: 14.000,00 euro lehen urtean eta 14.000,00 euro bigarren urtean.

Enpresak Gizarte Segurantzari ordaindu beharreko kuoten zenbatekoak laguntza mota bakoi-
tzaren aplikazio-araudiaren araberakoak izango dira.

2.– Laguntza osagarria. Prestakuntza-prozesuak sortutako gastuei aurre egitea izango du 
helburu: batetik, bekarekin lotutako unibertsitate-ikastaroen matrikulazioa eta harekin zerikusia 
duten kongresu-zientifikoetara, mintegietara, ikastaroetara eta lan-jardunaldietara bertaratzeri 
dagozkionak; horrez gain, beste ikerketa eta teknologia-zentroetan egingo diren egonaldiek eta 
laguntzarekin lotutako material bibliografikoak sortutakoak; eta azkenik, doktorego-tesiaren aur-
kezpenarekin lotutakoak.

Laguntza osagarri gisa onartutako zuzkidura honakoa da, beka motaren arabera:

– Prestakuntzan dauden ikertzaileak: 8.000 euro, 2.000 euro prestakuntza-urte bakoitzeko.

– Teknologoak: 2.000 euro, 1.000 euro prestakuntza-urte bakoitzeko.

Nolanahi ere, urte batean erabili gabeko laguntza osagarriaren zenbatekoa hurrengo urteetan 
eskuragarri izango du onuradunak, betiere dagokion aurrekontu-programan behar adina kreditu 
baldin badago.

Zortzigarrena.– Hautespen-batzordea.

Eskabideak ebaluatu eta baloratzeko, hautespen-batzorde bat eratuko da: María Luisa Fraile 
Correa (Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritzako Ikerketa-programen arduraduna) 
izango da batzordeburua, eta Elisa Torre-Enciso Enciso (Enpresa Programaren arduraduna), 
berriz, ordezkoa. Batzordekideak izango dira Josune Jayo Garro, Sustapen eta Lehiakortasuneko 
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teknikaria (ordezkoa Mauricio Lazkano Brotons izango da, Sustapen eta Lehiakortasuneko tek-
nikaria), eta Idoia Sasigain Saénz de Buruaga, Enpresa Programako teknikaria; azken horrek 
idazkari lanak egingo ditu (ordezkoa María del Carmen González Hernández izango da, Sustapen 
eta Lehiakortasuneko teknikaria).

Bederatzigarrena.– Betebeharrak.

Onuradunek martxoaren 23ko 115/2021 Dekretuaren 25. artikuluan xedatutako eginbeharrak 
bete beharko dituzte.

Hamargarrena.– Datuen babesa.

Agindu hau aplikatuta biltzen diren izaera pertsonaleko datuak Datu pertsonalak babesteko 
eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan eta gainerako lege 
aplikagarrietan xedatutakoaren arabera tratatuko dira.

Helbide honetan dago jasota datuen babesari buruzko informazioa: https://www.euskadi.eus/
eusko-jaurlaritza/datuak-babesteko-ordezkaria/hasiera/

AZKEN XEDAPENETAKO LEHENENGOA.– Aplikatu beharreko araudia

Agindu honetan aurreikusita ez dagoen guztirako, honako arau hauetan xedatutakoa bete 
beharko da: martxoaren 23ko 115/2021 Dekretua, nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko 
arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak prestatzeko lagun-
tzak arautzen dituena (Ikertalent programa); Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren 
Antolarauei buruzko Legearen testu bategina, azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 
bidez onartua; urriaren 1eko 39/2015 Legea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 
Erkidearena; urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoarena; eta Diru-
laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren oinarrizko manuak (Lege orokor 
hori, era berean, Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamendua onartzen duen uztaila-
ren 21eko 887/2006 Errege Dekretuak garatu zuen).

AZKEN XEDAPENETAKO BIGARRENA.– Errekurtsoak.

Agindu honek amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta, beronen aurka, interesdunek 
aukerako berraztertze-errekurtsoa aurkez diezaiokete Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun 
eta Ingurumeneko sailburuari, hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizka-
rian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera; bestela, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar 
dezakete Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Salan, 
bi hilabeteko epean, agindua Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo 
egunetik aurrera.

AZKEN XEDAPENETAKO HIRUGARRENA.– Ondorioak.

Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean jarriko 
da indarrean.

Vitoria-Gasteiz, 2021eko uztailaren 7a.

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/datuak-babesteko-ordezkaria/hasiera/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/datuak-babesteko-ordezkaria/hasiera/


ERANSKINA 
 

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILAK ESTRATEGIKOTZAT 
ETA LEHENTASUNEZKOTZAT HARTUTAKO PROIEKTUEN ZERRENDA 

 
IKERTZAILEENTZAKO PRESTAKUNTZA-LAGUNTZAK (DOKTORATU AURREKOAK) 
Iraupena: 4 urte 

Zk. Proiektuaren izena Eskatzen diren tituluak Destinoko zentroa 

1 Irudia, datu masiboak eta adimen artifiziala azter-
tzea arrantza-kudeaketa hobetzeko. 

Gradua: 
Informatika Ingeniaritza 

AZTI  
(Sukarrieta) 

2 Doitasunezko nutriziorako parametro molekularrak 
zehazteko metodologia berri azkarrak eta ez-inb-
aditzaileak. 

Gradua: 
Biologia  
Biokimika 
Nutrizioa eta Dietetika  
Kimika   
Farmazia 
Elikagaien Zientzia eta Teknologia 

AZTI 
(Derio) 

3 Arrantza-baliabideen jasangarritasuna ekosistema 
aldakorrean. 

Gradua: 
Matematika eta Estatistika 
Biologia 
Itsasoko Zientziak 
Ingurumen Zientziak 
Ekonomia Zientziak 
Fisika 

AZTI  
(Sukarrieta) 

4 Elikagai-azpiproduktuetan oinarrituta produktu 
bioteknologikoak garatzea, onddo eta mikroalga 
bidezko hartzitze-prozesuen bitartez. 

Gradua:  
Biologia 
Biokimika 
Ingeniaritza Kimikoa 
Kimika 
Bioteknologia 
Ingurumen Zientziak 
Elikagaien Zientzia eta Teknologia 

AZTI 
(Derio) 

5 Obesitatea edo beste gaixotasun kroniko ez-
transmitigarriak dituzten pertsonetan nutrizio eta 
sukaldaritza arloan esku hartzeko saiakuntza, 
elikadura-eredu osasungarria sustatzeko eta 
zahartze osasuntsua sustatuz narriadura kognitiboa 
prebenitzeko tresna bezala. 

Gradua: 
Nutrizioa eta Osasuna 
Elikagaien Zientzia eta 
Teknologia. Gastronomia 
Zientziak 
Biologia 
Elikagaien Kalitatea eta 
Segurtasuna  

BASQUE 
CULINARY 
CENTER 
(Donostia) 

6 EKOKLAS – Zonakatze ekologikoa baso-
ekosistemen etorkizuneko zerbitzuak atxikitzeko 
egokitze-estrategiako tresna bezala. 

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta 
Zientzia edo Baso Ingeniaritza 
Ingurumen Zientziak  
Farmazia 
Biokimika 
Bioteknologia 
Biologia 
Matematika 
Geologia 

NEIKER 
(Derio) 
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Zk. Proiektuaren izena Eskatzen diren tituluak Destinoko zentroa 

7 EAEko mahastiaren patobiomaren ezaugarriak 
zehaztea, bai eta fitosanitario-karga gutxitzen nola 
lagundu duen, gaixotasunak kontrolatzeko. 

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta 
Zientzia 
Farmazia 
Biokimika 
Bioteknologia 
Biologia 

NEIKER  
(Arkaute) 

8 Animalien tuberkulosiaren aurka borroka egiteko 
diagnostiko-irtenbide berriak (gaixotasun zoonotiko 
bat da eta abeltzaintza-ustiategietan eta fauna 
basatian ageri da). 

Gradua: 
Albaitaritza 
Farmazia 
Medikuntza 
Biologia 
Biokimika 
Biokimika eta Biologia 
Molekularra 
Biokimika eta Zientzia 
Biomedikoak 
Bioteknologia 
Zientziak 
Zientzia Biomedikoak 
Genetika 
Mikrobiologia 

NEIKER 
(Derio) 

9 Klima-aldaketa aintzat hartuta EAEko labore 
nagusiak egokitzea lurzorua-sustraia interakzioa 
aztertuz.  

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta 
Zientzia 
Farmazia 
Biokimika 
Bioteknologia 
Biologia 
Ingurumen Zientziak 

NEIKER 
(Derio) 

10 HALTZAK: hondar-biomasa erabiltzea balio eran-
tsia duten produktuak sortzeko (film aktiboak eta 
elikagai funtzionalak). 

Gradua: 
Biokimika eta Biologia 
Molekularra 
Bioteknologia 
Elikagaien Zientzia eta Teknologia  
Ingurumen Zientziak  
Kimika 
Ingeniaritza Kimikoa 
Agronomia Ingeniaritza eta 
Zientzia 

UPV/EHU 

11 Ahalmen antioxidatzailea zehaztea eduki handiko 
elikagaien irudi digitalen azterketan oinarrituta: 
azterketa kuantitatiboa eta kualitatiboa. 

Gradua:  
Biologia 
Bioteknologia 
Biokimika eta Biologia 
Molekularra 
Elikagaien Zientzia eta Teknologia 
Ingurumen Zientziak  
Farmazia 
Dietetika eta Nutrizioa 
Kimika 
Ingeniaritza Kimikoa 

UPV/EHU 
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Zk. Proiektuaren izena Eskatzen diren tituluak Destinoko zentroa 

12 Nekazaritzako hondakinak erabiltzea plastikoen 
biosintesirako eta nanozuntz bioaktibozko sareak 
sortzea elektroaritzearren bidez. 

Gradua: 
Biokimika eta Biologia 
Molekularra 
Bioteknologia 
Ingurumen Zientziak  
Kimika 
Ingeniaritza Kimikoa 
Agronomia Ingeniaritza eta 
Zientzia 

UPV/EHU 

 
TEKNOLOGOENTZAKO PRESTAKUNTZA-LAGUNTZAK 
Iraupena: 2 urte 

Zk. Proiektuaren izena Eskatzen diren tituluak Destinoko 
zentroa 

1 BideUrdin-JAN: itsasotik platerera itsas 
turismoaren bitartez, ekonomiaren dibertsifikazio 
jasangarriaren aldeko apustua. 

Gradua: 
Biologia 
Ingurumen Biologia 
Datuen Zientzia eta Ingeniaritza 
Ingurumen Zientziak 
Itsasoko Zientziak 
Kultura-ondasunen kontserbazioa 
eta zaharberritzea 
Hirigintza eta lurralde-
antolamendua. 
Gastronomia eta Sukaldaritza 
Zientziak 
Ozeanografia 
Turismoa  

AZTI 
(Pasaia) 

2 Elikagaietan kutsatzaile kimikoak azkar zehazteko 
metodologia berriak. 

Gradua: 
Kimika 
Bioteknologia 
Biokimika 
Farmazia 

AZTI 
(Derio) 

3 Tresna omikoetan oinarritutako nutrizio-gomendio 
baterako adimen artifiziala.  

Gradua: 
Biologia 
Informatika Ingeniaritza 
Telekomunikazioetako Ingeniaritza 
Matematika 
Estatistika 
Kimika 

AZTI 
(Derio) 

4 Nekazaritzako elikagaien industriaren hondaki-
netan oinarritutako belaunaldi berriko ongarriak. 

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta Zientzia 
Farmazia 
Biokimika 
Bioteknologia 
Biologia 
Ingurumen Zientziak 

NEIKER 
(Derio) 
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Zk. Proiektuaren izena Eskatzen diren tituluak Destinoko 
zentroa 

5 Baso-osasuna ingurumena errespetatuta kudea-
tzea pinus generoari eta banden gaixotasunari 
dagokienez. 

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta Zientzia 
edo Baso Ingeniaritza  
Ingurumen Zientziak 
Farmazia 
Biokimika 
Bioteknologia 
Biologia 

NEIKER 
(Arkaute) 

6 Nekazaritza eta abeltzaintzako sektorearen ustia-
tegi-eskalako jasangarritasuna EAEn. Adierazleak 
eta monitorizazioa. 

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta Zientzia 
Farmazia 
Biokimika 
Bioteknologia 
Biologia 
Ingurumen Zientziak 

NEIKER 
(Derio) 

7 Ardi-industriako eragileen eta interesdunen arteko 
animalien osasunari eta nutrizioari buruzko eza-
gutza-truke interaktibo eta berritzailerako 
Europako sarea. 

Gradua: 
Agronomia Ingeniaritza eta 
Zientzia, Albaitaritza 
Biologia  

NEIKER 
(Arkaute) 

8 Landareetan osagai bioaktiboak zehaztea eta gas-
tronomia-interesa duten elikagai-produktu berrien 
ezaugarriak zehaztea. 

Gradua: 
Elikagaien teknologia 
Gastronomia eta Sukaldaritza 
Arteak, Kimika 

BASQUE 
CULINARY 
CENTER 
(Donostia) 

9 Landare-jatorriko elikagai hartzituen garapenari 
buruzko ikerketa, eta hartzitze-prozesuek pro-
duktuen segurtasunean eta osagai bioaktiboak 
lortzean zer erlazio duten ikertzea. 

Gradua: 
Elikagaien Zientzia eta Teknologia, 
Gastronomia eta Sukaldaritza 
Arteak 
Elikagai Produktu eta Prozesuen 
Berrikuntza 

LEARTIKER 
(Markina) 

10 Elikagai osasungarrien garapenean kalitatezko 
proteina-iturri berriak aplikatzeari buruzko ikerketa. 

Gradua: 
Elikagaien Zientzia eta Teknologia, 
Gastronomia eta Sukaldaritza 
Arteak 
Elikagai Produktu eta Prozesuen 
Berrikuntza 

LEARTIKER 
(Markina) 
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QR: 10291#06

Eskaera
Nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-
teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaileak eta teknologoak

prestatzeko laguntzak (IKERTALENT Programa). 2021eko deialdia.

Instrukzio-organo hartzailea:

 
ELIKAGAIEN KALITATE ETA INDUSTRIAKO ZUZENDARITZA

Eskatzailearen datuak

Identifikazio-dokumentua *
 
Zenbakia
 
* Izena
 
Lehen abizena
 
Bigarren abizena
 
Sexua
 

Honen izenean ari da
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean Ordezkaria

Pertsona/entitate ordezkatuaren datuak

Identifikazio-dokumentua
 
Zenbakia
 
Izena
 
Lehen abizena
 
Bigarren abizena
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Sexua
 
Ordezkaritza hau eskaera honetarako erabiliko da, eta ez da gordeko Ahalordeen erregistro elektronikoan.

Atzerritarra izanez gero

Bizileku-baimena
Bai Ez

Urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41. artikuluko 1. paragrafoan xedatutakoa betez, hurrengo datuak abisuak bidaltzeko
erabiliko dira. ABISUEK EZ DUTE JAKINARAZPENIK EKARRIKO. Jakinarazpena egiteko, nahitaezkoa da egoitza
elektronikoan eskura jartzen zaion ebazpenaren, ofizioaren edo idazkiaren edukia eskuratzea. ABISUA EZ EGITEAK EZ DU
ERAGOTZIKO JAKINARAZPENA GUZTIZ BALIOZKOTZAT JOTZEA

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko zaizkio:

Tramitazioan zehar administrazioak bidaliko dizkizun jakinarazpenak Ahalordeen erregistro elektronikoan altan emanda
dagoen ordezkariari igorriko zaizkio. Ordezkaririk ez badaukazu, honi:

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

Gaur egun posta-datuak dituzu. Hemendik aurrera, zure kontuaren datuak elektroniko bidez aldatuko dira.

Nahiz eta zure kontuan posta-datuak izan, jakinarazpena modu elektronikoan bidaliko dizugu.

Pertsona juridiko baten ordezkaria zarenez, Administrazioarekiko komunikazio kanalak elektronikoa izan behar du.

Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko kanala aukera dezakezu
 
*

Elektronikoa:Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
identifikazio elektronikorako bitarteko bat beharrezkoa da.

Postala: Atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.

Helbidea
Espainia

Posta kodea
 
Lurralde Historikoa/ Erkidegoa/ Probintzia
 
Udalerria
 
Herria
 
Helbidea
 
Zk
 
Sol.
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Letra
 

Kanal elektronikoaren gaineko oharra Jakinarazpen elektronikora sartzen ez bazara, jakinarazitzat emango da Nire
karpetan eskuragarri jartzen denetik 10 egun naturaleko epean. Esandako epea betetzen denean, jakinarazpena ukatu egin
duzula ulertuko da, eta horrela jasoko da espedientean. Izapidea egintzat emango da, eta administrazioak aurrera jarraituko
du prozedurarekin.

Abisuak jasotzeko datuak

Nire karpetan jakinarazpen edo komunikazioren bat jasotzerakoan abisu bat bidaliko dizugu posta elektronikora eta telefono
mugikorrera.

* Posta elektronikoa
 
Berretsi posta elektronikoa
 
Telefono mugikorra
 
Gogora ezazu, abisua Ahalordeen erregistro elektronikoan erankunde horretako prozedura honetan langile bezala daudenei
bidaliko dela ere bai

Komunikazio hizkuntza *

Mezu elektroniko eta abisu-mezu bidezko jakinarazpen eta komunikazioak zuk aukeratutako hizkuntzan bidaliko dizkizugu. 

Euskara Gaztelania

Datuak erabiltzeko baimena

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak Eusko Jaurlaritzako sail eta erakundeekiko harremanetan
erabiltzea nahi dut.

Nire komunikazio eta abisuetarako datuak espediente hau kudeatzeko bakarrik erabiltzea nahi dut.

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi erantsiko zaizkioDirulaguntzak
Elikagaien kalitatearen eta industriaren arloan.  

• Arduraduna: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta
Ingurumena Saila

• Helburua: Dirulaguntzen, beken eta i+g gaineko segimendua, kontrola eta kudeaketa

• Legitimazioa:
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• Tratamendua beharrezkoa da, interes publikoaren aldeko eginkizunen bat betetzeko edo tratamenduaren
arduradunari emandako botere publikoak betetzeko jardunean.

• Hartzaileak:

• Autonomia Erkidegoko beste organo batzuk

• Nekazaritza eta Arrantza Estatistika Ofizialen zerbitzua (SEAS). Erakunde pagatzailea

• 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/001600-capa2-eu.shtml)  

Araudia:

Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (www.euskadi.eus/contenidos/informacion/normativa_dpd/eu_def/adjunto
s/RGPD-2016_0679_eu.pdf)

3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (www.
boe.es/boe_euskera/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673-E.pdf)

Bizilekua

* Posta kodea
 
Lurralde Historikoa/ Erkidegoa/ Probintzia *
 
Udalerria *
 
Herria *
 
* Helbidea
 
* Zk
 
Eskailera
 
Sol.
 
Letra
 

* Telefonoa
 
Faxa
 
* Emaila
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Jaiotze datuak

Jaioteguna *
 
* Jaioterria
 
* Lurralde Historikoa / Probintzia
 

Errolda-datuak

Lurralde historikoa *
 
Udalerria *
 
EAEn erroldatuta noiztik *
 

Ikasketa datuak

Laguntza lortzeko eskatzen diren graduko ikasketak edo baliokideak amaitu zituen data (ez tituluaren
data, titulua lortzeko ikasketen data baizik) *
 

Gizarte Segurantzako afiliazio-zenbakia

* Zenbakia
 

Datu fiskalak

*
EAE EAEtik kanpo

Lurralde Historikoa: *
 
Probintzia: *
 

Proiektuak

Aukeratu 3 proiektu gehienez.

Gogoratu proiektu bera behin baino gehiagotan ez hautatzea eta hautaketa lehentasun-ordenaren arabera egitea, loteslea
baita.
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1. Aukera *
 
2. Aukera
 
3. Aukera
 

Erantzukizunpeko adierazpenak

Aitortzen du eskatzaileak:

Dirulaguntza edo laguntza publikoak eskuratzea eragozten duen zehapen administratiborik edo penalik ez izatea,
ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-bereizkeriagatiko debekuak barne, Emakumeen eta
Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken xedapenetatik seigarrenean xedatutakoaren
arabera.

Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluak eta Euskal Autonomia
Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen testu bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997
Legegintzako Dekretuaren 50. artikuluak ezartzen dituzten gainerako debekuen eraginpean.

Nekazaritzaren, arrantzaren eta elikaduraren arloko eskumena duen Eusko Jaurlaritzako sailaren antzeko
laguntzarik jaso ez izana.

Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea, erregelamendu bidez ezarritako baldintzetan.

Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

Erantzukizunpeko adierazpen batean edo komunikazio batean jasotzen den datu edo informazioren bat
zehaztasunik gabea edo faltsua bada edo aurkeztu ez bada, edo administrazio eskudunari ez bazaio
aurkezten erantzukizunpeko adierazpena, edo deklaratzen dena betetzen dela egiaztatzeko eskatzen
den dokumentazioa, edo komunikazioa, ezinezkoa izango da dena delako eskubidea baliatzen edo
jardueran aritzen jarraitzea egitate horren berri izaten den unetik bertatik aurrera, hargatik eragotzi gabe
izan litezkeen erantzukizun penal, zibil edo administratiboak (Administrazio Publikoen Administrazio
Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015) Legearen 69.4 artikulua *
Erantzukizunpeko adierazpen honetan jasotako datuak faltsutzen badira, erakundeari aplikatuko zaio indarrean dagoen
zehapen-araubidea, administratiboa zein penala.

Gehitu nahi den dokumentua Erantsitako dokumentua
Bestelako informazio osagarria, zuzendaritza eskudunak
eskatuta.

Curriculum vitae eta alegatutako merezimenduen
egiaztagiriak. (PDF bakar batean)

Laguntza proiektuaren aukeraketa justifikatzen duen
memoria.

Bestelako informazio osagarria, eskatzailearen iritziz.

Eskatutako titulazioaren antzinatasunari dagozkion
salbuespenen egiaztapen ofiziala.

Errolda-betekizunaren salbuespena egiaztatzea.

Borondatezko ordezkaritza emateko inprimaki
normalizatua, eskabidea ordezkari bidez izapidetuz gero.
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Gehitu nahi den dokumentua Erantsitako dokumentua
Ziurtagiri akademiko osoa.

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honen instrukzio-organoak ofizioz egiaztatuko ditu administrazio
eskudunean datu hauek:

Ofizioz konprobatzea
Unibertsitateaz kanpoko tituluak (Hezkuntza Ministerioa)

Gizarte Segurantzaren ordainketan egunean egotea (Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia - GSDN)

Biztanle-errolda (EAEko Udalak)

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatea (Euskal Foru Aldundiak eta Zerga Administrazioko Estatu Agentzia)

1992. urtetik aurrerako unibertsitate-tituluak (Hezkuntza Ministerioa)

Ez da interesatuaren oniritzirik behar datu hauetara sartu ahal izateko.

Laguntzak behar bezala esleitzeko, adierazitako datuak erkatu eta
beharrezko direnak egiaztatu ahal izango ditu Administrazio publikoak.

________________________________(e)n ,  ________________________________(e)an

(Tokia)                                                    (Data)

(Pertsona/entitate interesdun gisa edo ordezkariaren sinadura)
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ESKABIDEA OSATZEKO ARGIBIDEAK

IDENTIFIKAZIO DATUAK
Zure izenean ari bazara:

- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu titularrari dagozkion datuak.
- Sina ezazu eskabidea.

Beste pertsona edo entitate baten ordezkaria bazara:
- Identifikazio datuak atalean, bete itzazu ordezkatzen duzun pertsonari dagozkion datuak Titularra atalean,
eta zureak Ordezkaria atalean.

- Sina ezazu eskabidea.
Erakundeak ordezkari bidez aritzen dira beti.

Identifikazio-dokumentua
Zehaztu dokumentu-mota: NAN, IFK, AIZ, pasaportea edo bestelakoren bat.

KOMUNIKAZIO ETA JAKINARAZPENETARAKO KANALA
Jakinarazpen eta komunikazioak jasotzeko, aukera hauek dituzu:

- Posta bidezkoa: atal honetan jarri duzun helbidera igorriko dira.
- Elektronikoa: Nire karpeta guneko jakinarazpen eta komunikazioen atalera igorriko dira. Bertan sartzeko,
onartutako ziurtagiri elektroniko bat izan behar duzu.

10 egun naturaletan jakinarazpen elektroniko batera sartzen ez bazara, ulertuko dugu ez duzula onartu. Ondorioz, izapidea egintzat joko
da, eta administrazioak prozedura tramitatzen jarraituko du.

ABISUAK JASOTZEKO DATUAK (JAKINARAZPEN ETA KOMUNIKAZIO ELEKTRONIKOETARAKO
BAKARRIK)
Jakinarazpen eta komunikazio elektronikoak jasotzea aukeratu baduzu, helbide elektroniko eta SMS bidezko
abisu-sistema erabil dezakezu. Abisu bat jasoko duzu jakinarazpen edo komunikazio bat bidaltzen zaizun
bakoitzean.
Helbide elektroniko edo telefono-zenbaki bat baino gehiago emanez gero, bereiz itzazu puntu eta koma bidez (;).

ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENAK
Eskatzaileak aitortzen du, bere erantzukizunpean, adierazpen hauetan azaltzen diren datuak benetakoak
direla.

Administrazioak prozedurarekin ez jarraitzea erabaki dezake datuak zehatzak ez badira, zerbait nahita esan
gabe geratu bada edo faltsuak badira. Horrek ez du eragotziko izan daitezkeen bestelako erantzukizun penal,
zibil edo administratiboek aurrera egitea.

Ez dago dirulaguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-debekuen
eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean. (Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak seigarren azken xedapenean dioenaren arabera).

Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak, arauz zehaztu bezala.
(1/1997 Dekretuaren arabera, deialdia kudeatzen duen organoak berariazko baimenik gabe egiaztatu ahal
izango du erakunde eskatzaileak egunean dituela zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak).

AURRETIK AURKEZTUTAKO DOKUMENTUAK
Nahitaezko datuak dira: Dokumentuaren izena eta Zein erakundetan entregatu zen.
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