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1. ERANSKINA - AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK 

 

Eskabideak 2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza Programa honetan kontuan 

hartzeko, behean adierazitako agiriak aurkeztu beharko dira azken eguna baino 

lehen (2015ko maiatzaren 11a) eta atal honetan azaldutako moduan. 

Egokia ez bada, bizkaia:talent-ek ez du inolako eskabiderik kontuan hartuko, 

hemen azaldu bezala aurkezten ez denean. Era berean, bizkaia:talent-ek ez ditu 

hemen azaldutakoak ez beste agiri batzuk kontuan hartuko. 

Dokumentuak ingelesez aurkeztea derrigorrezkoa izango da (ezinbesteko 

kausengatik izan ezik). 

 

1. MODALITATEA - Esperientziadun ikertzaileei Bizkaian integratzen 

laguntzea 

- Oso-oso ondo prestatutako pertsonaren Curriculum Vitaea. Honako hauxe 

azalduko da CV horretan: ikertzailearen hasierako prestakuntzari buruzko 

informazio garrantzitsu guztia eta bere lanbide-esperientziaren zein lan-

trebetasunaren egiaztagiriak. Bidaltzeko orduan, ikertzailea erregistratu eta 

bere CV igo beharko du hurrengo loturaren bidez; 

http://www.bizkaiatalent.org/eu/profesionales/registrate/ 

Honako agiri hauek bidali beharko dira 4 “Documents/Dokumentuak” leihoaren 

bidez (www.bizkaiatalent.org): 

- Finantziazio-aldirako Ikerketa Plana (5 orri, gehienez). Honako hauxe agertu 

beharko da bertan: 

o Laguntzan zehar ikertzailearen jarduera zientifikoak izango dituen 

xede nagusien aurkezpena. 

o Laguntzan zehar garatuko diren ikerketa-jardueren azalpena. Bertan, 

hain zuzen ere, ikertzailearen banan-banako lan-ibilbidearen 

mesederako diren zenbait proiektu eta beste ikerketa-jarduera 

batzuk aipatu ahal izango dira. 

o Ikertzailearen proiektuaren eta erakunde anfitrioien eta/edo 

jatorrizkoen artean dauden osagarritasunen azalpena (erakundearen 

estrategia kontuan izanda). 

http://www.bizkaiatalent.org/eu/profesionales/registrate/
http://www.bizkaitalent.org/
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- Garapen Profesionalerako Plana (2 orri, gehienez). Proiektuan izangaiaren 

bilakaera profesionalaren inguruan aurreikusitakoa azalduko da bertan.  

- Proiektuak aurkeztutako gai etikoen inguruko galdeketa. 

- Ikerketa Planean gai etikorik badago (Izangaientzako Gidan adierazi bezala), 

behar beste agiri aurkeztu beharko dira, proiektua kasuan kasuko esparru 

legal zein etikoen arabera garatuko dela bermatzeko. 

- Erakunde eskatzaileak honako hau ziurtatzeko hartu beharreko konpromiso-

adierazpena (Statement of commitment): 

o Ikertzailearen epe luzerako lan-kontratua izango dela, programa 

honetako betekizunak beteko dituela eta Gizarte Segurantzako 

estaldura osoa eskainiko diola.  (Gutxienez 3 urteko epea). 

Erakundeak behar den moduko lekua, ekipoa eta materiala eskainiko 

dizkiola ikertzaileari1.  

o Eskatzailea ados egongo dagoela 2015ko Ikertzaileentzako Diru-

laguntza Programako baldintzekin. 

- Soldataren adierazpena (Budget of Expenses): Giza Baliabideetako Saileko 

arduradunak edo gerenteak sinatutako agiria, aurreikusitako urteko ordainsari 

gordina zenbatekoa izango den adierazteko. 

- Minimis diru-laguntza. Mesedez, sartu Responsibility Statement dokumentuan 

galdetutako informazioa (Minimis). 

                                                 

1 Horretarako, bizkaia:talent-ek eskubide osoa izango du, hautaketa-prozesuko edozein etapatan behar 

beste egiaztagiri eskatzeko. Horrela, bada, integrazio hori bermatu eta ekipo eskuragarria ikertzailearen 

ikerketarako egokia dela egiaztatu ahal izango du. 

Table_Ethical_issues.pdf
DECLARACION_RESPONSABLE.doc
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2. MODALITATEA - Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen 

dituzten kanpo-laguntzaileei lotzen laguntzea 

- Oso-oso ondo prestatutako pertsonaren Curriculum Vitaea. Honako hauxe 

azalduko da CV horretan: ikertzailearen hasierako prestakuntzari buruzko 

informazio garrantzitsu guztia eta bere lanbide-esperientziaren zein lan-

trebetasunaren egiaztagiriak. Bidaltzeko orduan, ikertzailea erregistratu eta 

bere CV igo beharko du hurrengo loturaren bidez; 

http://www.bizkaiatalent.org/eu/profesionales/registrate/ 

- Honako agiri hauek bidali beharko dira 4 “Documents/Dokumentuak” 

leihoaren bidez (www.bizkaiatalent.org): 

- Ikerketa Plana (5 orri, gehienez). Honako hauxe agertu beharko da bertan: 

o Proiektuko jarduera zientifikoaren xede nagusien aurkezpena. 

o Laguntzan zehar garatzeko proposatutako ikerketa-jardueren 

azalpena.  

o Ikertzailearen proiektuaren eta erakunde anfitrioien eta/edo 

jatorrizkoen artean dauden osagarritasunen azalpena (erakundearen 

estrategia kontuan izanda). 

- Garapen Profesionalerako Plana (2 orri, gehienez). Proiektuan izangaiaren 

bilakaera profesionalaren inguruan aurreikusitakoa azalduko da bertan.  

- Proiektuak aurkeztutako gai etikoen inguruko galdeketa. 

- Ikerketa Planean gai etikorik badago (Izangaientzako Gidan adierazi bezala), 

behar beste agiri aurkeztu beharko dira, proiektua kasuan kasuko esparru 

legal zein etikoen arabera garatuko dela bermatzeko. 

- Erakunde eskatzaileak honako hauxe ziurtatzeko hartu beharreko 

konpromisoaren adierazpena (Statement of commitment):  

o Ikertzaileak kontratua izango du, programa honetako betekizunak 

beteko ditu eta Gizarte Segurantzako estaldura eskainiko du. 

o Erakundeak behar den moduko lekua, ekipoa eta materiala eskaini 

beharko dizkio ikertzaileari2.  

                                                 
2 Horretarako, bizkaia:talent-ek eskubide osoa izango du, hautaketa-prozesuko edozein etapatan behar 

beste egiaztagiri eskatzeko. Horrela, bada, integrazio hori bermatu eta ekipo eskuragarria ikertzailearen 

ikerketarako egokia dela egiaztatu ahal izango du. 

http://www.bizkaiatalent.org/eu/profesionales/registrate/
http://www.bizkaiatalent.org/
Table_Ethical_issues.pdf
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o Eskatzailea ados egongo da 2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza 

Programako baldintzekin. 

- Kanpo-laguntzailearen loturaren ondorioz sortutako gastuen aurrekontua (2 

orri, gehienez). (Budget of Expenses). 

- Minimis diru-laguntza. Mesedez, sartu Responsibility Statement dokumentuan 

galdetutako informazioa (Minimis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
 

DECLARACION_RESPONSABLE.doc
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3. MODALITATEA - Bizkaira itzultzeko asmoa duten adituei atzerrian 

prestatzen laguntzea 

- Oso-oso ondo prestatutako pertsonaren Curriculum Vitaea. Honako hauxe 

azalduko da CV horretan: ikertzailearen hasierako prestakuntzari buruzko 

informazio garrantzitsu guztia eta bere lanbide-esperientziaren zein lan-

trebetasunaren egiaztagiriak. Bidaltzeko orduan, ikertzailea erregistratu eta 

bere CV igo beharko du hurrengo loturaren bidez; 

http://www.bizkaiatalent.org/eu/profesionales/registrate/ 

Honako agiri hauek bidali beharko dira 4 “Documents/Dokumentuak” leihoaren 

bidez (www.bizkaiatalent.org): 

- Ikerketa Plana (5 orri, gehienez). Honako hauxe agertu beharko da bertan: 

o Aukeratutako prestakuntzaren bitartez lortu daitezkeen helburuen eta 

arrazoien azalpen laburra. 

o Aukeratutako prestakuntza-motaren, lekuaren, iraupenaren eta egin 

beharreko jardueren aurkezpena. 

o Ikertzailearen proiektuaren eta erakunde anfitrioien eta/edo 

jatorrizkoen artean dauden osagarritasunen azalpena (erakundearen 

estrategia kontuan izanda). 

- Garapen Profesionalerako Plana (2 orri, gehienez). Proiektuan izangaiaren 

bilakaera profesionalaren inguruan aurreikusitakoa azalduko da bertan. Horrez 

gain, prestakuntzaren ondorioz honako arlo hauetan lortu daitezkeen 

hobekuntzak ere hartuko dira kontuan: soldata, erantzukizuna, lanpostua... 

- Proiektuak aurkeztutako gai etikoen inguruko galdeketa. 

- Ikerketa Planean gai etikorik badago (Izangaientzako Gidan adierazi bezala), 

behar beste agiri aurkeztu beharko dira, proiektua kasuan kasuko esparru 

legal zein etikoen arabera garatuko dela bermatzeko. 

- Erakunde eskatzaileak honako hauxe ziurtatzeko hartu beharreko 

konpromisoaren adierazpena (Statement of commitment):  

o Ikertzaileak lan-kontratua izango du, programa honetako 

betekizunak beteko ditu eta Gizarte Segurantzako estaldura eskainiko 

du.  

http://www.bizkaiatalent.org/eu/profesionales/registrate/
http://www.bizkaiatalent.org/
Table_Ethical_issues.pdf
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o Erakundeak behar den moduko lekua, ekipoa eta materiala eskaini 

beharko dizkio ikertzaileari3.  

o Eskatzailea ados egongo da 2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza 

Programako baldintzekin. 

- Ikertzailearen prestakuntzaren ondorioz sortutako gastuen aurrekontua (2 

orri, gehienez). Mesedez, sartu ezazu, ikertzailearen soldata ere (Budget of 

Expenses). 

- Minimis diru-laguntza. Mesedez, sartu Responsibility Statement dokumentuan 

galdetutako informazioa (Minimis). 

- Oso-oso ondo prestatutako pertsonak erakundean lan egiten duenean: 

o Lan-kontratuaren kopia. 

o Gizarte Segurantzako altaren ziurtagiria. 

o Giza Baliabideetako Saileko arduradunak edo gerenteak sinatutako 

agiri ofiziala, urteko ordainsari gordina zenbatekoa izango den 

adierazteko. 

Agiri guztiak ingelesez eta erraz irakurtzeko moduko formatuan bidali beharko dira, 

eta, ahal dela, Microsoft Word edo PDF formatuan. 

bizkaia:talent-ek behar beste agiri eta/edo informazio osagarri eskatu ahal izango 

du, ebaluazio-prozesuko edozein fasetan aurkeztutako eskabidea behar bezala 

ulertzeko eta balioesteko. 

                                                 

3Horretarako, bizkaia:talent-ek eskubide osoa izango du, hautaketa-prozesuko edozein etapatan behar 

beste egiaztagiri eskatzeko. Horrela, bada, integrazio hori bermatu eta ekipo eskuragarria ikertzailearen 

ikerketarako egokia dela egiaztatu ahal izango du. 

 

DECLARACION_RESPONSABLE.doc
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         Laguntzaren modalitateak 

 

 

 

    Agiri-mota 

1. modalitatea: 

esperientziadun 

ikertzaileei Bizkaian 

integratzen laguntzea 

2. modalitatea: 

Bizkaian proiektu 

berritzaileetan parte 

hartzen duten kanpo-

laguntzaileei lotzen 

laguntzea 

3. modalitatea: 

adituei atzerrian 

prestatzen laguntzea 

CVa X X X 

Ikerketa Plana. 5 orri, gehienez. X X X 

Garapen Profesionalerako plana. 2 orri, 
gehienez. 

X X X 

Gastuen aurrekontua. 2 orri, gehienez.  X X 

Gai etikoei buruzko ziurtagiriak* X X X 

Erakunde eskatzailearen konpromisoaren 
adierazpena 

X X X 

Lan-kontratua**   X 

Gizarte Segurantzako altaren ziurtagiria**   X 

Soldataren adierazpen ofiziala** X  X 

Gai etikoen inguruko galdeketa X X X 

*Proiektuan gai etikorik badago, besterik ez. 

**3. modalitatean, ikertzaileak erakunde eskatzailearentzat lan egiten badu, besterik ez.  


