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bizkaia:talent-eko Ikertzaileentzako Dirulaguntzen Programa 2015 

Galde-erantzunak 

 

 Zer da bizkaia:talent?  

bizkaia:talent Bizkaiko Foru Aldundiko (BFA) Ekonomi Sustapen Saileko irabazi-

asmorik gabeko elkartea da, eta oso ondo prestatutako pertsonak berton 

geratzeko, erakartzeko eta lotzeko baldintzak zein prozesuak sustatzea du xede, 

Bizkaiko erakundeetako berrikuntza eta jakintza aurreratuko arloak bultzatzeko 

asmoz. 

Honako hauexek dira bizkaia:talent-eko kideak: Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), BEAZ, 

CIC bioGUNE,  Iberdrola, Idom, Industria de Turbo Propulsores (ITP), Mondragon, 

Sener, Deustuko Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea, Tecnalia Research & 

Innovation, IK4 Research Alliance eta Bizkaiko Foru Aldundia. Hain zuzen ere, 

azken erakunde horretako Ekonomi Sustapen Saila da elkarteburua. 

 Zer eskaintzen du bizkaia:talent-eko ikertzaileentzako deialdiak?  

Honako hauxe sustatuko du Ikertzaileentzako Dirulaguntzen Programa honek: 

- Esperientziadun ikertzaileak Bizkaian integratzea, euren ikerketa-proiektua 

Bizkaian finkatutako ikerketa-erakunde batean garatzeko aukera izan dezaten.  

- Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen dituzten kanpo-laguntzaileak 

lotzea, esperientzia luzeko ikertzaileek Bizkaiko erakundeekin lankidetzak 

ezartzeko eta ikerketa-proiektu berritzaileak garatzeko aukera izan dezaten.  

- Adituak atzerrian prestatzea, euren lan-ibilbidea Bizkaian garatu nahi duten 

ikertzaileek ikerketa-proiektua garatzeko eta euren lan-ibilbidea hobetzeko 

aukera izan dezaten. 

Programa hau Europako Batzordearekin batera finantzatzen da VII. Esparru 

Programaren barruan (People - Marie Curie Actions), eta eskualdeko gaitasun 

zientifikoa indartzea dauka helburu. Horren bidez, esperientziadun ikertzaile 

seniorrak erakartzen ditu, jakintzaren transferentzia hobetzen du, atzerriko sareak 

sendotzen ditu eta ikertzaileen kopuru egokia lortzen du. Era berean, Bizkaiko zein 

Europako hazkuntza ekonomikoa, ikerketa-jardueren garapena eta ikertzaileen 

garapen profesionala bultzatzea ere badu helburu. 
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Hiru modalitateren arabera egongo da antolatuta, eta ikertzaileei Euskadin 

integratzen eta euren garapen profesionala hobetzen laguntzea izango dute 

helburu. Modalitate guztietan, nazioarteko mugikortasuna egongo da, eta 

esperientziadun ikertzailea zein Bizkaiko Lurralde Historikoan finkatutako ikerketa-

erakundea elkartuko dira. Hona hemen euren ezaugarriak: 

- 1. modalitatea: esperientziadun ikertzaileei Bizkaian integratzen laguntzea 

(barrurako mugikortasuna eta berrintegrazioa).  

- 2. modalitatea: Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen dituzten kanpo-

laguntzaileei lotzen laguntzea (barrurako mugikortasuna - 10 urtetik gorako 

esperientzia duten ikertzaileak).  

- 3. modalitatea: Bizkaira itzultzeko asmoa duten adituei atzerrian prestatzen 

laguntzea (kanporako mugikortasuna).  

Horrez gain, hiru modalitateetan, eskualdeko, nazio-mailako eta Europako araudia 

betetzen duten lan-baldintzak izango dituzte ikertzaileek.  

Ikertzaileek askatasun osoa izango dute, euren ikergaia aukeratzeko, baina, batez 

ere, programako deialdian zehaztutako arlo zientifiko nagusietakoa izango da. 

Ikertzaileek askatasun osoa izango dute, euren ikerketa-proiektua garatzeko, euren 

proiektuak gustuko duten ikerketa-zentroari zuzenean proposatzeko eta euren lan-

taldea aukeratzeko. Lankidetza hori ahalik eta eraginkor eta baliotsuena izan dadin, 

ikerketa-proiektua bat etorri beharko litzateke erakunde anfitrioiak garatutako 

jarduerekin, eta lankidetza bera guztientzat izan beharko litzateke onuragarria. 

Gainera, ikertzaileek euren premien arabera prestatzeko aukerak ere edukiko 

dituzte, ikertzaileek eurek eta erakunde anfitrioi onuradunak erabakitakoa kontuan 

hartuta. 
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 bizkaia:talent laguntza zer den azalduko duzu?  

bizkaia:talent-ek hiru laguntza-modalitate eskainiko ditu: 

A. 1. MODALITATEA - Esperientziadun ikertzaileei Bizkaian integratzen 

laguntzea 

1. modalitatean, erakunde anfitrioiaren eta ikertzailearen arteko epe luzerako 

lankidetza ezartzea da xedea, eta bizkaia:talent-entzat ikertzaileak eurak dira 

helburu nagusia. Diru-laguntzaren bitartez, ikertzailearen mantenu-gastuen 

%100 ordainduko da erakundeak kontratatzen duen egunetik hasita, lehenengo 

hiru urte gehienezko epealdian. Ala beharreskoa izango balitz, soldataren beste 

kopurua, ostera, erakunde anfitrioiaren konturako izango da. 
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B. 2. MODALITATEA - Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen 

dituzten kanpo-laguntzaileei lotzen laguntzea 

Plan honi esker, esperientzia luzeko ikertzaileek lankidetzak ezarri eta ikerketa-

proiektu berritzaileak garatu ahal izango dituzte Bizkaiko erakundeekin.  

2. modalitatean, ikertzaileen lan-ibilbidearen mesederako lankidetzak sortuko dira 

epe labur eta ertainerako. Oso modalitate egokia izango da, unean-unean 

ikertzaileek eta erakunde anfitrioiek proiektu zehatz batean elkarrekin lan egin 

dezaten. Ikertzaileak proiektuan parte hartuko du, baina ez da Bizkaian betiko 

geratu beharko. Lankidetza hau ikertzaileak berak zehaztuko du epealdi mugatu 

baterako. 

bizkaia:talent-en ekarpenari esker, ikertzailearen mantenu-gastuen 61.000 

euroraino estali ahal izango dira urtean, 2 urteko gehienezko epean. Urteko 

muga hori gainditzen duen kostua Bizkaiko erakunde anfitrioiak ordaindu beharko 

du. 

C. 3. MODALITATEA - Bizkaira itzultzeko asmoa duten adituei atzerrian 

prestatzen laguntzea 

Plan honi esker, euren lan-ibilbidea Bizkaian garatu nahi duten ikertzaileek 

ikerketa-proiektua garatu eta euren gaitasunak hobetu ahal izango dituzte 

nazioarteko erakunde ospetsuetan. Diru-laguntzak ikertzailearen mugikortasun-, 

bidaia- eta mantenu-gastuen %100eraino estaliko ditu, 3 hilabete eta 3 urte arteko 

epealdian. 

Jasotako diru-laguntzak ikertzailearen mugikortasun-, bidaia- eta 

mantenu-gastuak estaliko ditu oso-osorik edo zati batez, hautagaiaren 

ebaluazioaren eta proiektuaren interes-mailaren arabera. 

Ikertzaile guztiek Gizarte Segurantzako estaldura eta erakunde anfitrioiaren 

arauetan aurreikusitako prestazio guztiak izango dituzte.  
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 Zein dira programan parte hartzeko aukeragarritasun-irizpideak?  

Esperientziadun ikertzaileak eta ikertzaile horrek bere proiektu zientifikoa egiteko 

aukeratutako eta Bizkaiko Lurralde Historikoan finkatutako erakunde anfitrioiak 

batera aurkeztu beharko dituzte eskaerak. 

Hona hemen ezarri beharreko aukeragarritasun-irizpideak: 

a. Ikerketa-proiektua aurkezten duen esperientziadun ikertzailea, 

betiere honako hauxe betetzen badu:  

- Doktoretza edo, gutxienez, arduraldi osoko lau urteko ikerketa-esperientzia 

edukitzea (2. modalitatean, ordea, arduraldi osoko hamar urtetik gorako 

ikerketa-esperientzia eduki beharko da). 

- Azken 3 urteotan erakunde anfitrioiaren herrialdean 12tik gora hilabetez 

lanean egon ez izana, deialdiaren azken egunetik hasita. 

- Bizkaian finkatutako erakundearen laguntzaz gaitasunak eta ikerketa-

proiektua garatu nahi izatea. 

- Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzea eta Bizkaiko erakundeekin 

lankidetzak ezartzea. 

- Lan-ibilbidea Bizkaiko ikerketa-proiektu berritzailean garatu nahi izatea eta 

nazioarteko zentroan goi-mailako prestakuntza espezializatua egiteko premia 

edukitzea. 

b. Ikertzaileak bere proiektu zientifikoa garatzeko aukeratutako eta 

Bizkaiko Lurralde Historikoan finkatutako erakunde anfitrioia. 

Honako betekizun hauek bete beharko ditu: 

- Zerga-helbidea Bizkaian duten enpresak, unibertsitateak, elkarteak eta 

fundazioak izatea. 

- Bizkaian finkatutako ikerketa-erakundean ikerketa-proiektua garatzeko 

asmoz, Bizkaira etorri edo itzuli nahi duten esperientziadun ikertzaileei 

lagundu nahi izatea. 

- 10 urtetik gorako esperientzia eta nazioarteko esperientzia egiaztatua 

dauzkaten ikertzaileak Bizkaian finkatutako proiektu berritzaileetan sartu eta 

lotu nahi izatea (aldi baterako edo era mugagabean). 

 



 

Bizkaia:talenten 2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza Programa 
Galde-erantzunak 

 6 

- Bizkaian finkatutako erakunde parte-hartzailean lan egin nahi duten 

esperientziadun ikertzaileei behar besteko aukera eman nahi izatea, ikerketa-

proiektua garatu dezaten eta atzerrian nazioarteko erakunde ospetsuan euren 

gaitasunak hobetu ditzaten. 

 

Oharra: 

Era berean, Bizkaiko Lurralde Historikoan lantokia duten erakundeen eskaerak ere 

hartuko dira kontuan, eta laguntzaren helburu den ikertzaileak bertatik lan 

egin/ikertu ahal izango du, nahiz eta erakundeak Bizkaian zerga-helbiderik eduki 

ez. 

Erakunde onuradunek nortasun juridikoa eduki beharko dute, eta zerga-

betebeharrak, zuzenbide publikoko betebeharrak nahiz Gizarte Segurantzako 

kotizazioak eduki beharko dituzte egunean. 

Hemen azaldutako baldintzak agirien bidez egiaztatu beharko dira, eskaera 

aurkezten denean eta prozesuak dirauen bitartean, harik eta laguntza ordaindu 

arte. 

 Nola egingo dut eskaera?  

On line erregistroa: 

Eskaera egiteko, Bizkaiko Lurralde Historikoan finkatutako erakunde eskatzailea 

bizkaia:talent-en web orrian erregistratu beharko da (www.bizkaiatalent.org). 

Sistema informatikoak beharrezkoak diren datuak sartzeko aukera baino ez dio 

emango erakundeari. 

Gero, erakunde eskatzaileari eskatuko zaio eskaera-orria on-line betetzeko eta 

ikertzailearen CVa zein eskatutako agiriak horretarako sortutako atalera igotzeko 

(I. eranskineko zerrenda ikusi). 

Eskatzaileak erregistratu eta zenbait unetan igo ahal izango dituzte agiriak, eskaera 

aurkeztu baino lehen.  

Behar bezala betetako eskaera eta eskatutako agiriak maiatzaren 11rako aurkeztu 

beharko dira, gehienez ere. 

 

 

http://www.bizkaiatalent.org/
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Eskatutako agiriak elkartearen web orriaren bidez aurkeztu beharko dira 

ezinbestean (www.bizkaiatalent.org). 

On-line erregistratu ondoren, eskatzaileek hautaketa-prozesuaren egoera egiaztatu 

ahal izango dute bizkaia:talent-en web orriko eremu mugatuan. Hautaketa-

prozesuaren amaieran, orri pertsonalean agertuko da eskaeraren emaitza 

(positiboa edo negatiboa). Modalitate bakoitzean onartutako hautagaien zerrenda 

ere argitaratuko da gure web orrian (www.bizkaiatalent.org eta http://bt-rea.org). 

 Badago eskaera aurkezteko azken egunik?  

2015ko deialdirako eskaera egiteko azken eguna 2015ko maiatzaren 11a izango da. 

 Zer ikerketa-arlo dira bizkaia:talent-en helburu?  

Batez ere, honako arlo estrategiko hauetako batean lan egin beharko dute 

laguntzaren helburu diren ikertzaileek: 

- Aeronautika. 

- Automobilgintza. 

- Ingeniaritza aeroespaziala. 

- Biomedikuntza. 

- Bioteknologia. 

- Berrikuntza ekologikoa (ingurumena errespetatzen duena): batez ere, 

ingurumen-arloko zientziak eta teknologiak. Meteorologia eta klimatologia. 

- Energia: batez ere, energiaren banaketa, kalitatea, eraginkortasuna eta 

aurrezkia. Energia berriztagarrien integrazioa. Energia eolikoa, eguzki-energia 

eta olatuena. Bioerregaien, erregai-pilen eta hidrogenoen sorkuntza. 

- Elektrizitatea - Elektronika. 

- Material berriak: batez ere, altzairua, metalgintza, material elektronikoa eta 

biomaterialak. 

- Nekazaritzako elikagaigintzako, nekazaritzako eta arrantzako baliabideak eta 

teknologiak. 

- Telekomunikazioak. 

- Errealitate birtuala. 

- Sareen bilakaera eta sorrera.  

http://www.bizkaiatalent.org/
http://www.bizkaiaxede.org/
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- Hizkuntzalaritzako infoingeniaritza. 

- Ingurumen-arloko adimena: batez ere, informazio-sentsoreen sareak; 

errealitate birtuala, handitua eta mistoa; edukiak tratatzeko teknologiak; 

teknologia biometrikoak; pertsona/gailua interfazeak, teknologia semantikoak 

eta teknologia asistiboak. 

- Enpresa digital hedatua. 

- Teknologia berriak. 

Agiri honetan azaldutakoak ez beste arlo batzuetan lan egiten duten hautagaien 

eskaerak ere hartuko dira kontuan, betiere proiektuaren eta/edo pertsonaren 

arabera halaxe justifikatuta badago. 

 Nork ebaluatuko du nire eskaera?  

Ikertzaileak erakartzeko prozesua irekia bezain gardena dela eta trebetasunetan 

oinarrituta dagoela bermatzeko, bizkaia:talent-ek adituen nazioarteko talde 

independentearen jarduera ikuskatuko du, hautagaien hautaketa-prozesuan batez 

ere bikaintasun zientifikoan oinarrituta dagoen ebaluazioa egiten dutenean. 

Ebaluazio Zientifikoko Batzordean, hautagaiak balioesteko esperientzia nabaria 

duten aditu independenteak egongo dira. Hain zuzen ere, sektore publiko zein 

pribatuetako ikertzaile, irakasle eta profesional ospetsuak izango dira, eta 

ebaluatutako diziplinetan lan egingo dute edozein estatu kidetan. 

 Ebaluazio Zientifikoko Batzordearen ustez, zein dira irizpide 

garrantzitsuenak?  

Eskaerak honako irizpide hauen arabera balioetsiko dira ebaluazio-prozesuan: 

- Hasierako prestakuntza: espediente akademikoa balioetsiko da, titulazio-

mota, sariak eta onespenak kontuan hartuta.  

- Esperientzia eta trebetasun profesionala: honako hauxe balioetsiko da: 

proiektuaren arloko esperientzia, emaitza nabariak (patenteen garapena, 

argitalpenak, hitzaldietako partaidetza, doktoretzako tesien zuzendaritza, 

ikerketaren eta berrikuntzaren kudeaketa, lidergoa, jendearen 

sentsibilizaziorako jarduerak, irakaskuntza, jakintzen igorpena) eta lan-ibilbide 

dibertsifikatua. 
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- Ikerketa-proiektuaren kalitatea, garapen profesionalerako 

aurreikuspenak kontuan hartuta: ikertzailearen proiektua nolakoa den eta 

erakunde anfitrioiaren estrategiarekin bat datorren balioetsiko da. Horrez 

gain, zehatz-mehatz aztertuko da iraunkorra den (gai etikoak kontuan 

hartuta) eta proiektua ikertzailearen garapen profesionalerako 

aurreikuspenekin bat datorren. Era berean, balioetsi egingo da nolako 

ahalmena daukan erakunde anfitrioiak Bizkaian bertan eta, egokia izanez 

gero, nolakoa den erakunde anfitrioi hartzailearena (taldeen gaitasuna, 

instalazioak, laborategiak, lan-baldintzak...). 

Hiru modalitateetan, honako banaketa hau egingo da ebaluazio-irizpide bakoitzean: 

 

Ebaluazio-prozesuko balioespen-irizpideetako puntuazioak (10 urtetik gorako 

esperientzia duten ikertzaileak) 

Balioespen-

irizpideak 

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 

Hasierako 

prestakuntza 

10 5 10 

Esperientzia 

profesionala 

50 40 30 

Ikerketa-

proiektuaren 

kalitatea, garapen 

profesionalerako 

aurreikuspenak 

kontuan hartuta 

40 55 60 

Guztira 100 100 100 
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Ebaluazio-prozesuko balioespen-irizpideetako puntuazioak (4 eta 10 urte arteko 

esperientzia duten ikertzaileak) 

Balioespen-

irizpideak 

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 

Hasierako 

prestakuntza 

15 N/A 15 

Esperientzia 

profesionala 

45 N/A 25 

Ikerketa-

proiektuaren 

kalitatea, garapen 

profesionalerako 

aurreikuspenak 

kontuan hartuta 

40 N/A 60 

Guztira 
100 N/A 100 

 

Hautaketa-irizpideak betetzen dituen edozein ikertzailek parte hartu ahal izango du 

programan. Horrela, bada, edozein hautagai hartu ahal izango dugu kontuan, 

ikerketan daukan esperientziaren arabera. Hautagaia epaitzeko orduan, CVa, 

proiektua eta erakundea izango dira kontuan hartuko diren irizpide nagusiak. 

Eszedentziatik itzuli diren ikertzaileak ere inolako bereizkeriarik gabe onartuko 

ditugu. Oso-oso kontuan hartuko da emakumeen partaidetza. 

Era berean, bizkaia:talent-ek bermatu egingo du ikertzaileak ez dituztela honako 

arrazoi hauengatik baztertuko: sexua, adina, arraza, sorterria edo jatorri soziala, 

erlijioa edo fedea, orientazio sexuala, hizkuntza, elbarritasuna, iritzi politikoa edo 

maila soziala edo ekonomikoa. 
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 bizkaia:talent-ek badu inolako laguntzarik, nire ezkontidea 

birkokatzeko?  

Ikertzaileentzako Dirulaguntzen Programa honetan, ez dago inolako laguntza 

zehatzik, ezkontideak birkokatzeko. Hala ere, bizkaia:talent-ek birkokapenerako 

zerbitzua dauka abian, lanagatik Bizkaiko lurraldean finkatu diren erakundeei, 

ikertzaileei, teknikariei, profesionalei eta doktoretza-ondoko ikasleei (eta euren 

familiei) Bizkaiko lurraldeko inguruneko administrazio zein integrazio arloko 

faktoreei buruzko kalitate handiko informazioa eta/edo aholkularitza eskaintzeko 

(etxebizitza, hezkuntza, osasuna, astialdia...). Zerbitzu hori doakoa izango da. 

 Noiz izango dut neure eskaeraren emaitzen berri? 

Ebaluazioko etapa bakoitzean, hautagaiek feedbacka eta hautaketa-prozesuko 

hurrengo urratsei buruzko informazioa jasoko dituzte telefonoz, posta elektronikoz 

eta/edo ohiko postaz, beheko taulan adierazten den bezala: 

Ebaluazioko etapa Hautagaiek jasotako feedbacka 

Aukeragarritasun-

irizpideen fasea 

Zer irizpide betetzen ez ziren azaltzeko gaitzespen-gutuna. 

Ebaluaziorako fasea  Ebaluazio Zientifikoko Batzordeko kideek idatzitako 

ebaluazio-txostena, eskaeraren indarrak eta ahuleziak 

azaltzeko. 

Gutun hori gutxieneko maila lortu ez dutenei baino ez zaie 

bidaliko. 

Balioztatzeko fasea Zuzendaritza Batzordearen gutun ofiziala, laguntzak 

esleitzeko edo eskaera gaitzetsi egin dela jakinarazteko. 

Bertan, hain zuzen ere, eskaeraren indarrak eta ahuleziak 

zein diren azalduko da. 

 

Honako egutegi orientagarri hau ezarriko da 2015ko Ikertzaileentzako Diru-

laguntzen Programarako deialdian: 

- Eskaera egiteko epea: 2015ko maiatzaren 11ra  

- Ebaluazio epea: 2015ko maiatza-ekaina 

- Emaitzak eta diru-laguntzaren esleipena: 2015ko ekaina - uztaila 

- Laguntzarako kontratua: 2015ko ekaina - uztaila 
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 Hautatzen banaute, noiz jasoko dut diru-laguntza / noiz hasiko naiz 

lanean edo prestakuntza egiten?  

Oro har, onartutako ikertzaileak bizkaia:talent-en eta erakundearen arteko 

kontratua sinatzen denean hasi ahal izango dira lanean. Edonola ere, batzuetan 

baliteke egun hori baino lehen hasteko aukera edukitzea, proiekturako erabat 

ezinbestekoa bada edo ikertzailearentzat egokia bada. Dena dela, ezin izango da 

deialdia amaitu baino lehen hasi (Maiatzak 11). 
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 Badago inolako aukerarik, doktoretzako ikasleekin lan egiteko eta 

doktoretzako tesiak zuzentzeko?  

Laguntzen programan parte hartzen duten ikertzaileek ikasleekin lan egin eta   

doktoretzako tesiak zuzendu ahal izango dituzte, betiere egokia bada eta euren 

egonaldiaren iraupenarekin bat badator (2. eta 3. modalitateetan, batez ere). 

 1. eta 2. modalitateetan, badago bizkaia:talent-eko arduraldi osoko 

kontratua beste irakasle-kontratu batzuekin bateratzerik?  

bizkaia:talent-en ikuspegitik, ez dago inolako murriztapenik, laguntzen programa 

honetan onartutako ikertzaileek kargu akademikoak eduki ditzaten. Edonola ere, 

kargu horiek betetzeko, erakunde onuradunaren onarpena izan beharko dute, eta 

ez dituzte laguntzen programa honetan hitzartutako ikerketa-proiektuaren gainetik 

jarriko. 

 Isilekoa da bizkaia:talent-i emandako informazioa?  

Norberaren datuen tratamenduari dagokionez, bizkaia:talent-ek Norberaren Datuak 

Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betetzen du. Hautagaien eta 

bizkaia:talent-en arteko harremanetarako erabilitako tresna nagusia den web 

orriaren bitartez lortutako edozein datu pertsonal erakundearen jabetzako 

fitxategietan sartuko da. Fitxategi horiek, gainera, behar bezala inskribatuta daude 

Norberaren Datuak Babesteko Erregistro Orokorrean, ekainaren 11ko 994/1999 

Errege Dekretuan zehaztutako segurtasun-neurrien babespean. 

 Ikerketa-arloko zenbat lanpostu/lanpostu huts eskainiko ditu 

bizkaia:talent-ek?  

Aurreikuspenen arabera, guztira 18 bat laguntza emango ditugu 2015. urtean. 

Proiektu bakoitzerako aurrekontuaren arabera, kopuru hori aldatu egin daiteke, eta 

proiektu gehiago edo gutxiago finantzatu ahal izango dira, 900.000 euroko 

zuzkiduraren mugaren barruan. 


