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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. 

Esparru horretan, bizkaia:talent-ek 2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza 

Programa aurkezten du, euren jarduera Bizkaiko Lurralde Historikoan garatzen 

duten zentro teknologiko, fundazio, elkarte eta unibertsitateekin lan egin nahi 

duten ikertzaileen sustapena, prestakuntza eta lotura bultzatzeko asmoz. 

Ikertzaileentzako Diru-laguntza Programak Bizkaiko ikertzaileen berrikuntza-

gaitasuna eta jakintza sustatu eta euren masa kritikoa handitu nahi du. 
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IKERTZAILEENTZAKO DIRU-LAGUNTZA PROGRAMA 

1. HELBURUA 

2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza Programak esperientziadun ikertzaileen lan-

ibilbidea sustatu, lotu, prestatu eta hobetu nahi du, euren ikerketa-proiektua 

ikerketa-arlo estrategikoetan eta Bizkaiko Lurralde Historikoan finkatutako ikerketa-

erakundeekin batera garatzen dutenean (Espainia). 

Programa honek honako honexetarako laguntzak esleitzeko irizpideak ezarri eta 

zehaztu egin nahi ditu: 

- Esperientziadun ikertzaileei Bizkaian integratzen laguntzea, euren ikerketa-

proiektua Bizkaian finkatutako ikerketa-erakunde batean garatzeko aukera 

izan dezaten.  

- Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen dituzten kanpo-laguntzaileei 

lotzen laguntzea, esperientzia luzeko ikertzaileek Bizkaiko erakundeekin 

lankidetzak ezartzeko eta ikerketa-proiektu berritzaileak garatzeko aukera 

izan dezaten.  

- Adituei atzerrian prestatzen laguntzea, 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. 

 

2. DIRU-HORNIDURA 

900.000 euro. 
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3. ONURADUNAK 

Esperientziadun ikertzaileak eta ikertzaile horrek bere proiektu zientifikoa egiteko 

aukeratutako 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 edo Bizkaiko Lurralde Historikoan lantokia daukaten erakundeak 

izatea. 

- Bizkaian finkatutako ikerketa-erakundean ikerketa-proiektua garatzeko 

asmoz, Bizkaira etorri edo itzuli nahi duten esperientziadun ikertzaileei 

lagundu nahi izatea. 
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- 10 urtetik gorako esperientzia eta nazioarteko esperientzia egiaztatua 

dauzkaten ikertzaileak Bizkaian finkatutako proiektu berritzaileetan sartu eta 

lotu nahi izatea. 

- 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. 

 

4. INTERES ESTRATEGIKOKO ARLOAK 

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. 
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- 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.  

- 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 asistentzia-teknologiak. 

- 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. 

5. DIRU-LAGUNTZA MODALITATEAK 

Diru-laguntza Programa hau hiru planen arabera egongo da antolatuta: 

- 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).  

 

1) Betekizunak  
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Hiru planetan, hautagaiek aukeragarritasun-irizpideak bete eta kasuan kasuko 

agiriak aurkeztu beharko dituzte. Era berean, eskaerek ere honako betekizun hauek 

bete beharko dituzte modalitate bakoitzean: 

 

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 

%100a arte ordainduko da erakundeak kontratatzen duen egunetik hasita, 

lehenengo hiru lan-urteetaraino. Kasu berean soldataren beste kopurua, ostera, 

erakunde anfitrioiaren konturakoa izango da.  

Oso ondo prestatutako langileen betekizunak/betebeharrak: 

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

edukitzea. 

- 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. 

Erakunde onuradunaren betekizunak/betebeharrak: 

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

fundazioak edo Bizkaiko Lurralde Historikoan lantokia daukaten erakundeak 

izatea. 

- Bizkaian finkatutako ikerketa-erakundean ikerketa-proiektua garatzeko 

asmoz, Bizkaira etorri edo itzuli nahi duten esperientziadun ikertzaileei 

lagundu nahi izatea. 

- Erakunde onuradunak kontratatutako ikertzailea laneratzeko eta haren 

integrazio funtzionala lortzeko berme eraginkorrak ematea.  

- Bere Garapen Profesionalerako Planaren arabera, kontratatutako 

ikertzailearen prestakuntza-premiez arduratzeko konpromisoa hartzea. 

- Ikertzaileari lan-kontratu mugagabea, arduraldi osoko kontraturako lehiakorra 

den urteko soldata gordina eta Gizarte Segurantzako estaldura osoa emateko 

konpromisoa hartzea, ikertzailearen esperientziaren arabera. 
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- Erakunde anfitrioiaren arauen arabera, ikertzaileari beste edozein langileri 

bezalako prestazioak emateko eta Gizarte Segurantzarako berdintasunezko 

kotizazio egokia egiteko konpromisoa hartzea. 

- Erakunde kontratugileak behar besteko kaudimena edukitzea. 

- Indarreko legeriaren arabera zerga, gizarte, lan, merkataritza eta 

administrazio arloan dituen betebeharrak egunean edukitzea. 

- Nazio-mailako edo nazioarteko edozein administraziok edo erakunde publiko 

edo pribatuk esleitutako laguntzen edo diru-laguntza berri ematea 

bizkaia:talent-i, betiere euren helburua hemen azaldutako laguntzarena 

bezalakoa bada. 

- Jasotako laguntzaren erabilera justifikatzeko agiriak gordetzea, berrikusi eta 

kontrolatu egin ahal izango direlako. 

- Erakunde onuradunak edozein gorabeheraren berri ematea bizkaia:talent-i, 

betiere laguntzaren helburu den jardueraren garapena aldatu edo eragotzi 

egiten badu. 

- Erakunde onuradunak bizkaia:talent-i laguntzaren helburu den pertsonak sei 

hilean behin egin beharreko jarraipen-txostenak ematea. Bertan, hain zuzen 

ere, bere zeregina zein den, zer jarduera garatu dituen eta nolako emaitzak 

lortu dituen azaldu beharko du. 

- Laguntzaren epealdia amaitu ondoren, erakunde onuradunak bizkaia:talent-i 

azken memoria aurkeztea eta, bertan, honako hauxe adieraztea: egindako 

lanaren azalpena, balioespena, erakundearentzako eta laguntzaren helburu 

den pertsonarentzako onurak eta bi alderdien arteko etorkizuneko 

harremanerako aurreikuspenak. 

- bizkaia:talent-ek esleitutako laguntza eteteko eta/edo ezeztatzeko eskubidea 

edukitzea, erakundeak laguntzaren esleipena arautzeko lankidetza-

hitzarmenaren arabera bizkaia:talent-ekin onartutako betebeharrak egunean 

ez dituenean (Laguntzen Programaren babespean, “bizkaia:talent 

Eraberrikuntzan eta Ezagutzan Adituak diren Pertsonen Mugikortasuna 

Sustatzeko Elkarteak” emandako diru-laguntzak arautzeko hitzarmena).  

 

B. 2. MODALITATEA - Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen 

dituzten kanpo-laguntzaileei lotzen laguntzea 
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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-gastuen1 

61.000 euroraino estali ahal izango dira urtean, 2 urteko gehienezko 

epean. Urteko muga hori gainditzen duen kostua Bizkaiko erakunde anfitrioiak 

ordaindu beharko du. 

Oso ondo prestatutako langileen betekizunak/betebeharrak: 

- Gutxienez arduraldi osoko hamar urteko ikerketa-esperientzia edukitzea. 

- Azken 3 urteotan erakunde anfitrioiaren herrialdean 12tik gora hilabetez 

lanean egon ez izana, deialdiaren azken egunetik hasita. 

- Bizkaiko proiektu berritzaileetan parte hartzea eta Bizkaiko erakundeekin 

lankidetzak ezartzea.  

- Nazio-mailako edo nazioarteko edozein administraziok edo erakunde publiko 

edo pribatuk esleitutako laguntzen edo diru-laguntza berri ematea 

bizkaia:talent-i, betiere euren helburua hemen azaldutako laguntzarena 

bezalakoa bada. 

 

- Jasotako laguntzaren erabilera justifikatzeko agiriak gordetzea, berrikusi eta 

kontrolatu egin ahal izango direlako. 

- bizkaia:talent-i edozein gorabeheraren berri ematea, betiere laguntzaren 

helburu den jardueraren garapena aldatu edo eragotzi egiten badu. 

Erakunde onuradunaren betekizunak/betebeharrak: 

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

fundazioak edo Bizkaiko Lurralde Historikoan lantokia daukaten erakundeak 

izatea. 

                                                 
1 Ikertzaileak bere zerbitzu profesionalak emateagatik jasotzen duen diru-kopurua. 
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- 10 urtetik gorako esperientzia eta nazioarteko esperientzia egiaztatua 

dauzkaten ikertzaileak Bizkaian finkatutako proiektu berritzaileetan sartu eta 

lotu nahi izatea. 

- Erakunde onuradunak kontratatutako ikertzailea laneratzeko eta haren 

integrazio funtzionala lortzeko berme eraginkorrak ematea.  

- Bere Garapen Profesionalerako Planaren arabera, kontratatutako 

ikertzailearen prestakuntza-premiez arduratzeko konpromisoa hartzea. 

- Kontratuan aurreikusitakoaren arabera, soldata gordin lehiakorra bermatzea. 

- Erakunde onuradunak ikertzaileari soldata gordin lehiakorra ordaintzea. 

Proiektuaren premien eta aurrerapenaren arabera, ikertzaileak honako hauxe 

izango du aukeran: 

o Gizarte Segurantza oso-osorik estaltzen duen lan-kontratua (epe 

labur edo luzerako kontratuak edo autonomoentzako kontratua).  

o Gizarte Segurantzako estaldura mugatua duten ordainsariak.  

Eskaeran bertan, behar bezala justifikatu beharko litzateke nolako kontratu-

hitzarmena aukeratu den proiekturako. 

- Proiektuko aparteko gastuak ordaintzeko konpromisoa hartzea, kostuak 

bizkaia:talent-ek proiektu bakar batean parte hartzen duen ikertzailearen 

mantenu-gastuetarako esleitutako gehienezko zenbatekoa (urteko 61.000 

euro) baino handiagoak badira.  

- Erakundeak behar besteko kaudimena edukitzea. 

- Indarreko legeriaren arabera zerga, gizarte, lan, merkataritza eta 

administrazio arloan dituen betebeharrak egunean edukitzea. 

 

- Nazio-mailako edo nazioarteko edozein administraziok edo erakunde publiko 

edo pribatuk esleitutako laguntzen edo diru-laguntza berri ematea 

bizkaia:talent-i, betiere euren helburua hemen azaldutako laguntzarena 

bezalakoa bada. 

- Jasotako laguntzaren erabilera justifikatzeko agiriak gordetzea, berrikusi eta 

kontrolatu egin ahal izango direlako. 
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- Erakunde onuradunak edozein gorabeheraren berri ematea bizkaia:talent-i, 

betiere laguntzaren helburu den jardueraren garapena aldatu edo eragotzi 

egiten badu. 

- Erakunde onuradunak bizkaia:talent-i laguntzaren helburu den pertsonak sei 

hilean behin egin beharreko jarraipen-txostenak ematea. Bertan, hain zuzen 

ere, bere zeregina zein den, zer jarduera garatu dituen eta nolako emaitzak 

lortu dituen azaldu beharko du. 

- Laguntzaren epealdia amaitu ondoren, erakunde onuradunak bizkaia:talent-i 

azken memoria aurkeztea eta, bertan, honako hauxe adieraztea: egindako 

lanaren azalpena, balioespena, erakundearentzako eta laguntzaren helburu 

den pertsonarentzako onurak eta bi alderdien arteko etorkizuneko 

harremanerako aurreikuspenak. 

- bizkaia:talent-ek esleitutako laguntza eteteko eta/edo ezeztatzeko eskubidea 

edukitzea, erakundeak laguntzaren esleipena arautzeko lankidetza-

hitzarmenaren arabera bizkaia:talent-ekin onartutako betebeharrak egunean 

ez dituenean (Laguntzen Programaren babespean, “bizkaia:talent 

Eraberrikuntzan eta Ezagutzan Adituak diren Pertsonen Mugikortasuna 

Sustatzeko Elkarteak” emandako diru-laguntzak arautzeko hitzarmena). 

 

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-

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

arteko epealdian. 

Jasotako diru-laguntzak ikertzailearen mugikortasun-gastuak2, bidaia-

gastuak3 eta mantenu-gastuak4 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.  

                                                 
2 Ikertzailearen lekualdatzearekin erlazionatutako gastuak hartzen ditu barne. 
3 Ikertzaileak jatorriko lekutik erakunde anfitrioiarengana heltzeko bidaia-gastuak hartzen ditu barne. 

4 Ikertzaileak bere zerbitzu profesionalak emateagatik jasotzen duen diru-kopurua. 
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Oso ondo prestatutako langileen betekizunak/betebeharrak: 

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

edukitzea. 

- Azken 3 urteotan erakunde anfitrioiaren herrialdean 12tik gora hilabetez 

lanean egon ez izana, deialdiaren azken egunetik hasita. 

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

nazioarteko zentroan goi-mailako prestakuntza espezializatua egiteko premia 

edukitzea. 

- Modalitate honetan, honelakoxea izango da prestakuntza: 

o Batez ere, ikuskaritzapeko ikerketaren bidez lortutako prestakuntza 

izango da, eta banan-banako proiektu pertsonalizatua garatuko da 

bertan. 

o Prestakuntza praktikoko jarduerak egingo dira, honako hauxe 

garatzeko: gaitasun zientifikoak (teknika edo tresna berriak...) eta 

gaitasun osagarriak (komunikaziorako teknikak, finantziazioa 

eskatzeko proposamenen prestaketa, patenteen eskaera, proiektuen 

kudeaketa, zereginen koordinazioa, teknikarien edo zientzialarien 

ikuskapena...). 

o Sektore arteko (sektore pribatua / sektore publikoa) jakintza edo 

diziplina arteko jakintza igorriko da. 

o Lankidetzak ezartzeko gaitasuna garatuko da, eta, horretarako, 

hitzaldietan parte hartuko dute, batik bat.  

o Ikerketa-proiektuen kudeaketan (baita kudeaketa finantzarioan) 

parte hartuko dute bete-betean. 

o Antolamendurako trebetasunak garatuko dira, eta, horretarako, 

prestakuntzarako edo zabalkunderako ekitaldiak antolatuko dira. 

- Prestakuntza-aldia amaitutakoan, Bizkaira itzultzeko konpromisoa hartzea, 

eskaera egitean lurralde historikoan aukeratutako erakundearekin bat egiteko. 

Erakunde onuradunaren betekizunak/betebeharrak: 

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

fundazioak edo Bizkaiko Lurralde Historikoan lantokia daukaten erakundeak 

izatea.  
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- 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. 

- Erakunde onuradunak kontratatutako ikertzailea laneratzeko eta haren 

integrazio funtzionala lortzeko berme eraginkorrak ematea, irtenaldiaren 

amaieran, erakunde anfitrioi onuradunean bertan; eta, irtenaldian zehar, 

erakunde anfitrioi hartzailean. 

- Bere Garapen Profesionalerako Planaren arabera, erakunde anfitrioi 

onuradunak kontratatutako ikertzailearen prestakuntza-premiez arduratzeko 

konpromisoa hartzea. 

- Ikertzaileari lan-kontratu mugagabea, arduraldi osoko kontraturako lehiakorra 

den urteko soldata gordina eta Gizarte Segurantzako estaldura osoa emateko 

konpromisoa hartzea, ikertzailearen esperientziaren arabera. Baliteke 

ikertzailea Bizkaian finkatutako erakunde anfitrioiarentzat lan egiten egotea 

edo ez egotea. Halakoetan, bere kontratua deialdiko betekizunetara egokitu 

liteke. 

- Irtenaldiaren amaieran, hautagaia lanpostu egokian berrintegratuko dela 

bermatzea (prestakuntzaren aurretik eskainitakoen aldean, bere lan-

baldintzak hobeak eta bere erantzukizunak handiagoak izango dira). 

- Atzerrira egindako irtenaldiaren amaieran ikertzaile onuraduna hartzeko eta 

lan-kontratuko baldintzen arabera ordaintzen jarraitzeko konpromisoa 

hartzea.  

- Erakunde onuradunak diru-laguntza kudeatzea eta fondoak behar bezala 

banatzea, irtenaldian ikertzailearen gastuak ordaintzeko (mantenu-gastuak 

eta mugikortasun-gastuak).  

- Erakundeak behar besteko kaudimena edukitzea. 

- Indarreko legeriaren arabera zerga, gizarte, lan, merkataritza eta 

administrazio arloan dituen betebeharrak egunean edukitzea. 

- Nazio-mailako edo nazioarteko edozein administraziok edo erakunde publiko 

edo pribatuk esleitutako laguntzen edo diru-laguntza berri ematea 

bizkaia:talent-i, betiere euren helburua hemen azaldutako laguntzarena 

bezalakoa bada. 
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- Jasotako laguntzaren erabilera justifikatzeko agiriak gordetzea, berrikusi eta 

kontrolatu egin ahal izango direlako. 

- Erakunde onuradunak edozein gorabeheraren berri ematea bizkaia:talent-i, 

betiere laguntzaren helburu den jardueraren garapena aldatu edo eragotzi 

egiten badu. 

- Erakunde onuradunak bizkaia:talent-i laguntzaren helburu den pertsonak sei 

hilean behin egin beharreko jarraipen-txostenak ematea. Bertan, hain zuzen 

ere, bere zeregina zein den, zer jarduera garatu dituen eta nolako emaitzak 

lortu dituen azaldu beharko du. 

- Laguntzaren epealdia amaitu ondoren, erakunde onuradunak bizkaia:talent-i 

azken memoria aurkeztea eta, bertan, honako hauxe adieraztea: egindako 

lanaren azalpena, balioespena, lankidetzaren onurak eta bi alderdien arteko 

etorkizuneko harremanerako aurreikuspenak. 

- bizkaia:talent-ek esleitutako laguntza eteteko eta/edo ezeztatzeko eskubidea 

edukitzea, erakundeak laguntzaren esleipena arautzeko lankidetza-

hitzarmenaren arabera bizkaia:talent-ekin onartutako betebeharrak egunean 

ez dituenean (Laguntzen Programaren babespean, “bizkaia:talent 

Eraberrikuntzan eta Ezagutzan Adituak diren Pertsonen Mugikortasuna 

Sustatzeko Elkarteak” emandako diru-laguntzak arautzeko hitzarmena). 

 

2) Hautagaiek aurkeztu beharreko agiriak 

Mesedez, hautagaiek modalitate bakoitzean aurkeztu beharreko agirien zerrenda 

ikusi I eranskinean. 

 

3) Lan-baldintzak 

Hiru modalitateetan, eskualdeko, nazio-mailako eta Europako araudia betetzen 

duten lan-baldintzak izango dituzte ikertzaileek.  

Hiru modalitateetan, Espainiako legea hartuko da kontuan lan-kontratuan xedatu ez 

den guztian, eta, batez ere, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege 

Dekretuan onartutako Langileen Estatutua (martxoaren 29ko BOE). 

Era berean, erakunde anfitrioiak malgutasun-eskakizunak ere bete beharko lituzke, 

eta lana zein familia uztartzeko aukera ere eskaini beharko luke. Ebaluazio 

Zientifikoko Batzordeak oso-oso kontuan hartuko du hori, ebaluazio-fasea garatzen 
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denean. Horrez gain, erakunde anfitrioiarentzat ere oso egokia izan beharko 

litzateke ezohiko lan-ibilbidea garatzea, eta hori oso-oso kontuan hartuko du 

Ebaluazio Zientifikoko Batzordeak. Gainera, ikertzailea bera esleitutako zentroan 

errazago integratu dadin, ikertzaileari berari ere bete-betean ezarriko zaizkio une 

horretan lanaldiaren arloan indarrean dauden baldintzak (ordutegia, oporrak, 

atsedenaldiak...). 

bizkaia:talent-ek jakin badaki zeinen garrantzitsuak diren “Ikertzailearen Gutun 

Europarrean eta Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodean”5 adierazitako 

printzipioak. Hori dela eta, ikertzaile eta ikerketa-erakunde parte-hartzaile guztiei 

eskatu nahi die jarraibide horiek betetzeko. 

 

6. BESTE ALDERDI INTERESGARRI BATZUK 

1) Eskaerak 

a. Eskaerari buruzko informazio orokorra 

Deialdi honi buruzko informazioa www.bizkaiatalent.org eta http://bt-rea.org 

web orrian edo gure elkartearen egoitzan dago eskuragarri (Bizkaiko Zientzia eta 

Teknologia Parkea, Laga bidea, 804. eraikina, 300. mod., 48160 Derio), 

astelehenetik ostiralera, 9:00etatik 14:00etara. 

2015ko Laguntzen Programan parte hartu nahi duten erakundeek eta pertsonek 

eskaera-orriak behar bezala betetzeko laguntza eskatu ahal izango dute posta 

elektronikoz (informacion@bizkaiatalent.org), telefonoz (+ 34 94 479 54 28) 

edo bizkaia:talent-en egoitzan bertan. 

Behar bezala betetako eskaera-orria eta eskatutako agiriak maiatzaren 

 11erako aurkeztu beharko dira gehienez ere. 

Erakunde parte-hartzaileek nahi beste eskaera aurkeztu ahal izango dituzte. 

bizkaia:talent-ek diru-laguntza bat edo gehiago esleitu ahal izango dizkio erakunde 

berari, betekizunak betez gero eta egokia izanez gero. Eskaera guztiek bi alderdien 

babesa eduki beharko dute: erakundea eta laguntzaren helburu den ikertzailea.  

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

du, aurkeztutako eskaera behar bezala ulertzeko eta balioesteko. Erakundea 

                                                 
5 On line dago eskuragarri: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter 
 
 

http://www.bizkaiatalent.org/
http://bt-rea.org/
mailto:informacion@bizkaiatalent.org
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/europeanCharter
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prozesu osoan zehar aurkeztutako informazio edo/eta agirien egiatasun eta 

zinezkotasunaren erantzule izango da. 

b. Hautagaiei laguntzeko zerbitzua 

Bizkaia:talent-eko administrazio-taldeak oso-osorik berrikusiko ditu eskaera-orriak.  

Agiriren bat aurkeztu ez bada, hautagaiarekin jarri ahal izango gara harremanetan, 

betiere deialdiko epearen arabera halakorik egiterik badago eta bizkaia:talent-eko 

langileek prestasunik badute. 

Akatsen bat antzemanez gero, hautagaiak bizkaia:talent-eko administrazioarekin 

jarri ahal izango dira harremanetan. Era berean, galderaren bat badaukate, 

bizkaia:talent-ekin ere jarri ahal izango dira harremanetan telefonoz, postaz edo 

erakundeko bulegoan bertan. Horrez gain, Galde-erantzunen atala ere badute web 

orrian, eta, bertan, programari buruzko galdera arruntenen erantzunak agertzen 

dira. 

c. On-line erregistroa 

Eskatutako agiriak web orriaren bidez aurkeztu beharko dira ezinbestean 

(www.bizkaiatalent.org eta http://bt-rea.org). Horretarako, erabiltzailearen izena 

eta pasahitza dituen kontua eduki beharko da. Aurkezpen-prozesuko lehen urratsa 

eskatutako eskaera-orria betetzea izango da. Gero, ikertzailearen CVa eta 

eskatutako agiriak igo beharko dira horretarako sortutako atalera (aukeratutako 

modalitatearen arabera). Sistema informatikoak beharrezkoak diren datuak 

sartzeko aukera baino ez dio emango erakundeari. Beraz, bizkaia:talent-ek ez du 

inolako informazio gehigarririk kontuan hartuko. 

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

aurkeztu baino lehen.  

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). 

 

2) Hautaketa-prozesua 

Hona hemen hautaketa-prozesuko faseak:  

http://www.bizkaiatalent.org/
http://www.bizkaiatalent.org/
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1. Aukeragarritasun-irizpideak egiaztatzeko fasea: hasieran, ebaluazio-

prozesua hasi baino lehen, aukeragarritasun-irizpideak betetzen dituzten 

eskaerak bahetuko dira. Fase hori bizkaia:talent-eko langileen ardurapean 

egongo da. 

2. Ebaluazio-prozesua: Ebaluatzaileek hautagaiaren espedientearen 

azterketa egingo dute (hautaketa/ebaluaziorako irizpide gardenak kontuan 

hartuta). 

Eskaerak Ebaluazio Zientifikoko Batzordeak berrikusiko ditu, zenbait sektore 

eta diziplinatako aditu independenteak (pribatuak eta publikoak) izango dira 

batzordekideak eta behar besteko esperientzia izango dute hautagaiak 

balioesteko. 

Batzordeak ikertzaileen ahalmen globala nolakoa den eta euren lan-ibilbide 

ikertzailea sendoa bezain zentzuzkoa dela balioetsi eta egiaztatu egingo du. 

Batzordekide bakoitzak hautagaien espedientea aztertuko du, baita aurreko 

urteetako esperientzia eta aurkeztutako emaitzak ere (patenteak, 

argitalpenak eta irakaskuntzako esperientzia kontuan hartuta). Era berean, 

hautagaiek euren lan-ibilbidean zehar erakutsitako pentsaera independentea 

eta lidergoa ere aztertuko dituzte ebaluatzaileek. Ondoren, puntuazioa 

emango diote eskaerari. 

Ebaluatzaileek aukera izango dute, eskaeran idatzitako elementuak 

egiaztatzeko eta ikertzailearen zein baterako onuraduna den erakundearen 

motibazioak balioesteko. 

Salbuespenezko inguruabarretan, erakundeak/ikertzaileak halaxe 

justifikatuz gero, bizkaia:talent-ek urruneko elkarrizketa ere egin ahal 

izango du telekonferentziaz, egokia izanez gero, baina erantzukizuna 

hautagaiarena izango da beti. Arrazoiren batengatik (arrazoi teknikoak 

kontuan hartuta) elkarrizketa egiterik ez badago, eskaera ebaluazio-

prozesutik kanpo geratuko da zuzenean, eta ezin izango da inolako 

erreklamaziorik egin. 

3. Balioztatzeko fasea: Batzordekideek puntuazio orokorra emango diote 

eskaera osoari, eta ados jarriko dira. Eskaeren azken sailkapena 

Zuzendaritza Batzordeari aurkeztuko zaio, eta onartutako hautagaien 

zerrenda zein den erabakiko du modu formalean. 

Hona hemen hautaketa-prozesu osoaren adierazgarri den irudia: 
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Ebaluazio-prozesua

Ikertzailea

Eskaera

Ez

Erakunde anfitrioia

Aukeragarritasun-irizpideen fasea

Bai

Sailkapen orokorra

Balioztatzeko eta diru-laguntza
esleitzeko fasea

 

1. irudia: hautaketa-prozesua 

 

 

 

 

 

3) Eskaeren balioespena 

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. 

- 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 
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gero, nolakoa den erakunde anfitrioi hartzailearena (taldeen gaitasuna, 

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

1. taula: 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 

2. taula: 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 

Bi hautagairen edo gehiagoren arteko berdinketarik egonez gero, honako honexen 

arabera egingo da esleipena: 

- Deialdi honetarako izendatutako batzordeak egindako elkarrizketaren edo 

elkarrizketen emaitza. 
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- Oso-oso kontuan hartuko da oso ondo prestatutako emakumeak kontratatzea. 

Bizkaia:talent-ek esleitu gabe utzi lezake deialdia: 

- Hautagairik ez balego. 

- Aurkeztutako eskaerek elkartearen aurreikuspenak eta helburuak beteko ez 

balituzte. 

 

4) Esleitzeko prozedura 

Honelaxe emango da laguntza: 

- Zehaztutako epearen barruan aurkeztutako eskaeretan adierazitako merituen 

lehiaketaren bidez. 

- Deialdiko jarraibideetan adierazitako ebaluazio-irizpideen arabera puntuazio 

handiena lortu duten eskaeren bitartez. Guztira eman beharreko laguntzen 

muga, gainera, zuzkidura ekonomikoaren atalean adierazitako zenbatekoa 

izango da: 900.000 euro. 

Beharrezkoa izanez gero, bizkaia:talent-ek beste zenbateko bateko ekarpen 

ekonomikoak ere egin ahal izango dizkie hautagai onuradunei, Ebaluazio 

Zientifikoko Batzordearen gomendioak eta azken puntuazioa kontuan hartuta.  

Laguntza esleitu ahal izateko, erakunde onuradunaren eta bizkaia:talent-en arteko 

hitzarmena sinatu beharko da beti. 

 

A. 1. MODALITATEA - Esperientziadun ikertzaileei Bizkaian integratzen 

laguntzea 

Erakunde eskatzaileak bere betebehar guztiak bete dituenean, bizkaia:talent-ek 

hautatutako hautagaiek lankidetza-hitzarmenean adostutako laguntzaren 

zenbatekoa jasoko dute. 

bizkaia:talent-ek emandako laguntza programan aurreikusitako hiru urterarte lan-

harremanean zehar banatu eta ordainduko da. Guztirako kopuruak ikertzaile 

onuradunak lan-harremaneko lehen hiru urteetaraino jasotzen duen ordainsari 

gordin guztiaren %100a arte izan ahalko da. . 

Emandako laguntza ordaintzeko modua: hilero hainbanatuko da, eta 

ikertzailearen zein erakunde anfitrioiaren arteko kontratua sinatutakoan egingo da 
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lehen ordainketa. Horrez gain, Gizarte Segurantzan alta emanda egon beharko da 

ikertzaile onuraduna. 

 

B. 2. MODALITATEA - Bizkaian proiektu berritzaileak abian jartzen 

dituzten kanpo-laguntzaileei lotzen laguntzea 

Laguntzaren helburu den pertsonak edo, hala badagokio, erakunde eskatzaileak 

bere betebehar guztiak bete dituenean, bizkaia:talent-ek hautatutako hautagaiek 

lankidetza-hitzarmenean adostutako laguntzaren zenbatekoa jasoko dute. 

Ekarpen ekonomikoak zati batez edo oso-osorik finantzatuko ditu ordainsaria edo 

soldata gehienezko muga, gainera, urteko 61.000 eurokoa izango delarik. 

Emandako laguntza ordaintzeko modua: erakundearen eta bizkaia:talent-en 

arteko negoziaketa zuzenaren arabera banatu eta ordaindu egingo da diru-

laguntza. 

 

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

prestatzen laguntzea 

Laguntzaren helburu den pertsonak edo, hala badagokio, erakunde eskatzaileak 

bere betebehar guztiak bete dituenean, bizkaia:talent-ek hautatutako hautagaiek 

lankidetza-hitzarmenean adostutako laguntzaren zenbatekoa jasoko dute.  

Ekarpen ekonomikoak zati batez edo oso-osorik estaliko ditu ikertzailearen 

mugikortasun, bidaia eta mantenu arloko gastuak, hautagaiaren ebaluazioaren eta 

proiektuaren interes-mailaren arabera, hiru hilabete eta hiru urte arteko epealdian. 

Emandako laguntza ordaintzeko modua: diru-laguntza zuzenean esleituko zaio 

Bizkaian finkatutako itzulerako erakunde anfitrioiari, gero ikertzaileak irtenaldian 

izandako gastuak ordainduko dituelako (mantenu-, bidaia- eta mugikortasun-

gastuak). Bizkaira itzultzean, erakunde anfitrioiak ikertzaileari ordaintzen jarraituko 

du, lan-kontratuko baldintzen arabera. Erakundearen eta bizkaia:talent-en arteko 

negoziaketa zuzenaren arabera banatu eta ordaindu egingo da diru-laguntza. 

5) Erabakiak hartzeko prozesua 

Laguntzaren esleipena eta, hala badagokio, zenbatekoa edo gaitzespena zehazteko 

orduan, eskaera bakoitzak lortutako puntuazioa eta sailkapen orokorrean daukan 

posizioa hartuko dira kontuan. bizkaia:talent-ek euren eskaera onartu duela 
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jakinaraziko die hautagaiei, laguntzen onuradunen azken zerrenda argitaratuko du 

bere web orrian eta laguntzen ordainketarako izapideak egiten hasiko da. 

Edozein modalitatetako diru-laguntza eskatzean, eskatzaileak zuzen-zuzenean eta 

bete-betean onartuko du laguntzen programa arautzeko agiri honetan adierazitako 

guztia. 

bizkaia:talent-ek eskumen esklusiboa izango du, agiri honetan azaldutako 

baldintzak interpretatzean eta ezartzean sortu daitezkeen gaiak ebazteko. Era 

berean, elkarteak erabaki horiek nahierara hartzeko eskubidea ere izango du, 

deialdi honen izpiritua kontuan hartuta. 

6) Egutegi orientagarria 

Honako egutegi orientagarri hau ezarriko da 2015ko Ikertzaileentzako Diru-

laguntza Programarako deialdian: 

- Eskaera egiteko epea: 2015ko maiatzaren 11era  

- Ebaluazio epea: 2015ko maiatza - ekaina 

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

- Laguntzarako kontratua: 2015ko ekaina - uztaila 

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. 

 

7) Hautagaientzako feedbacka 

Hautaketa-prozesuko fase bakoitzaren amaieran, hautagaiek feedbacka jasoko 

dute. 

Telefonoz, posta elektronikoz eta/edo ohiko postaz, bizkaia:talent zuzenean jarriko 

da harremanetan hautagaiekin, hautaketa-fase bakoitzaren ostean euren 

eskaeraren onarpenaren berri emateko. 

 

8) Kexak 

Hautagaiek kexarik edukiz gero, edozein fasetan helegitea aurkezteko 7 egun 

izango dituzte euren eskaeraren emaitza jasotzen dutenetik. Horrela, bada, 
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“aukeragarritasun-irizpideen fasearen” ondoren, bizkaia:talent-ek Zuzendaritza 

Batzordeko bi kidek osatutako lantaldea eratuko du, bizkaia:talent-ek egindako 

lana ebaluatzeko. Une horretan inolako akatsik antzemanez gero, eskaera zuzenean 

joango da ebaluaziorako fasera, eta ohiko ebaluazio-prozesua egingo da. 

Hautagairen baten ustez, ebaluazio-prozesuan alderik egon bada, kanpoko bi 

ebaluatzailek osatutako Helegite Batzordea eratuko da. Akatsen bat antzematen 

bada, proposamena bera oso-osorik edo zati batez ebaluatuko da berriro. 

 

9) Diru-laguntza eman osteko berrikuspen-prozesua  

Hautatutako hautagaiei diru-laguntzak eman ondoren, kontratua sinatu beharko 

dute bizkaia:talent-ekin. Hautagaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte: 

- Proiektuaren aurrerapenari buruzko 6 hileko txostena. Bertan, erakunde 

anfitrioian garatzen duten lana azalduko dute ikertzaileek, eta askatasun osoa 

izango dute, proiektuaren nondik norakoei buruz daukaten iritzia emateko. 

- Finantziazio-epealdiaren amaieran erakunde anfitrioiak ikerketa-proiektuaren 

emaitzei buruz egindako azken txostena. Honako hauxe adieraziko da bertan: 

ikertzaileek egindako lanaren azalpena, euren sustapena, finantzatutako 

lankidetzak erakundearentzat izan dituen onurak eta bi alderdien arteko 

lankidetzaren etorkizuneko garapena. 3. modalitatean, txosten hori erakunde 

anfitrioiak eta Bizkaian finkatutako jatorrizko erakundeak egin beharko dute 

elkarrekin. 

Agiri horien bitartez, hautagaiak egiaztatu egingo du ikerlana garatzen ari dela, 

bekako baldintzek kontratuko baldintzak betetzen dituztela eta ikertzailearen 

bilakaera profesionala aurrera doala. Era berean, oso tresna egokiak izango dira, 

bizkaia:talent-ek proiektua ikuskatu, lankidetzaren aurrerapenaren jarraipena egin 

eta eraginkorra den baieztatu dezan.  

10) Laguntzen programa honen indarraldia 

Deialdia 2015ko maiatzaren 11era arte egongo da zabalik (egun hori barne). 

Hautatutakoei zuzenean emango zaie emaitzaren berri, eta, era berean, geure web 

orrian ere argitaratuko dugu: www.bizkaiatalent.org eta http://bt-rea.org. 

Deialdi berririk eginez gero, bizkaia:talent-ek agiri honetan zehaztutako irizpideei 

eutsi ahal izango die, edo euren edukia oso-osorik edo zati batez aldatu ahal izango 

du. 

http://www.bizkaiatalent.org/
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bizkaia:talent-ek eskaerak onartzeko epe berria jarriko du, eta hautagaien 

proposamenetarako deialdi hau ireki ahal izango du berriro, honako hauxe gertatuz 

gero: 

a) 2015ko maiatzaren 11era arte jasotako eskaerek deialdi honetako 

aurreikuspenak ez betetzea eta/edo bere izpirituarekin bat ez etortzea. 

b) bizkaia:talent-en ustez hautagarriak diren eskaerek 900.000 euroko 

ekarpen ekonomikoa oso-osorik ez hartzea. 

c) bizkaia:talent-ek deialdia esleitu gabe uztea, hautagairik ez dagoelako. 

 

 

11) Laguntzaren ezeztapena 

a) Erakunde eskatzailearen eta ikertzailearen arteko lan-harremana finantziazio-

epealdia amaitu baino lehen eteten bada, erakunde hartzaileari ordaindutako 

laguntza ezeztatuko da. Horrez gain, lan-harremana amaitu arte jasotako 

laguntzaren zenbatekoa ere itzuli beharko du, ordurako jaso badu. 

b) Laguntza esleitu zenean erakunde eskatzaileak edo ikertzaileak argitalpen 

honetan zehaztutako betekizunak betetzen ez bazituen edo, sortutako baldintza 

edo betekizunen baten ondorioz, alderdietako batek laguntza lortzerik izan ez 

badu edo horretarako aukeratu ez badute, laguntza ezeztatuko da. 

 

12) Bateraezintasunak 

Diru-laguntzaren erakunde onuradunak bizkaia:talent-i eman beharko dio nazio-

mailako edo nazioarteko edozein administraziok edo erakunde publiko edo pribatuk 

esleitutako laguntzen edo diru-laguntza berri, betiere euren helburua hemen 

azaldutako laguntzena bezalakoa bada. Horrela, bada, finantziazio bikoitzik ez 

dagoela bermatu ahal izango da. 

Nolanahi ere, helburu bererako laguntzen eta diru-laguntza zenbateko guztia ez da 

ikertzaileak laguntzaren indarraldi osoan zehar izango duen lan-kostu guztia baino 

handiagoa izango (urteko soldata gordina gehi enpresak Gizarte Segurantzara 

egindako kotizazioak). Erakunde anfitrioiak hemen azaldutako helburu berberaz 

jasotako beste era bateko laguntzen batura bizkaia:talent-eko diru-laguntzaren 

indarraldirako lan-kostu osoaren batura baino handiagoa bada, laguntzaren 



 

Bizkaia:talenten 2015ko Ikertzaileentzako Diru-laguntza Programa 
Hautagaientzako gida 

 26 

zenbatekoa balioetsiko da, eta, hala badagokio, zehaztutako mugaraino murriztuko 

da. 

Modu berean, laguntza ez da prestakuntzaren kostu guztia baino handiagoa ere 

izango, erakundeak helburu horretarako beste laguntza edo diru-laguntza batzuk 

jasotzen dituenean. bizkaia:talent-ek beste era bateko laguntzen edo diru-laguntza 

bidez prestakuntzarako jasotako zenbatekoa balioetsiko du kasuan-kasuan, eta, 

hala badagokio, bere laguntzaren zenbatekoa murriztuko du. Helburu bera duten 

beste era bateko laguntzak edo diru-laguntzak jasotzen baditu, kanpo-laguntzaileak 

bizkaia:talent-i emango dio euren xede eta helmugaren berri. bizkaia:talent-ek 

beste era bateko laguntzen edo diru-laguntza bidez jasotako zenbatekoa balioetsiko 

du kasuan-kasuan, eta, hala badagokio, bere laguntzaren zenbatekoa murriztuko 

du. 

13) Printzipio etikoak 

a. Hautagaiaren ikerketan sortu litezkeen gai etikoak 

Urruneko ebaluaziorako fasean, Ebaluazio Zientifikoko Batzordeak ebaluazioan 

sortutako gai etikoak aztertuko ditu, baita ikerketaren garapenean sortu 

daitezkeenak ere, baina, batez ere, honako arlo hauetakok: 

- Bioteknologia 

- Biomedikuntza 

- Industria farmazeutikoa eta sanitarioa 

Ebaluazio Zientifikoko Batzordeak egindako berrikuspenaren ondorioz, proiektua 

eskualdeko, nazio-mailako edo Europako printzipio etikoren baten aurkakoa dela 

ikusten bada, ikerketa-plana gaitzetsiko da. Ikerketa-proiektuan inolako gai etikorik 

agertzen bada eta, batez ere, behean adierazitako arloren batekoa bada, 

hautagaiek euren proiektuak lege nazionala betetzen dutela justifikatu beharko 

dute:  

- Gizakiei egindako ebakuntzak. 

- Giza enbrioi-zelula amen erabilera. 

- Gizakiak ez diren primateen erabilera. 

- Baimen informatua. 

- Giza enbrioi-zelula amak. 

- Datuen pribatutasuna eta babesa. 
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- Giza laginen eta datu biologikoen erabilera. 

- Animalien bidez egindako ikerketak. 

- Garapen-bidean dauden herrialdeetan egindako ikerketak. 

- Erabilera duala. 

Halakoetan, kasuan kasuko organismoaren onarpen etikoaren proba idatziak 

eskatuko dira, Ikerketa Klinikorako Batzorde Etikoarena (CEIC), esaterako; eta 

bizkaia:talent-ek edozein ikerketa-proposamen finantzatu baino lehen aztertuko 

ditu.  

Ez dira honako arlo hauek finantzatuko: 

- Ugalketarako giza klonaziorako ikerketak. 

- Gizakien herentzia genetikoa aldatzeko ikerketak, aldaketa horiek 

hereditarioak izan daitezkeenean (gonaden minbiziaren tratamenduarekin 

zerikusia duten ikerketak finantzatu ahal izango dira). 

- Ikerketarako bakarrik erabiliko diren enbrioiak sortzeko edo zelula amak 

lortzeko ikerketak, zelulen transferentzia nuklear somatikoaren bidez 

egindakoak ere bai. 

b. Erakunde anfitrioian ezarritako arauak eta prozesu etikoak 

Ikertzailea hartzen duten erakunde eskatzaileek honako lege-oinarri honetan 

zehaztutako printzipio guztiak bete beharko dituzte: 

- Helsinkiko Adierazpena (Edinburgo, 2000). 

- Giza Eskubideak eta Gizakien Duintasuna Babesteko Konbentzio Europarra. 

- UNESCOko Konferentzia Orokorrak 2005eko urriaren 19an Bioetikari eta Giza 

Eskubideei buruz egindako Adierazpen Unibertsala. 

- Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna (2000/E 364/01). 

Barrurako mugikortasun-planean (3. modalitatean), hautagaiak ere behar besteko 

probak aurkeztu beharko ditu, Bizkaiko erakunde anfitrioiak (ikertzailea bertara 

itzuliko da diru-laguntzaren amaieran) eta atzerriko erakunde anfitrioiak (ikerketa-

proiektua garatuko da bertan) lege-agiri horietan zehaztutako printzipioak eta 

Ikertzaileen Gutun Europarrean zein Ikertzaileak Kontratatzeko Jokabide Kodean 

zehaztutako printzipioak betetzen dituztela ziurtatzeko.  

Eskaeran, atzerriko erakunde anfitrioiak behar besteko agiriak aurkeztu beharko 

lituzke, arau etiko nazionalak eta/edo FP7 errespetatzen dituztela bermatzeko eta 
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ikerketa-proiektua esparru legal zein etiko nabarien barruan garatuko dela 

ziurtatzeko. 

c. bizkaia:talent-en konpromisoa 

bizkaia:talent-eko Ikertzaileentzako Diru-laguntza Programak Europako 

Batzordearen finantziazioa ere jasotzen du. Hori dela eta, bizkaia:talent bat dator 

Zazpigarren Esparru Programako oinarrizko printzipio etikoekin, eta “Europar 

Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutuna” errespetatzen du bete-betean. 

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. Era berean, bizkaia:talent-ek genero-oreka adierazgarria 

ere bilatu beharko du maila guztietan, baina ez dio kalitatearen eta trebetasunaren 

irizpideei baino lehentasun handiagoa emango. Ahal dela, erakundeak berak ere 

nazioarteko oreka bermatu beharko du hautaketa-prozesuan zehar. 

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. Hori guztia gure 

datu-basean erregistratutako ustezko ebaluatzaileen datuetan ere ezarriko da. 

Horrez gain, erakundeak jabetza intelektualari begira aurreikusitako 

tratamenduaren ondorioz, bizkaia:talent-ek ez du inolako eskubiderik izango 

ikertzaileak egindako lanaren emaitzetan. Ikertzailearen lanaren jabetza 

intelektuala erakunde kontratugilearena izango da, betiere kasuan-kasuan 

enpresaren eta ikertzailearen arteko hitzarmen berezirik sinatzen ez bada. Edonola 

ere, ikertzaileak erabateko eskubidea izango du, lanaren egile edo egilekide 

moduan egin duen lana aitortu diezaioten. 


