
 

Andoaingo Udala 

EUSKARA ZERBITZUA  

BBEEKKAA  DDEEIIAALLDDIIAA 

Emakumeek Andoaingo euskararen normalizazioan egindako lanari 

buruzko ikerketa lanerako BEKA deialdia 

 

1 

 

Gaia: Emakumeek Andoaingo euskararen normalizazioan egindako lanari buruzko ikerketa lanerako 

BEKA deialdiaren oinarriak  

 

Deialdia honako oinarrien arabera arautuko da: 

1. HELBURUA 

Andoaingo Udaleko Artxiboa, Emakume eta Gizonen Arteko Berdintasun lansaila eta Euskara 

Zerbitzua elkarlanean antolatutako deialdi honen helburua da argitara ematea emakumeek 

Andoainen euskararen normalizazioan egindako lana.  

2. BEKAREN EZAUGARRIAK 

2.1. Proiektua, azterlana eta memoria euskaraz burutuko da 

2.2. Ikerlanaren behin betiko testua 2023ko irailaren 30erako aurkeztu beharko da.  

2.3. Bekaren zenbatekoa 3.000 eurokoa izango da.  

2.4. Ikerketa-lanak originala eta argitaratu gabea izan behar du. 

3. ESKATZAILEAK 

Beka norbanakoek nahiz horretarako osatutako lantaldeek jaso ahal izango dute. 

4. ESKABIDEEN AURKEZPENA 

Beka eskuratzeko eskaerak elektronikoki egingo dira udal webgunetik, eta bete beharreko eskaerari 

honako dokumentazioa erantsiko zaio: 

4.1. Ikerketa proiektuaren memoria-laburpena (4 orrialde gehienez). Bertan 

proiektuaren oinarrizko jarraibideak, metodologia, azterketa-unitateak, iturriak eta 

abar azaldu beharko dira. 

4.2. Eskatzailearen curriculum vitaea. 

5. DOKUMENTAZIOA AURKEZTEKO EPEA 

Eskabideak eta gainerako agiriak aurkezteko epea 2022ko urriaren 10etik azaroaren 25era 

bitartekoa izango da, egun bi horiek barne. 

Eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa osatu gabe dagoela edo oinarri hauetan eskatutako 

baldintzak ez dituela betetzen ikusiz gero, hamar eguneko epean konpondu edo beharrezko agiriak 

ekar ditzala eskatuko zaio interesatuari. Hala egingo ez balu eskaeran atzera egin duela ulertuko da, 

betiere aldez aurretik ebazpena emanda, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta 

Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 21. artikuluak 

aurreikusitakoarekin bat. 

6. HAUTAKETA-PROZESUA ETA EBAZPENA 

Honako pertsonek osatuko dute epaimahaia eta, era berean, bekaren jarraipenerako batzordea:  
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Epaimahaia: alkatea edo berak eskuordetzen duen udalbatzako kidea. 

Epaimahaikideak: 

• Udaleko Euskararen Normalizaziorako Zerbitzuaren teknikaria. 

• Udal artxiboko teknikaria. 

• Udaleko Emakume eta Gizonen arteko Berdintasun lansaileko teknikaria. 

Epaimahaiaren idazkaria: Udaleko Euskararen Normalizaziorako Zerbitzuaren administraria, bozkarik 

gabe. 

 

Hala, proiektua deialdiaren helburura egokitzen den eta beronen interesgarritasun eta zorroztasun 

zientifikoa, batez ere, baloratu ondoren, bere epaia emango du eskaera onartzeko epea amaitu eta 

hilabeteko epean. Eskatzaileek aurkeztutako dokumentazioa aztertu ondoren, epaimahaiak 

informazio osagarria eska dezake edo/eta hautagai batzuk proiektua defendatzera dei ditzake. Era 

berean, epaimahaiak bekarik ez emateko proposamena ere egin dezake, lanen kalitatea nahikoa ez 

dela uste badu. 

 

Bekaren onuradunak esleipenaren jakinarazpena jaso eta 10 eguneko epean espreski idatziz uko 

egiten ez badio, ulertuko da beka eta oinarrietako betebeharrak ontzat ematen dituela. 

 

7.-BEKADUNEN BETEBEHARRAK 

7.1. Amaierako lana Andoaingo Udaleko erregistro elektronikoan aurkeztu beharko da 

2023ko irailaren 30 baino lehen. 

 

7.2. Lanak 70-100 orrialde inguru izan behar du. 

 

7.3. Aparteko arrazoi bat medio ikerketa gaia nabarmenki aldatu behar badu bekadunak, 

jarraipenerako batzordeari jakinaraziko dio behar bezala arrazoituriko eskaera baten 

bidez. Hala, kasu honetan, jarraipenerako batzordea batzartuko da eta, arrazoiak 

baloratu ondoren, gaiaren aldaketa onartu edo baztertuko du.  

 

7.4. Amaierako lanak entregatzeko epea betetzen ez bada edo jarraipenerako 

batzordearen iritziz nahikoa kalitaterik ez badu, justifikazio edo gainditu ezinezko 

arrazoirik gabe, Udalak hartuko ditu egokiak eta legezkoak diren neurriak. 

8. BEKAREN ORDAINKETA 

Bekaren diru kopuruak PFEZaren atxikipena izango du.  

Ordainketa bi zatitan egingo da, %50 beka onartu ondoren eta gainontzeko %50 behin lana Udalak 

eskuratuta. 

9. BATERAGARRITASUNA 

Dirulaguntza hau bateraezina izango da helburu bererako diren beste dirulaguntza, laguntza, diru-

sarrera, edo baliabide batzuekin; izan laguntza horiek administrazio edo erakunde publiko nahiz 

pribatuek, nazio mailako edo nazioarteko erakundeek, zein Europako Batasuneko erakundeek 

emandakoak, dirulaguntza edo laguntza horien araudi erregulatzaileak ezar dezakeena eragotzi gabe. 
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10. IKERKETA-LANEN JABETZA 

Azken ikerketen jabetza Andoaingo Udalarena izango da eta lanak edozein bitarte dela medio, Euskal 

Autonomia Erkidegoko bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan argitaratzeko ahalmena beretzat 

gordetzen du, betiere lanen egiletasuna errespetatuz. Nolanahi ere, ikerketa lan originala Andoaingo 

Udal Artxiboan gordeko da beti; dokumentu informatibo eta historiko izaki, kontsultarako erabilgarri 

izan dadin. 

 

11. INTERPRETAZIOA 

Udalak oinarri hauek interpretatzeko gaitasuna izango du, bai eta, deialdian zehar, oinarrietan 

zehazki aurreikusi gabe gerta daitekeen edozein gorabehera konpontzeko ere. Era berean, beka 

indarrik gabe utzi ahal izango du, onuradunak betebehar hauetako eginbeharrekoak betetzeko 

lagako balitu. 

 


