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Balio publikoaren kogenerazio-proiektuetarako Elkarlan sariak

Instrukzio-organo hartzailea:

 HERRITARRAK HARTZEKO ETA ADMINISTRAZIOA BERRITZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARITZA

Honen izenean ari da
Pertsona/entitate interesdun gisa espedientean:
Identifikazio-dokumentua IFK  Zenbakia G20780896

Erakundearen izena ELHUYAR FUNDAZIOA

Jakinarazpen eta komunikazioak hona bidaliko dira:

Espedientea tramitatzen den bitartean Administrazioak bidalitako jakinarazpenak honi zuzenduko
zaizkio:

 ELHUYAR FUNDAZIOA   (G20780896)

Jakinarazpen eta komunikazioetarako kanala *

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

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 

Komunikazio hizkuntza *

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

Euskara

Datuak erabiltzeko baimena

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

Datuen babesari buruzko informazio oinarrizkoa

https://euskadi.eus/nirekarpeta
https://euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak
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Eskabidean agertzen diren datu pertsonalak erabiliko dira, eta tratamendu-jarduera honi
erantsiko zaizkio Eskabidean jasotako datu pertsonalak «Laguntzak eta Sariak» izeneko
jarduera-tratamenduan tratatuko eta jasoko dira. 

Arduraduna: Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko
Zuzendaritza.
Helburua: Laguntzen eta sarien deialdiak kudeatzea eta ebaztea.
Legitimazioa: Interesdunaren baimena.
Hartzaileak: Ez zaie hirugarrenei daturik emango, salbu eta legezko betebeharra
dagoenean.
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.

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605

Honen arabera beteta:
- Datuen Babeserako Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-
00088.pdf). 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babestekoa eta
Eskubide Digitalak Bermatzekoa. (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-
16673.pdf).

Zein Lurralde Historiko / Probintzia / Erkidegotan daude erakunde eskatzailearen datu fiskalak

Lurralde Historikoa / Probintzia / Erkidegoa Gipuzkoa

Proiektuaren ezagupideak

Proiektuaren izena Elhuyar Zientzia Azoka

Proiektuaren laburpena
Elhuyarren euskal gizarte irizpidedun, kritiko eta jantzi baten mesedetan egiten dugu lan, kultur
a zientifikoa areagotzeko, ikerketa eta berrikuntza arduratsu baten beharraren kontzientziatik.
Elhuyar Zientziako Hezkuntza Arloak gazteentzako Zientzia Azoka proiektua du martxan, gazteei
 zientzia-bizipenak eskaintzeko, oinarri hauek ardatz:
¿ ?Gazteek haien erronka eta kezkei erantzuna/soluzioa bilatuko diete?
¿ ?Zientzia-bokazioak piztea ekintza komunitarioa da?
¿ ?Bizipenek eragiten dute bokazioetan?
¿ ?Zientzia Sistema Arduratsu batetik?
¿ ?Herritarren kultura zientifikoa indartzeko, gazteen ekarpena?
Zientzia Azoka gazteek garatutako proiektuen azoka da. Ikasturtean zehar, taldeka, gazteek erab
aki duten gaiaren inguruan aritzen dira lanean: galdetzen, ikertzen, diseinatzen, eraikitzen, eta e
sperientzia berriak bizitzen. 
DBHko, Batxilergoko eta Lanbide Heziketako ziklo ertaineko ikasleek har dezakete parte, gehien
ez lau laguneko taldeetan antolatuta. 
Bidean, ikertzaile profesionalen laguntza jasotzeko aukera izaten dute, abenturak eta bizipenak 
konpartitzeko, eta gazteen lana bideratzen laguntzeko. Izan ere, Euskal Zientzia eta Teknologia S
areko eragile nagusiek egin dute bat proiektuarekin: UPV/EHU, MU, Deustuko Unibertsitatea, Na
farroako Unibertsitate Publikoa, Digipen, Ikerbasque, Bizkaia Talent, UEU, Neiker, Tecnalia, CFM,
 CIC nanoGUNE eta IK4. Horiek guztiek, haien instalazioak eta ikertzaileak jarri dituzte gazteei la
guntzeko, proiektu onak egin ditzaten, eta, bidean, ikerketaren esperientzia ahalik eta errealen 

https://www.euskadi.eus/dbao/1027605
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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bizi dezaten
Hauek dira modalitateak:
¿ Ikerketa-proiektua: aukeratutako arazoari edo galderari konponbidea edo erantzuna eman
go dion ikerketa-lan bat garatzea.
¿ Proiektu teknologikoa: aukeratutako erronkari edo arazoari irtenbidea emango dion produ
ktu teknologiko bat diseinatzea/gauzatzea.
Parte-hartzea doakoa da.
Elhuyar Zientzia Azoka ekimenaren ibilbidea luzea da eta 2004an dauka jatorria. 

Proiektuaren ekintza-arloa

Proiektuaren ekintza-arloa aukeratu Ikaskuntza

Proiektua bereizten duen elementua ondoko gaietan:

Balio publiko eta soziala
. Zientzia Azokaren muina 12-19 urte bitarteko gazteek egiten dituzten proiektuak dira, eta h
orretarako egiten duten ibilbidea, bizipena, harremanak eta lankidetzak dira gako. Hain zuzen e
re, gazteek erronkak identifikatzea, gizartearen erronkak edo egunerokotasunaren erronkak, et
a erronka horiei soluzioak edo erantzuna ematen saiatzea da proiektuaren helburuetako bat. G
azteek, gainera Garapen Iraunkorrerako Helburuekin (GIH) lerrokatzen dituzte beren proiektuak
.
. Proiektuaren gakoak hauek dira: bizipenak, parte-hartzea eta komunitatea.
. Hain zuzen ere, lankidetzazko parte-hartzea sustatzen da proiektuaren bidez. Izan ere, gazt
eek, zientzia- eta teknologia-sistemako profesionalen laguntza dute, proiektuaren arabera, haie
n ingurukoak inplikatzen dituzte proiektuan, hurbil daukaten erronka bati erantzutea bilatzen d
ute, eta gizarteari aurkezten diote haien emaitza, zuzeneko ekintza batean. Hartara, ekimenak h
auen guztien elkarlana eskatzen du, neurri batean edo bestean: gazteak (2-4ko taldeetan), iraka
sleak, ikertzaileak, zentro teknologikoetako langileak, familiak, herritarrak, erakundeak (uniberts
itateak, administrazio publikoa, museoak, ?)
. Elhuyarrek zientzia- eta teknologia-sareko eragile nagusien inplikazioa lortu du proiekturak
o, erakunde horien ekarpen nagusia ikertzaile-orduak izanik. 
. Emaitza udaberriko larunbat batean ikusiko da Bilboko Plaza Barrian: herritarrek, familiek e
ta gazte parte-hartzaileek hainbat erronkei gazteek aurkitu dizkieten soluzioak erakutsiko dira. 
Horrez gain, proiektuetako edo taldeetako batzuk haien bidea jarraituko dute, proposatutako so
luzioak beste estatuko eta nazioarteko Azoka batzuetan aurkeztuak izateko bidea izango baitute
.

Ahalduntzea
. Proiektu honetan parte hartzen duten guztiengan gertatuko da, gure ustez, ahalduntzea:
.Gazteak: zientzialariak eta haien lantokiak hurbiletik ezagututa, estereotipoak hautsi eta haien 
gaitasunetan eragin nahi da; bestalde, esparru profesionala erakutsiko zaie, desmitifikatzeko. Zi
entzian eta teknologian maila lokalean eta errealean dagoen jarduera hurbilduko da, eta, gure e
sperientziatik, gazteak, haien irakasleak eta familiak, txundituta geratzen dira ikusita zelako lana
k egiten diren haien etxetik hain gertu.
.Ikertzaileengan eta Zientzia- eta teknologia-sektoreko profesionalengan ere dauka eragina proi
ektuak. Gizartearekin eta haren beharrekin gehiago konektatzen laguntzen du.
.Herritarrak oro har ahalduntzen ditu proiektuak ere, haien kultura zientifikoa sustatzen duelak
o, eta bertan eta gaur egun egiten den zientzia hurbilduko zaielako. Gazteek azalpenak emanez,
 gainera, galderak egitera ausartzen dira, eta sortzen diren elkarrizketak oso aberatsak dira.

Berrikuntza
. Gazteek planteatzen dituzte erronkak edo galderak, eta prozesu osoaren emaitza gisa prop
osatzen dituzten soluzioak erabat originalak eta berritzaileak dira. Harrigarria da gazte hauek eg
iten dituzten lanak ikustea, eta ekarpen handia da. Etorkizunerako ereite-lan handia egiten da.
. Aurreko edizioetako zenbait adibide agertzen dira hemen: 
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Jantokiko zarata kontrolatzeko semaforo bat
Tabakoa, gure birikien etsai nagusia?
Elikadura ....arazoen konponbidea?
Etorkizunerako zakarrontzia
Hidroenergy
Landareen hazkuntzan lurzoruaren ezaugarriek duten eragina
Coca-colaren eraginak
Alabortza berreskuratzen
Baldintza ezberdinetan usteltzen den gorpuetan agerturiko intsektuen ikerketa
Ebola gaixotasuna
PCR teknikaren erabilera ADN-a aztertzeko
Psikologia: Erabakien hartzearen arrazionalitatea, talde presioa eta erabaki konplexuak

 inguruari uzteko joera
Panpa landarea Bizkaiko lurretan: Ezabaketa metodoaren bila
Energy Savers
Makillajearen ondorioak azaleko poroetan
Nola moldatu klima aldaketara
Portuaren eragina Lekeitioko hondartzaren ekosisteman
Suteak egoten direnean eraikinetako segurtasun mekanismoak

Transferigarritasun ahalera
Europa mailan egiten diren STEAM Hezkuntza arloko ikerketa-proiektuetatik erauzten da zientzi
a-azoketan parte hartzeak zelako ahalduntze-prozesua eragiten duen gazteen artean, batez ere.
 Hori dela eta, zientzia-azoken kultura sustatzea garrantzitsua iruditzen zaio Elhuyarri, eta hori d
a arrazoia, 2019-2020ko edizioan herrika, eskualdeka, eskolaka edo bestelako komunitatetan zie
ntzia-azoka lokalen martxan jartzea sustatzeko. 
Hala jaso du Elhuyarrek Zientzia Azoka proiektuaren kudeaketa-planean helburuen artean. Eta 
hala jaso du ere bai Gipuzkoako Foru Aldundiak argitaratutako ?Talentua eta Ikaskuntza? deialdi
aren baitan lortutako laguntzan ere bai.
Tokiko Zientzia Azoken sare bat osatuta, Euskal Herri mailako Elhuyar Zientzia Azokara salto egit
eko aukera eskainiko zaie gazteei, eta hortik estatu mailan zein nazioarte mailan dauden beste 
Azoka batzuetara salto egiteko aukerak sortuko zaizkie gazteei, Elhuyarrek dituen aliiantzei eske
r. Izan ere, besteak veste, ELhuyarrek STEMFAIRNET proiektua dauka martxan Erasmus+ deialdi
an, eta nazioarteko zientzia-azoken sare horren koordinazioa dabil, esaterako.  Maila horretarak
o aliatuak hauek dira Elhuyarrentzat une honetan:
1. MAGMA-Exporecerca Jove
2. Técnopole Galiciencia
3. Fundaçao Da Juventude-Mostra Nacional Portuguesa
4. MILSET
5. FAST: Milango Zientzia Azoka
6. Open Science Cambre.
7. Ciencia en Acción

Hauek dira transferentziarako egin beharreko urratsak:
- Zientzia Azoka bat antolatzeko bide-orria prestatu.
- Gaur egungo Zientzia Azokako parte-hartzaileen artean haien tokiko Zientzia Azoka egitea s
ustatu
- Eskualdeetako Azokak antolatu ditzaketen eragileekin sustapen-lan hori ere bideratu: garap
en-agentziekin, Udalekin, etab.

Genero ikuspegia
Zientzia Azokan genero-ikuspegiz lan egiteko honako irizpide hauek zehaztu dira:  

Genero-ikuspegia esplizituki landu proiektuaren koordinazio-puntuetan.
Genero-ikuspegia esplizituki landu proiektua diseinatzean eta martxan jartzean.
Genero-adierazleak erabili, gero proiektua genero-ikuspegiz aztertu ahal izateko. 
Genero-ikuspegia zeharkako lerro gisa metodologian integratu.
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Ikasleen aniztasunari erantzuteko ebaluazio-estrategia eta tresna egokiak erabili.
Hezitzaileek genero-rolen inguruko sentsibilizazioa dute eta ikasleek dituzten rolak identifikatu 
eta horietan eragiteko lan egin. 
Hezkuntza-prozesuko eragileen partaidetza definitu, genero-ikuspegia aintzat hartuta. 
Zientziari eta teknologiari buruzko ikuspegi errealista eta askotarikoa aurkeztu.
Hezkuntza-prozesuan erabiltzen den hizkuntzari buruzko hausnarketa egin aurrez. 

 ?Komunikazioa eta zabalpena?. Komunikazioari dagokionez, honakoak hartuko dira berdointas
unaren ikuspegitik honako irizpideak kontutan hartuz egingo dugu lan:
Komunikazio-planak jasotako eremu desberdinetan, ahozkoan, idatzizkoan, irudietan nahiz argi
talpen digitaletan bermatuko behar da hizkuntzaren erabilera egokia.  
Ematen diren mezuetan simetria egongo da. Generoaren araberako desberdintasunik ez da ego
ngo eta ez da genero bat bestearen aldean goratuko edo gutxietsiko sexu arrazoiak tarteko. 
Zabalpen-lana egiterakoan emakumeak biltzen dituzten, toki eta eremuak ere kontutan hartuko
 dira. 
?Jarraipenerako protokolo?etan genero-ikuspegia kontuan hartzea
Jarraipena egingo duen egiturarik sortzekotan, emakumezko eta gizonezkoen presentzia pareki
dea izan dadin ahalegina egingo dugu eta antolatutako emakumezkoek ere bertan parte hartze
a bermatu
?Ebaluazio-sistema diseinatzea?n: 
Genero-ikuspegiz egitea erraztuko duten adierazleak jarriko ditugu.

Erakundeak kontakturako aukeratutako pertsonaren datuak

Izena eta abizenak Zenbakia Helbide elektronikoa Telefono zenbakia

Eskatzaileak aitortzen du:

Ez dauka diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzea dakarren zigor penal edo
administratiborik.
Ez dago diru-laguntza edo laguntza publikoak jasotzeko gaitasunik gabe uzten duten lege-
debekuen eraginpean, beren-beregi sexu-diskriminazioagatiko lege-debekuen eraginpean.
Egunean ditu indarrean dauden xedapenek ezartzen dituzten zerga-betebeharrak eta Gizarte
Segurantzarekikoak, arauz zehaztu bezala.
Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta edukitzea.
Baimena ematen dio Eusko Jaurlaritzari proiektuaren egilea aipatzeko deialdi honekin zerikusia
duen edozein hedapen-jardueratan, baina horrek ez du sortuko bere aldeko inolako eskubide
ekonomikorik, eta, hala egokituz gero, ez du ekarriko ematen den saria ez den beste edozein
onurarik.
Euskal Autonomia Erkidegoan daukadala egoitza soziala eta hor garatzen dudala jarduera
nagusia.
Betetzen ditu indarrean dagoen legediak ezarritako baldintzak.
Benetakoak dira eskabide honetan eta erantsitako dokumentuetan jasotako datuak.

Erantsitako dokumentuak

Dokumentu-mota Izena

Proiektuaren deskribapena 2018-2019-ZientziaAzokaProiektu-Txostena.pdf
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2018-2019koZientzia AzokarenBukaerakoMe
moria

ZientziaAzoka2018-2019 MemoriaTeknikoa_EU
SK.pdf

Organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatzea

Aplikatu beharreko araudiaren arabera, prozedura honetako organo instrukzio-egileak datu hau
ek konprobatuko ditu eskumena duen administrazioan:

Zerga-betebeharren ordainketa egunean izatearen datuak (EAEko Foru-aldundiak eta Zerga Ad
ministrazioko Estatu Agentzia)
Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean izatearen datuak (Gizarte Segurantzaren Diru
zaintza Nagusia (GSDN))
Helbide fiskaleko datuak (Foru-ogasunak)

 Espresuki aurka egiten diot prozedura honetako organo instrukzio-egileak ofizioz konprobatz
eari (39/2015 Legearen 28. artikulua)
Kontrakotasun espresua agertu baduzu, prozeduran eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beh
arko dituzu.

Honek elektronikoki izenpetuta:

ELHUYAR FUNDAZIOA (G20780896)
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