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EuropakoI+G+bproiektuetan euskal parte-hartzearen behatokia. Erabiltzailearen eskuliburua 

 

Sarrera 

Behatokia (http://observatorio.innobasque.com/) datu-base bat da, Europako I+G+b proiektuetan 

euskal erakundeek duten parte-hartzeari buruzko informazioa biltzen duena. 

Tresna honek bi zati ditu:bat publikoa (proiektu-bilatzailea) eta bestea pribatua. 

I+G+b finantzatzeko europar programetara proiektu-proposamenen bat aurkeztu baldin baduzu eta 

dagoeneko Europako Erkidegoarekin negoziazio-fasean baldin badago, edo jadanik proiektuaren 

finantzaketaz berrespenik jaso baduzu, beharrezkoa duzu sisteman alta eman eta horren berri ematea. 

Argibide hau oso garrantzitsua da I+G+b laguntzeko europar programetan Euskadik duen parte-

hartzea monitorizatzeko.Jasotako datuak aztertu eta alderatu egiten dira “Euskal I+G+b Europan” 

Koaderno Estrategikoan ezarritako parte-hartze helburuekin, azkenean ZTbES/RVCTi-ko enpresa eta 

eragileen parte-hartzea europar proiektuetan sustatze aldera jarduerak proposatu ahal izateko. 
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Behatokiaren sarbidea eta arloak 

Behatokira sartzeko:http://observatorio.innobasque.com.Tresnak bi zati ditu:proiektu-

bilatzailea eta arlo pribatua. 

 

 

Zati Publikoa.Bilatzailea 

Proiektu-bilatzailea 

Proiektu-bilatzaileak aukera ematen du Europako Finantzaketa Proiektuetan parte hartu 

duten euskal eragileak ezagutzeko.Erakunde motaz eta dagokion lurralde historikoaz gain, 

finantzaturiko proiektuaren zenbait alderdiri buruzko argibideak eskaintzen ditu (arloa, 

azpiarloa, akronimoa, izena...) 

Bilaketa bi eratara egin daiteke:testu askeaz edo iragazki bat edo gehiago aplikatuz. 

Testu askearen bilaketa 

 

 
 

Sartu bilatu nahi duzun testua (erakundearen izena edo mota, proiektuaren akronimoa, arloa, 

izena, etab.).Ez dago testu osoa idatzi beharrik. 

Adi!Kontuan izan behar duzu proiektuen izenak ingelesez daudela. 
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Bilaketa iragazkiak aplikatuz 

 
Aukeratu bilaketa egiteko erabili nahi dituzun iragazkiak.       ikurraz markaturiko 

kontzeptuak goitibeherako menuak dira eta aukera gehiago dituzte(egizu klik ikurrean). 

 
“Agrupados por”-ren arabera elkartuta aukerak emaitza azpiprograma, arlo tematiko, 

azpiarlotematiko, erakunde mota edo lurralde historikoaren arabera sailkatzea ahalbidetzen 

dizu. 
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EuropakoI+G+bproiektuetan euskal parte-hartzearen behatokia. Erabiltzailearen eskuliburua 

 

EMAITZA 

Emaitza bi eratara bistara dezakezu:ERAKUNDEAK eta PARTAIDETZAK 

Emaitzak,ERAKUNDE gisa ikusita, erakundeari buruzko informazioa ematen 

du:sozietatearen izena, erakunde mota, dagokion lurralde historikoa eta partaidetza kopurua.

 

Emaitzak,PARTAIDETZA gisa ikusita, proiektuari buruzko argibide zehatzak ematen 

ditu:sozietatearen izena, erakunde mota, proiektuaren akronimoa, izena, liderra den edo ez, 

dagokion programa, baita arloa, azpiarloa eta deialdia ere. 

 

Argibide gehiago ikusteko, desplazatu leihoan:

 

Zutabeak alfabetikoki ordenatzeko, egin bi klik:

 

Emaitzak Excell-era esporta ditzakezu:
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Zati Pribatua 

 

Arlo pribatuak erabiltzaile bakoitzaren isilpeko informazioa du.Bertan sartu ahal izateko, 

gakoa eta pasahitza behar dira. 

Sartzeko gakorik ez baduzu, eska ezazu sisteman sartzeko.Eskatzeko, zoaz “Horizonte 2020 

Programa”ra, eta hor aukera hau aurkituko duzu: “Eskatu pasahitza Sistemara sartzeko” 

 

 

Eremuak bete eta, "Register"en sakatuta,eskaera bidali ondoren,automatikoki mezu 

elektronikoa jasoko duzu, zure erabiltzailea eta pasahitza baliozkotzeko zain daudela 

gogorarazteko. 
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Administratzaileak zure erabiltzailea (IFK/CIF) eta pasahitza baliozkotu ondoren, berrespen-

mezua jasoko duzu.Orduan sartu ahal izango zara, berriro, sistemara, honen 

bidez:http://observatorio.innobasque.com. 

Arlo pribatuan bi sarbide daude: VII Esparru Programa-ra eta H2020-ra. 

 

VII. Esparru Programa:2007 – 2013 deialdietan parte hartutako proiektu GUZTIETAN (ez 

bakarrik VII Esparru Programan) zure  erakundearen informazioa kontsultatzeko, aldatzeko, 

eransteko... 

H2020:2014-2015 deialdietanparte hartutako proiektu GUZTIETAN (ez bakarrikH2020-n) 

zure erakundearen informazioa kontsultatzeko, aldatzeko, eransteko... 

Gune honek bi funtzio nagusi ditu: 

- Zure erakundeak parte hartzen duen Europako I+G+b proiektuetako bakoitzari buruzko 

informazioa erregistratu eta editatzea. 

- Zeure informazioa kudeatzea, zeure erakundearen kontsulta, kontrol eta analisirako tresna 

izan dadin. 

Zure gune pribatuak hiru zati ditu: 

1) PROIEKTUAK:Atal honetan, zure erakundeak Europako I+G+b proiektuetan duen parte-

hartzeari buruzko informazioa kontsultatu eta aztertu ahal izango duzu. 

2) INFORMAZIO OROKORRA:Hemen I+G+b Esparru Programa europarrei buruzko 

informazio publikoa eskura dezakezu, baita Euskadik Europako Ikerketa Espazioan duen 

parte-hartzeari buruzkoa ere.  

3) NIRE DATUAK:atal honetan zeure proiektuei buruzko informazioa erantsi/editatu ahal 

izango duzu. 
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NIRE DATUAK:Nola editatu informazioa proiektu bati buruz? 

Zure proiektua negoziazio-fasean sartu dela esanez zure erakundeak Europako Erkidegoaren 

jakinarazpena jasotzen duenean, erregistratu dezakezu.Horretarako “Nire datuak”, 

“Proiektu Datuak” eta “Proiektu Berria” atalean sakatu behar duzu. 

 

Ondoren, bete behar duzun proiektu-fitxa agertuko da.Gutxienez, nahitaezko eremuak 

(asteriskoz markatuak) bete behar dituzu.Hori egin ezean, ez dira datuak gordeko. 

Asteriskoz markaturiko nahitaezko eremuetakoren bat ez baduzu bete, aplikazioak ez dizu 

proiektuaren fitxa gordetzen utziko.Gainera, ikusiko duzu aplikazioak gorriz markatuko 

dizkizula bete ez dituzun nahitaezko eremuak.Datu horiek bete ondoren, gorde ahal izango 

duzu proiektu-fitxa. 
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GARRANTZITSUA: 

• FINANTZAKETAeremuan zure erakundeak jaso duen finantzaketa sartu behar 

duzu.Ez erabili punturik (.)ez komarik (,). 

• AURREKONTUA eremuan, europar proiektuaren aurrekontu OSOA adierazi behar 

duzu.Ez erabili punturik (.)ez komarik (,). 

• IZENAK  proiektuaren jatorrizkoa izan behar du (normalean ingelesez), Europako 

Batzordearekin egindako kontratuan agertzen den bezala. 
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Atal honetan aukera izango duzu jada editaturiko proiektuak ikusteko, aldatzeko (“Proiektua 

aldatu”)edo/eta ezabatzeko (“Proiektua ezabatu”). 

Zure proiektuetako bat aldatzeko, aski duzu dagokion proiektu-lerroan sakatzea eta behin 

koloreztatuta ikusten duzunean, “Proiektua aldatu” aukeran sakatzea. 
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Azkenik, “Erakundearen datuak” aukera hautatuz, zeure erakundearen eta 

harremanetarako pertsonaren datuak aldatzeko lekua duzu. 

 

GOGORATU:Proiektua erregistratu ondoren,proiektuaren kontratuan aldaketak 

egonez gero, eguneratu egin beharko duzu Behatokiko informazioa. 
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PROIEKTUAK:Kudeatu eta aztertu Europako I+G+b proiektuetan duzun parte-hartzea 

“Proiektuak” atalean tresna bat duzu nazioarteko zure I+G+b proiektuei buruzko 

informazioa kontsultatu eta aztertzeko.

 

Lan egiteko erabil dezakezun “Iragazkiak” sistema bereziki interesgarria da.Sistema honen 

bidez zeure erakundearen (edo erakunde talde baten) proiektuen informazioa hautatu ahal 

izango duzu, aukera hauen bidez:Programa, Azpiprograma, Arlo, Azpiarloeta abarren 

araberako hautapena. 

Era berean, hautapena egin daiteke:Urte, Erakunde mota, Ekonomia-arlo edo/eta Lurralde 

Historikoaren arabera. 

Gainera, “Elkartzea” aukeraren bidez, arlo tematiko, azpiarlotematiko, erakunde-mota, 

proiektu-mota edo lurralde historikoen arabera sailka dezakezuinformazioa. 
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INFORMAZIO OROKORRA:Ezagutu Euskadiren parte-hartzea nazioarteko I+G+b 

proiektuetan 

“Informazio orokorra” atalean dokumentazio publikoa ikusi ahal izango duzu Euskadik 

nazioarteko I+G+b proiektuetan duen parte-hartzeaz eta informazio orokorra I+G+b 

finantzaketa-programei buruz. 

  

 


