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MUGIKORTASUN-EKINTZETARAKO DEIALDIA 

KULTUR PAISAIAK ETA ONDAREAREN UNESCO KATEDRAREN 
EREMUKO IKERKETA NAZIOARTEKOTZEKO (2021) 

 
Kultur Paisaiak eta Ondarearen UNESCO Katedra lankidetza-hitzarmen baten 
bidez sortu zuten Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak eta 
Euskal Herriko Unibertsitateak (UPV/EHU). Bere konpromisoen artean, 
Paisaiaren, Ondarearen eta Lurraldearen arloko prestakuntza- eta ikerketa-
jarduerak sustatzea dago, graduondoko ikasketei lagunduz, eta bereziki, 
nazioartean aipamena duten doktorego-tesiak egiteko laguntza eskainiz.  

 

DEIALDIAREN XEDEA  

1. EGONALDIAGATIK LEKUALDAKETA 

UPV/EHUko Kultur Paisaiak eta Ondarearen UNESCO Katedrak, aurrerapen 
zientifikoari eta unibertsitateen eta I+G+I zentroen arteko lankidetzari 
laguntzeko, deialdi honen bidez, ikertzaileak beste ikerketa-zentro 
batzuetara joan daitezen erraztu nahi du, egonaldiak egin ditzaten, Kultur 
Paisaiak eta Ondarearen UNESCO Katedraren jarduera-eremuan ikerketa 
egiteko.  

 

2. KONGRESUAGATIK LEKUALDAKETA 

Beren jardueren artean ahozko komunikazioak kongresuetan aurkeztea 
duten doktorego-programen kasuan, beren ikerketa-esparruko kongresu 
batean ahozko komunikazio bat aurkeztea onartuta duten ikasleen izen-
ematea eta lekualdaketa finantzatzen lagunduko du deialdiak.  
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DEIALDIAREN EZAUGARRIAK  

 Deialdi honetan laguntza ekonomikoaren hartzaile izan daitezke Kultura-
paisaiekin eta Ondarearekin, edota Lurralde Plangintzarekin lotutako 
ikerketa-ildo tematikoak dituzten Doktorego-Programen barruan dauden 
ikertzaileak. 

 Helmugako unibertsitate edo ikerketa-zentroek nazioarteko aitortza izango 
dute beren eragin-eremuan.  

 Laguntza ekonomikoak 2021ean egin beharreko egonaldi/kongresuetarako 
dira.  

 Laguntza ekonomiko hau bateraezina da helburu bererako beste edozein 
diru-laguntzarekin, jarduera behar baino gehiago finantziatzea badakar. 
 

 Deialdiaren kanpoan geratzen dira edozein motatako doktore-
prestakuntzako kontratua izateagatik mugikortasun-laguntzak jaso 
ditzaketen pertsonak.  

 
 
BETEKIZUNAK  

 Ikasleak bere doktorego-tesiaren proiektua inskribatuta eduki behar du bere 
zuzendariak/ek parte hartzen du(t)en edozein doktorego-programatan.  

 Doktoregaiak tesiaren espezialitate-arloko bikaintasun/kalitate 
parametroekin neur daitekeen emaitzaren bat lortua izan behar du.  

 Jatorriko zein helmugako zentroek ados egon behar dute, eta hautagaiak, 
eskaerarekin batera, agiri hauek ere aurkeztu behar ditu: bere tesi-
zuzendari(ar)en baimena -eta hark/haiek, gainera, egonaldiaren 
egokitasuna berariaz adierazi behar du(te)-, baimena baduela ziurtatzen 
duen agiria, eta helmugako zentroko arduradunaren onarpen-gutuna.  
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LAGUNTZEN ZENBATEKOA ETA IZAERA  

Gehienez 2.000 euroko aurrekontua duten mugikortasun-laguntzetarako 
deialdia egin da. Laguntzak joan-etorriko bidaiaren kostuak estal ditzake (eta 
kongresuaren izen-ematea, hala badagokio), taula honen arabera: 
 

JATORRITIK HELMUGARA BITARTEKO 

DISTANTZIA 
BIDAIA-GASTUETARAKO GEHIENEZKO 

LAGUNTZA 
1.000 km arte 300 euro 

1.001-2.500 km: 500 euro 
2.501 km baino urrunago: 800 euro 

 
 

 
ESKAERAK NON ETA NOLA AURKEZTU  

 Eskaerak helbide honetara bidali behar dira: 
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 Eskaeraren kopia eskaneatu bat ere bidali behar da, beste helbide honetara:  
catedra.unesco-paisajes@ehu.eus 

 Eskaera deialdi honi atxikita doan inprimakian egin behar da, eta EHUren 
Erregistro Nagusiaren bulego batean aurkeztu (Erregistro Nagusiaren 
bulegoen zerrenda EHAAn argitaratu da, 2012ko ekainaren 18an, 2012ko 
maiatzaren 16ko EHUren Ebazpenarekin, eta hemen ere ikus daiteke: 
http://www.ehu.es/oficinas_registro.html), edo, bestela, 30/1992 Legeak, 
Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura 
Erkidearenak, 38.4 artikuluan jasotakoa betez aurkeztu daiteke eskaera. 

 Eskaeran hauek guztiak sartu behar dira:  

1. Eskaera, inprimaki normalizatuan behar bezala beteta. 
2. Eskatzailearen Curriculum Vitaea. 
3. Helmugako zentroko arduradunaren onarpen-gutuna.  
4. Helmugako zentroko arduradunaren Curriculum Vitaea.  
5. Harrerako baimena baduela ziurtatzeko agiria (hala badagokio). 
6. Tesi-zuzendari(ar)en baimena.  
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ESKAERAK AURKEZTEKO EPEA ETA EBAZPENA 

• Proposamenen ebaluazioa 2021eko uztailean egingo da; beraz, 2021eko 
uztailaren 5era arte jasotako eskaerak hartuko dira kontuan.

• Ebazpena 2021eko uztailaren 19an jakinaraziko da posta elektronikoz. 

ESKAERAK EBALUATZEKO IRIZPIDEAK  

Hautagaien artean aukeratzeko, irizpide hauek hartuko dira kontuan:  

 Helmugako zentroko ikertzailearen curriculuma: /30 puntu/  
 Eskaera egin duen ikertzailearen curriculuma: /30 puntu/  
 Egonaldian garatu beharreko ikerketa-proiektuaren/proposatutako

jardueraren balorazioa eta Katedraren jarduerekiko lotura: /40 puntu/  

Laguntza ekonomiko honen hautagai izan ahal izateko, eskaerak gutxienez 
55 puntu lortu behar ditu.  

ESLEIPENA, ORDEZKOEN ZERRENDA ETA UKO EGITEA  

Hautatutakoei pertsonalki jakinaraziko zaie (posta-elektronikoz). Gainera, Kultur 
Paisaiak eta Ondarearen UNESCO Katedraren webgunean argitaratuko da 
laguntza jaso dutenen zerrenda (http://www.catedraunesco.eu/).  

Behin-behineko esleipenarekin batera, ordezkoen zerrenda jarriko da, hutsik 
gera litezkeen lekuak betetzeko. 

Jakinarazpenaren ondoren, esleipendunek hilabeteko epea izango dute 
(abuztuaren 20rarte) laguntza onartzeko edo ukoa jakinarazteko. Azken 
kasu horretan, idatzizko jakinarazpena aurkeztu beharko da Kultur Paisaiak eta 
Ondarearen UNESCO Katedraren egoitzan (Micaela Portilla Ikerketa Zentroa. 
Justo Velez de Elorriaga kalea 1 - 01006 Gasteiz).  

Behin ukoa jakinarazita, uko egite hori ezeztaezina izango da.  
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LAGUNTZA EKONOMIKOAREN KUDEAKETA ETA ESLEIPENDUNAREN 
BETEBEHARRAK  

Esleitutako diru-kopuruaren % 75, ebazpena jakinarazi eta onartzeko/ukoaz 
informatzeko hilabetea pasa ondoren ordainduko da (iraila); gainerakoa, 
jarduera amaitu eta gero, bai txostena eta bai gastuen justifikazioa aurkeztuak 
eta onartuak izan ondoren.  

Gastuak justifikatzeko, laguntza-eskatzaileek egindako ordainketen 
egiaztagiriak aurkeztu behar dituzte. Bidaiei dagokienez, txartelak, 
hegazkineratzeko edo ontziratzeko txartelak eta ticket originalak eskatuko dira 
horiek egiaztatzeko, bai eta fakturak edo ordainagiriak ere.  

Laguntza ekonomikoa izan duen jarduera amaitu eta hilabeteko epean, 
dokumentazio hau aurkeztu behar du ikertzaileak:  

 Egonaldian egindako ekintza deskribatzen duen txostena.  
 Ekintza horrek eragindako gastuen zerrenda eta horien egiaztagiriak.  
 Egonaldiaren egiaztagiria; lankide izandako ikertzailea-arduradunak 

sinatutako jatorrizko idazki bat izan behar du, eta bertan, besteak beste, 
egonaldiaren hasiera- eta amaiera-data adieraziko dira.  

2021ko abenduan amaitzen diren egonaldien kasuan ere, aipatu berri diren 
dokumentu guztiak 2021ko abenduaren 31 baino lehen jaso behar ditu UNESCO 
Katedrak. 

Ikerketaren emaitza orotan berariaz eskertuko da Kultur Paisaiak eta 
Ondarearen UNESCO Katedrak emandako diru-laguntza. 


