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Espainiar Estatua Europako Elkartera bildu denetik sortutako erreferentziazko esparru juridiko eta sozio-

ekonomiko berria dela eta, beharrezkoa da Europako erakundeak, zuzenbidea eta ekonomia hobeto ezagutu

behar dituzten profesionalak trebatzen laguntzea.

Eta horrexegatik, hain zuzen, egiten da 1999-2000 ikasturtean zehar Brujas-eko (Belgika) Europa Ikastexean

Europako Elkarteari buruzko gaietan eta europar batasunari dagozkion bestelakoetan espezializatzeko ikastaroak

egiteko ikasketa-laguntzetarako deialdia.

Era berean, eta helburu berbera lortzeko asmoz, Lovaina-ko (Belgika) Unibertsitate Katolikoan espezializazio-

ikasketak egiteko laguntzetarako deiladia egiten da.

Adierazitako guztiagatik, Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak proposatu eta Bizkaiko Foru Aldundiak

1999ko urtarrilaren 26(e)ko bilkuran eztabaidatu eta onetsi ondoren, hauxe

XEDATU DUT:

Lehenengoa:

Eranskin bakarrean dauden oinarrien arabera Europar Elkartea eta europar batasuneko prozesuari buruzko

azterlanak egiteko Ekonomi-Zientzietan, Enpresa-Zientzietan, Politika-Zientzietan eta Soziologian, Politika eta

Administrazio-Zientzietan  edo Zuzenbidean goi-tituludunentzat diren hiru Beken deialdia egitea.

Bigarrena:

Beka hauen helburua jarraian adierazten diren ikastetxeetan lege, ekonomi eta gizarte-politika arloetako

espezializazio-ikasketak egitea da, hots:

a) Brujas-eko (Belgika) Europa Ikastetxean.

b) Lovaina-ko (Belgika) Unibertsitate Katolikoan.

Hirugarrena:

Bekek ikasturte oso bat (1999-2000) iraungo dute.

Laugarrena:

Bekon zuzkidura honako hau izango da:

1. Brujas-eko (Belgika) Europa Ikastetxerako beka bakoitzaren zuzkidura bostehun eta berrogeita hamar

mila (550.000,-) pezetakoa izango da, eurotan hiru mila hirurehun eta bost koma berrogeita hamazazpi

(3.305,57,-) alegia, onuradunei zuzenean emango zaiena bidai gastuak eta gastu osagarriak ordain

ditzaten; egonaldiko gastuak eta tasa akademikoak Aldundiak berak ordainduko ditu.

2. Gainontzeko beken zuzkidura orokorra, hau da, egonaldiko gastuak, tasa akademikoak, bidai gastuak

eta izenemate nahiz matrikula gastuak ordaintzekoa, milioi bat laurehun eta berrogeita hamar mila

(1.450.000,-) pezetakoa izango da, zortzi mila zazpiehun eta hamalau koma hirurogeita zortzi (8.714,

68,-) euro, alegia.

Beka hauetako kostua Europar Gizarte Fondoaren aldetik diruz lagundua izan ahal izango da, Europar
Batzordetik jaso den laguntza ezagutaraziz.
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Bosgarrena:

Eskatzaileek hurrengook bete behar dituzte:

a) Bizkaiko Lurralde Historikoko udalerrien arteko batetan gaur eguneko eta, gutxienez ere, 1995eko

uztailetik aurrerako beraien auzotartasun administratiboa egiaztatzea.

b) Lizentziaturako ikasketak 1995eko ekainean edo geroago amaitutakoa izatea.

c) Ingeles eta frantses hizkuntzak, bai hitzez eta baita idatziz ere, erdi-goi maila batean jakitea, hau

hizkuntza bietako froga bat eginaz ebaluatuko delarik, beste hizkuntzen ezagupidea merezimendu gisa

kontsidera daitekeela.

Seigarrena:

Eskariak aurkezteko epea, deialdi hau ‘Bizkaiko Aldizkari Ofiziala’-ea argitaratzen den egunaren biharamunetik
hasita zenabturiko 15 lanegunetakoa izango da.

Zazpigarrena:

Bekak esleitzeko aukeratze-sistema merezimenduen lehiaketarena izango da, horretarako sortutako Batzordeak
egindako balorazioan oinarrituta.

Batzordeak bekarigaien ikasketen espedientea eta hizkuntzetako frogaren emaitza ebaluatuko ditu, maila egoki
batera iritsi diren bekarigaiak  bakarreango elkarrizketara deitzeko asmotan; elkarrizketaren emaitzak,
bekarigaiek egiaztatzen dituzten gainerako merezimenduekin batera, Batzordearen proposamena finkatzeko
balioko du.

Batzorde kalifikatzailea zazpi kidez osatuta egongo da, beraien artean, bertoko jatorrizko kide bezala, Europako
Ikastetxeko Erretorea egongo dela, nork, beste norbaitegan eskuorde dezakeela. Gainerako batzordekideak Lan
eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak sailburu den Saileko funtzionarien artean izendatutakoak eta beken
xede den gaian adituak diren beste pertsona batzuk izango dira.

Batzordeburua, EErekiko Arazoetarako zuzendari nagusia izango da.

Zortzigarrena:

Hala balegokio, merezimenduak balioztatzeko egin daitezen frogetarako egunak eta tokia, Lan eta Ekonomi
Sustapen Saileko iragarki-oholean jarriko dira, frogok egiteko data baino egun bi lehenago gutxienez.

Era berean iragarriko dira gainditu ezean bekarigaia aukerabidetik kanpo utziko duten frogen emaitzak eta baita
aukerabidearen azken emaitza ere.

Bekadunak Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuak ebazpen baten bidez izendatuko ditu , Batzorde
hauteslearen proposamena, hots, aipatu iragarki-oholean argitaratuko dena oinarritzat harturik.

Bederatzigarrena:

Ebazpenak, deialdian hurrenez hurren eskatzen diren betekizun eta merezimenduak betetzen duen inor edo
behar den besteko bekarigai-kopururik  ez dagoela irizten denean, lehiaketako bekak inori eman gabe utzi edo
deialdikoa baino beka-kopuru txikiagoa esleitu ahal izango du.

Hamargarrena:

Foru Dekretu honetan arautzen diren bekak jarduera berdinak barruhartzen dituen beste edozein Administrazio
edo Erakundetik datorren beste edozein laguntzarekin elkartezinak izango dira.

Hamaikagarrena:

Foru Dekretu honetan aurrikusten ez diren kasuetan, laguntza eta dirulaguntza publikoei buruzko Bizkaiko
Lurralde Historikoaren ekonomi araubideari buruzko Foru Araua izango da eraentzaile.
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Hamabigarrena:

Lan eta Ekonomi Sustapeneko diputatuak izango du eskumena, Dekretu honetan xedatutakotik eratortzen diren
egintza guztiak burutzeko, beronetan zazpigarren artikuluan aipatzen den Batzordeari beren-beregi iratxiktzen
zaizkionak izan ezik.
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AZKEN XEDAPENAK:

Lehena:

Dekretu honetan xedatutakoa garatu edo interpretatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak emateko
ahalmena aitortzen zaio Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatuari.

Bigarrena:

Xedapen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunetik aurrera jarriko da indarrean.

Hirugarrena:

Dekretu honi aurre egiteko aurrekontu-zainpeketa bost milioi eta bostehun mila (5.500.000,-) pezetakoa da, hots,
hogeita hamahiru mila eta berroegite bost koma hirurogeita zazpi (33.055,67,-) eurokoa, Europar
Zabalkuntzarako egitamuaren 08.08.462.00.01 aurrekontu-aplikazioaren barruan.

Pedro Hernández González

Lan eta Ekonomi Sustapeneko foru diputatua

Josu Bergara Etxebarria

Ahaldun nagusia
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ERANSKIN BAKARRA

Oinarriak

1. Laguntzak eskatzeko aurkeztu behar diren agiriak:

a) Lehenengo artikuluan adierazitako ikasketetan lizentziatua izatea egiaztatzen duen ikasketa-ziurtagiri

osotua, delako titulua lortzeko ikasketak 1995eko ekainean edo geroago amaitu direla erakusten duena.

Atzerrian nahiz estatuarenak ez diren zentro espezializatuetan burututako ikasketek aitortuak eta eragin

zibil osodunak izan beharko dituzte.

Eskatzailea titulazio hori 1999ko ekainean lortzekotan balego, eskabidea onartu egingo zaio, baina, beka

emakidatuko bada, ikasketen ziurtagiria aurkeztu beharko da Lan eta Ekonomi Sustapen Sailean,

EErekiko Arazoetarako Zuzendaritza Nagusia, Obispo Orueta K/6, 48009 Bilbo, 1999ko irailaren 30a

baino lehenago.  Edozelan ere, ordura arte eginiko ikasketak eta lortutako kalifikazioak adierazten dituen

ikasketa-ziurtagiria aurkeztu beharko du.

b) Ikasketa-plana eta egin beharreko ikerlan monografikoa, beronen garrantzia eta esanahia, interesgarriak

diren arloak, eskabidea egiteko arrazoiak eta ikasketak burututakoan lortu beharreko helburu zehatzak

azaltzen dituen txostena (bost folio gehienez).

c) Eskaturiko hizkuntzen jakite-maila egiaztatzen duten agiriak. Batzordeak hautagaiaren mintzamena eta

idazmena neurtzeko  bidezkotzat jotzen dituen saioak egin ahalko ditu.

d) Eskatzaileak eginiko lan eta argitalpenen kopia.

e) Eskatzailearen senitartekoak izan barik eta berarekin lanbide harremanik ez dutela, berari buruzko

argibideak eman ditzaketen bi irakasleren edo bestelako pertsona ospetsuen gomendiozko gutuna.

f) Auzotartasun administratiboa Bizkaiko Lurralde Historikoan izatearen egiaztagiria.

g) Gaixotasun kutsagarririk ez duela egiaztatzen duen osasun-ziurtagiria.

h) Eskabide-orriak norberaren datuekin.

Eskabide-orriak interesatuen esku egongo dira Lan eta Ekonomi Sustapen Sailean.

Hala ere, inprimakiak, gainerako agirisortarekin batera eta behin beteak izanez gero, Lan eta Ekonomi

Sustapen Saileko Erregistrora bidali beharko dira, Lan eta Ekonomi Sustapen Saileko EE-rekiko

Arazoetako Zuzendaritza Nagusia, Obispo Orueta k/ 6, 48009 Bilbo; Erregistro hori irekita egon ohi den

orduetan (8’30etatik 13’30etara) edo, bestela,  Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta

Guztientzako Administrazio Prozedurari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legeko 38.4 artikuluan aipatzen

diren tokietara.

2. Bekadunak hautatzeko prozedura.

a) Hautespena merezimenduen lehiaketaren bidez egingo da, horretarako eratuko den aholku batzordeak

eginiko balorazioaren arabera.
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b) Batzorde horrek elkarrizketak egingo ditu hautagaiekin, haien prestakuntzari, ikasteko asmoei eta

deialdian eskaturiko hizkuntzen jakite-mailari buruzko argibideak osotzeko. Batzordeak, halaber, gai

bakoitzeko adituen aholkuak eskatu ahalko ditu.

3. Bekaren erabilera. Bekadunen eskubideak eta betebeharrak.

a) Bekadunak, behin onartua izandakoan, ikastetxean integratu beharko du ikasturtearen hasieran.

Berataratu bezain laster Foru Sail honi jakinarazi beharko dio.

b) Beketarako deialdia egin duen erakundeak, ikasturtean zehar, bekadunaren jarduerei buruzko txostena

edonoiz eskatzeko eskubidea izango du. Txosten hau bekadunaren ikasketa-progamaren arduradunei

ere eskatu ahalko zaie. Aurkako ebaluazioa gertatuz gero, dirulaguntza berehala eteteko erabakia hartu

ahalko da, aurreratutako dirukopuruak itzultzeko agindua ere eman ahalko dela.

c) Behin bertaratuz gero lau aste igaro ondoren ikasketen plan bat bidali beharko dute, aukerazko gaiak eta

beraien lanaren ordu-banaketa zehaztuaz.

Lau hilabete igarotakoan, berriz, bere jarduerei buruzko txosten bat bidali beharko du, tarte bikoitzetan

idatzitako bost orrialde gehienez izango dituena.

Horrez gainera, azken txosten bat egin beharko dute, burututako ikasketak, ikastegiaren, irakaslerik

garrantzizkoenen eta ikasketak burutuak izan diren ingurunearen zein giro soziokulturalaren ebaluazio

bat eta egokitzat jotzen dituzten bestelako xehetasunak laburbilduko dituena.

Aipatu txostena ikasketak burutu ondorengo hiru hileko epean eman beharko da, eta, aurkezten ez

bada, jasotako bekaren zenbatekoaren %10 itzuli beharko da, Bizkaiko Lurralde Historikoaren Ekonomi

Araubideari buruzko 10/97 Foru Arauko 172tik 176ra bitarteko artikuluetan aipatzen diren zehapenak,

hots, deialdi hau arautzen duen dekretuko hamaikagarren artikuluan aipatzen direnak, ezartzeko

ahalbidearen kalterik gabe.

d) Ezinbesteko baldintza da bekadun bakoitzak gaixotasun eta istripuetarako aseguru poliza bat

harpidetzea. Deialdia egiten duen erakundeak ez du bekadunari kontzeptu horiengatik sortaraz

dakizkiokeen arriskuekiko erantzukizunik izango.

e) Bekadunak, behar den moduan arrazoitu eta Sail honek halakotzat baloratutako zio batengatik, bere

kabuz ikasketei jarraitzeari uko egingo balio, proportzioz legokiokeen beka-zatia itzuli beharko luke,

ukapen-datatik ikasturte-amaierara arteko zatia hain zuzen.

Ukapena behar den moduko ziorik gabe egin dela irizten bada, bekadunak jasotako dirulaguntza osoa

itzuli beharko du.

f) Beka onartzen duenak, halaber, bekadunek ikasketak hasi baino lehenago sinatuko duten atxikimendu-

agirian agertuko diren oinarri hauei lotzeko konpromisua hartzen du bere gain.

Bilbon emana, 1999.eko urtarrilaren 26(e)an.


