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BERRIZ FORMULATZEKO ESKULIBURUA, 2017 

 

Berriz formulatzea osorik egiten da informatika-aplikazioaren bidez, eta azken bi 

dokumentuen txostena inprimatu, sinatu eta Hobetuzi eman beharko zaio. 

 

 

 

Eskaeraren aukeratik sartzen da BERRIZ FORMULATZERA: 

 Behin behineko balorazioko datuak 

 Ekintzak / Taldeak berriz formulatzea 

 Itxiera / Behin betiko txostena 

 

1) Lehen  aukerak, “Behin behineko balorazioko datuak”, izaera informatzailea besterik ez du. 

Balorazio ekonomikoaren datuak eta balorazio teknikoan lortutako puntuazioa erakusten ditu. 
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2) “Ekintzak / Taldeak berriz formulatzea” ataletik planaren prestakuntza-ekintza tipifikatu 

guztiak (onartuak eta ukatuak) bistaratuko diren pantailara sartuko gara, eta bertatik egingo da 

berriz formulatzea, ezabatuko dira multzoak eta/edo ekintzak eta doituko da puntuen 

araberako banaketarako onartutako kostu berria. 

Soilik onartutako ekintzak formulatu ahal izango dira berriz. 

Pantaila horretatik hau egin ahal izango dugu: 

 Ekintza ezabatu: ekintza osoa ezabatuko da, talde eta parte-hartzaile guztiekin. 

 Taldeak ezabatzea: hautatutako ekintza zehatzeko taldeak ezabatuko dira. 

Ezabatu beharreko taldearen gainean jarri beharko da kurtsorea. 

 Datuak berreskuratu: aukera horren bitartez egindako aldaketak desegiten dira, 

eta hautatutako prestakuntza-ekintzaren hasierako egoerara itzultzen da. 

 Behin-behineko txostena: aukera horretatik Planaren informazio eguneratua 

eskuratzen da, eta denbora errealean ikus daiteke berriz formulatzearen emaitza. 

Behin-behineko txosten horrek izaera informatzailea besterik ez du. 

Ekintzak eta/edo taldeak ezabatzen diren heinean, berriro kalkulatzen dira ekintza bakoitzeko 

diruz lagundu daitekeen kostu onartua eta puntuen araberako banaketarako onartutako kostu 

berria. 

Prestakuntza-ekintza ezabatuz gero, zero izango da berriz formulatutako taldeen, parte-

hartzaileen eta diruz lagundu daitekeen kostu onartuen informazioa. Talderen bat soilik 

ezabatzen bada, mantentzen diren parte-hartzaileen kopurura egokituko da taldeen eta parte-

hartzaileen kopurua, baita diruz lagundu daitekeen kostu onartua ere. 

 

3) “Itxiera / Behin betiko txostena”. Aukera honetatik, eta behin ekintzak eta/edo taldeak 

ezabatuta, hau egingo da: 

 Berriz formulatzea amaitu. 

 Berriz formulatutako planaren behin betiko txostena inprimatu. Bi dokumentu 

dira, eskaera berriz formulatzearen txostena bera eta berriz formulatutako 

planaren laburpena.  

Txosten horren bi dokumentuek erakunde titularraren legezko ordezkariak zigilatuta eta 

sinatuta egon beharko dute, eta txostena Hobetuzi eman beharko zaio hamar eguneko 

epean, jakinarazpenaren biharamunetik zenbatuta. 

Behin betiko txostena inprimatu ahal izateko, aurrez amaitu beharko da berriz formulatzea. 
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GARRANTZITSUA 

Deialdiaren 11. artikuluan aurreikusitako irizpideak aplikatuta egindako balorazio teknikoa 

abiapuntu izanik lortzen da emandako behin-behineko diru-laguntza. Hori dela eta, lortutako 

puntuazioa mantentzeko, nahitaezkoa da planteatzen den planaren edozein berriz 

formulatzeak errespetatzea puntuazio hori lortzeko baldintza teknikoak. Mantentzen ez 

badira, plana berriro baloratu beharko da, eta lortzen den puntuazio berriarekin geratuko da 

plana. Gerta daiteke, beraz, finantzaketarik gabe geratzea, baldin eta lortutako puntuazioa 

txikiagoa bada. 

Adibidea: 

500.000 euroko diru-laguntza eskatzen duen plan batek 25 prestakuntza-ekintza du eta 92 

puntuko balorazio teknikoa; 400.000 euroko behin-behineko diru-laguntza proposatu zaio 

(500.000ren % 80). 

Behin-behineko ebazpeneko proposamen horren aurrean, erakundeak bi aukera du: 

1- Eskaera berriz ez formulatzea, eta kasu horretan 92 puntu horiekin eta 400.000 

euroko diru-laguntzarekin geratzea. 

2- Eskaera berriz formulatzea: 

- Diru-laguntzaren eskaera: 500.000 izan beharrean, orain 300.000 euro eskatzen 
du. 

- Ekintzak: 25 ekintza izan beharrean, 18 ekintza izango du; 300.000 euroko eskaera 
hori osatzen duten 18 ekintzak adieraziko ditu. 

 

92 puntuen balorazio teknikoa mantentzen badu: 92 puntu horiekin geratuko da eta 

240.000 euroko diru-laguntzako proposamena izango du (300.000ren % 80). 

Balorazio teknikoa mantentzen ez badu (lanbide-arloak eta/edo lehentasuneko arloak 

murriztearen ondorioz batik bat), adierazitakoaren arabera baloratuko da berriro 

plana, eta lortzen den puntuazio berriarekin geratuko da (adibidez 88 puntu) eta 

240.000 eurorekin (300.000ren % 80). Puntuazio berri horrekin, gerta daiteke 

azkenean diru-laguntzarik ez lortzea, funtsak agortu badira 88 puntu baino gehiago 

lortu dituzten planetan. 

 


