PROIEKTU ARTISTIKOEN DEIALDIA, 2015
ATARIKOA
Gasteizko Udalak eta Euskal Herriko Unibertsitateko Arte Ederretako Fakultateak hainbat
lankidetza ildori jarraiki lan egiten dute bi arrazoi nagusirengatik.
Lehenik, erakunde bi horiek helburu komunak eta arte plastikoak sustatzeko interesa, hots,
arte ederrak sustatzeko zein zabaltzeko interesa, dute.
Bigarrenik, 2012an, lankidetza hitzarmena izenpetu zuten Arte Ederretako Fakultateak eta
Gasteizko Udalak, arte ederretako ikasleen sortze lana zabaltzerako orduan lankidetza
bultzatzeko asmoz, bai eta prestakuntza praktikoa hobetzeko zein, sorkuntza arloko azken
joerak erakutsiz eta haiekin mintzatuz, kaleko gizartearen errealitatearekiko lotura zuzena
ezartzeko asmoz ere.
Erakunde bien arteko lankidetzak haien giza baliabideak zein materialak ahalik eta hoberen
erabil daitezen sustatzea du xede, batera burutzen diren jardueren bidez, zeinen artean
honakoa baitago.

OINARRIAK
1. Xedea.
Deialdi honen xedea da sorkuntza artistikoko, gutxienez, lau proiektu eta, gehienez, sei
hautatzea, fase aurreratuan edo amaituak daudenak, hain zuzen, 2015eko uztailaren 3etik
irailaren 6ra bitartean Montehermoso kulturunean aurkeztu ahal izateko.
2. Parte-hartzaileak
Ikasturte honetako Arte Ederretako Fakultatean ari diren ikasleek, eta/edo gradu edo
graduondokoetan ari direnek banaka edo taldeka aurkeztu ahalko dituzte proiektuak. Talde
gisa aurkeztuz gero, ordezkari bat izendatu beharko da.
3. Proiektua
Erakutsi gabea izan beharko da proiektua, eta ekoizpenaren azken fasean egon. Honako
irizpideak hartuko dira aintzat proiektuak hautatzeko orduan:
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Proiektuaren interesa eta kalitatea.
Proiektuaren bideragarritasuna, aurkeztutako txosten eta agiri osagarriekin bat.
Proiektuaren egilearen prestakuntza eta ibilbide profesionala.
Hiru ataletan emandako puntuak batu ondoren puntuazio-berdinketarik egokituz gero,
Gasteizko udalerrian jaioak direnek eta bertan bizi direnek izango dute lehentasuna.
4. Helegiteak
Montehermoso kulturuneak 3.600 euroz hornituko du deialdia hautatzen diren proiektuen
egileen artean banatzeko. Ematen den zenbatekoaren barruan honako kontzeptuak sartuko
dira:
Obraren ekoizpenak sortutako gastuak.
Proiektuaren egilearen bidaiek zein egonaldiek eragindako gastuak, halakorik badago.
Obra ekoiztearen ondoriozko ordainsariak eta egile eskubideei dagozkienak.
Zergak aipatutako zenbatekoen baitan daude, hala badagokio, PFEZ dela eta egin behar den
atxikipena gorabehera. Zenbateko hori Gasteizko Udalaren administrazio prozedurarekin bat
ordainduko da.
Zenbateko horiei erakusketa muntatu eta zabaltzeko beharrezko diren giza baliabide eta
ekonomikoak gehitu beharko zaizkie.
5. Proiektuak aurkezteko epea:
Euskarri digitalean bidali beharko dira proiektuak, 10MB baino gehiago ez dituen PDF agiri
bakarraren bidez, honako helbidera: administracion@montehermoso.net.
2015ko maitzaren 15ean bukatuko da agiriak aurkezteko epea.
Behin hautaketa egin ondoren, hautatu ez diren lanak deuseztatuko dira. Hautatutako
proiektuen dosierrak eta agiri osagarriak Montehermoso kulturuneko Dokumentazio
Zentroan gordeko dira.
6. Agiriak
Agiri hauek aurkeztu beharko dira:
Eskabide orria, beteta.
Proiektu egilearen edo egileen nortasun-agiriaren –edo baliokidearen– fotokopia.
Arte Ederretako Fakultateko matrikula egiaztagiria
Curriculuma
Aurreko lanen dosier laburra.
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Proposatutako proiektuaren dosierra, hauexek biltzen dituena:
Proiektuaren izenburua eta garapena
Proiektuaren zirriborro eta irudiak, jpg formatuan (gutxienezko bereizmena: 72 ppp).
Proiektuaren egungo egoera.
Atzera botako dira atal honetan zehaztutako dokumentazio guztia ez dakarten eskabideak.
7. Hautaketa batzordea
Honako hauek osatuko dute hautaketa batzordea:
Haizea Barcenilla, Komisaria independentea
EHUko Arte Ederretako Fakultateko ordezkari bat
Araceli de la Horra Montehermoso kulturunea
Ezingo da batzorde horrek hartutako erabakiaren kontra jo.
8. Onuradunen betebeharrak
Deialdi honetan hautatutako pertsona edo taldeek konpromiso hauek hartuko dituzte:
Laguntza onartzen dela idatziz berrestekoa.
Hautaketa batzordeak proiektua garatzeko ematen dituen arauak betetzekoa.
c) Proiektua Montehermoso kulturunean, 2015eko uztailaren 3tik irailaren 6ra
bitartean, aurkeztekoa.
h) Aurkeztutako proiektuan aldaketarik bada horren berri idatziz ematekoa.
e) Jabego intelektualaren eskubideen titularra izatekoa eta lana aurretik inoiz
erakutsi gabea eta originala dela bermatzekoa.
9. Proiektuen garapena eta aurkezpena
Haizea Barcenillak komisariatuko du hautatutako proiektuen garapena eta jendaurreko
aurkezpena, eta Montehermoso kulturuneko ekipo teknikoak eta hari atxikitako baliabide
zein azpiegitura teknikoak baliatu ahalko ditu horretarako.
Baldin eta uste bada lana ez dela deialdian aurreikusitako moduan eta epeetan gauzatzen
ari, besterik gabe, laguntza kendu ahal izango da.
10. Proiektuen zabalkundea
Halaber, proiektuen komunikazio egokirako beharrezko den informazioa eta dokumentazioa
emateko konpromisoa hartu beharko dute beren gain. Hautatutako proiektuen egileek
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konpromisoa hartzen dute proiektuek sortutako materiala erreproduzitu eta banatzeko
baimena emateko, proposamena zabaltzeko sortzen diren jarduera guztietan. Hautatzen
diren proiektu eta obrak egileen jabetzakoak izango dira, eta eskubideak lagatzeak ez du
berekin ekarriko, inolaz ere, inongo bateraezintasunik, egileek, proiektua gauzatzeaz batera,
horiek erabiltzerik izan dezaten.
11. Oinarriak interpretatu eta onartzea
Oinarri hauek interpretatzean sortzen diren zalantzak deialdirako osatu den hautaketa
batzordeko kideek ebatziko dituzte.
Deialdi honetan parte hartzeak oinarriak oso-osorik onartzen direla esan nahiko du. Oinarri
hauetakoren bat edo laguntzak emateko baldintzetakoren bat ez betetzea nahikoa arrazoi
izango da kontratua bertan behera geratzeko, galda litezkeen bestelako erantzukizunak
gorabehera.

IMPRESO DE SOLICITUD / ESKABIDE-ORRIA

Nombre-Apellidos / Izen-deiturak
………………………………………………………………
D.N.I. / Nortasun-agiria
………………………………………………………………
Dirección / Helbidea
………………………………………………………………
Población / Herria
………………………………………………………………
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Provincia / Lurraldea:
………………………………………………………………
Código Postal / Posta-kodea
………………………………………………………………
País / Herrialde
……………………………………………………………...
Teléfono / Telefonoa
………………………………………………………………
E-mail / Helbide elektronikoa:
………………………………………………………………
Web:
………………………………………………………………
Título del proyecto / Proektuaren izenburua
………………………………………………………………………………………………………………
Fecha / Eguna
………………………………………………………………
Firma/ Izenpea
………………………………………………………………

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que
Vd. nos proporciona serán incluidos en los ficheros automatizados de datos de carácter personal titularidad de esta entidad, cuya finalidad es la realización de tareas propias de la gestión
municipal en el ámbito de sus competencias. Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la Oficina de Información Central del
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Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en la siguiente dirección: Plaza de España, s/n, 01001 Vitoria-Gasteiz, y en todas las Oficinas de Atención Ciudadana.
Ematen ari zaren xehetasunak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan sartuko direla jakinarazten dizu Vitoria-Gasteizko Udalak. Datu Pertsonalak Babesteari
buruzko 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, betetze aldera. Udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea da fitxategi horien helburua. Zure
ezkubideez baliatu nahi baduzu –dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu edo kontra agertu-, jo ezazu udaletxeko Argibide Bulegora (Espainia plaza, z/g-01001 Vitoria-Gasteiz) edo
Herritarrei Laguntzeko Bulegoetara.
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