
 

 

BERPIZTU – KULTURA-SEKTORE PROFESIONALA SUSPERTZEKO PLANA 
 

 

HAUTAGAITZA-DOSIERRA AURKEZTEKO ARAUDIA 

5. BALIABIDEA 

“Lurraldeko arte bisualetako kultura-eragileei laguntzea”

 

Euskal Hirigune Elkargoak BERPIZTU martxan ezarri du, hau da, kultura-sektoreari 
eskainitako suspertze plana.  
Lehenik eta behin, Ipar Euskal Herriko artista profesionalei publikoaren aitzinera 
itzultzen eta COVID-19aren osasun-krisiaren ondorioei buru egiten lagundu nahi die. 
Plan hau 3 urtez luzatuko da. 

Arte bisualen sektorean, BERPIZTU banatzen da eskaera publikoaren bidezko bi 
laguntza-baliabidetan; bat artista-egileei laguntzeari dagokio, eta bestea, kultura-
eragileei laguntzeari. 

Kultura-eragileei laguntzeko hautatu den baliabidea proiektuen deialdia da.  
Eta proiektuen deialdia araudi honek xedatzen du.
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ARAUDIA 
 

Euskal Hirigune Elkargoak proiektuen deialdi bat egiten die Ipar Euskal Herriko arte bisualen sektoreko eragileei. 
Helburua da lurraldeko kultura-jarduerari laguntzea, COVID-19aren osasun-krisiaren ondorioei buru egiteko. 

Egitasmo hau Euskal Hirigune Elkargoaren ekimenez egin da. Honen antolatzea Kultura Partaidetzen 
Zuzendaritzari dagokio, Lurraldeen eta Hurbiltasunaren Zuzendaritzarekin batera.  

HELBURUAK 

Proiektuen deialdi hau 5 erakusketa edo instalazio ekoiztean datza, eta ondotik horiek Euskal Hirigune Elkargoaren 
5 tokitan aldi baterako aurkeztean. Helburua da arte bisualen sektoreko tokiko kultura-eragileei laguntzea, eta, 
horretarako, haiei galdatzen zaie jadanik gauzatu dituzten, gauzatzen ari diren edo gauzatuko dituzten 3 proiektu 
artistiko eta kultural aurkeztea. Erakusketa horien bidez baloratzen ahalko dira lurraldeko kultura-eragileen 
gaitasunak, haien esku-hartze alorrak eta jorratzen dituzten estetikak. Kultura-eragileen proposamenak ikusten 
ahalko dituzte Euskal Elkargoaren tokietako erabiltzaileek, langileek eta hautetsiek. 

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK 

Proiektuen deialdi hau arte bisualen sektorekoak diren eta egoitza Ipar Euskal Herrian kokatua duten kultura-
eragileentzat da (artista kolektiboak, elkarteak, galeriak eta abar). 

HAUTAGARRITASUN IRIZPIDEAK 

Kultura-eragile hautagaiak honakoak egin beharko ditu: 

- Proposamenean gutienez lurraldeko artista edo parte hartzaile bat sartzea, 
- Aurkeztu proiektuetan eszenografia proposamen bat edo gehiago juntatzea, 
- Kultura bitartekaritzako baliabide bat edo gehiago proposatzea. 

PROIEKTUEN DEIALDIA HAUTATU ETA IKERTZEKO PROZEDURA 

Dosierrak ikertzeko urratsak 
Lehenik, Kultura Partaidetzen Zuzendaritzak kultura-eragileen hautagaitzak ikertuko ditu. Ondotik, hautaketa-
batzordeak hautagaien proposamenen artean 5 dosier onartuko ditu, eta proiektuak lurraldean berriz banatuko 
ditu. 

Proposamenak ondoko ebaluazio zerrenda honen arabera estimatuko dira: 

- Gorago aipaturiko hautagarritasun irizpideak betetzea, 
- Proiektu-deialdi honen helburuak ongi kontuan hartzea, 
- Artistei bidezko ordainsaria emateko baldintzak errespetatzea eta artista-egileen eskubideak 

errespetatzea, 
- Proposamenari dagokion xede-oharraren kalitatea. 

F Akitania Berriko artisten ordainsariari buruzko erreferentziala helbide honetan eskuragarri dago: 
http://reseau-astre.org/contrat-de-filiere/referentiel 
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Bigarren fasean, ekainean, 5 irabazleei galdatuko zaie beren proposamenak gauza ditzaten, Euskal Elkargoko 
zerbitzuekin –Kultura Partaidetzen Zuzendaritzarekin eta tokietako arduradunekin– hitzarturik. Orduan, 
irabazleek eszenografiarako eta kultura bitartekotzarako pentsatu baliabideak zehaztu beharko dituzte. 

Hautaketa-batzordea:  
Hautaketa-batzorde bereziki batek hautatuko ditu proiektu irabazleak, gorago aurkeztu hautagarritasun eta 
hautaketa irizpideen arabera. 
Euskal Elkargoaren zerbitzuen ikerketaren ondotik, proiektu irabazle bakoitzari laguntzak emanen zaizkio. 
Proiektu irabazle bakoitzari emanen zaion dirulaguntza bakoitza Euskal Hirigune Elkargoaren kontseilu 
iraunkorrean eztabaidatu eta erabakiko da.  
 
Hau da hautaketa-batzordearen eginkizuna: 

- Hautagaitzak ikertzea, 
- Hautatutako kultura-eragileak izendatzea, 
- Hautatutako proiektuak lurraldean banatzea, 
- Kultura-eragile bakoitzari eman dirulaguntzen zenbatekoa zehaztea, 
- Errezibitutako proiektu guziendako gomendioak ematea. 

Proiektuen deialdia zabalik dago 2021eko apirilaren 30a, 17:00ak arte; emaitzak berantenaz 2021eko maiatzaren 
21ean jakinaraziko dira. 

ERAKUSKETA MOTAK 

Hautatutako tokiak: 
- Elkargoaren etxea – Euskal kosta - Aturri eremua, Baiona 
- Elkargoaren etxea – Garazi - Baigorri, Donazaharre 
- Elkargoaren etxea – Errobi-Aturri eremua, Lehuntze 
- Elkargoaren etxea – Hego Lapurdiko eremua, Urruña 
- Zerbitzu publikoen etxea, Maule-Lextarre 

 
F Eranskinean elkargoaren tokien zenbait irudi ikus daitezke 

Erakusketa-baldintzak 
Proiektu-deialdi honen inguruko erakusketa-baldintzek “pop-up show”-ren izpirituarekin bat egiten dute (aldi 
baterako erakusketak, ustekabeko erakusketak eta abar). Beren proposamenetan, hautagaiak elkargoaren 
tokietara egokitu beharko dira, eta, gainera, zirkulaziorako, igurikatzeko edo bilkurak egiteko erabiltzen diren 
espazioak baliatu beharko dituzte. 
Ondorioz, dosierrak ikertzeko lehen urratsean, ez da beharrezkoa hautagaiek xeheki zehaztea eszenografia eta 
bitartekaritza baliabideak. Aski da hautaketa-batzordeari lan ildo nagusiak esplikatzea. 

F Hautaketa-batzordeak eszenografia arinak, moldagarriak, higikorrak edota itzulgarriak igurikatzen ditu.  

Iraupena 
5 erakusketak aldi berean hasiko dira lurraldean, eta 2 hilabetez iraunen dute. 
Erakusketa 2021eko irailaren 10etik azaroaren 12ra antolatuko da. 

KULTURA-ERAGILEENDAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA ETA ORDAINTZEKO MOLDEAK 

Hautagaiek galdaturiko dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztu beharko dute, beren beharren arabera.  
Gainera, proposamena egitean, behin-behineko aurrekontua aurkeztuko dute (ikus formularioa). 
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Kultura-eragile bakoitzak gehienez 10.000 € eskuratuko ditu. Euskal Elkargoak lehentasunez honako gastuak 
kontuan hartuko ditu: artisten ordainsariak, gastu ordaintzeak, eszenografiaren kostuak eta bitartekaritza kostuak. 

Euskal Hirigune Elkargoaren dirulaguntza osa daiteke beste dirulaguntza publiko batzuekin.  
Behin eta osoki ordainduko da, Euskal Hirigune Elkargoaren kontseilu iraunkorrak erabakia hartu eta hautagaiei 
emaitzak jakinarazi ondoan. 

KULTURA-ERAGILEEN ENGAIAMENDUAK 

Berpiztu suspertze planaren 5. baliabidearen hautagai orok honako hauek eginen ditu: 
- Hitzemanen du araudi hau osoki irakurri eta onartzen duela, 
- Segurtatuko du osorik edo partez erakutsiko diren obren agerraldia, erreprodukzioa eta komunikazioa 

suspertze plan honen sustapen eta informazio helburu bakarretarako baimendua izanen dela, 
- Komunikazio euskarri guzietan Euskal Hirigune Elkargoaren laguntzaren berri emanen du. 

INFORMATIKA ETA ASKATASUNEN LEGEA 

Informatikari, fitxategiei eta askatasunei buruzko 1978ko urtarrilaren 6ko 78-17 legearen arabera, hautagaiek 
eskubidea dute dagozkien datu pertsonalak eskuratu, aldatu, zuzendu eta ezabatzeko. Eskubide horretaz 
baliatzeko, helbide honetara idatzi behar dute: Euskal Hirigune Elkargoa, Kultura Partaidetzen Zuzendaritza, Arte 
hiria, Jean Darrigrand etorbidea, 3, 64100 Baiona.  

HAUTAGAITZAREN DOSIERRA 

Hautagaitzaren dosierrean honako hauek sartu behar dira: 
- Hautagaitzaren formularioa, 
- Proiektuari buruzko xede-oharra, 
- Jatorrizko bankuko nortasun agiria 
- 3 hilabete baino gutiagoko Siret agiria 
- Osorik edo parte batez euskoz ordaintzea onartzen baduzu: Berpiztu suspertze planaren webgunean 

deskarga daitekeen kobrantza-agindu formularioa bete eta igorri. 

 

 

ARGIBIDEAK 
Euskal Hirigune Elkargoa 
Kultura Partaidetzen Zuzendaritza – Arte bisualen misioa 
Arte hiria 
Jean Darrigrand etorbidea, 3 - 64100 Baiona 
+33 (0)5 59 57 89 78 
 

F Kontaktua: Alban Morlot - a.morlot@communaute-paysbasque.fr - +33 (0)6 52 93 00 26 
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ERANSKINA: ELKARGOAREN TOKIEN ZENBAIT IRUDI 

 Elkargoaren etxea – Errobi-Aturri eremua 

 Elkargoaren etxea – Euskal kosta - Aturri eremua 

 Elkargoaren etxea – Garazi - Baigorri 
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 Zerbitzu publikoen etxea, Maule-Lextarre 

 Elkargoaren etxea – Hego Lapurdiko eremua 


