UDALBILTZA PARTZUERGOA
“Geuretik Sortuak” sormen bekak emateko 2021. ekitaldirako
deialdia.
Sormen beka hau Udalbiltza Partzuergoak garatutako proiektu nazional baten parte
da: “Geuretik Sortuak”. Proiektu honek euskal artisten sormena eta euskal herrietako
historia eta idiosinkrasia uztartzea du helburu, elkarlan horretatik abiatutako
euskarazko artea sortu eta hedatu dadin. 22-25 herrik hartuko dute parte proiektuan –
deialdi honetan zehaztuko ez direnak -; eta deialdi honetara aurkeztutako artista eta
proposamenen artean 22-25 hautatuko dira, bakoitzak berea ez den herrian egonaldia
egiteko. Egonaldi horren ostean sortutako artelanekin, parte hartu duten herri guztiak
saretuko dituen aurkezpen zirkuitu bat egingo da.
Helburu horrekin, Udalbiltza Partzuergoak 2020ko ekitaldian “ Geuretik Sortuak”
proiektuaren baitan, “sormen, ekoizpen eta hedapen” bekak emateko hasierako
onarpena ematea adostu zuen.
Kultur sorkuntza bezala ulertuko da artistaren imajinaziotik eratorritako obra bat,
zeina literatura obra, antzerki obra, zinema obra izan daitekeen. Hau da, bekadunak
izango diren proiektuek ondorengo izaera izan beharko dute: eleberri laburra/ipuina,
antzerki obra edo film laburra.
Xedea, subjektu onuradunak, bazterketak, diruz lagun daitezkeen gastuak eta dirulaguntzak emateko prozedura deialdiaren oinarri espezifikoetan dago araututa.
Aipatutako oinarriek ezartzen dute deialdiak ezarriko dituela laguntzak finantzatzeko
aurrekontu-kreditu zehatzak. Aldi berean, oinarrietan ere aipatzen den moduan,
eskaerak aurkezteko azken eguna 2021eko otsailaren 5a izango da, eguna barne.
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Azaldutakoaren ondorioz, Udalbiltza Partzuergoko Lehendakariak, 2019ko maiatzaren
15eko erakundearen estatutuen 31. Artikuluak emandako eskumenak baliatuz, 2020ko
abenduaren 30eko ebazpenaren bidez, honako hau:

EBATZI DU
Lehenengoa. Geuretik Sortuak proiektuko sormen bekak izeneko kultur
sorkuntzarako bekak emateko urteko deialdia egitea.

Bigarrena.

2021eko

partzuergoaren

aurrekontutan

zehaztu

gabeko

aurrekontu-zuzkidura jasotzea, aurrekontu-partidaren kargura:
920.226.99.05

Geuretik Sortuak.

Hirugarrena. Eskabideak aurkezteko epea 2021eko otsailaren 5ean amaituko
da, deialdi hau Gipuzkoako, Euskal Autonomia Erkidegoko eta Nafarroako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunetik hasita.

Laugarrena. Eskabideak Udalbiltza Partzuergoaren erregistro orokorrean
aurkeztuko dira, oinarrien 5. artikuluan aurreikusitako baldintzetan.

Bosgarrena. Prozeduraren ebazpena banan-banan jakinaraziko zaie pertsona
edo erakunde interesdunei, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura
Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 41.1 artikuluaren arabera. Hori guztia,
emandako diru-laguntzak Udalbiltza Partzuergoaren webgunean argitaratzeari
kalterik egin gabe.
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Erabaki hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio administrazio-bideari, eta
beronen aurka, berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu ahal izango zaio deialdia onartu
duen organo eskudunari, hilabeteko epean; bestela, zuzenean aurkaratu ahal izango
da, bi hilabeteko epean, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian. Bi kasuetan, oinarri
hauek argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuko dira epeak.

1. ERANSKINA

Geuretik Sortuak “Sorkuntza” bekak emateko 2021. ekitaldirako
deialdia.

1. Deialdiaren xedea.
2021eko aurrekontu ekitaldiari dagokion deialdia egiten da 2021. urtean zehar
“Geuretik Sortuak sorkuntza bekak” izena duten bekak emateko. Laguntza hauen
helburua euskal artisten sormena eta euskal herrietako historia eta idiosinkrasia
uztartzea da.
Kultur sorkuntza bezala ulertuko da artistaren imajinaziotik eratorritako obra bat,
zeina literatura obra, antzerki obra, zinema obra izan daitekeen. Hau da, bekadunak
izango diren proiektuek ondorengo izaera izan beharko dute: eleberri laburra/ipuina,
antzerki obra edo film laburra.
Beken helburua herrian herriko istorio baten oinarritutako kontakizun artelana sortzea
izango da, betiere euskaraz. Horretarako, kulturgileek esleitutako herrietan 3 asteko
egonaldiak egingo dituzte, herriko istorioak eta pertsonak ezagutu eta proiektua landu
ahal izateko.
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2. Baliabide ekonomikoak
Programa honen bidez deitutako laguntzen zenbatekoa zehaztu gabea da, 2021eko
aurrekontu-ekitaldirako baita. Hala ere, aurrekontu-partida honen kargura izango da:
920.226.99.05

Geuretik Sortuak.

3. Eskabideak aurkezteko epea
Eskabideak aurkezteko epemuga 2021eko otsailaren 5a izango da, eguna barne; epe
hori Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean deialdi hau argitaratu eta hurrengo egunetik
hasiko da.
Parte-hartzaileek bi bide hauetako edozein erabiliz aurkeztu ahal izango dituzte
eskabideak:
 Udalbiltza Partzuergoaren erregistroan: Oiartzungo Udala, Doneztebe plaza 1.
Oiartzun 20180.
 Bide elektronikoan: eskabideak partzuergoaren helbide elektronikora bidali
ahal izango dira, udalbiltza@udalbiltza.eus –era.

Partzuergoak berak kudeatuko ditu diru-laguntzak.

4. Aurkeztu beharreko dokumentazioa
Eskabideak eskabide-ereduaren arabera aurkeztu beharko dira, eta eskabidearekin
batera, oinarrien 5. artikuluan aurreikusitako agiriak aurkeztu beharko dira.
Eskabideak aurkezteak esan nahi du berariaz eta formalki onartzen direla deialdi
honen oinarrietan zehaztutako baldintzak.
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5. Diru-laguntzen emakida, zenbatekoa eta muga
Diru-laguntzak lehiaketa bidez emango dira. Ondorio horietarako, aurkeztutako
eskabideak alderatuz emango dira laguntzak, haien artean hurrenkera bat ezartzeko,
oinarrien 12. artikuluan ezarritako balorazio irizpideen arabera.
Aurkeztutako proiektu proposamenek gutxienez 50 puntu lortu beharko dituzte.

6. Gauzatzeko epea eta proiektuak nola justifikatu.
Arte diziplina bakoitzeko gauzatze epemuga zehatz bat jasotzen da oinarrien 14.
artikuluan:


Eleberri motza/ipuina: 2021eko irailaren 17ra arte



Antzerki obra: 2022ko urtarrilaren 28ra arte



Film laburra (postprodukzioa barne): 2021eko azaroaren 26ra arte

Diruz lagundu daitezkeen gastuak zalantzarik gabe jardueraren izaerari erantzuten
diotenak eta oinarriek ezarritako epean egikaritzen direnak izango dira.
Nolanahi ere, egonaldiaren dietak, ostatua, garraioa eta otorduak ere ordainduko dira,
beka kopurutik at.
Proiektua eta diru-laguntzaren xedea justifikatzeko, hau da, zuriketarako, proiektuaren
epemugatik 3 hilabeteko epea izango dute onuradunek.

Oiartzun, 2020ko abenduaren 30a.— Jabi Asurmendi Sainz, Udalbiltza partzuergoko
Lehendakaria.
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