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1. Emandako irizpideak
Hasieran, Getxo Kirolak-ek erabakiko du zein leheneste-irizpide ezartzen den; hala ere,
etorkizunean irizpideok berrikustean aztertu egingo da haiek ezartzeko aditu-talde bat osatzeko
aukera.
Gaur egungo proiektuen lehenbiziko leheneste-ariketarako honako erreferentziazko irizpideak
hautatu dira:
1.
2.
3.
4.

Jatorria:
Helburuak:
Jasangarritasuna:
Bideragarritasuna:

Leheneste-ariketak hiru balore-mota aurreikusten ditu erantzunetarako. Erantzun horietako
bakoitzak 0 eta 5 bitarteko balioa du. Irizpide baterako dauden erantzun bakoitzaren gehieneko
baloreen batuketa, puntuazioaren %100aren baliokidea den balore bat lortzea bezalakoa da.

Irizpidea
1.Jatorria

Gehienezko
balioa

Gehienezko
portzentajea
5

100

2.Helburua

25

100

3.Jasangarritasuna

40

100

4.Bideragarritasuna

30

100

Guztira

400

Erantzunen balio guztiak sartzen dira batuketan hiru erantzun-mota izan ezik, horiek modu
desberdinean jokatzera behartzen baitute leheneste-sistema, itemak proiektua gauzatzeko orduan
izan dezakeen inpaktuagatik. Erantzun horiek Bai/Ez mota bitarrekoak izango dira.
Baliook hiru egoera-motak eragin dezakete:
a. Arriskuagatik. Proiektu bat gauzatzearen zirkunstantziak ekartzen baldin badu pertsonentzako
edo ingurumenarentzako arrisku benetako edo potentzial bat konpontzeak, lortutako puntu-kopuru
orokorrari 1.000 puntu gehituko zaizkio. Modu horretan, proiektua automatikoki jarriko da
deliberazio-fasera igarotzeko egoeran.
b. Konpromisoagatik. Arriskua motako balioan bezala, proiektu bat gauzatzera behartzen duen
konpromiso-motaren bat (diru-laguntza…) dagoenean, konpromiso horretarako BAI erantzuna
aktibatzeak ere 1.000 puntu gehitzea eragingo du.
c. Bideragarritasunagatik. Gerta liteke proiektu bat ezin gauzatzea haren aurretik beste batzuk
gauzatu ezean, edo proiektuak udalaz gaindiko araudiren bat ez betetzea; arrazoi horregatik gehitu
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da bideragarritasun irizpidea. Irizpide horren balioa BAI denean, irizpide bakoitzagatik lortutako
puntu bakoitzaren batuketa zeroz biderkatuko da. Hala, proiektua automatikoki geratuko da
deliberaziotik kanpo.
Proiektuen ebaluazioa egiteko modua, azken batean, irizpide bakoitzerako antolatutako
galde-erantzunen sorta bati haietako bakoitzak nola erantzuten dion ikustea izango da. Galdera
eta erantzun horiek Getxo Kirolak-ek aztertuko ditu, behin betiko onarpena jaso baino lehen.
Ondoren, irizpide horietako bakoitzerako hautatutako galderak aipatuko ditugu; gomendagarria da
irizpide bakoitzeko hamar galdera baino gehiago ez egitea. Gomendagarria da, halaber, balizko
erantzunak ez izatea bost baino gehiago, ezta hiru baino gutxiago ere.
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2. Galderak, erantzunak eta balorazioa
1. Jatorria
1

Ideiaren jatorria. Nondik dator
ideia?

Balioa

Erakunde batetik

3

Kolektibo batetik edo pertsona-talde batetik

4

Parte-hartze prozesu batetik

5

2. Helburua
2

3

4

5

6

7

Parke irekia. Proiektuak lagundu
egingo du kirol-parkea bere
inguruan txertatzen?

Parke osasungarria. Proiektuak
onurarik ekarriko dio
komunitatearen osasunari?

Kirol-parkea. Proiektuak mesede
egingo dio jarduera fisikoa
maiztasunez egiteari eta aisialdi
osasungarriari?

Balioa

Balioa

Balioa

Ez du garrantzirik

1

Behin betikoak ez diren konponbideak eskainiko ditu

3

Epe luzeko konponbideak eskainiko ditu

5

Inpaktuak kaltegarriak dira

1

Inpaktua neutroa da

2

Inpaktu positibo batzuk

3

Inpaktuak oso positiboak dira

5

Inpaktuak kaltegarriak dira

1

Inpaktua neutroa da

2

Inpaktu positibo batzuk

3

Inpaktuak oso positiboak dira

5

Ez du garrantzirik

1

Behin betikoak ez diren konponbideak eskainiko ditu

3

Epe luzeko konponbideak eskainiko ditu

5

Parke segurua. Proiektuak
hobekuntzarik ekarriko dio
instalazioen edota kirol-parkearen
segurtasunari?

Balioa

Parke segurua. Proiektuak
konponbiderik ekarriko dio
pertsonentzako edo
ingurumenarentzako arrisku
benetako edo potentzial bati?

Arriskua Ez

*

Bai

*

Parke berritzailea. Proiektuak
ahalmena du balio soziala,
ekonomikoa edo
ingurumen-arlokoa sortzeko?

Balioa

Garrantzi gabeko inpaktua

1

Zenbait onura ekar lezake

3

Aukera asko eskaintzen ditu modu jasangarrian eta
komunitatea barne hartuta

5

4
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3. Jasangarritasuna
8

9

Ingurumena. Proiektuak
onura/hobekuntzarik ekarriko
du ingurumenari dagokionez?

Balio
a

Ingurumena. Proiektuak
Balio
hobekuntzarik ekarriko du
a
energi efizientziaren eta
ingurumen-jasangarritasunare
n ikuspuntutik?

10 Gizarte-jasangarritasuna.
Zein giza taldetan izango du
eragina proiektuak?

11 Gizarte-jasangarritasuna.
Proiektuak ordezkaritza urriko
kolektiboak hartzen ditu
barnean?

12 Gizarte-jasangarritasuna.
Proiektuak bizikidetza eta
gizarte-kohesioa hobetuko
ditu?

Balio
a

Balio
a

Balio
a

Ingurumenean eragin kaltegarria izango du (neurri zuzentzaileak 1
ezarri behar dira)
Ez du garrantzirik

2

Nolabait, gutxitu egingo ditu emisioak edo ingurumen-inpaktua

3

Ohiturak aldatzen lagunduko du, eta modu horretan
klima-aldaketa moteltzen lagundu

5

Inpaktuak negatiboak izango dira

1

Inpaktua neutroa izango da

2

Zenbait inpaktu positibo ekarriko ditu

3

Inpaktuak oso positiboak izango dira

5

Talde espezifiko batean eragingo du

1

Erabiltzaileei eragingo die

3

Udaleko herritarrei eragingo die

5

Ez dakar onura espezifikorik kolektibo horientzat

1

Kolektibo horien baldintzak hobetuko dituzten zenbait neurri
aurreikusten ditu

3

Kolektibo horiei ematen die arreta bereziki

5

Bizikidetzari eta gizarte-kohesioari trabak ipiniko dizkie

1

Neutroa; proiektuak ez du ildo horretan neurri espezifikorik

2

Bizikidetzaren eta gizarte-kohesioaren baldintzak hobetuko
dituzten zenbait neurri aurreikusten ditu

3

Bizikidetza eta gizarte-kohesioa hobetzeari lehentasuna ematen 5
dio
13 Gizarte-jasangarritasuna.
Proiektuak heziketaahalmena du?

Balio
a

Neutroa; proiektuak ez du ildo horretan neurri espezifikorik

1

Zenbait neurrik hobetu egingo dute heziketaren gaineko
inpaktua

3

Heziketa-ahalmena hobetzeari lehentasuna ematen dio

5

14 Ekonomia. Proiektuak
Balio
zeharkako etekin
a
ekonomikoak ekarriko ditu epe
luzean? Esaterako, enpleguak
sortzea, inbertsioak
erakartzea…

Ez da aurreikusten etekinik edota balio ekonomikorik

1

Etekin edota balio ekonomiko gutxi batzuk ekarriko ditu epe
luzean

2

Etekinak edota balio ekonomikoa sortuko ditu epe laburrean

3

Inbertsioak erakarriko ditu eta tokiko ekonomia hobetuko du

5

15 Ekonomia. Proiektuak etekinik Balio
ekarriko dio Erakundearen
a
markari?

Neutroa

1

Zenbait etekin

3

Babes handia eta nahi den marka sortzeko bermea

5

5
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4. Bideragarritasuna
16

17

18

19

20

21

Gauzatzeko bideragarritasuna. Bideragarritasun
Beste proiekturen batek
a
baldintzatu egiten du proiektu
hau?

Ez

*

Bai

*

Gauzatzeko bideragarritasuna. Balioa
Talderen bat beste leku batean
kokatzea eragingo du
proiektuak?

Leku-aldaketa esanguratsua izango da

1

Aldaketa txikia eta onargarria

3

Ez

5

Gauzatzeko bideragarritasuna. Bideragarritasun
Proiektuak udalaz gaindiko
a
baimenen bat behar du (beste
Administrazio Publiko batzuk,
HPO, Ihobe, URA…)?
Bai –Zain dago edo Ez - Badut

Ez

*

Bai

*

Bideragarritasun instituzionala. Balioa
Proiektuak udalaren
estrategiekin bat egiten du?

Ez du bat egiten

0

Bat egitea aurreikusten da

3

Guztiz bat egiten du

5

Ez du babesik, edo babes txikia du

1

Proiektuak berak neurriak aurreikusten ditu behar
duen babesa lortzeko

3

Babesa existitzen da, edo ez da beharrezkoa

5

Bideragarritasun instituzionala. Balioa
Beste udal-arlo batzuek
babesa ematen diote proiektu
honi?

Gauzatzeko bideragarritasuna. Balioa
Gauzatzeko ahalmena du
administrazioak?

Ez dago ahalmenik, edo oraingoz oso txikia da
Proiektuak neurriak aurreikusten ditu behar den
gauzatze-ahalmena hobetzeko
Gauzatzeko ahalmena erabatekoa da

22

23

24

Bideragarritasuna
antolakuntzari dagokionez.
Kudeaketa partekatzeko prest
dagoen kolektiborik edo
herritar-talderik badago?

Balioa

Bideragarritasun finantzarioa.
Ekitaldi honetarako Gastu
Aurreikuspena dago edo
egongo da?

Balioa

Bideragarritasun finantzarioa.
Proiektua ekitaldi honetan
gauzatzera behartzen duen
elementurik badago?

Konpromisoa

Ez, ez dago

1

Ez. Lehenengo urratsak egiten oraindik, edo
bultzatzeko neurriak existitzen dira

3

Bai, komunitate bat dago argi eta garbi

5

Ez dago, edo oso txikia da

2

Proiektuak neurriak aurreikusten ditu behar diren
baliabideak eskuratzeko

3

Behar diren baliabideak eskura daude, edo ez dira
beharrezkoak

5

Ez
Bai

6

8

Diru-laguntza handiak edo
bestelako konpromiso-motaren
bat

7

8

Irizpideen etorkizuneko berrikusketetarako ondokoak izan behar dira kontuan:
●

18. galdera. HAPOa gehitu proiektuari bideragarritasuna emateko baldintzatzaile gisa.
Aztertu aukera galdera era honetan idazteko: Gauzatzeko bideragarritasuna. Proiektuak
udalaz gaindiko baimenen bat behar du (HAPO, beste Administrazio Publiko batzuk, Ihobe,
URA…)? Bai –Zain dago edo Ez - Badut

●

23. galdera. Aztertu aukera erantzun honen balio-mota aldatzeko, balioa Konpromisoa
motakoa izango balitz.
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