MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK
Nola kontrata dezaket Alerta Zerbitzua?
EDE Fundazioko Ezagutza Zentroarekin jar zaitez harremanetan zure lehentasunak adosteko, sina
ezazu akordioa; behin akordio hori jaso eta gero, EDE Fundazioko Ezagutza Zentroaren alertak
jasotzen hasiko zara.
Zenbat irauten du kontratuak?
Kontratuak urtebete irauten du, eta urtero berritzen da.
Zenbat balio du Alerta Zerbitzua kontratatzeak?
Alerta Zerbitzuen prezioa kontratatzeko, 215 euro ordaindu behar dira, urtean.
Zer lortuko dut Alerta Zerbitzuaren bitartez?
Alerta Zerbitzuak ondokoak emango dizkizu
•
•
•
•
•
•

Informazioa denbora errealean jasotzea: Laguntzak eta Diru-laguntzak, Sariak, Bekak,
Kontratazioak eta Lizitazioak, Xedapen Arauemaileak…
Denbora aurreztea: informazioaren bilaketan eta aukeraketan.
Askotariko Informazio iturrien jarraipena: zure erakundeak ez du denborarik ezta giza
baliabiderik galduko.
Ezagutza: zure erakundearen proiektu eta programak finantzatzeko dauden hainbat
deialdiren inguruko ezagutza, eta proiektu eta programak horiek antolatzen dituzten arauak.
Ezagutza: zuen jarduera arautzen dituzten Xedapen Arauemaileei buruzko ezagutza.
Erosotasuna: zure erakundearentzat interesgarria den informazioa jasoko duzu, posta
elektronikoaren postontzian.
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Nire erakundeko zenbat lagunek jaso ditzakete alertak?
Alertak zure erakundeko lagun guztiek jaso ditzakete, nahi bestek, eta horrek ez dakar kostu
gehiagorik. Horretarako, pertsona horien datuak jaso beharko dira Alerta Zerbitzuaren kontratuan.
Nire erakundeko lagunek lehentasun ezberdinetako alertak jaso ditzakete?
Bai. Erakundeko lagun bakoitzari profil bat izendatzen zaio, alertak bere lehentasunen arabera
bidaltzeko. Lehentasun horiek Zerbitzuaren kontratuan jaso beharko dira.
Zein lehentasunen arabera zehazten dira pertsonen profilak?
Profila zehazten duten lehentasunak ondokoak dira:
•
•
•

•

Informazio mota: Laguntzak eta Doru-laguntzak, Lehiaketak eta Lizitazioak, Sariak, Xedapen
Arauemaileak…
Esparru geografikoak: Bizkaia, Araba, Gipuzkoa, Euskadi, Espainia, Europar Batasuna.
Gaiak: Gizarte-zerbitzuak, Hirugarren Sektorea, Aisialdia eta Astialdia, Gizarte-ekonomia,
Immigrazioa eta Kultura Artekotasuna, Ingurumena, Bakea eta Giza Eskubideak, Kultura,
Desgaitasuna, Garapenerako Lankidetza, Enplegua, Prestakuntza, Kudeaketa, Haurtzaroa eta
Nerabezaroa, Gazteria, Familia, Nagusiak…
Jaso nahi duzun informazioaren hizkuntza: gaztelania ala euskara.

Nola jasoko dut alerten informazioa?
Informazioa posta elektronikoaren bitartez jasoko da. Alerta Zerbitzuak mezu elektronikoa bidaltzen
du alerta bakoitzeko; horrela, zenbait mezu jaso ahalko dituzu egun berean.
Zer dakar posta elektronikoan jasoko dudan informazioak?
Jasoko duzun alerta bakoitzak ondokoak bilduko ditu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deialdiaren izenburua.
lortutako informaziorena iturria.
Deialdia egin duen erakundea.
Deialdiaren edo xedapen arauemailearen esparru geografikoa.
Alerta mota: laguntzak eta diru-laguntzak, lehiaketak eta lizitazioak, xedapen arauemaileak…
Deialdiaren eskaera-epea.
Deialdiaren edo xedapen arauemailearen gaia zehazten duten deskriptoreak.
Erakunde publikoen kasuan, deialdiaren edo xedapen arauemailearen PDF erantsia testu
osoarekin.
Erakunde pribatuen kasuan, informazio osoa jasotzeko esteka (hiperesteka).
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