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BilbaoArte Fundazioa 

 

2021AN ARTE PROIEKTUAK GAUZATZEKO LAGUNTZA DEIALDIA 
MODALITATEA: PRODUKZIOA  

 

 

FUNDACIÓN BILBAO ARTE FUNDAZIOAK, kultura indartu eta arte sormena bultzatzeko duen grinan, 

BILBAO BIZKAIA KUTXA BBK FUNDAZIOArekin elkarlanean ondorengo produkzio laguntza deialdia 

argitaratu du, azken garapen fasean dauden arte proiektuak gauzatzeko. 

Hau dela eta, produkzio laguntza hauetarako bereziki baloratuak izango dira proiektuaren aurkezpenean 

lanerako plan dokumentatua eta bitarteko batek hartutako konpromisoa (erakunde, arte zentro, galeria 

pribatu...) jasotzen dutenak, hau da, Bilbao Arten produzitutako proiektuaren emaitza erakusteko interesa 

eta nahia erakustea eta erakusketa ekintzarik balego Bilbao Arteren kolaborazioak ikusgai egon beharko 

luke bai aretoetan bai katalogoetan, baita honekin lotutako liburuxka nahiz seinaleetan ere. 

Arte produkzioa bultzatzeko eta euskal lurraldeko arte espazio publiko nahiz pribatu ezberdinekin 

kolaboratzeko dugun konpromisoan, hiru hilabeteko iraupena duten 24 laguntza proposatzen dira (8 deialdi 

bakoitzeko), proiektua gauzatzeko materialentzat gehienez 1200 euroko ekarpena izango delarik 

laguntzako. Modalitate honetan ezarritako epe bakoitzean gehienez 8 laguntza emango dira. 

2020rako 3 deialdi ezarri dira: 

 Otsailak 1etik apirilak 30arte 

 Maiatzak 1etik uztailak 31arte 

 Abuztuak 1etik urriak 31arte 
 
*Aurkezpen datak begiratu dagokion atalean 

 

GAI INTERESGARRIAK 

 Laguntza hauek jasotzea ez da bateraezina mantenua, dietak, bidaiak edo Bilbao Bizkaia Kutxa 

BBK Fundazioaren bekak barneratzen ez dituen bestelako gastuentzako jaso daitezkeen 

bestelako diru laguntzekin. Artista laguntza jasotzen den epean Bilbotik kanpo egotea eskatzen 

duten egonaldi artistikoak baztertuak gelditzen dira. 
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 Laguntza hauen izaerak arte plastikoekin harremana duen edozein diziplina barneratzen du, 

bakarkakoa nahiz taldekakoa, deialdi honen epeen barruan eta Bilbao Arteko lantegien baliabide 

teknikoak erabiliaz gauzatua izango den konpromisoa izango duelarik. 

 Edozein arrazoi dela egonaldiaren epean proiektua amaitzeko konpromisoa betetzen ez bada 

Fundación Bilbao Arte Fundazioak honen inguruan egokia iruditzen zaion erabaki bat hartzeko 

eskubidea gordetzen du. Erabaki hau apelaezina izango da. 

 Deialdi honetara ibilbide artistiko eta akademiko sinesgarri bat bermatzen duten edozein adin eta 

jatorriko pertsonak aurkeztu daiteke,  

 

EPAIMAHAIA 

Proiektuen hautaketa Fundazioak horretarako izendatutako epahaimai batek egina izango da. Epaimahai 

honen osaketa Fundación Bilbao Arte Fundazioaren web orrian publikoki ezagutzera emango da honen 

erabakiaren argitalpena baino lehen. 

Modalitate honen epaimahaia sorkuntzaren, formakuntza, gogoeta kritikoa eta/edo arte gestioaren 

profesionalez osatuko da, Fundazioaren talde teknikoaren ordezkariekin batera.Honen erabakia apelaezina 

izango da. 

 

LAGUNTZAREN BALDINTZAK 

Produkzio laguntzek BilbaoArteko produkzio lantegiak erabiltzeko lehentasuna baimentzen dute, 

erakundeak ezarritako ordutegi eta egunetan.  

Bilbao Artek, bere instalazio guztien erabilera errezteaz gain (web orria bisitatu Fundazioaren ekipamentu 

zehatza ezagutzeko) lantegi ezberdinetako lantalde teknikoaren bitartez prozesuaren behar teknikoez 

arduratu eta hauekin lagunduko duen aholkularitza zerbitzu bat ezartzen du. 

Laguntzen funtzionaltasun osoa errazteko, hauek eskatzen dituzten pertsonek Fundazioaren partetik ezarri 

beharreko behar tekniko, material eta pertsonalak zehaztu beharko dituzte, lehentasunez proiektuak 

gauzatuko dituzten lantegiak adieraziz.  

Laguntza bakoitzak gehienez 1.200 euro jasoko ditu proiektuaren produkziorako materiletan. 

 

AURKEZTU BEHARREZKO DOKUMENTAZIOA 

 Garatu behar den proiektuaren dosierra, ondorengo atalekin: 

1. Izen-emate fitxa. 

2. 30 lerrotan laburtutako proiektuaren azalpena. 

3. Bilbao Arteko instalazio eta baliabideen erabileraren kronograma. 

4. Aurkezten den proiektuarekin harremana duten aurretik egindako lan, irudi eta bozetoak. 
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5. Bilbao Arteren laguntzaren bitartez sortuko den produkzio osoa edo honen zati bat  erakusteko 

konpromisoa edo interesa duten Espazio/erakunde/galerien kontratu edo interes agiria.  

6. Merezimendu akademikoak eta profesionalak dituen Curriculuma (Taldeen kasuan partaide 

bakoitzaren curriculuma aurkeztuko da) 

7. Proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren materialen gastuen gora beherako aurrekontua (zergak 

barne). Aurrekontu horren totala, mugak finkatuta, izango da proiektuaren produkzioarentzat 

eginiko eskaerari emango zaiona. 

Ekipamenduen erosketa eta bidaiak kontzeptu honetatik kanpo gelditzen dira. Lanaren produkzioarekin 

lotutako azpikontratazio, alokairu edo laguntza gastuak barneratu daitezke baina hauek ezingo dute 

onartutako aurrekontu osoaren %50a gainditu. 

 

 

LAGUNTZA JASOTZEN DUTEN PERTSONEN (FISIKOA EDO JURIDIKOA) KONPROMISOA. 

Laguntza jasotzen duten pertsonek zera hitzematen dute: 

 

1. Laguntzaren epeak betetzea eta Bilbao Arte Fundazioaren arautegia bete. 

2. Beka gauzatzen den epean eguneroko bizilekua Bilbo inguruan eduki. 

3. Proiektua garatu eta bere lana indartzeko Fundazioak eskaintzen dituen tutore eta aholkulariekin  

elkar eragin. 

4. Egonaldiaren amaieran memoria bat aurkeztu eta Fundazioak laguntza hauek zabaltzeko 

antolatzen dituen aurkezpenetan kolaboratu. 

5. Produkzioaren inguruko erakusketa nahiz editaturiko dibulgazio material ezberdinetan (katalogo, 

eskuorri, web orri…) argi adierazi beharko du proiektu hau Bilbao Arteren laguntzarekin sortua izan 

dela. 

6. Bilbao Arteko ekipamendu eta espazioak erabiltzeko baldintzak onartu. 

 

 

DATU BABESA 

Parte-hartzaileek deialdi honetan emandako datu pertsonalak Fundación Bilbao Arte Fundazioaren 

titulartasuna duen fitxategian gehitzea onartzen dute, helburu horretarako Bilboko Urazurrutia kaleko 32. 

zenbakian helbideratua, deialdi hau kudeatzeko helburuarekin.  

Sarrera, zuzenketa, indargabetze eta oposizio eskubideak bilbaoarte@bilbao.eus helbidera zuzenduriko 

posta elektroniko bidez gauzatuko dira, sarrera eskubideak gaiarekin eta datuen titularrak sinaturiko gutun 

bat atxikirik. Jakinarazpenetarako helbide bat adieraziko da, NAN edo antzeko egiaztagiri baten kopiarekin 

batera. 
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ESKAEREN AURKEZPENA 

Eskariak ondoren ezarritako hiru epeetan bidaliak izan beharko dira Posta elektroniko bitartez: PDF 

artxibo bat (10 Mb gehieneko) bidaliz convocatorias@bilbaoarte.org helbidera, gaian PRODUKZIO 

LAGUNTZA adieraziz egun bereko 23:59ak arte. 

 

 otsailak 1etik apirilak 30arte (izen-emate epea 2021ko urtarrilak 7arte) 

 maiatzak 1etik uztailak 31arte (izen-emate epea 2021ko otsailak 8etik 19arte) 

 abuztuak 1etik urriaren 31arte (izen-emate epea 2021ko maiatzak 17tik 28arte) 

 

Aurkezpen epetik hilabete bat igaro ondoren jaso ez diren proiektu eskariak suntsituak izango dira. 

 

PARTE-HARTZAILEEN IRUDI ESKUBIDEAK 

Parte-hartzaileek Bilbao Arte Fundazioaren espazioetan informazioa zabaldu edo sustatzeko hartutako 

irudietan (argazkia, bideoa, etbar.) agertu daitezkeela onartzen dute, hau dela eta hauen erabilera 

baimentzen dute, agerikoak diren salbuespenekin eta bere ohore eskubidearen kontra erasoak izan 

daitezkeen erabilerekin, maiatzak 5eko 1/1982 Lege Organikoa, Ohore Eskubidea, Intimitate Pertsonal eta 

familiarra eta Irudia Beraren Babes Zibilaren terminoetan izendatuak. 

Aurretik aipaturiko eremutik kanpo eginiko beste edozein erabilera baimen honetatik espresuki kanporatua 

gelditzen da. 

 

OINARRIEN ONARPENA 

Parte-hartzaileek, deialdira aurkezte hutsarekin, oinarri hauek onartzen dituzte 
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