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Egiteko dauden lanak

Euskarriak

7. Euskal arte garaikidearen
emanaldiak eta zabalkundea
egiteko bideak hobetzea

2016ko
urtarrilean
itxiko da

% 90 (2012-2013 aldiko erakusketen eta
jardueren datuei buruzko txostena egin eta
kontrastatu da; artista talde batekin
jardunaldia egin da, txostena kontrastatzeko
eta proposamenak egiteko; proposamendokumentua)

Proposamendokumentua aurkeztu
eta talde
operatiboarekin
kontrastatzea

• 2013ko erakusketa
eta jardueren
datuei buruzko
txostena
• Lan-proposamenei
buruzko txostena

8. Euskarazko zinema

2016ko
urtarrilean
itxiko da

% 50 (Euskarazko ikus-entzunezko produktuen
datu-base eskuragarria egitea)

Euskarazko ikusentzunezko
produktuen datubasearen oinarria
amaitu eta aurkeztea,
eta talde
operatiboarekin
kontrastatzea

• Euskarazko ikusentzunezko
produktuen datubasea(egiteko)

9. Dantzaren Artxiboa eta
20. Ondare Etnografikoa
Babesteko Plana
(inbentarioa). Ondare ezmateriala

2016ko
urtarrilean
itxiko da

% 75 (Lehenetsitako funtsak biltzeko,
digitalizatzeko, identifikatzeko, editatzeko,
tracking-a egiteko, baloratzeko eta
katalogatzeko programa pilotua garatzea)

2015ean garatutako
proiektu pilotuaren
ebaluazioa

• 2015eko proiektu
pilotuaren
garapena eta
ebaluazioari
buruzko txostena
(amaitzear)
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1. Kulturaren Euskal
Behatokia indartzea,
jakintza-erreferente den
aldetik (2014)

Itxita

% 100 (Jarraipen Batzordea eratu da eta aktibo dago,
Kulturaren egoerari buruzko bi urtean behingo txostena
egin da).

• Kulturaren Euskal Behatokia
• 2015eko eta 2016ko jarduera-planak
• 2014-2015eko orotiza txostena
• Txostenak eta argitalpenak

2. Sorkuntza Fabrikak
programaren optimizazioa
eta garapena

Itxita

% 100 (Programa definitzea eta egiturazko aldaketak
garatzea, eta 2016ko deialdirako egokitzea)

• Programan egindako aldaketen
dokumentua / 2016ko deialdia

3. Politika fiskalak aztertzea
kulturaren esparruan

Itxita

% 100 (Erakunde artean adostutako eta garatutako
proiektuaren eremuko lan-ildo berrien garapena - araudialdaketen
bideragarritasuna
balioestea
eta
harmonizazioa)

• Proiektuaren garapenari buruzko
txostena

4. Eredu eta finantzabideen
azterketa eta eskaintza
(laguntzen eta diru-laguntzen
mapa orokorra barne)

Itxita

% 100 (Laguntzen eta diru-laguntzen mapari buruzko
txostena eta Kulturaren Euskal Behatokiaren eragiketa
estadistikoa egiteko adostasuna)

• 2013ko laguntzen eta diru-laguntzen
mapari buruzko txostena

5. Kulturklik proiektuaren
garapena. Euskal kulturaren
atari interaktiboa

Itxita

% 100 (Agendarako adostutako lan-ildoak, direktorio ireki
berriaren proposamena eta Kulturklik webgune berria)

• Proiektuaren garapenari buruzko
txostenak
• Kulturklik webgune berria
www.kulturklik.euskadi.eus

6. Kultura-ohiturak eta
kultura-kontsumoa sustatzea

Itxita

% 100 (Hitzarmena EITBrekin hainbat sektoreko eduki
kulturalak zabaltzeko; Kultura-ohituren jarraipen-panela)

• Kultura ohituren panelaren
lehenengo bolada
• EITB flash-ei buruzko link-ak:
http://www.eitb.eus/es/videos/detall
e/421364/eitb-kultura-flash/
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10. Dantza-Etxeak

Itxita

% 100 (Eskaintzen diren zerbitzuen azterketa eta
lantzeko gaien proposamenak; koordinaziorako
etengabeko mahaiaren eraketa)

• Proiektuaren garapenari
buruzko txostena

11. Liburua

Itxita

% -- (On-line mailegu-zerbitzua abiarazita, eta Eusko
Jaurlaritzaren 2015eko argitalpen-produkzioaren
deialdian egindako aldaketekin, proiektuaren edukien
zati handi bati erantzuten zaio. Negozio-eredu berriei
dagokienez, sektorean ez da ikuspuntu argirik
aurreikusten oraingoz)

• Liburu digitala Euskadira
hurbiltzeko dokumentuak
• Proiektuaren garapenari
buruzko txostenak

12. EHMBE Musikaren Bulegoa sortzea

Itxita

% 100 (EHMBE elkartea, Musikaren Bulegoa eratu da;
2015. urtea lanerako eta garapenerako lehen urtea)

• EHMBE aurkezteko
dokumentua
• EHMBEren webgunea
www.musikabulegoa.eus

13. Antzerkiaren esparruan dirulaguntzen mapa berri bat lantzea,
eta 14. SAREA sare-ereduari buruzko
hausnarketa estrategikoa eta
egungo egoerara egokitzea

Itxita

% 100 (2016rako SAREAren eta diru-laguntzen
deialdietarako aldaketen proposamena diseinatzea
eta adostea)

• Proiektuaren garapenari
buruzko txostena

15. Dokumentuei eta Artxiboei buruzko
Legea

Itxita

% 100 (Legearen aurreproiektuaren erredakzio eta
kontraste prozesuaren zirriborroa eginda)

• Euskadiko Dokumentuondareari eta Artxibosistemari buruzko Legearen
Aurreproiektuaren
zirriborroa
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16. Euskal Liburutegi Digitala edo
elektronikoa. On-line maileguplataforma bat garatzea

Itxita

% 100 (On-line mailegu-plataforma abiarazi eta
garatu da)

• Webgunea:
www.eliburutegia.euskadi.eus

17. Euskadiko irakurketa publikoko
sarea osatzea eta garatzea

Itxita

% 100 (Falta diren liburutegiak sartzeko prozesua
adostu da eta martxan jarri da: akordiodokumentuak, hitzarmenak eta abar idatzi dira)

• Proiektuaren garapenari
buruzko txostena

18. Museoen Sarea, zerbitzuak
partekatzeko eta lankidetza
sustatzeko

Itxita

% -- (Erakundeen arteko Batzordean erabaki da
proiektuari berezko gunetik –Museoetako ardura
duten erakundeak– ekingo zaiola)

• Proiektuaren garapenari
buruzko txostena

19. Euskal Kultura Ondareari buruzko
Legea berritzea

Itxita

% 100 (Legearen aurreproiektuaren erredakzio eta
kontraste prozesuaren zirriborroa eginda)

• Euskal Kultura Ondareari
buruzko Legearen
aurreproiektuaren zirriborroa

