44. FITXA Mentor Ikasgela erabilita eta informazioaren eta
komunikazioaren teknologien bidez prestakuntza-gela irekiak, malguak
eta urrutikoak sortzeko, lurraldeetako toki-erakundeentzako eta haien
mendeko erakunde publikoentzako laguntzak.
Norentzat: 7/1985 Legearen 3. artikuluaren araberako toki-erakundeentzat:
udalerriak, probintziak, Balear Uharteak eta Kanariak, eskualdeak edo hainbat udalerri,
metropoli-area eta mankomunitate biltzen dituzten beste erakunde batzuk.
Sarbide-esteka: Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa
Eremuak: Hezkuntza eta Lanbide Heziketa, IKT
Zenbatekoa: 1.496.000,00 €
Aurkezpen-amaiera data: 2022/10/06

Laburpena
Deialdi honen xedea da Mentor Ikasgela berriak sortzeko laguntzak finantzatzea, Mentore Programaren
barruan helduentzako prestakuntza irekia, malgua eta Internet bidezkoa bultzatuko duten ekintzak sustatzeko.
Laguntza hauek lurraldean prestakuntza orokorreko aukerak areagotzearen alde, eta bereziki,
biztanleriaren gaitasun digitalak eta lanbide-kualifikazioa hobetzearen alde diharduten Tokiko
Erakundeen ekintzak bultzatu nahi dituzte, kualifikazioaren eta bizialdi osoko prestakuntzaren
esparruan. Despopulazio-prozesuen eraginpean dauden landa-munduko aktiboak indartu nahi dira,
bereziki, horietan ikaskuntza tekniko-profesionala sustatze aldera.

Eskabideak aurkezteko epea
Eskaerak aurkezteko epea 2022ko irailaren 2tik 2022ko urriaren 6ra bitartekoa da, HOGEITA BOST
(25) egun baliodunekoa, laburpena BOEn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.

Laguntzen zenbatekoa eta mota
Deialdiak 1.496.000,00 €-ko (milioi bat laurehun eta laurogeita hamasei mila euro) zuzkidura du eta
4.000,00 €-ko (lau mila euro) 374 modulutan banatuko da.
Laguntza horien deialdia norgehiagoka-erregimenean egingo da.

Parte hartzeko baldintzak
→ Erakundeek ikasgelako administratzailea izan beharko dute. Mentor Ikasgelako administratzaileak
erakunde horien mendeko langileak dira, edo kudeaketa-gomendioaren bidezkoak, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan araututakoaren
arabera.
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→ Hauek izango dira Mentor Ikasgela sortu berrien ekipoak eta gutxieneko hornidura:
▐ Eguneratutako 2 eta 5 ordenagailu pertsonalizatu artean (erabilgarritasunaren eta beharren arabera,
horietako bat ikasgelako administratzaileak erabiltzeko izango dela kontuan hartuta, eta gainerakoa,
ikasgelan matrikulatutako ikasleentzako erabilera librekoa).
▐ Ekipoak sare lokal baten bidez konektatuta egongo dira, eta Interneterako sarbidea izango dute.
▐ Inprimagailua.
▐ ADSL linea/Zuntz optikoa.
→ Erakundeek Ikasgelako Administratzailea izan beharko dute. Mentor Ikasgelako administratzaileak
erakunde horien mendeko langileak dira, edo kudeaketa-gomendioaren bidezkoak, Sektore
Publikoaren Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legearen 11. artikuluan araututakoaren
arabera. Horiek izendatzeko prozesua eta bete beharreko eginkizunen eta betebeharren deskribapena
deialdiaren oinarrietan zehaztuta daude eta Ministerioaren Atarian daude eskuragarri.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak
a. Ikasgelako administratzailearen ordainsariei dagozkien gastuak (jatorrizkoak edo kopia
konpultsatuak) edo egindako gastuen eta ordainketen ziurtagiriaren bidez frogatuak, gastua eta
ordainketa egiaztatzen duten agiriekin batera.
b. Inbentariagarriak ez diren materialak erostearen ondoriozko ohiko gastuak (bulegoko
materiala, papergintza, tonerra, software-pakete estandarrak, Mentore Katalogoko ikastaroak
egiteko beharrezkoak diren software-paketeak, CDak, DVDak, USB gailuak, etab.).
c. Mentor Ikasgela zabaltzearen, haren publizitatearen eta propagandaren ondoriozko
gastuak (diptikoak, triptikoak, liburuxkak, roller-upa, prentsa, bitarteko digitalak, etab.).
d. Ekipo informatikoak, inprimagailuak, monitoreak, datu-transmisiokoak eta abar mantentzeko
(ez erosteko) gastuak.
e. Mentor Ikasgela abian jartzeko, merkataritzako kontratu-figurak erabili ahal izango dira, hala
nola alokairua, leasinga edo rentinga, ikasgela hornitzeko beharrezkoak diren ekipo
informatikoak, inprimagailuak, monitoreak eta abar erabili ahal izateko. EZ ESKURATZEKO.
f. Ikasgela mantentzeari dagozkion gastuak. Zeharkako gastuei dagokienez, laguntzari aplikatu
ahal izango zaion gehieneko ehunekoa ezin izango da guztizko zenbatekoaren % 10 baino
handiagoa izan.

Diruz lagun ezin daitezkeen kontzeptuak
→ Ondasun edo ekipo inbentariagarriak, altzariak eta ekipo informatikoak eskuratzea (ezta leasingkontratuak ere).
→ Mentor Ikasgelako ikasleentzako tutoretza-arreta telematikoaren ondoriozko tutoretza-kostuak.
→ Mentor Ikasgelako ikastaroetan matrikula osorik zein zati batean diruz laguntzeko beken edo
laguntzen deialdiak.
→ Erakundeak prestakuntzakoak ez diren praktiketarako enpresekin egindako hitzarmenen ondoriozko
kostuak.

Ebaluazio-irizpideak
Onartutako eskabideak ebaluazio-irizpideak kontuan hartuta baloratuko dira:
1. Lurraldearen eta biztanleriaren ezaugarrien araberako Mentor Ikasgela bat sortzeko
beharraren justifikazioa: 18 puntu 28tik.
2. Ikasgelatik garatu beharreko prestakuntza-proposamenaren egokitasuna, eskaini beharreko
ikastaroekin lotuta, lurraldearen eta biztanleriaren ezaugarrien arabera: 3 puntu 28tik.
3. Ikasgelaren funtzionamendua antolatzeko eta haren jarraipena egiteko aurreikusitako
neurriak: 5 puntu 28tik.
4. Ikasgela sortu nahi den eragin-eremuan Mentore programa sustatzeko eta hedatzeko
bitartekoak eta estrategiak: 2 puntu 28tik.
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