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Norentzat: Toki-erakundeentzat, 7/1985 Legearen 3. artikuluaren arabera: 

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: 3.960.000 €  

Aurkezpen-amaiera data: 2023/05/07 

 
 
 
 
 
 

 

 

63. FITXA Lurraldeetako toki-erakundeentzako eta haien mendeko 
erakunde publikoentzako laguntzak, Mentor Ikasgelaren bitartez eta 
informazioaren eta komunikazioaren teknologien bidez prestakuntza-
gela irekiak, malguak eta urrutikoak sortzeko. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laburpena 

Deialdi honen xedea Mentor Ikasgela berriak sortzeko laguntzak finantzatzea da, 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 sustatuz.  

  

Eskabideak aurkezteko epea 

Eskaerak aurkezteko epea 2023ko martxoaren 19tik 2023ko maiatzaren 7ra bitartekoa da.  

 

Laguntzen zenbatekoa eta mota 

Deialdiak 3.960.000,00 euroko zuzkidura du eta 4.000,00 euroko 990 modulutan banatuko da. 

Laguntza horien deialdia norgehiagoka-erregimenean egingo da. 

 

Parte hartzeko baldintzak 

Ondorengo baldintzak betetzen dituzten erakundeek eskatu ahal izango dituzte laguntzak: 

→ Eskaera-aldiaren hasieran Mentor ikasgelarik ez duten eta beren lurralde-eremuan gela horiek 

sortzearen alde egiten duten erakundeak. 

https://sede.educacion.gob.es/
http://www.aulamentor.es/
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→ Mentor Ikasgela bat duten eta beste bat gehitzea balioesten duten erakundeak, beti ere, haien 

populazio-dentsitatearen, sakabanatze geografikoaren eta ikasgela berri batekin lortzea espero den 

estaldura-mailaren hedapenaren arabera, behar bezala justifikatutako arrazoiak dituztenak. Kasu 

horietan, erakundeak “Mentor ikasgela” Prestakuntza Irekiko Programarekin lankidetzan aritzeko 

hitzarmen normalizatua argitaratuta izan beharko du, Estatuko Aldizkari Ofizialean, 2022ko 

abenduaren 31ko matrikula-datuekin.  

→ Ikasleak informatzeko, orientatzeko eta laguntzeko behar bezala gaitutako lokal bat izatea, 

prestakuntza garatzeko behar den azpiegitura informatikoa duena. Mentor Ikasgelen unitateak 

gehitzeko eskatzen duten erakundeen kasuan, gela berri hori ezin izango da gaur egun 

funtzionamenduan duen Mentor Ikasgelako lokal berean egon eta beste administratzaile bat izan 

beharko du. 

→ Lokal horrek gutxienez honako baliabide hauek izan beharko ditu: 

▐ 2 eta 5 bitarteko ordenagailu pertsonalizatuak eta eguneratuak, eskuragarritasunaren eta 

beharrizanen arabera. Kontuan hartu beharko da ordenagailu horietako bat gelaren 

administratzaileak erabiliko duela, eta gainerakoak, berriz, gelan Mentor ikastaroak egin nahi 

dituzten herritarrentzat, erabilera librekoak izango direla. 

▐ Ekipo informatikoak sare lokal baten bidez konektatuta egongo dira eta Internetera konektatzeko 

irteera izango dute. 

▐ Inprimagailua. 

▐ ADSL linea/Zuntz optikoa. 

→ Mentor ikasgelako administratzaileen lehentasunezko eginkizunak betetzeko beharrezko ezagutza 

teknikoak dituen profesional bat hautatu, kontratatu edo/eta hornitzeko gaitasuna. 

→ Mentor Ikasgela sortu berrien ekipoak eta gutxieneko hornidura honako hauek izango dira: 

▐ 2 eta 5 bitarteko ordenagailu pertsonalizatuak eta eguneratuak (eskuragarritasunaren eta 

beharrizanen arabera, kontuan hartuta horietako bat ikasgelako administratzaileak erabiliko duela 

eta, gainerakoak, ikasgelan matrikulatutako ikasleek libre erabiltzekoak). 

▐ Ekipoak sare lokal baten bidez konektatuta egongo dira eta Internetera konektatzeko irteera 

izango dute. 

▐ Inprimagailua. 

▐ ADSL linea/Zuntz optikoa. 

→ Mentor Ikasgelarako administratzaile bat izendatzea. 

 

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak 

→ Ikasgelako administratzailearen ordainsariei dagozkien gastuak (jatorrizkoak edo kopia 

konpultsatuak) edo egindako gastuen eta ordainketen ziurtagiriaren bidez frogatuak, gastua eta 

ordainketa egiaztatzen duten agiriekin batera.  

→ 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, eta abar). 

→ Mentor Ikasgela zabaltzearen, haren publizitatearen eta propagandaren ondoriozko 

gastuak (diptikoak, triptikoak, liburuxkak, roller-upa, prentsa, bitarteko digitalak, etab.). 

→ Ekipo informatikoak, inprimagailuak, monitoreak, datu-transmisiokoak eta abar mantentzeko 

(ez erosteko) gastuak. 
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→ Mentor Ikasgela abian jartzeko, merkataritzako kontratu-figurak erabili ahal izango dira, hala 

nola alokairua, leasing-a edo renting-a, ikasgela hornitzeko beharrezkoak diren ekipo 

informatikoak, inprimagailuak, monitoreak eta abar erabili ahal izateko, beti ere, jasotako 

dirulaguntzaren kargura horiek eskuratzen ez badira.  

→ Ikasgela mantentzeari dagozkion gastuak. Zeharkako gastuei dagokienez, laguntzari aplikatu 

ahal izango zaion gehieneko ehunekoa ezin izango da guztizko zenbatekoaren % 10a baino 

handiagoa izan. 

 

Diruz lagun ezin daitezkeen kontzeptuak 

→ Ondasun edo ekipo inbentariagarriak, altzariak eta ekipo informatikoak eskuratzea (ezta leasing-

kontratuak ere). 

→ Mentor Ikasgelako ikasleentzako tutoretza-arreta telematikoaren ondoriozko tutoretza-kostuak. 

→ Mentor Ikasgelako ikastaroetan matrikula osorik zein zati batean diruz laguntzeko beken edo 

laguntzen deialdiak. 

→ Prestakuntzakoak ez diren praktiketarako enpresekin egindako hitzarmenen bidezko 

antolakuntzatik eratorritako kostuak. 


