
Tailerra: HORIZON 2020rako osasun arloko proposamenen idazmena 

ANTOLATZAILEA:  

LAGUNTZAILEA:  

HELBURUA: Tailerraren xedea da Euskal Osasun Sistema Publikoaren Europa 

mailako parte-hartzea sustatzea, haren nazioartekotzea bultzatzeko.  

Proposamenean ebaluatuko diren hiru atalak aztertuko dira: bikaintasuna, 

inpaktua, eta kalitatea eta inplementazioaren eraginkortasuna. 

Saio praktikoan, parte-hartzaile bakoitzak prestatutako adibide zehatz bat erabiliko 

da europar proposamen bat aurkezteko banakako ariketa egiteko. 

NORI ZUZENDUA: Euskal Osasun Sistema Publikoko Profesionalak, I+G+B-n lan 

egiten dutenak. 

NOIZ ETA NON:  

Saio teorikoa: 2016ko ekainaren 7 (09.00h-15.00h) 

Saio praktikoa: 2016ko ekainaren 16 (09.00h-15.00h) 

BECen biltzar-zentroa (5. solairua, 2 gela) 

Ronda de Azkue, 1, 48902 Barakaldo 

 

Tailerra bi saiotan dago banatuta (teorikoa eta praktikoa), zeinak bi 

egunetan emango diren. Saio teorikora bakarrik edo bietara joatea 

aukera daiteke. Saio praktikoan 20 lagunentzako tokia bakarrik 

egongo da, eta izen-emate ordenaren arabera beteko dira. 

Izen-ematea doan da. 2016ko ekainaren 3 baino lehenago 

jakinarazi zatoztela hurrengo helbidean: 

proyectos.internacionales@bioef.org. Posta elektronikoan, adierazi 

mesedez izena, bi abizenak, lantokia eta saio teorikora edo bietara 

joango zaren. 

 

mailto:proyectos.internacionales@bioef.org


Saio teorikoa (2016ko ekainaren 7) Saio praktikoa (2016ko ekainaren 16) 

9.00-9.30. Aurkezpena: Lantaldeen antolaketa. 

9.30-11.00. Bikaintasuna: aztertutako proiektuen indarguneak 

eztabaidatu eta hobekuntzak aztertzea. 

11.00-11.30. Atsedenaldia - Kafea. 

11.30-13.00. Eragina: aztertutako proiektuen indarguneak 

eztabaidatu eta hobekuntzak aztertzea. 

13.00-14.30. Inplementazioa: aztertutako proiektuen indarguneak 

eztabaidatu eta hobekuntzak aztertzea. 

14.30-15.00. Ondorioak 

 

 

 

 

 

9.00-9.30 1. Erronka Soziala – 2016-2017 Osasuna, Aldaketa 

demografikoa eta ongizatea delakoaren Work Programme-aren 

(WP) aurkezpena. 

9.30-10.15  Proiektua nola prestatu. Topic-aren identifikaziotik 

haren aurkezpen eta ondorengo ebaluaziora.  

10.15-11.30  Proiektua nola idatzi. Proposamen baten 1 atala 

idazteko oinarrizko alderdiak - Bikaintasuna.  

11.30-12.00 Atsedenaldia-Kafea. 

12.00-13.30  Proiektua nola idatzi. Proposamen baten 2 atala 

idazteko oinarrizko alderdiak - Eragina.  

13.30-14.30  Proiektua nola idatzi. Proposamen baten 3 atala 

idazteko oinarrizko alderdiak - Inplementazioa.  

14.30-15.00 Berrikusketa eta ondorioak. 

Hizlariak 

Laura Sesma 

European R&D Consultant. Health European Programmes-en arduraduna 

Zabala Innovation Consulting, S.A. 

Blanca Rodríguez 

ICT European Programmes-en arduraduna 

Zabala Innovation Consulting, S.A. 

 

 


