
 

OGP EUSKADI 2021-2024 PLAN BERRIKO KONPROMISO-ILDOAK ZEHAZTEKO IRIZPIDEAK ETA LAN-MODUA  

FORO ERREGULARRAREN ESKARIARI ERANTZUNEZ  

Oro har, inprimaki irekiaren bitartez jasotako herritarren proposamenak aztertu ostean (horiek OGP Euskadiren webgunean argitaratutako dokumentuan 

jasotzen dira: Foro Irekiaren emaitzak: plan berria eta talde sustatzailea (XLSX, 123 KB) ), honako irizpide hauek erabili dira partaidetza-saioetan 

bideragarritasun-azterketa egin behar zaien ekintza-ildoak zehazteko: 

 Formulario irekian jarduketa-esparruari herritarrek emandako lehentasuna eta horren gainean jasotako proposamen kopurua. Datuak labur jasota 

daude I. eranskinean. Kontuan hartu behar da proposamen bakoitzaren garapen-maila oso mugatua dela 

 Talde sustatzaileko entitateen proposamenak, azaldutako herritar-lehentasunen gainean. Datuak labur jasota daude II. eranskinean. Aurrerapena 

da jasotako herritarren proposamenak zehaztu ahal izateari begira. 

 COVID-19. Herritarren lehentasunezko esparru nagusietako bat izaki, konpromisoetako batek pandemiaren kudeaketari lotuta egon behar duela 

erabaki da. 

 Bideragarritasuna. Lehen hautaketa batean, ulertu zen Foro Erregularrarekin kontrastatzeko aukeratu behar zirela, hasiera batean, teknikoki 

bideragarritzat jotzen ziren eta arrazoizko irismena zuten proposamenak, bete ezin ziren itxaropenak ez sortzeko. 

 Zehaztasun eta irismen mugatua. Egiteke dagoen fasean irismena, aurreikusitako emaitzak, baliabideak, mugarriak eta abar egiazki mugatuko diren 

arren, uste zen ekintza-ildo zehatzak proposatu behar zirela kodiseinuaren partaidetza-prozesua gutxieneko efikaziarekin abiarazi ahal izateko, 

kontuan hartuta ezin izango dela kosorkuntzako bilera presentzialik egin. 

 Lidergo instituzionala duten proposamenak. Euskadi Gobernu Irekiaren aldeko Nazioarteko Aliantzan sartzeak erakundearteko lankidetzarako 

konpromisoa zekarren berarekin, ekin beharreko ekintza-ildoetan, eskura jarritako baliabideetan eta egin beharreko bidean, lortutako emaitza eta 

aurrerapenen arabera. Horretarako, Ekintza Planean jaso beharreko konpromiso guztietan lidergoa eta kolidergoa banatu egin behar dira. Hortik 

sortzen dira talde sustatzaileko erakundeek beren gain hartutako lidergoak, 3. eranskinean ageri diren jarduketa-ildo posibleak aztertzen hasteko. 

 Zeharkakotasuna. Uste da herritarren zenbait lehentasun zeharka txertatu behar direla hautatutako ekintza-ildoetan, hala nola genero-ikuspegia, edo 

Garapen Jasangarriko Helburuekiko lotura; hortaz, gure iritzian, ez dira hautaketatik kanpo utzi. 

 Gobernu irekiaren zenbait osagai askotariko modutan jorratzea: gardentasuna, herritarren parte-hartzea, lankidetza eta pertsona zuzenak izatea 

 Politika sektorial publikoren bat jorratzea, non eragile sektorial publikoek eta herritarrek parte hartuko duten. 

 2018-2020 Planeko konpromisoei ez zaie jarraipenik ematen, baina aurreko konpromisoetan hautemandako arazo, urritasun edo beharrak jorratzen 

dira, aurreko Planean garatutakoaren inpaktua handitzeko. 

https://www.ogp.euskadi.eus/contenidos/noticia/ogp_2020_07_13_nuevoplan/eu_def/adjuntos/Resultados_foro_abierto_nuevo_plan.xlsx


 

 Edozelan ere, onartzen da Planean sartuko diren konpromisoekin malgu jokatuko dela, uste baita hasiera batean proposatutako jarduketa-ildoek 

antzekoak edo desberdinak diren beste ildo batzuk ekar ditzaketela hurrengo fasean abiaraziko den kodiseinu-prozesuan. 

Partaidetzaz jorratuko diren hurrengo lanak 

 Konpromiso-ildo bakoitzeko arduradunek modu irekian parte hartzea eskaintzen die eragile instituzionalei eta herritarrei, konpromisoaren 

kodiseinurako taldea eratzeko  

o Foro Erregularreko kideek egoki iruditzen zaizkien taldeetan parte har dezakete 

o Herritarren parte-hartze handiagoa izango da era irekian, ekintza-esparrua zein den 

o Lanen aurrerapenaren kontrastea eta horiei ekarpenak egiteko aurkeztuko zaio Foro Erregularrari 

 Konpromisoko kodiseinurako taldearen lana: 

o Konpromisoaren oinarrizko elementuak aztertzea 

 Ebatzi nahi den arazo ekonomiko, sozial, politiko edo ingurumenekoa 

 Arazo horren egungo egoera Euskadin (datu adierazgarriren bat) 

 Konpromisoarekin lortu nahi den helburu orokorra eta espero diren produktu eta emaitzak 

 OGP balio esanguratsuenak (gardentasuna, parte-hartze publikoa eta gizarteratzea, kontuak ematea, gardentasunerako teknologia 

eta berrikuntza, parte-hartze publikorako teknologia eta berrikuntza, kontuak emateko teknologia eta berrikuntza) 

o Elementu operatiboen definizioa eta konpromisoaren gobernantza 

 Aurrekontu-baliabideak, giza baliabideak, denbora eta gizarte zibilaren ekarpen beharrezkoa 

 Mugarriak (datak eta arduradunak) 

 Bideragarri egingo duten elementuak (mehatxuak, arrisku-kontrola…) 

 Konpromiso-taldearen osaera 

 Parte hartzeko eskatuko zaien kideak 

 Konpromiso taldearekin lankidetzan garatuko diren lanak 

o Beharrezkoa dena, eta zeharkako elementuak, berriro orientatu eta definitzea 

 Konpromisoaren behin betiko izenburua, edo bideraezina izateagatik ezabatzea, edo hasierako proposamena aldatzea 

 Zeharkako gaiak nola jorratu: genero-ikuspegia, garapen jasangarrirako helburuak 

o Konpromiso-fitxa betetzea, ondoren foro irekian kontrastatuko dena 

 OGP ereduaren arabera 

 Herritarrentzako bertsio ulergarrian 



 

 

 Modu paraleloan, eta Foro Erregularraren esparruan, Tokiko Gobernu Irekiaren Ikuspegi Estrategikoa landuko da: ekintza-planaren ekinbideen 

norabidea. Politika-printzipioetan oinarritu beharko da, epe luzerako emaitzak sustatu beharko ditu, eta epe ertaineko emaitzak identifikatu 

o Zein den epe luzerako ikuspegia Euskadiko gobernu irekirako 

o Zer lorpen egin den, orain arte, gobernu irekiaren arloan  

o Gobernu irekiaren arloko zer erronka edo aukera-esparruri erantzun nahi zaien Euskadin 

o Zein diren epe ertainean lortu nahi diren gobernu irekiko helburuak  

o Nola laguntzen duen ekintza-planak Gobernu Irekiaren Ikuspegi Estrategikoa lortzen 

o Zein diren OGPren ekintza-plana ezartzeko erakunde arduradunak, erakundearteko koordinaziorako hitzarmenak. 

o Zer espazio mota erabili edo sortu diren gobernuaren eta gizarte zibilaren arteko lankidetza sustatzeko, kosorkuntzarako eta ekintza-plana 

ezartzeko. Espazio birtual eta presentzialak barne hartzen dira. 

o Zer neurri hartu ziren espazio horietan partaideen aniztasuna bermatzeko (talde zaurgarri edo baztertuak barne) 

o Nork hartu zuen parte espazio horietan. Aipatu kosorkuntza-prozesuan parte hartu zuten talde motak (adibidez, sektore publikoko agentziak, 

gizarte zibila eta erakunde komunitarioak). 

o Ekintza-planaren ezarpenean, nola jarraituko dute lankidetzan gobernuko eta gobernuz kanpoko eragileek? Lehen ekintza-planean ezarritako 

gobernantza-eredua berrikusiko da eta bigarren planekoa azalduko da. 

o Planerako zer monitorizazio-erakunde independente identifikatu den. Deskribatu eta adierazi harremanetarako datuak. 

o Zer jarduera mota ezarri den, konpromisoen ezarpenean izandako aurrerapenak eragileekin eztabaidatzeko 

o Zer mekanismo dauden ezarpenaz arduratzen diren erakundeei egindako aurrerapenei buruzko kontsultak egiteko 

o Nola partekatuko diren monitorizazioaren emaitzak publikoarekin 

 

 Kontraste-foro irekia (ekainean) 

 

 

  



 

 

1. ERANSKINA- HERRITARREN LEHENTASUNAK, FORMULARIO IREKIAREN ARABERA 

 



 



 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

2. ERANSKINA- TALDE SUSTATZAILEKO ERAKUNDEEN PROPOSAMENAK HERRITARREN LEHENTASUNEN GAINEAN, 

FORMULARIO IREKIAREN ARABERA 

 



 

 



 

 



 

 

  



 

 

3. ERANSKINA- 2021-2024 PLANEAN JASO BEHARREKO KONPROMISO-ILDOAK ZEHAZTEKO FASERAKO ONARTUTAKO 

LIDERGOAK 

 


