
I. ERANSKINA 

«GLOBAL TRAINING» BEKA-PROGRAMAREN OINARRIAK 

I.– Helburua. 

«Global Training» beka-programa Euskal Autonomia Erkidegoko gazteen 
nazioarteko mugikortasuna indartzera bideratuta dago, beren profil akademiko eta 
profesionalarekin bat datozen ekintza eta proiektuak egin ditzaten atzerrian, aldez 
aurretik planifikatutako prestakuntza-plan bati jarraikiz, betiere. Horretarako, Basque 
Trade & Investment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta SPRI – Enpresen 
Garapenerako Euskal Agentziak laguntza ekonomikoak eratu ditu programa hori 
garatzeko gaitasuna duten erakundeei emateko, unibertsitateko titulazioa eta goi-
mailako lanbide-heziketako titulazioa duten eta erakunde horiek hautatu eta prestatu 
dituzten gazteek praktikak egin ditzaten atzerriko enpresa eta erakundeetan programa 
honen araudiaren esparruan. Aipatutako laguntza horien araubidea eranskin honekin 
batera datozen oinarrietan aurki daiteke.  

II.– «Global Training» beken edukia. 

1.– Programako erakunde onuradunek emandako bekek honako hauek hartuko 
dituzte barne:  

a) Prestakuntza-ikastaro bat, derrigorrezkoa bekadun guztientzat, eta 40 eta 60 ordu
bitarteko. Ikastaroaren gutxieneko edukia deialdi honetako II. eranskinean dago jasota. 
Beka ematen duen erakundeak, hau da, laguntza-programaren onuradunak, emango du 
ikastaroa, praktikak hasi aurretik.  

b) Atzerrian praktikak egiteko egonaldi bat, enpresa edo erakunde kolaboratzaile
batean, gutxienez 6 hilabete eta gehienez 12 hilabete iraungo duena. Beka jaso dela 
jakinarazten denetik bi hilabeteko epean hasiko da.  

2.– Dagokion erakundeak beka eman izanaren egiaztagiria egiten duenean jasoko 
da bekadun izaera, eta momentu horretan emango zaio hasiera bekaldiari.  

III.– «Global Training» beken onurak eta mugak. 

1.– Guztira, 500 beka eskainiko dira. 

2.– Programa honen barruko bekadunek honako onura hauek izango dituzte: 

a) 40 eta 60 ordu bitarteko prestakuntza-ikastaroa, dohainik, praktikak hasi aurretik.
Beka eman duen erakundeak antolatu eta ordainduko du. Derrigorrezkoa izango da 
bekadunek ikastaro hori egitea; egingo ez balitz, bekadun izaera galduko litzateke.  

b) 1.500 euroko zuzkidura hilabetean, helmuga-herrialdera joateagatiko gastuak,
mantenu- eta- ostatu-gastuak eta Gizarte Segurantzari egin beharreko kotizazioa 
ordaintzeko, baita, beharrezkoa balitz, bisak lortzeagatik edo txertoak jartzeagatik 
eragindako gastuak ordaintzeko ere. 

c) Erantzukizun zibilari eta istripuei dagozkien arriskuak eta azken horren
bidaia-asistentzia osagarria estaltzea. Erantzukizun zibileko polizak aseguratuak bere 
bekaldiaren garapenean hirugarrenei eragiten dizkien kalteen ondorio ekonomikoak 
estali beharko ditu. 
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Istripu-polizak heriotza, ezintasun iraunkor absolutua, osoa eta partziala 
(baremoaren arabera) estaliko ditu, eta bidaia-asistentzia polizak, aldiz, aseguratuak 
helmuga-herrialdean izan ditzakeen istripu eta/edo gaixotasunak.  

Aipatutako poliza horien eremu geografikoa mundu osokoa izan beharko da. 

3.– Beka emateak eta hartaz gozatzeak ez du inola ere kontratu edo estatutu 
bidezko harremanik ezarriko bekadunaren eta beka eman duen erakundearen, Basque 
Trade & Investment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia), SPRI – Enpresen 
Garapenerako Euskal Agentziaren, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren 
edo praktikak egiten diren enpresa edo erakundeen artean.  

IV.– «Global Training» bekak jasotzeko baldintzak. 

1.– «Global Training» bekak eskuratzeko interesa dutenek honako baldintza hauek 
bete eta egiaztatu beharko dituzte:  

a) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan izatea, eskabideak
aurkezteko epea irekitzen den unea baino gutxienez 12 hilabete lehenagotik edo 
elkarren segidako 5 urtez aurreko 10 urteetan. 

b) Unibertsitateko graduko titulazioa edo goi-mailako Lanbide Heziketako titulazioa
edukitzea. Unibertsitate pribatuetan eta/edo atzerrian lortutako tituluak onartuko dira, 
betiere, eskaeraren epea bukatzean dagokion agintaritzak homologatu baditu.  

c) Praktikak egingo diren enpresak edo erakundeak eskatzen duen profilera
egokitzea. 

d) 2021eko urtarrilaren 1ean, 31 urte bete gabe izatea.

e) Ingeles-maila ona izatea. B2 maila hartuko da erreferentziatzat
unibertsitate-irakaskuntza ofizialetako graduko titulazioen kasuan, eta, aldiz, B1 maila 
goi-mailako Lanbide Heziketako titulazioen kasuan. Ingeles-maila egiaztatzeko, 
ezagutza-maila neurtuko duen ahozko eta idatzizko proba bat egingo da, hautagaiak 
bere ingeles-maila bermatzen duen egiaztagiri homologaturik ez baldin badu.  

f) Beka normaltasunez garatzea eragozten duen gaixotasunik edo muga fisiko edo
psikikorik ez izatea; edo beka onartzeko orduan ez izatea eguneroko bizitzako jarduerak 
mugatzen dituen patologiarik. 

g) Unibertsitate-tituludunentzako antzeko prestakuntza helburua duen beste
edozein laguntza jaso ez izana, baldin eta, laguntza horren bidez, nazioarteko erakunde 
edo enpresetan 6 hilabetez edo epe luzeagoz praktikak egin badira atzerrian. Bereziki, 
beka hauetaz baliatzea ez da bateragarria honako beka hauen onuradun izatearekin: 
Global Training bekak, ICEX bekak, beste autonomia-erkidego batzuenak, merkataritza-
ganberenak, EBko Merkataritza Sustatzeko Erakundeenak edo antzeko beste erakunde 
batzuenak. 

h) Salbuespen gisa, 2020an COVID 19aren pandemiagatik bekak bertan behera
geratu eta gero, edizio honetan berriz aurkeztu ahal izango dira 2019an Global Training 
beka bat lortutako onuradunak, hurrengo kasu hauetako batean baldin badaude: 

– Beka bertan behera geratu zen helmugako herrialdera irten urretik edo atzerrian 
3 hilabete (egonaldiaren % 50, programaren aurrekontuaren kargura) egon baino lehen. 
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– Atzerrian 3 hilabete baino gehiago eta 4,5 hilabete baino gutxiago (egonaldiaren 
% 75, programaren aurrekontuaren kargura) egon eta gero, beka ematen duen 
erakundeak, Basque Trade & Investment-ekin (Nazioartekotze Euskal Agentzia) ados 
jarrita, hautagaiak bekari probetxua ateratzeko arrazoi objektiboak daudela erabakitzea, 
deialdi honetara berriz aurkezteko salbuespena justifikatuz. 

Edonola ere, deialdi honetara berriz aurkezteko aukerak ez dio hautagaiari, inolaz 
ere, plaza ziurtatuko. Horrela, hautaketa-prozesuan berriz parte hartu eta eskatutako 
baldintza guztiak bete beharko ditu. 

i) Ezin izango dira berriz aurkeztu, aurreko atalean deskribatutako baldintzak 
betetzen badituzte ere, 2019ko Global Training programaren beken entitate 
arduradunen bati oraindik dirua itzuli behar dioten hautagaiak. 

j) Indarrean dauden xedapenek ezarritako zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak beteta izatea.  

k) Oinarri hauen bitartez araututako beketarako aukerarik ez dute izango 
eskabidea egiten duten pertsona hauek: bekak edo dirulaguntza publikoak eskuratzea 
eragozten duen zehapen administratibo edo penalen bat dutenek, edo horretarako 
legezko debekurik dutenek, sexu-diskriminazioaren ondoriozko debekuak barne, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen azken 
xedapenetatik seigarrenean xedaturikoari jarraikiz.  

l) Ezin izango dira onuradun izan Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 
Lege Orokorraren 13. artikuluan zehazten diren inguruabarretako batean dauden 
pertsonak. 

2.– Honako hau egin beharko da beka eman duen erakundeari aurreko 
atalean jasotako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko:  

a) Jaiotegunaren egiaztagiria (NAN, jaiotza-agiria edo jaiotzaren dokumentu fede-
emailea).  

b) Curriculum vitaea. 

c) Administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duela ziurtatzen duen 
agiria, artikulu honetan zehaztutakoarekin bat etorriz. 

d) Bekadunak dagokion titulazioa –eta, hala badagokio, homologazioa– duela 
ziurtatzen duten egiaztagiriak, eskumena duen instantziak emandakoa.  

e) Eskatutako hizkuntzaren egiaztagiria, gehienez ere 4 urteko antzinatasuna 
izango duena. Halakorik izan ezean, hizkuntza-maila egiaztatzeko egingo den ahozko 
eta idatzizko probaren emaitza aurkeztu beharko da. 

f) Bekadunaren zeregin eta betebeharrak behar bezala burutzeko eragotz lezakeen 
gaixotasunik ez duela zehaztuko duen mediku-egiaztagiria. 

g) Erantzukizunpeko adierazpena: 

– Antzeko beka baten onuraduna ez izatea, artikulu honetan xedatutakoarekin bat. 

– Dirulaguntzak itzultzeko betebeharrak ordainduta izatea. 

– Zerga-betebeharrak egunean izatea. 
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3.– Hautagaia praktikak egingo diren enpresak edo erakundeak eskatutako profilera 
egokitzen dela egiaztatzeari dagokionez, Hautaketa Epaimahaiarekin elkarrizketa bat 
egin beharko da egokitzapen-maila balioesteko. 

V.– «Global Training» beketarako hautagaiak aukeratzeko prozesua. 

1.- Bekaren eskaera egiten denean, oinarri hauetan xedatutakoa onartzen da. 

2.– Beketarako hautagai bakoitzak eskari bakarra aurkeztu ahal izango du 
programako entitate onuradunen batean. Betebehar hori betetzen dela egiaztatzeko, 
Basque Trade & Investment (Nazioartekotze Euskal Agentzia) SPRIren sozietate filialak 
erakunde kolaboratzaile guztietan aurkeztutako eskaerak egiaztatuko ditu. Hautagairen 
batek eskaera bat baino gehiago aurkeztu badu, hautaketa-prozesutik kanpo geratuko 
da.  

3.– Bekak ematen dituzten erakundeek egingo dute hautaketa, 
jarraian deskribatutako prozesua oinarri hartuta:  

a) Dagokion beka-programaren deialdi publikoa. Bertan, honako hauek jasoko dira:
proposatutako beka-kopurua eta beka bakoitzaren profila eta helmuga. Gainera, 
gutxienez hilabete bateko epea aurreikusiko du, lehen aldiz iragartzen denetik 
zenbatzen hasita, eskaerak formalizatzeko eta aurreko IV. atalean aipatutako 
egiaztagiriak aurkezteko.  

b) Eskatutako dokumentazio guztia aurkeztu dela egiaztatzea, eta, hala ez bada,
interesatuei dokumentazio hori hamar eguneko gutxieneko epean aurkezteko eskatzea. 

c) Curriculum Vitaea aztertuko da eta titulazioa, prestakuntza osagarria eta
esperientzia edo egindako praktikak baloratuko dira. Azken horretarako, berdintasun, 
meritu- eta gaitasun-irizpide orokorrak erabiliko dira.  

d) Ingeles-proba edo dagokion B2 edo B1 mailako titulua izatea. Titulu horrek ezingo
du 4 urtetik gorako antzinakotasuna izan. 

e) Hautaketa Epaimahaiarekin elkarrizketa izatea, hark balora dezan hautagaiak
praktikak egingo diren kanpoko enpresak edo organismoak eskatutako profilari zein 
neurritan egokitzen zaizkion.  

f) Hautaketa Epaimahai bakoitzak beka-deialdia egin duen erakundeko kide bi
izango ditu gutxienez. Lankidetza-programan parte hartzen duten erakundeei 
dagokienez, elkarrizketa bakoitzean gutxienez lankidetzan ari diren bi erakundetako 
ordezkariak egon beharko dira. Horrez gain, SPRIren sozietate filiala den Basque Trade 
& Invesment-en (Nazioartekotze Euskal Agentzia) ordezkari bat egon ahal izango da.  

4.– Hautaketa-prozesua amaitutakoan, deialdia egin duen erakundeak dagokion 
beken esleipen-agiria emango du. Bertan honako hauek jasoko dira: helmuga-
herrialdea, praktikak egingo diren enpresa edo erakundea, praktiken iraupena, egin 
beharreko zereginak eta praktika-egonaldia behar bezala garatu dadin adierazgarritzat 
jotzen den beste edozein gai. Praktika-egonaldia bekaren esleipena jakinarazi eta bi 
hilabeteko epean hasiko da.  

5.– Bekaren esleipen-agiriaren berri emango zaie aukeratu diren hautagaiei. 
Deialdia egin duen erakunde bakoitzak prozesuan parte hartu dutenen zerrenda 
orokorra argitaratuko du, eta bertan adieraziko da aukeratuak izan diren edo ez. 

6.– Aldaketak esleitutako bekaren baldintzetan. 
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a) Eman dioten beka gauzatzeko, funtsezkoa izango da bekadunak herrialde 
bakoitzak eskatutako bisatuak edo baimenak lortzea. Bisatu edo baimen horiek lortzea 
ezinezkoa dela ikusiz gero, erakunde arduradunak praktika beste herrialde batean 
egiteko aukera eskaini ahal izango dio bekadunari. 

b) Bekaren arduraduna den erakunde, enpresa edo organismoari egotzi ahal 
zaizkion arrazoiengatik edo helmuga-herrialdeko segurtasunean aldaketa edo mehatxu 
larria egoteagatik beka garatzeko baldintzak arriskuan egonez gero, Basque Trade & 
Investment-ek (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta/edo SPRI – Enpresen 
Garapenerako Euskal Agentziak beken arduradunak diren erakundeei agindu ahal diete 
kaltetutako pertsonen helmuga-herrialdea aldi baterako edo betirako aldatzea. 
Salbuespen gisa, bekadunari esleitutako herrialde berria Euskadin egon daiteke, 
telelana ere egiteko aukera egonda. 

c) Ohiz kanpoko kasuetan, aurreko ataletan deskribatutako egoeretan dauden 
bekadunei beste helmuga-herrialde bat aurkitzeko aukerarik ez badago eta telelan 
modalitatearekin lanak egiteko aukerarik ez badago, beken arduradunak diren 
erakundeek, Basque Trade & Investment (Nazioartekotze Euskal Agentzia) eta SPRI – 
Enpresen Garapenerako Euskal Agentziarekin ados jarrita, beka bertan behera utzi 
dezakete amaierarako zehaztutako data baino lehen. 

VII.– «Global Training» bekaren onuradunaren betebeharrak. 

«Global Training» programako beka baten onuradunak honako betebehar hauek 
ditu: 

a) Emandako beka onartzea. Ildo horretan, bekaren esleipenaren jakinarazpen-
egunetik zenbatzen hasita 15 egun naturaleko epean eskatzaileak berariaz eta idatziz 
uko egiten ez badio bekari, behin betiko onartu duela ulertuko da.  

b) Helmuga-herrialdean praktikak egiten hasi aurretik emango den
prestakuntza-ikastarora joatea. 

c) Praktikak eskaini dizkion enpresak edo erakundeak agindutako zereginak
gauzatzea, betiere aldez aurretik itundutako lanerako planaren esparruan. 

d) Beka ematen duen erakundeak praktiken garapenari buruz eskatzen dizkion
txostenak egitea eta bidaltzea hiru hilean behin. 

e) Helmuga-herrialdera iristean kontsulatuan edo enbaxadan erregistratzea, bekak
irauten duen bitartean bere bizitokia finka dezan. 

f) Egindako lanari buruz beka ematen duen erakundeak ezartzen dituen
ebaluazioetan parte hartzea. SPRIren sozietate filiala den Basque Trade & Invesment-
eko (Nazioartekotze Euskal Agentzia) ordezkari batek ebaluazio horietan parte hartu 
dezake.  

g) Bekak dirauen bitartean ordaindutako beste jarduerarik ez egitea.

h) Bekari uko egiten bazaio edo VI. artikuluko c) atalean deskribatutako kasuan
egonez gero, jasotako gehiegizko zenbatekoak itzultzea. 

Itzuli behar den zenbatekoa kalkulatzeko, bekaren xede izan den praktikaren 
egonaldirako aurreikusitako iraupen-epearen eta praktika hori estaltzeko esleitutako 
diru-zuzkiduraren artean dagoen erlazio proportzionala zehaztuko da, eta jasotako 
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zenbatekoa emandako egonaldiari dagokiona baino handiagoa bada, jasotako 
gehiegizko kopurua itzuli beharko zaio beka eman duen erakundeari. 

i) Beken erakunde arduradunek zehaztutako gidalerroei jarraituz, bizitokia ez 
dagoen herrialdeetara egindako bidaien berri eman beharko da, bidaiaren arrazoiak 
praktikarekin lotutakoak zein pertsonalak izanda ere, aseguru-poliza gaurkotu eta 
estaldura bermatu ahal izateko. Basque Trade & Investment-ek (Nazioartekotze Euskal 
Agentzia) eta/edo SPRI – Enpresen Garapenerako Euskal Agentziak herrialde edo 
eskualde bat arriskutsua dela egiaztatzen badu, bekadunen nazioarteko mugikortasuna 
mugatu ahal izango da. 

j) Laguntzei emandako helburuaren fiskalizazio-funtzioak betetzeko, Kontrol 
Ekonomikoko Bulegoak eta Herri Kontuen Euskal Epaitegiak eskatzen dioten informazio 
guztiak ematea.  

k) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 14. artikuluan 
ezarritako gainerako betebeharrak betetzea.  

VIII.– Bekak ematen dituzten erakundeen betebeharrak bekadunei dagokienez. 

«Global Training» beka-programan parte hartzen duten beka-emaileak arduratuko 
dira III. atalean azaltzen diren onurak erabat betetzeaz eta, horri jarraikiz, honako 
betebehar hauek izango dituzte:  

a) Bekadunari prestakuntza ematea praktikak egiteko egonaldia hasi aurretik.

b) Atzerriko praktikak garatuko diren enpresekin edo erakundeekin lankidetza-
hitzarmen espezifikoak formalizatzea. Hitzarmen horietan, bekadunak praktika 
garatzeko beharrezkoak diren baldintza materialak eta teknikoak ezarriko dira, esate 
baterako, praktika egingo den lekua, iraupena, adostutako lanerako plana eta 
funtsezkotzat hartzen den gai oro.  

c) Aseguru-poliza kontratatzea, gaixotasun- eta istripu-arriskuak ez ezik,
aberriratze-gastuak eta hirugarrenekiko erantzukizun zibila ere estaliko dizkiona 
bekadunari.  

d) Bekaren diru-zuzkidura ordaintzea honako ordainketa-araubide honen arabera:

1) Lehenengo ordainketa: emandako bekaren diru-zuzkiduraren % 50 praktikaren
egonaldia hasi aurretik. 

2) Bigarren ordainketa: bekaren diru-zuzkiduraren % 40 praktikaren egonaldiaren
iraupenaren erdia betetzen den hilean. 

3) Hirugarren eta azken ordainketa: geratzen den zenbatekoa, behin praktikak
egiteko egonaldia bukatuta, betiere bekadunak eta beka jaso duen erakundeak edo 
enpresak aurkeztu beharreko azken balantzeari buruzko txostenak jaso ondoren. 

IX.– Bekadun izaera galtzea eta dirua itzultzea 

Bekadun izaera azkendu daiteke programa amaitzeagatik edo, bestela, honako 
arrazoiren batengatik:  

a) Bekadunak uko egitea. 

b) Beka bertan behera geratzea, VI. artikuluko c) atalean xedatutakoa betez gero. 
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c) Justifikaziorik gabe helmuga-herrialdera joan aurreko prestakuntza-ikastarora 
birritan edo gehiagotan ez joatea. 

d) VI. artikuluaren arabera helmuga-herialdean izandako aldaketak ez onartzea. 

e) VII. artikuluko i) atalaren arabera mugikortasunean ezarritako mugak ez 
onartzea. 

f) Dirulaguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 37. artikuluan 
edo Euskal Autonomia Erkidegoko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 
testu bateginaren 53.1 artikuluan jasotako egoeraren bat gertatzea.  
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