
OINARRI ARAUTZAILEAK - DATATHON OPEN DATA BIZKAIA 

LEHENENGOA. – XEDEA 

Oinarri hauen xedea hurrengoa da: Lantikek eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatutako “Datathon Open Data 
Bizkaia” izeneko jardueran interesa duten pertsonen edo taldeen parte-hartzea arautzea. 

Datathon erronka software lankidetza garapeneko lehiaketa bat da. Kasu honetan, herritarren 
arazoak konpontzen laguntzeko aplikazio berritzaileak diseinatzean datza. 

Parte-hartu ahal izateko, interesdunek (banaka edo taldeka) parte-hartzeko oinarri hauetan ezarritako 
baldintzak bete beharko dituzte, eta izen-ematea behar bezala bete eta garaiz bidali behar dute, ondoren 
jasotako jarraibideekin bat eginda. 

BIGARRENA. – PARTE-HARTZEKO BALDINTZAK 

Edozein jatorriko hamasei urtetik gorako pertsona guztiek parte ahal izango dute, betiere NAN/IFZ/AIZ edo 
pasaportea, indarrean, edo parte-hartzailearen nortasuna eta adina egiaztatzen duen beste edozein 
dokumentu publiko aurkeztuta. EBko estatu kideen dokumentu publikoak legeztatzetik edo apostillatik 
salbuetsita egongo dira, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko uztailaren 6ko 2016/1191 EBren 
Erregelamenduan ezarritakoaren arabera. Hirugarren estatuen agiri publikoekin batera apostilla aurkeztu 
beharko da, 1961eko urriaren 5eko Hagako XII. Hitzarmenean ezarritakoaren arabera, edo, bestela, 
legeztatuta egon beharko dute. Horri lotuta, antolatzaileek Datathonetik kanpo utziko dituzte beren benetako 
nortasunarekin bat ez datozen datuak dituzten parte-hartzaileak edo eskatutako edozein baldintza betetzen 
ez dutenak. 

Parte-hartzaileek banaka edo taldeka eman ahal izango dute izena, gehienez sei pertsonako taldeetan. 

HIRUGARRENA. – ERRONKA 

Datathon erronka datu irekien bidez Bizkaia eraldatzean datza: Bizkaia bere datu irekien bidez 
eraldatzeko erronka onartuko duzu? Open Data Bizkaia eta beste iturri batzuen datuetan oinarritutako 
aplikazio baten mockupa diseinatuta erantzungo da. 

LAUGARRENA. – ERRONKAREN FASEAK 

Erronka bi fasetan garatuko da: 

Lehenengo fasean, parte-hartzaileek proposamenaren dokumentua (PDF formatuan) aurkeztuko dute, eta 
bertan hurrengoa jasoko da: 

• Azala: taldearen izena eta kideak. 
• Sarrera: Konponbidearen deskribapen laburra da. 
• Proposamenaren funtzionamenduaren deskribapena: konponbidearen funtzionaltasunak, utilitateak 

eta erabilgarritasuna. 
• Erabilitako datuak: gutxienez, Open Data Bizkaiako dataset bat erabili beharko da. 
• Ondorioak: nabarmendutako berrikuntza eta ezaugarriak. 

Proposamena Euskal Autonomia Erkidegoko edozein hizkuntza ofizialetan aurkeztu ahal izango da. 

Bigarren fasean, epaimahaiak zazpi proposamen finalisten aurrehautaketa bat egingo du. Aurrehautatutako 
taldeek azaroaren 14ra arte (12:00ak baino lehen) mockup bat egin ahal izango dute baita teaser bat ere, hau 
da, sustapenerako bideo bat (gehienez ere bi minutu).  

BOSGARRENA. – IZEN-EMATEKO PROZEDURA 

Eskaerak ekitaldiko webgune ofizialean izen-emateko gaitutako galdetegiaren bidez aurkeztu beharko dira. 
Izen-eman ostean, taldeeek mezu elektroniko bat jasoko dute hurrengo urratsen jarraibideekin (proposamena 
bidaltzea). 

SEIGARRENA. – KONPONBIDEAK AURKEZTEKO PROZEDURA 



Taldeek 2022ko urriaren 19ra arte aurkeztu ahal izango dute landu duten konponbidea. Aurkezteko 
prozedura gaituko den gordailuaren bidez egingo da. 

ZAZPIGARRENA. – EPAIMAHAIKO KIDEAK 

Epaimahaia hurrengo kideek osatuko dute: 

• Diego David Álvarez Meaza jauna, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernamendu Onerako eta 
Gardentasunerako Zuzendaritza Nagusiko ataleko burua. 

• Imanol Argüeso Epelde jauna, Eusko Jaurlaritzaren Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saileko 
Herritarrak Hartzeko eta Administrazioa Berritzeko eta Hobetzeko Zuzendaritzaren web 
kudeatzailea. 

• Rosa Mª Río Belver andrea, Euskal Herriko Unibertsitatea irakaslea eta ikertzailea. 
• Ainhoa Franco García de Cortázar andrea, Bilbao.eus-eko teknikari arduraduna, Bilboko Udaletxean. 
• Dae-Jin Lee jauna, Basque Center for Applied Mathematics (BCAM) zentroko ikertzailea, Estatistika 

Aplikatuko ikerketa taldean. 
• Urko Goitia Goikoetxea jauna, Lantik S.A. M.P enpresako zuzendariorde nagusia. 

ZORTZIGARRENA. – BALORAZIO IRIZPIDEAK 

Aurkeztutako konponbideak edo prototipoak baloratzeko, epaileak hurrengo irizpideetan oinarrituko dira: 

Garrantzia 

• Garrantzia erronkarako 
• Garrantzia proposatutako datuen iturrietan 
• Garrantzia arazo edo behar jakin batentzako 
• Proposatutako konponbidearen ahalmena eta sormena 

Datu irekien berrerabilera 

• Ahalmen ekonomikoa eta soziala 
• Elkarreragina beste datu iturri batzuekin (lotura ahalmena) 
• Sortutako bistaratzea 

Helburuarekiko egokitasuna 

• Arazoaren azalpen argia 
• Proposatutako konponbidearen ahalmena eta sormena 
• Produktuaren heldutasuna (aplikazioaren prestakuntza eta erabilgarritasuna) 
• Proposatutako konponbideak onurak eskaintzen ditu 

BEDERATZIGARRENA. – SARIAK 

Bi proposamen onenek sari bana jasoko dute: 

• Lehenengo saria 2.500 euro gordin izango dira. 
• Bigarren saria 1.500 euro gordin izango dira. 

Gainera, aurretik aipatutako saririk irabazten ez duten finalistek (5), 500 euro jasoko dituzte dedikazioa 
eskertzeko. 

HAMARGARRENA. – DATATHOIAREN FINALAREN GARAPENA 

Amaierako ekitaldian talde finalista bakoitzaren teaser bana aurkeztuko da. Teaserra sustapenerako bideo bat 
da, gehienez ere, bi minutukoa izango da eta konponbidearen ezaugarri nabarmenak jasoko ditu. 

Talde finalistak aurrez aurre (Bilbon) edo online (aukeran, aurrez aurre egon ezin badute) bertaratu ahal 
izango dira. Teaser bakoitza ikusi eta gero egon daitezkeen zalantzak argituko dira. 

Ekitaldiaren amaieran irabazleak jakinaraziko dira eta sariak banatuko dira. 



 

HAMAIKAGARRENA. – XEDAPEN GEHIGARRIAK ETA BERMEAK 

Epaileek uste badute ez dagoela baldintzak betetzen dituen proposamenik, erronka esleitu gabe gera daiteke. 
Era berean, antolakuntzak hautagai bat kanporatzeko eskubidea izango du, baldin eta indarrean dagoen 
araudia urratzen badu. 

Parte-hartzailea izango da erronka honetan parte hartzeko bidalitako edukian txertatutako irudi edo testutik 
eratorritako antolakuntzak jasotzen duen edozein erreklamazioren erantzulea, eta antolatzaileei ez die 
kalterik egingo edozein hirugarrenengandik arrazoi horrengatik jaso dezakeen edozein erreklamazioren 
aurrean. 

Parte-hartzaile bakoitzak emandako datuen egiazkotasuna bermatuko dio erakundeari, berme hori bete 
ezean jasotzen duen edozein erreklamaziori erantzunda. 

Oinarri eta/edo bermeetako bat ez betetzeak, erronkako parte-hartzaile bat baztertzea eragin dezake. 

Jardueran parte-hartu nahi duten pertsonek izena eman ahal izango dute webgunean behar bezala 
adierazitako eta argitaratutako data baino lehen. 

Sarien ebazpena amaierako ekitaldian jakinaraziko da eta, era berean, ekitaldiko webgune ofizialean 
argitaratuko da. 

HAMABIGARRENA. – ERANTZUKIZUNA 

Antolakuntzak eskubidea izango du, edozein momentutan, erronkaren oinarriak interpretatzeko eta aldatzeko 
edota bertan behera uzteko edo baliogabetzeko ere, horretarako arrazoitutako kausarik badago. Nolanahi 
ere, konpromisoa hartu du parte-hartzaileei aldatutako oinarriak edo hala badagokio, erronka, osorik, bertan 
behera geratu dela jakinarazteko, antolakuntzaren webguneen bidez. 

Antolakuntza ez da erantzule izango lehiaketaren borondatearekin zerikusirik ez duten matxurek, gainkargek, 
lineen erorketek edo antzeko beste edozein gertakarik lehiakideei eragin diezazkiekeen kalteen aurrean, 
baldin eta webguneetara konektatzea eragozten badute edo saria jasotzean edo horren ondorioz ager 
badaitezke. 

Parte-hartzaileek konpromisoa hartuko dute ematen duten informazioa osorik egoteko, benetakoa izateko 
eta eguneratuta egon dadin. Hala badagokio, antolakuntzak ez du zertan informazio horren egiazkotasuna 
berrikusiko. Hortaz, uko egingo dio balizko akats, ez-egite edo faltsukerien ondoriozko erantzukizunari. 


