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DIRU-LAGUNTZEN PROGRAMEI BURUZKO EBALUAKETA 2015 

 

 

EKONOMIAREN GARAPENA ETA LEHIAKORTASUNA 

 

1. Animalien ongizatea. 

2. Nekazaritza-ekoizleen elkarteak eta haien batasunak. 

3. Nekazaritza-sektoreko lanbide-elkarteak (ELKARTEAK programa). 

4. Izaera sindikala duten nekazaritzako erakunde profesionalak. 

5. Erremolatxa -eta patata- ustiategientzako minimis diru-laguntzak. 

6. ITSASPEN laguntza-programa. 

7. Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuen garapena eta dibertsifikazio 

ekonomikorako laguntzak. 

8. Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak sustatu eta garatzeko laguntzak. 

9. Nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak 

diruz laguntzea. 

10. Diru-laguntzak EAE-ko arrantza sektorea ustiatu eta garatzeko azpiegituren 

lehiakortasuna hobetzeko, arrantza sektoreen kudeaketa arrazional eta iraunkorrari 

eutsita. 

11. Gaitzeko beka programa Pasaia, Ondarroa eta Bermeoko zentroetan. 

12. Arrantza sektoreko elkarte profesionalak (ELKARTEAK Programa). 

13. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektorean 

oinarrizko ikerketa, ikerketa industriala eta garapen esperimentala babesteko programa. 

14. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektoreko arlo 

zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaile eta teknologo gazteak prestatzeko 

laguntzen programa. 

15. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektorean 

zerbitzu-antolaketaren arloko berrikuntza-proiektuak babesteko programa. 

16. Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektorean 

prozesuen arloko berrikuntza-proiektuak babesteko programa. 

17. LEHIATU BERRIA programa. 

18. LEHIATU SUSTAPENA programa. 

19. Fruta eta barazki ekoizleen erakundeak. 

20. Hirugarren herrialdeetan ardoa promozionatzeko MAB programa. 

21. MAB-Ardoa inbertsioa programa. 
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22. M03 NEURRIA: Nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideak. 

23. Nekazaritzako elikagaien sektoreko elkarte profesionalak (ELKARTEAK Programa). 

24. HIRIGUNE - hiri merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko zonako 

estrategiak sustatzera bideratutako laguntza-programa. 

25. Merkataritza saltokien modernizazioa bultzatzeko programa. 

26. Merkataritzako bulego teknikoetarako laguntzak. 

27. Merkataritza banaketaren dinamizatzaileen (bekadunak) prestakuntzarako laguntza 

programa. 

28. Ezagutza, berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera 

bideratutako laguntzak (dibulgatibak). 

29. GAUZATU INDUSTRIA programa. 

30. BIDERATU BERRIA programa. 

31. INDARTU programa. 

32. Nazioartekotze bekak. 

33. Global Training bekak. 

34. Global Lehian. 

35. ELKARTZEN. 

36. KLUSTER programa. 

37. AURREKLUSTER programa. 

38. INTERLEHIAN programa. 

39. LANDHOME 

40. GAITEK programa. 

41. ETORGAI programa. 

42. ELKARTEK programa. 

43. EMAITEK PLUS programa. 

44. BERRIKERTU programa. 

45. Lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzen programa   

46. Turismo enpresen lehiakortasuna modernizatzen eta hobetzen laguntzeko programa 

47. GAUZATU-TURISMO programa. 
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1.- Izenburua 

ANIMALIEN ONGIZATEA 

 

2.- Araua 

100/2012 Dekretua, maiatzaren 29koa, Euskal Autonomia Erkidegoko esnetarako behien 

abeltzaintza-ustiategietan abereen ongizatea hobetzeko laguntzei buruzkoa. 2015. urterako 

laguntzen deialdia egin zen Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunerako sailburuak 2015eko 

uztailaren 29ean eman zuen Aginduaren bidez. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Instalazioetan ekoizpenerako neurri eta metodo egokiak jar daitezela sustatzea, araubide 

europarrak agintzen dituen baldintzak betetzeko eta animaliek ustiategietan izan behar duten 

ongizatearen gaineko eskakizunak inplementatzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Horretarako deialdia egiten den laugarren urtean, 236 onuradun izan dira, eta, guztira, 

500.000,00 € eman dira laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

NEKAZARITZA-EKOIZLEEN ELKARTEAK ETA HAIEN BATASUNAK 

 

2.- Araua 

13/2004 Dekretua, urtarrilaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta 

horien Batasunei buruzkoa. Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunerako sailburuak 2015eko 

irailaren 30ean emandako Aginduaren bidez deitua izan da 2015. urterako.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua da egituratze produktiboa eta komertziala lortzea, Nekazaritzako 

Ekoizleen Elkarteen bidez.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Lehen aipatutako Dekretuaren bidez, NEEak Nekazari-Ekoizle elkarteak –erregistratzeko/ 

onartzeko araualdia ezarri zen; 2015ean zehar 3 onuradun bildu dira, eta 232.695,54 €ko 

laguntzak eman dira, funts propioen kargura. 2 onuradun berrien kasuetan, laguntzak FEADER 

funtsekin osaturik izan dira. 
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1.- Izenburua 

NEKAZARITZA-SEKTOREKO LANBIDE-ELKARTEAK (ELKARTEAK PROGRAMA) 

 

2.- Araua 

233/2011 Dekretua, azaroaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta 

elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako 

laguntzei buruzkoa, 2015eko urriaren 14ko Aginduaren bidez deituak 2015. urterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Nekazaritzako elkarte profesionalen eta enpresa-elkarteen jarduerak eta ekimenak sustatzen 

dira, haien interesen ordezkapena eta defentsa bideratzeko nekazaritza sektoreko jarduerak 

betetzeko baldintzak hobetzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Laguntzen ildo hau urte bat baino gehiagotan izan da indarrean, eta egiaztatu da finkatu egin 

dela nekazaritza eta abeltzaintzako sektoreetako egitura jakin batzuetan. Nagusiki, elkarte 

profesionalek egindako lanaren bidez gertatu da hori. Testu berri bat eman zitzaion arauari 

2011. urtean, eta laguntzen deialdia egin da 2015. urterako.  

 

Elkarte horiek lankidetza estuan dihardute aspaldian jarduera jakinak aurrera eramateko, eta 

laguntza handia ematen dute sektore jakinetan krisi-garaian hartu behar diren neurri 

garrantzitsuak ezartzeko. Guztira 21 espediente izapidetu dira 2015. urtean Nekazaritza eta 

Abeltzaintzaren arloan, eta 474.999,96 € bideratu dira horretarako. 
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1.- Izenburua 

IZAERA SINDIKALA DUTEN NEKAZARITZAKO ERAKUNDE PROFESIONALAK 

 

2.- Araua 

Agindua, 2015eko urriaren 14koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunerako 

sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan izaera sindikala duten Nekazaritzako Erakunde 

Profesionalentzako 2015eko ekitaldirako laguntzetarako deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Izaera sindikala duten nekazaritzako erakunde profesionalek Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorrarekin egiten duten elkarrizketa soziala bideratzeko lanak laguntzen dira. 

Elkarrizketarako sortu diren foroetan gauzatzen dira lan horiek, euskal nekazaritza-sektoreari 

eragiten dioten gaiak lantzeko.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Euskal Landa Ingurunea Garatzeko 1997-2000 Euskal Plana onartu ondoren, eragile ekonomiko 

eta sozialekin elkarrizketan aritzeko foro batzuk sortu dira. Foro horiek sortzeko baldintza izan 

da izaera sindikala duten nekazaritza-elkarte profesionalei laguntzak emateko irizpideak 

berritzea. Hori horrela, administrazioarekin egiten dituzten elkarrizketa-jarduerek osatzen dute 

elkarte horiei laguntza emateko aintzat hartu behar den irizpideetako bat, haien bertaratzea eta 

partaidetza bultzatzeko. Aurten, sektorean dauden 5 elkarte profesionalei dagozkien 

espedienteak izapidetu dira, eta laguntzen zenbatekoa 201.000,00 €-koa izan da. 
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1.- Izenburua 

ERREMOLATXA-ETA PATATA-USTIATEGIENTZAKO MINIMIS DIRU-LAGUNTZAK 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, 2015eko urteari dagokionez, minimis erregimenaren barruan, EAEko 

nekazaritzako ustiategi batzuentzako laguntzak ezartzen dituena.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honek nekazal-jarduera jakin bat mantentzea helburua du; hazitarako  zein 

kontsumorako patata eta azukre-remolatxa ekoizten duten ustiategiak laguntzeko; haien 

merkatu-kokapena hobetzearren, produktu horien merkatuen liberalizazio-transizioa burutu arte. 

 

4.- Lortutako Emaitzak eta Eragina Gizartean 

Lehen aipatutako Aginduaren bidez, 2015 urterako laguntza-lerro berri bat ezarri zen, nekazal-

jarduera jakin bat mantentzeagatik. Horren harira, aurtengo urtaldian 224 ustiategien 

espedienteak kudeatu dira, eta diru-laguntzen zenbatekoa 795.835,00€koa izan da. 
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1.- Izenburua 

ITSASPEN LAGUNTZA-PROGRAMA 

 

2.- Arau erregulatzailea  

22/2012 Dekretua, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak 

garatzeko eta bultzatzeko laguntzak arautzen dituena. 

 

Agindua, 2015eko ekainaren 24koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak garatzeko eta bultzatzeko laguntzen 2015eko 

deialdia egiten duena, otsailaren 21eko 22/2012 Dekretuaren babesean. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza-programa honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak 

garatzeko eta bultzatzeko jarduera eta inbertsioak finantzatzera bideratutako laguntza 

ekonomikoak ematea, eremuotako oinarrizko zerbitzuak eta herritarren bizi-kalitatea hobetuta eta 

kostaldeko herriak biziberritzen, berritzen eta garatzen lagunduko duten jarduera ekonomiko 

berriak sortuta. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Guztira 76 eskaera aurkeztu ziren eta, lehen aipatu dugun 2015eko ekainaren 24ko Aginduaren 

babespean, 59 proiektuk aldeko ebazpena izan dute. 

 

1.753.894,99 euro eman dira, funtsean, eremuko garapen ekonomikorako eta bizi-kalitatea 

hobetzeko. 

 

Aurrekontu-memorian jasotako guztizko aurreikuspenei dagokienez, espero ziren emaitzak ia lortu 

direla esan dezakegu; halaxe ikus daiteke jarraian dagoen koadroan, magnitudeen zutabeari 

erreparatuta, aurreikusitakoa eta azkenean babestutakoaren arteko konparazioarekin.  

 

2015 

 

HELBURUA  

ITSASERTZAREN ARDATZA 

 

1. ITSASERTZEKO EREMUEN GIZARTE- ETA 

EKONOMIA-ARLOETAKO BIZIBERRITZEA  

 

 

Magnitudeak 

(aurreikusitakoa/

egindakoa) 

EKINTZA 1. ITSASERTZEKO EREMUAK GARATZEKO ETA 

BULTZATZEKO LAGUNTZEN ILDOA 

 

ADIERAZLEAK 

 

Itsasertzeko ekonomiarako eta herritarrentzako oinarrizko 

zerbitzuak ezartzeko jardunen kop. 

Itsasertzeko ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko 

jardunen kop. 

    15/13 

 

      5/6 

 



 
 

 

 

 

9 

Itsasoarekin lotutako ekimen turistiko iraunkorrak sortzeko 

eta garatzeko jardunen kop. 

Enpresak sortzeko, handitzeko eta modernizatzeko 

jardunen kop., enpresak itsasoarekin eta arrantzarekin 

lotuta badaude batez ere. 

Arrantza-sektoreko jardun ekonomikoa beste jarduera 

batzuetara bideratzeko jardunen kop. 

Arrantza-sektorean produktu, prozesu eta teknologia 

berriak garatzeko elkarlanerako jardunen kop. 

Sortutako autoenpleguen kop. 

      5/5 

  

      5/5 

 

 

      4/0 

 

      1/0 

 

      10/30 
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1.- Izenburua 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUEN GARAPENA ETA DIBERTSIFIKAZIO 

EKONOMIKORAKO LAGUNTZAK 

 

2.- Araua 

2015eko uztailaren 20ko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Agindu horren xede izan da honako laguntza mota hauek ematea: 

- Nekazaritza sektorearekin zerikusirik ez duten baina sektore hori dibertsifikatzen duten 

jarduerak 

- Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak eratzea, eta 

- Enplegu-sorkuntza garbia. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

204 eskaera aurkeztu dira eta 180 programari eman zaizkie laguntzak. 

 

Emandako laguntzen zenbatekoa, osorik Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorren kargura, 

5.999.407,82 euro izan da. 

 

Adierazi behar da 2015eko ekitaldia Europar Batasunak markatzen dituen 2007-2013 eta 2015-2020 

programazio aldien arteko trantsizio-urtea izan dela. Horrek aldaketa orokorra eragin du erkidegoko 

araudian, baita nekazaritzaren eta landa-garapenaren alorrean ere, eta beraz, estatuko eta 

eskualdeetako administrazioek esparru erregulatzaile berrira egokitu beharra ekarri du. 

 

Ildo horretan, jardun horiei dagokienez aurrekontu-memorian bildutako adierazleek ez dute zehatz-

mehatz islatzen 2015ean artikulatu dena, etxebizitzari eta lankidetzari lotutako laguntzen deialdia ez 

delako egin, eta mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak eratu eta garatzeko laguntzen deialdia, 

ordea, egin da, ahalegin guztia ekonomia-jardueraren eta enpleguaren sorkuntzan oinarritu delako. 

 

Beraz, 2015erako egin zen memoriak honako hau ezartzen zuen arren: 

 

2015 LANDA-GARAPENAREN ARDATZA 

 
HELBURUA: BIZI-KALITATEA HOBETZEA ETA EKONOMIA- ETA GIZARTE-

JARDUEREN DIBERTSIFIKAZIOA SUSTATZEA, LANDA-INGURUNEAN 

EKIMENAK SOR DAITEZEN SUSTATZEKO 

MAGNITUDEA 

 

Ekintza:  

2.d.- Enplegu-sorkuntzari laguntzea. 

50 Konprometitutako enpleguen kopurua 

 2.e.- Etxebizitzarako laguntzak. 

10 Lagundutako etxebizitzen kopurua 

 2.f.- Lankidetzari laguntzea produktu, prozesu eta teknologia berriak garatzeko. 

3 Lagundutako proiektuen kopurua 

 

2.g.-Nekazaritzakoak ez diren jardueretara dibertsifikatzeko proiektuentzako 

laguntza 

7 Lagundutako proiektuen kopurua 
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Deialdiaren emaitzak, ordea, honako adierazle hauek azaltzen ditu: 

 

2015 LANDA-GARAPENAREN ARDATZA 

 
HELBURUA: BIZI-KALITATEA HOBETZEA ETA EKONOMIA- ETA 

GIZARTE-JARDUEREN DIBERTSIFIKAZIOA SUSTATZEA, LANDA-

INGURUNEAN EKIMENAK SOR DAITEZEN SUSTATZEKO 

MAGNITUDEA 

 

Ekintza:  

2.d.- Enplegu-sorkuntzari laguntzea. 

93 

 

0 

 

0 

Konprometitutako enpleguen kopurua 

2.e.- Etxebizitzarako laguntzak 

Lagundutako etxebizitzen kopurua 

 
2.f.- Lankidetzari laguntzea produktu, prozesu eta teknologia berriak garatzeko 

Lagundutako proiektuen kopurua 

 2.g.- Nekazaritzakoak ez diren jardueretara dibertsifikatzeko proiektuentzako 

laguntza 

7 

 

96 

Lagundutako proiektuen kopurua 

2.?.- Mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainen eraketa eta garapenerako 

laguntza  

Lagundutako proiektuen kopurua 
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1.- Izenburua 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO LANDA-EREMUAK SUSTATU ETA GARATZEKO 

LAGUNTZAK 

 

2.- Araua 

Agindua, 2015eko irailaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu horretan aurreikusten diren laguntza motak honetarako dira: 

- Landaguneetako biztanleen bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duten azpiegiturez hornitzeko 

- Industriarako lurzorua prestatzearekin eta lokalak egokitzearekin lotutako inbertsio-proiektuei 

laguntzeko, enpresa-ekimenen bitartez 

- Turismoari lotutako kultura- eta natura-ondarean inbertitzeko proiektuei laguntzeko, eta 

- Energia berriztagarrietan eta energiaren aurrezpenean inbertitzeko jarduerak abian jartzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Guztira 326 eskaera aurkeztu ziren eta aldeko ebazpena izan dute 70 proiektuk. 

 

Oso-osorik Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren kargura, 3.298.169,35 euro eman dira 

laguntzetan. 

 

Aipatu behar da 2015eko ekitaldia trantsizio-urtea izan dela, Europar Batasunak markatzen dituen 2007-

2013 eta 2015-2020 programazioaldien artean. Horren ondorioz, Erkidegoko araudian aldaketa orokorra 

gertatu da, baita nekazaritzaren eta landa-garapenaren arloan ere, eta, beraz, Estatuko nahiz 

eskualdeetako administrazioek esparru erregulatzaile berrira egokitu beharko dute. 

 

Ildo beretik, aurrekontu-memorian jardun horiei buruz jasotako adierazleek ez dute zehatz jasotzen 

2015ean azkenean zer antolatu den; izan ere, energia berriztagarrien bidezko berokuntzarako 

azpiegiturei, bereziki, eman zaie garrantzia, eta horretarako, berariazko ildotzat aurkeztu ditugu, eta ez 

orain arte bezala “bizi-kalitatea hobetzeko” neurriaren barruan txertatuta.  
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Horrela, bada, 2015erako egindako memorian honako hau agertzen zen: 
 

2015 
LANDA-GARAPENAREN ARDATZA 

 
HELBURUA: BIZI-KALITATEA HOBETZEA ETA JARDUERA 

EKONOMIKO ETA SOZIALAK DIBERTSIFIKATZEA LANDA-INGURUNEAN 

EKIMENAK SOR DAITEZEN SUSTATZEKO 

MAGNITUDEA 

 

Ekintza:  

2.a.- Oinarrizko zerbitzuak eta ekipamenduak ezartzeko laguntza. 

70 Lagundutako proiektuen kopurua 

 2.b.- Landaguneetako herrien garapenerako eta berrikuntzarako laguntza. 

10 Lagundutako proiektuen kopurua 

 2.c.- Landa-ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko laguntzak. 

7 Lagundutako proiektuen kopurua 

  

 
Alabaina, deialdiaren emaitzetan honako adierazle hauek jasotzen dira: 

 

2015 
LANDA-GARAPENAREN ARDATZA 

 
HELBURUA: BIZI-KALITATEA HOBETZEA ETA JARDUERA 

EKONOMIKO ETA SOZIALAK DIBERTSIFIKATZEA LANDA-INGURUNEAN 

EKIMENAK SOR DAITEZEN SUSTATZEKO 

MAGNITUDEA 

 

Ekintza:  

2.a.- Landaguneetako herrietan bizi-kalitatea hobetzen lagunduko duten 
azpiegiturez hornitzen laguntzera bideratutako laguntzak. 

30 Lagundutako proiektuen kopurua 

 2.b.- Enpresa-ekimenen bitartez, industriarako lurzorua prestatzearekin eta 
lokalak egokitzearekin lotutako inbertsio-proiektuak babesteko laguntzak. 

13 

 

13 

 

14 

Lagundutako proiektuen kopurua 

2.c.- Turismoari lotutako kultura- eta natura-ondarean inbertitzeko proiektuak 
babesteko laguntzak. 

Lagundutako proiektuen kopurua 

2.d.- Energia berriztagarrietan eta energiaren aurrezpenean inbertitzeko 
jarduerak abian jartzeko laguntzak. 

Lagundutako proiektuen kopurua 
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1.- Izenburua 

NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZAKO SEKTOREAN SASOIKO LANA EGITEN 

DUTENENTZAKO OSTATUAK DIRUZ LAGUNTZEA 

 

2.- Araua 

62/2007 Dekretua, apirilaren 17koa, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana 

egiten dutenentzako ostatuak diruz laguntzen dituena. 

 

2016ko apirilaren 27ko agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako 

ostatuak diruz laguntzeko deialdia egiten baita 2015eko ekitaldirako, apirilaren 17ko 62/2007 

Dekretuan aurreikusitakoari jarraituz. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua zera da, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza eta abeltzaintzako 

ustiategietan sasoiko zerbitzuak eskaintzen dituzten langileei zuzendutako ostatuak eraiki, 

egokitu, hobetu edo ekipatzeko laguntza-araubidea finkatzea da, ostatu kolektibo eta pribatuen 

sarea handitzeko eta hobetzeko, eta ostatu-baldintza duinak bermatzeko, hori guztia sasoiko 

langileak gure herrian dauden bitartean gizarteratzera zuzenduta egonik. 2013ko apirilaren 17an 

Erakundearteko Mahaiak Sasoiko Lanaren Arretarako 2013-2016ko III. Plan Integralean onartu 

zuenaren arabera. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko ekitaldian bost ostaturen (4 ostatu pribatua eta publiko 1) hobekuntza, ekipamendu eta 

zabalkuntzarako inbertsioak onartu dira, laguntzaren guztizkoa 18.066,71 € izanik. Arabako 

Errioxako eskualdean 74 ostatu-plaza hobetzea eta/edo sortzea dakar.  

 

Ezarri ziren helburuak lortu dira lagundutako ostatu kopuruari dagokionez eta gainditu egin dira 

plaza kopuruari dagokionez (helburua zen 5 ostatu eta 52 plaza), baina hala eta guztiz ere egun 

daudenak hobetzen jarraitu behar da, eta nekazaritza eta abeltzaintzaren euskal sektorean 

eskatzen diren langile horientzako ostatu berrien sorkuntzari pizgarriak eman behar zaizkio. 
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1.- Izenburua 

DIRULAGUNTZAK EAE-KO ARRANTZA SEKTOREA USTIATU ETA GARATZEKO AZPIEGITUREN 

LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO, ARRANTZA SEKTOREEN KUDEAKETA ARRAZAIONAL ETA 

IRAUNKORRARI EUTSITA  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko ekainaren 24koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko akuikultura- eta arrantza-sektorerako diru-laguntzetarako 2015eko 

deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAE-ko arrantza sektorea ustiatu eta garatzeko azpiegituren lehiakortasuna hobetzeko dirulaguntzak, 

arantza baliabideen kudeaketa arrazional eta iraunkorraren testuinguruan, ondoko laguntza lineen bidez: 

arrantza jarduera behin betiko edo behin behinean gelditzea, arrantza ontzietan inbertsioak eta 

sailkatzea, kostaldeko artisautza arrantza, konpentsazio sozioekonomikoak, akuikultura, ekintza 

kolektiboak, proiektu aitzindariak eta merkatu berrien garapena eta sustapen kanpainak.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

 Ontzidia behin betiko geldiaraztea.  Arrantza ahalegina egokitzeko 3 proiektu onartu dira, beraz, 

desagerrarazitako tonajea 197 GT izan da.  Inguraketako arrantza-ontzi bat eta arte xeheen 2 

ontzi,, denak Kantauriko ipar-ekialdeko arrantza ahalegina egokitzeko planaren barruan.  

 Inbertsioak arrantza-ontzietan eta hautakortasuna Arrantza ontziak modernizatzeko 31 inbertsio 

proiektu onartu dira, helburuak ondokoak izaki: ontzietan laneko segurtasuna, laneko baldintzak, 

higienea, produktuen kalitatea, energiaren atarramentua eta sailkapena hobetzea.  . 

 Akuikultura Akuikultura instalazioetarako proiektu bat onartu da eta akuikulturaren inguruko 

azterlanak egin dira.  

 Konpentsazio sozioekonomikoak Aurten arrantzale gazteek eginiko inbertsio 4 proiektu onartu 

dira, asmoa bigarren eskuko arrantza ontzi baten jabetza eskuratzea zen.   

 Ekintza kolektiboak 6 proiektu onartu dira,  

 Proiektu pilotuak, 11 proiektu aprobatu dira 

 Merkatu berriak eta sustapen kanpainak garatzea: Euskal Autonomia Erkidegoan zenbait 

herritan arrantza produktuak sustatzeko 6 proiektu.  
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1.- Izenburua 

GAITZEKO BEKA PROGRAMA PASAIA, ONDARROA ETA BERMEOKO ZENTROETAN 

 

2.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Arrantzarekin zerikusia duten sektoreetako langileen trebakuntza-politika egokiari eustea.  

 

3.- Araua 

AGINDUA, 2015eko azaroaren 18koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena. 

Honen bidez, beka-deialdia egiten da, 2015-2016 ikasturtean, nautikako eta arrantzako irakaskuntzen 

arloko ikasketak egiteko honako hauetan: Blas Lezo - Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean; 

Bermeoko Itsas-Arrantzako Prestakuntzarako Eskolan, eta Ondarroako Antiguako Ama Itsas 

Arrantzarako Lanbide Heziketako ikastetxean. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015ean, 146 beka eman dira, nautikari eta arrantzari buruzko ikasketak Blas Lezo - Pasaiako Itsas 

Arrantzarako Ikastetxean egiteko (goi mailako heziketa zikloa:  27, Erdi mailako heziketa zikloak:  22, 

eta Itsasbazterreko patroi balioaniztuna: 8. Bermeoko Itsas-Arrantzako Prestakuntzarako Eskolan (goi 

mailako heziketa zikloa: 6, Erdi mailako heziketa zikloak: 12, Ondarroako Antiguako Ama Itsas 

Arrantzarako Lanbide Heziketako ikastetxean (goi mailako heziketa zikloa: 56, Erdi mailako heziketa 

zikloak: 3, eta Itsasbazterreko patroi balioaniztuna: 12).  
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1.- Izenburua 

ARRANTZA SEKTOREKO ELKARTE PROFESIONALAK (ELKARTEAK PROGRAMA)  

 

2.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Arrantza sektoreko elkarte profesional eta enpresarialen jarduerak eta ekimenak sustatzea, euren 

interesak ordezkatu eta babestu eta arrantza sektoreko jarduerak garatzeko baldintzak hobetzeko.  

 

3.- Araua 

AGINDUA, 2015eko urriaren 14koa, Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, jakitera 

ematen duena 2015ean EAEn nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio 

profesional eta enpresarialei laguntzak emateko deialdia, azaroaren 15eko 233/2011 Dekretuaren 

barruan («Elkarteak» programa) 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Laguntza lerro hori ekitaldi batzuetan aplikatu ostean, nekazaritza eta elikadura sektorearen egiturak 

sendotzen dira erakunde profesionalek egindako lanari esker batez ere.  Erakunde horiek ari dira 

lankidetzan zenbait jardueratan, baita sektore batzuen krisialdian egin beharreko neurri garrantzitsuetan 

ere. 2015ko ekitaldian 8 espediente izapidetu ziren, hau da, 180.370 € laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NEKAZARITZAREN, ELIKAGAIEN ETA ARRANTZAREN 

SEKTOREAN OINARRIZKO IKERKETA, IKERKETA INDUSTRIALA ETA GARAPEN 

ESPERIMENTALA BABESTEKO PROGRAMA  

 

2.- Araua 

Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 Erregelamendua, kategoria batzuk barne-

merkatuarekin bateragarri deklaratzen dituena, Batasunaren Itunaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz. 

 

2015eko deialdia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko 

Aginduaren bitartez egin da (2015eko urriaren 1eko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAEko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreetan eraginkortasuna areagotzea, 

lehiakortasuna hobetzea, hazkunde iraunkorrean laguntzea eta sektore horietan integratutako agenteen 

lankidetza sustatzea. 

 

Era berean, laguntza hauekin nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreen ikerkuntza, 

garapena eta berrikuntza suspertu eta sustatu nahi da. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko ekitaldiko I+G jarduerak sustatzeko neurrien deialdiaren bidez, sektoretik bertatik eskatutako 

40 ekimen berri lagundu dira, hain zuzen ere atzemandako problematika garrantzitsuenei irtenbidea 

bilatzera bideratutako I+G proiektuak gauzatzeko. EAEko Aurrekontu Orokorren kargura diruz 

lagundutako guztizko zenbatekoa 1.350.692,83 € izan da. 

Deialdian, 57 eskatzaile izan dira, eta horietatik, 17 utzi dira kanpoan. 

 

Inpaktu soziala oso handia da; izan ere, oso programa finkatua da eta nekazaritzako eta arrantzako 

enpresei eta elkarteei beren jardueran atzemandako zenbait problematikari irtenbidea emateko aukera 

eskaintzen die, ikerketarekin eta garapen teknologikoarekin lotutako ekintzen bidez eta betiere 

berrikuntza-ekintzei arreta berezia emanez. 
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1.- Izenburua 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAGAIEN 

SEKTOREKO ARLO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAN ETA ENPRESA-ARLOAN IKERTZAILE ETA 

TEKNOLOGO GAZTEAK PRESTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 

 

2.- Araua 

185/2007 Dekretua, urriaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta 

elikaduraren sektoreko arlo zientifiko-teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaile eta teknologo gazteak 

prestatzeko laguntzak arautzen dituena (azaroaren 24ko 608/2009 Dekretuak aldatutakoa). 

 
2015eko deialdia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015ko urriaren 21eko 

Aginduaren bitartez egin da. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Honako xede hau duten beketarako deia egitea: nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektoreko arlo 

zientifiko-teknologikoetan eta merkatuen, marketinaren eta enpresa-antolamenduaren arloetan gazte 

ikertzaile eta teknologoak kualifikatzea eta espezializatzea ahalbidetzea, ikerketarekin, garapen 

teknologikoarekin edo berrikuntzarekin lotutako proiektu bat garatuta. Bi beka-programa ezartzen dira: 

 
A) Prestakuntzan diharduten gazte ikertzaileei zuzendutako laguntza-programa. 

B) Teknologo gazteei prestakuntza ematera zuzendutako laguntza-programa. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu-programaren tamainarekin duten lotura, eta onura eta 

inpaktu soziala 

Programa hauen bidez, 16 beka eman dira: 10, teknologo gazteei prestakuntza ematera zuzendutako 

laguntza-programan, eta 6, prestakuntzan diharduten gazte ikertzaileei zuzendutako laguntza-

programan.  Guztiak EAEko nekazaritzako eta arrantzako sektorearentzat interes bereziko arlotzat 

hartzen diren arloetan eman dira. 81 eskatzailek hartu dute parte deialdi honetan (55 emakumek eta 26 

gizonek). Neurri honen inpaktu soziala nabaria da, hain zuzen ere neurri honen bidez teknologoei 

sektoreko enpresetan prestakuntza jasotzeko aukera eskaintzen zaielako eta ondoren langile kualifikatu 

eta espezializatuak enpresa-sarera sartzea ahalbidetzen delako. 
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1.- Izenburua 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NEKAZARITZAREN, ELIKAGAIEN ETA ARRANTZAREN 

SEKTOREAN ZERBITZU-ANTOLAKETAREN ARLOKO BERRIKUNTZA-PROIEKTUAK 

BABESTEKO PROGRAMA  

 

2.- Araua 

423/2013 Dekretua, urriaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta 

arrantzaren sektoreetan ikertzeko, garatzeko eta berritzeko laguntzak arautzen dituena. 

 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko Agindua. 

 

3.-  Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAEko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreetan eraginkortasuna areagotzea, 

lehiakortasuna hobetzea, hazkunde iraunkorrean laguntzea eta sektore horietan integratutako agenteen 

lankidetza sustatzea. 

 
Era berean, laguntza hauekin nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreen ikerkuntza, 

garapena eta berrikuntza suspertu eta sustatu nahi da. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko ekitaldiko deialdiaren bidez, sektoretik bertatik eskatutako 2 ekimen berri lagundu dira, hain 

zuzen ere, zerbitzu-antolaketaren arloko berrikuntzara bideratutako I+G proiektuak gauzatzeko. EAEko 

Aurrekontu Orokorren kargura diruz lagundutako guztizko zenbatekoa 44.147,48 € izan da. 

 
Inpaktu soziala oso handia da; izan ere, oso programa finkatua da eta nekazaritzako eta arrantzako 

sektoreko enpresei eta elkarteei beren jardueran atzemandako zenbait problematikari irtenbidea 

emateko aukera eskaintzen die, berrikuntza-ekintzen bidez. 
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1.- Izenburua 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NEKAZARITZAREN, ELIKAGAIEN ETA ARRANTZAREN 

SEKTOREAN PROZESUEN ARLOKO BERRIKUNTZA-PROIEKTUAK BABESTEKO PROGRAMA  

 

2.- Araua 

423/2013 Dekretua, urriaren 7koa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta 

arrantzaren sektoreetan ikertzeko, garatzeko eta berritzeko laguntzak arautzen dituena. 

 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko irailaren 16ko Agindua. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAEko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreetan eraginkortasuna areagotzea, 

lehiakortasuna hobetzea, hazkunde iraunkorrean laguntzea eta sektore horietan integratutako agenteen 

lankidetza sustatzea. 

 
Era berean, laguntza hauekin nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreen ikerkuntza, 

garapena eta berrikuntza suspertu eta sustatu nahi da. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko deialdian ez da onuradunik izan, ezezkoa eman baitzaie aurkeztutako hiru eskabideei.  
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1.- Izenburua 

LEHIATU BERRIA PROGRAMA 

 

2.- Araua 

2015eko uztailaren 29ko Agindua, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta 

merkaturatzeko laguntzak emateko 2015eko deialdiaren oinarriak onartzeko dena. (LEHIATU BERRIA 

programa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza-programa bat da, elikagaien industriara bideratuta dagoena eta horren sektore guztiak 

hartzen dituena. Helburu hau du: itzuli beharrik gabeko laguntzak ematea, inbertsioak egin daitezen 

nekazaritzako produktuak, elikagaiak eta arrantzako eta akuikulturako produktuak eraldatzeko eta 

merkaturatzeko. 

 

Hauek dira LEHIATU BERRIA programaren edukiak: 

 

 LEHIATU BERRIA. II. Kap. – Nekazaritza- eta elikagai-industriarentzako laguntzak jasotzen 

ditu. 

 LEHIATU BERRIA. III. Kap. – Baso-industriarentzako laguntzak jasotzen ditu. 

 LEHIATU BERRIA. IV. Kap. – Arrantza-industriarentzako laguntzak jasotzen ditu. 

 LEHIATU BERRIA. V. Kap. – Aurreko kapituluetan sartu ez den elikagai-industriarentzako 

laguntzak jasotzen ditu. 

 

Diruz lagundu daitezkeen inbertsioak Euskal Autonomia Erkidegoaren lurralde-esparruaren barruan 

dauden edo jarriko diren establezimenduetan egin behar dira. Diruz laguntzen diren inbertsioek hasi 

gabe egon behar dute eskaera aurkezten denean. Salbuespena: obra zibila egiteko proiektuaren 

ordainsariak eta makinen ordainketa.  

 

Halaber, hau eskatzen da: inbertsioak berekin badakar ekoizpen-establezimendu bat egiteko obra 

zibila, inbertsioa egiteko beharrezkoak diren lursailak edo higiezinak eduki behar dira, jabetzan, 

alokairuan edo gozamenean. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Laguntza-lerro honetan, 141 inbertsio-proiektu onartu dira, 2015. urtean, honako sektore hauetan: egur-

zerraketa (proiektuen % 6), nekazaritzako produktuen elaborazioa (% 62) eta beste elikagai batzuen 

elaborazioa (% 8). 
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Arrantzako produktuak eraldatzeari eta merkaturatzeari dagokionez (FEMP europar funtsekin 

kofinantzatuta), 34 inbertsio-proiektu aurkeztu dira (proiektuen % 24). 

 

Diru-laguntza zuzena 52.8 milioi eurokoa da, eta bideratua, berriz, 70 milioikoa. Elikagai Industrien 

Erregistroak 1.300 establezimendu dituela kontuan hartuta (ia erdia ardogintzaren sektoreko enpresak 

dira, eta ez dira programa honetan sartzen), sektorean eragin handia izango du. 
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1.- Izenburua 

LEHIATU SUSTAPENA PROGRAMA 

 

2.- Araua 

179/2014 Dekretua, irailaren 23koa, nekazaritza-, elikagaigintza-, arrantza- eta basogintza-produktuak 

Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzei buruzkoa (LEHIATU 

SUSTAPENA programa). Programa horretan, nekazaritza-, elikagaigintza-, arrantza- eta basogintza-

produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzen erregimena ezartzen eta arautzen da. 

 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 29koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

2015eko ekitaldirako laguntza-deialdia egiten duena, irailaren 23ko 179/2014 Dekretuaren babesean. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

LEHIATU SUSTAPENA programak basogintza-, nekazaritza- eta elikagaigintza-produktuak sustatzeko 

diru-laguntzen erregimena ezartzen eta arautzen du, eta ekintza indibidualak eta sustapen-programak 

hartzen ditu diruz lagun daitezkeen ekintza gisa. 

a) Jarduera hauek hartzen dira ekintza indibidualtzat: merkataritzako azoka edo lehiaketa 

profesionaletan eta internazionaletan erakusle gisa parte-hartzea, banako edo taldeko 

standetan produktuak aurkeztuz merkataritza-jarduerak egiteko; eskatzailea azoka 

profesionalak eta internazionalak bisitatzera joatea; misio zuzenak eta Estatuz kanpoko 

merkatuetan produktuak aurkeztea (adibidez, enpresa eskatzailearen produktuak aurkeztea 

eta/edo dastatzea, kanpoko merkatu horrekin merkataritza-harremanak sendotzeko eta 

produktuak merkatu horretara esportatzeko); alderantzizko misioak, baldin eta EAEra soilik 

mugatzen badira, hau da, atzerriko erosleak edo preskriptoreak gonbidatzea EAEko ekoizpen-

plantak bisitatzera; Estatutik kanpoko merkatuetako salmenta-puntuak sustatzeko ekintza 

puntualak eta bereziak, hau da, produktua publizitatzea eta dastatzea kontsumitzaileen oniritzia 

lortzeko; eta katalogoak eta ikus-entzunezko materialak, hots, enpresaren irudiari eta 

produktuei buruzko material dibulgatiboa sortzea, gutxienez, atzerriko hizkuntza batean. 

b) Sustapen-programak: sustapen-programetan, plan edo programa integral bat prestatu behar 

da, aurreko paragrafoan aurreikusitako ekintza indibidualen artetik gutxienez sei jarduera 

burutzeko hiru herrialdetan. 
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4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Diru-laguntzen lerro honetan, 65 eskabide onartu dira 2015ean, zeinak honako sektore hauei 

baitagozkie: ardoa egitea eta ontzea (proiektuen % 63), bestelako industriak (% 25) eta arrantza 

eraldatzeko industria (% 12). 

  

Sustapenean egindako gastu zuzena 0,92 milioi eurokoa da, eta bideratutakoa, berriz, 1,2 milioikoa. 
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1.- Izenburua 

FRUTA ETA BARAZKI EKOIZLEEN ERAKUNDEAK 

 

2.- Araua 

30/2010 Dekretua, urtarrilaren 26koa, fruta eta barazki ekoizleen diru-laguntzak arautzen dituena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Fruta- eta barazki-ekoizleentzako diru-laguntzak ematea (fruta eta barazkien sektoreari buruzko 

Erkidegoko araudiaren ondoriozkoak). Diru-laguntza hauek produktuen promozioarekin lotuta daude. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko ekitaldian, bi enpresak jaso zuten programa honen bidezko diru-laguntza: guztira, 

373.140,27 €, Europako FEAGA funtsak eta EAEko aurrekontuetako funtsak kontuan hartuta. 

Enpresa hauek erakundeak errekonozitzeko sistema betetzen dute (EBk onartutakoa) 
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1.- Izenburua 

Hirugarren herrialdeetan ardoa promozionatzeko MAB PROGRAMA 

 

2.- Araua 

227/2014 DEKRETUA, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta 

ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta 

aplikatzekoa. 

 

Agindua, 2014ko abenduaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko promozio- eta informazio-programak zein -

ekintzak aurrera eramateko laguntzen deialdia egiteko dena (2015. urtea). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Hirugarren herrialdeetan ardoa promozionatzeko MAB programak Europar Batasunak mahastizaintza 

eta ardogintzaren sektorea laguntzeko neurrien bidezko diru-laguntzak ezartzen eta erregulatzen ditu 

(MAB), Europar Batasunaz kanpoko hirugarren herrialdeetan ardoa promozionatzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Diru-laguntzaren aplikazio-aldian (2015-2016 FEAGA), 50 eskaera onartu dira, eta guztira 

8.858.819,00 € eman dira laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

MAB-Ardoa inbertsioa PROGRAMA 

 

2.- Araua 

227/2014 DEKRETUA, abenduaren 9koa, Euskal Autonomia Erkidegoan mahastizaintza eta 

ardogintzaren sektorea laguntzeko Europako Erkidegoak emandako neurriak garatu eta aplikatzekoa  

 

Agindua, 2014ko abenduaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko promozio- eta informazio-programak zein -

ekintzak aurrera eramateko laguntzen deialdia egiteko dena (2015. urtea). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

MAB-Ardoa inbertsioa programak Europar Batasunak mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea 

laguntzeko neurrien bidezko diru-laguntzak ezartzen eta erregulatzen ditu (MAB), mahastizaintza eta 

ardogintzaren sektoreko produktuak eraldatzeko edo merkaturatzeko jardueretarako. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Diru-laguntzaren aplikazio-aldian (2015-2016 FEAGA), 92 eskaera onartu dira, eta guztira 

7.201.393,50 € eman dira laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

NEKAZARITZAKO PRODUKTUEN ETA ELIKAGAIEN KALITATE-ARAUBIDEEI DIRU-

LAGUNTZAK 

 

2.- Araua 

Agindua, 2015eko urriaren 7koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

nekazaritzako eta jateko produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen deialdiko oinarriak onartzeko 

dena, 2015eko ekitaldirako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

M03.1. Nekazariek kalitate-araubidean lehen aldiz parte hartzeko laguntza. 

M03.2. Informazio- eta promozio-jardueretarako laguntza (barne-merkatuko ekoizle taldeek 

ezarritako jarduerak). 

 

Neurri horren bidez, gure ekoizpen-sektorearen eginkizuna sustatzen lagunduko da, eta, neurri 

txikiago batean, transformatzaileena. Horretarako, ziurtatutako kalitatea duten euskal produktuak 

hobeto kokatu behar dira merkatuetan, eta sustatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko ekoizleek 

eta produktuek parte-hartze handiago bat izan dezaten Euskadiko kalitate berezi eta ziurtatuaren 

estrategian, zeina gure nekazaritza-politikaren eta gure gastronomia entzutetsuaren oinarria baita.  

 

Halaber, ingurumena babesten ere lagunduko du, zeharka, laguntza emanda ekoizpen ekologikoaren 

oinarri diren errespetuzko ingurumen-praktikei. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Eskabideen % 80 baino gehiago onartu dira. 

 

Onura soziala handia da, eta promozioaren azpineurriaren kasuan, laguntza ordainezin bat ematen 

du ziurtatutako kalitatedun euskal produktuak hobeto kokatzeko eta horiek ezagutzeko. 
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1.- Izenburua 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREKO ELKARTE PROFESIONALAK (ELKARTEAK 

PROGRAMA) 

 

2.- Araua 

233/2011 Dekretua, azaroaren 15ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza, arrantza eta 

elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzei 

buruzkoa.  

 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko urriaren 14ko Agindua. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Nekazaritzako elikagaien elkarte profesionalen eta enpresa-elkarteen jarduerak eta ekimenak 

sustatzea, euren interesen ordezkaritza eta defentsa egiteko, bai eta sektore horren jardun-

baldintzak hobetzeko ere. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Laguntza-lerro hau hainbat ekitalditan aplikatu ondoren ikus daiteke nekazaritzako elikagaien 

sektoreko egiturak sendotu egin direla, nagusiki elkarte profesionalek garatu duten lanari esker. 

Erakunde horiek lankidetzan ari dira zenbait jardunetan, baita zenbait sektoreren krisialdietan 

gauzatu beharreko neurri garrantzitsuetan ere. 2015eko ekitaldian, 20 espediente izapidetu dira, eta 

laguntzetara bideratutako zenbatekoa 100.000 € izan da. 
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1.- Izenburua  

HIRIGUNE - HIRI MERKATARITZAREN LANKIDETZA, DINAMIZAZIO ETA 

LEHIAKORTASUNEKO ZONAKO ESTRATEGIAK SUSTATZERA BIDERATUTAKO LAGUNTZA-

PROGRAMA 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2015eko irailaren 2koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, Hiri 

Merkataritzaren Lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko zonako estrategiak sustatzera 

bideratutako laguntzen Hirigune programa arautzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Udalen eta Merkataritza Enpresen arteko lankidetza-egitura publiko 

eta pribatuak sortzeko aukera bultzatzea, udal-inguruneei hiri-ekonomiako eremu gisa balioa 

emango dieten zonako estrategiak garatzearren. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Programaren helburua zera da, hiri-inguruneetako merkataritzaren lankidetza eta dinamizazioko 

estrategiak garatzen laguntzea, suspertu beharreko hiriguneetako merkataritza-lehiakortasuna eta 

posizionamendua hobetzera bideratutako estrategiak, alegia. 

 
2015ean, guztira merkatarien 80 elkartek aurkeztu zituzten eskabideak, 488 jarduera gauzatzeko. 

Horietatik 78k jaso dute laguntza, eta merkataritza suspertzeko 449 jarduera gauzatu dira. 

Programari 1,44 milioi euroko diru-dotazioa esleitu zitzaion, eta horrek 1,93 milioi euroko inbertsioa 

sorrarazi zuen. 

 
Udalei dagokienez, 53 Udalek aurkeztu zituzten eskabideak 78 jardun egikaritzeko. Udal horietatik 

51ek jaso dute laguntza, eta 74 jardun gauzatu dira. Jardun horiei 1,23 milioi euroko zenbatekoa 

esleitu zitzaien, eta horrek 6,03 euroko inbertsioa sorrarazi zuen. 
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1.- Izenburua  

MERKATARITZA SALTOKIEN MODERNIZAZIOA BULTZATZEKO PROGRAMA 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2014ko ekainaren 25ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez arautzen baita merkataritza-saltokiak modernizatzeko laguntza-programa. (uztailaren 

2ko EHAA, 124 zk.koa), agindu hori 2015eko ekainaren 24ko Aginduak (ekainaren 26ko EHAA, 199 

zk.koa) aldatu zuen. 

 

EBAZPENA, 2015eko ekainaren 29koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena. Honen 

bidez, argitara ematen da merkataritza-establezimenduak modernizatzeko laguntza-programan 

ezarritako diru-laguntzak 2015eko ekitaldian emateko deialdia. (Uztailaren 1eko EHAA, 122. zk.koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren xedea da Erkidegoko merkataritza-establezimenduen modernizazioa sustatzea, 

berrikuntzaren, establezimenduen kudeaketa-tresnen hobekuntzaren eta establezimenduen 

azpiegituren bidez. Merkataritza-jarduera gauzatzeko beharrezkoak diren obra zibila, altzariak eta 

ekipamendua dira diru-laguntzaren xede. 

 

Laguntza hau ematen da diru-laguntza gisa: ekipamendu informatikoan egindako inbertsioaren kostu 

garbiaren % 20. Itzuli beharrik gabeko laguntza da hau. Gainontzeko inbertsioetarako, % 15 ematen 

da. Urtean gehienez 12.000,00 euroko diru-laguntza ematen zaio enpresa bakoitzari. Zenbateko hori 

ezin daiteke izan onartutako inbertsioaren % 25 baino handiagoa. 

 

Diru-laguntzaren ehuneko horiek 2 puntu handitu daitezke enpresa Emakunderen Erakunde 

Laguntzaile gisa onartua baldin badago edo UNE 175001 arauaren kalitate-ziurtagiria lortu baldin 

badu; enpresak tarteko bikaintasun-ziurtagiria baldin badu, ehunekoa 3 puntu handitu daiteke. 

Honako kasu hauetan ere 5 puntu gehiago emango dira: enpresa merkatarien elkarte batean sartuta 

badago, inbertsioa kudeaketa-softwarean egin bada edo titularrak edo enplegatuak merkataritza-

sektorearekin lotura zuzena duen tituluren bat badu. 

 

Inbertsioak eskaera egiteko unean egin behar dira, enpresen aktiboan txertatuz; beraz, 

eskabidearekin batera inbertsioak justifikatzen dituzten fakturak aurkeztu behar dira. 

 

Diru-laguntza ordainketa bakar batean ematen da. 
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4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko ekitaldian 1.311 eskaera aurkeztu ziren guztira (Araban 130, Bizkaian 602 eta Gipuzkoan 

579), eta horrek 26.959.418,82 euroko inbertsio induzitua eragin zuen. 

 

1.068 eskaeratan eman zen aldeko ebazpena, eta guztira 3.332.678,71 euro banatu ziren diru-

laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOETARAKO LAGUNTZAK 

 

2.- Araua 

Agindua, 2010eko urriaren 20koa, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena, 

Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoetarako laguntzak ezartzen eta arautzen dituena. 

 

Agindua, 2014ko ekainaren 26koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez aldatzen baita 2010eko urriaren 20ko Agindua, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 

Turismoko sailburuarena, Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoetarako laguntzak ezartzen eta arautzen 

dituena. 

 

Agindua, 2014ko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez aldatzen baita 2010eko urriaren 20ko Agindua, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 

Turismoko sailburuarena, Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoetarako laguntzak ezartzen eta arautzen 

dituena. 

 

Ebazpena, 2015eko abuztuaren 14koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinaren bidez 

jendaurrean jartzen baita Merkataritzako Bulego Teknikoetarako 2015eko ekitaldiko laguntzak 

emateko deialdia. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Merkataritza-banaketaren sektoreari, langile kualifikatuen bidez eta doan, laguntza teknikoko 

zerbitzua ematea da programaren helburua. Laguntza hauen erakunde onuradunak merkatarien 

elkarte, federazio edo taldeak, Udalak edo Udalek sustatutako garapen-erakundeak izan daitezke. 

 

Merkataritzako bulego teknikoen bidez, aholkularitza espezializatua eskaini, berrikuntza, kalitatea eta 

teknologia berriei lotutako prozesuak bultzatu eta udal-mailan edo banaketa-katean lankidetza-

estrategiak sustatu nahi dira. 

 

EAEko Merkatarien Elkarteen Erroldan inskribatuta egon behar duten elkarteen, taldeen eta 

federazioen kasuan. 

 

Bulegoaren zerbitzua beteko duen pertsona urtebetez lanaldi osoan kontratatzeko kostuen % 86,7ra 

arte estal dezake laguntzaren zenbatekoak. Bulego bakoitzak 38.500 euroko diru-laguntza jasoko du 

gehienez. 

 

Laguntzak emateko prozesua publizitatearen, lehiaren eta objektibotasunaren printzipioei jarraituz 

egindako lehiaketa da. 
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Laguntza 2 ordainketatan emango da; % 75 emakida-ebazpena eman ondoren eta gainerako % 25 

araudian ezarritako baldintzak betetzen direnean. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015ean programa honetarako bideratutako kreditua 1.270.500,00 euro izan da eta onuradun izan 

dira merkatarien elkarte eta federazioak, udalak eta udalek sustatutako garapen-erakundeak. 

 

Lurraldeka, hauek dira aurkeztutako eskabideen kopuruak: 4 Araban, 15 Bizkaian eta 14 Gipuzkoan. 

 

2014. urtean 34 eskaera aurkeztu ziren, eta 2013.ean 33. 
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1.- Izenburua  

MERKATARITZA BANAKETAREN DINAMIZATZAILEEN (BEKADUNAK) PRESTAKUNTZARAKO 

LAGUNTZA PROGRAMA 

 

2.- Arau erregulatzailea  

Agindua, 2011ko ekainaren 15ekoa, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko 

sailburuarena, merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko laguntzen programa arautzen 

duena (ekainaren 28ko EHAA). Agindu hori Ekonomia Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 

2014ko ekainaren 18ko Aginduaren (2014ko ekainaren 27ko EHAA) bidez aldatu zen.  

 

Ebazpena, 2015eko maiatzaren 27koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, 2015eko 

ekitaldiari dagokionez, merkataritzako banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko laguntzak emateko 

deialdia argitara emateko dena (ekainaren 8ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua merkataritza-banaketan espezializatutako teknikarien prestakuntza da. 

Horretarako, 180 orduko prestakuntza teorikoko ikastaro bat eskaintzen da; dagokigun sektorean 

espezializatutako pertsonek ematen dute ikastaroa eta orain arte Sarrikoko Ekonomia eta Enpresa 

Zientzien Fakultateak antolatu izan du, betiere gaian espezializatutako irakasleen nahiz merkataritza-

banaketaren sektoreari lotutako irakaskuntzatik kanpoko pertsonen laguntzarekin. 

 

Laguntzen esleipendunak batez ere Merkataritza Dinamizatzeko Bulegoetara edo banaketaren 

arloarekin zerikusia duten erakundeetara bideratzen dira urtebetez. Erakunde horietan garatutako 

lanarekin eta jasotzen duten prestakuntza tutorizatuarekin jakintza-maila handia lortzen dute 

merkataritza-banaketaren sektorean, prestakuntza teorikoa prestakuntza praktikoarekin osatuz.  

Egindako lanaren ordain gisa, 15.000 euroko beka jasotzen dute. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Programa honen bidez 26 unibertsitate tituluduni merkataritza-banaketaren eremuan espezialistak 

izateko prestakuntza eskaintzen zaie eta kasu askotan, euren etorkizun profesionala sektore 

horretara bideratzen dute. Horrek eragin mesedegarria du sektorean, eremu horretako profesional 

kualifikatuak izatea hain zuzen. 
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1.- Izenburua  

EZAGUTZA, BERRIKUNTZA ETA MERKATARITZA-LEHIAKORTASUNA SUSTATZERA ETA 

HEDATZERA BIDERATUTAKO LAGUNTZAK (DIBULGATIBAK) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko irailaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuarena, 

ezagutza, berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera bideratutako 

laguntza-programa arautzen duena (EHHA, urriaren 9koa). 

 

EBAZPENA, 2015eko urriaren 13koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, ezagutza, 

berrikuntza eta merkataritza-lehiakortasuna sustatzera eta hedatzera bideratutako laguntzak 

emateko deialdia jakitera ematen duena, 2015eko ekitaldirako (EHHA, urriaren 13koa).  

 

3.-  Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen helburua da: berrikuntza eta enpresa-lehiakortasuna hedatzeko eta hobetzeko 

jarduerak sustatzeko programa arautzea, baita merkataritza-sektoreko negozio-joera berriak 

ezagutzea ere, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren 2013-2016rako Jarduketa Planean 

zehaztutako helburuekin bat.  

 

Hauek jaso ahal izango dituzte agindu honetan zehaztutako laguntzak:  

EAEko merkatarien elkarteek eta taldeek edo elkarte mistoek, baita horien federazioek edo taldeek 

ere, baldin eta ekainaren 17ko 148/1997 Dekretuan arautzen den Merkatarien Elkarteen Erroldan 

inskribatuta badaude.  

 

Agindu honen arabera laguntzeko moduko jardueratzat hartuko dira honako hauek:  

a)  Agindu honen I. eranskinean aipatzen diren ikastaroak, baldin eta beren fitxa teknikoan 

zehaztutako ezaugarriak betetzen badituzte (helburua, programa, iraupena eta modalitatea).  

b)  Helburu gisa berrikuntza eta enpresa-lehiakortasuna hedatzea eta hobetzea duten jardunaldi 

teknikoak, baita negozio-joera berriak ezagutzea ere, Agindu honen II. eranskinean zehaztutako 

zerrendarekin bat etorriz. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Aurkeztutako 16 eskabideetatik 15 izan dira onuradun dirulaguntzen programa honen bidez, eta huek 

26.018,64 euro jaso dituzte. 
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1.- Izenburua 

GAUZATU INDUSTRIA programa  

 

2.- Araua 

Agindua, 2015eko ekainaren 10ekoa (EHAA, 2015/06/26koa, 119.zk.), Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasunerako sailburuarena, oinarri teknologikoa duten ETEak edota ETE berritzaileak sortzen 

laguntzekoa, etorkizunerako lehiakortasun-estrategia gisa. Horretaz gain, enplegua sortzen duen inbertsioa 

bultzatzen du, eta eskualde ahulenak indarberritzen lagundu, lurralde-kohesioa sendotzeko asmoarekin. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aurrerakin itzulgarriak emango zaizkie gutxienez 120.000 euroko inbertsio onartua duten proiektuei eta, aldi 

berean, gehienez 36 hilabetean enplegua mantentzen eta/edo sortzen dutenei. 

 
Diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 35erainoko aurrerakin itzulgarriak izango dira laguntzak. 

1.- Laguntza hauek lortu ahal izango dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko udalerrietan inbertsio-proiektuak 

egiten dituzten ETEek: 

 Oinarri teknologikokotzat jotzen diren enpresa txikientzat: diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 35eko 

aurrerakin itzulgarriak. 

 Oinarri teknologikokotzat jotzen diren enpresa ertainentzat: diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 30eko 

aurrerakin itzulgarriak. 

 Enpresa berritzaile txikientzat (berritzaileak baino ez): diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 30eko 

aurrerakin itzulgarriak. 

 Enpresa berritzaile ertainentzat (berritzaileak baino ez): diruz lagun daitekeen inbertsioaren % 25eko 

aurrerakin itzulgarriak. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko DEIALDIAREN EMAITZAK: 

Proiektu kopurua: 43 

Eragindako inbertsioa: 100.378.797,38 euro 

Mantendutako lanpostuak: 1.662   Onartutako lanpostuak: 555 

Onartutako aurrerakin itzulgarriak: 25.962.799,91 euro 

 
AURREKONTU-PROGRAMAREN TAMAINAREKIN DUTEN LOTURA 

EAEko ETEek jarraitzen dute teknologiarako edota berrikuntzarako inbertsioak egiten, eta horrek eragina du 

gure ekonomiaren aktibazioan. Hazkundea neurritsua da, baina helburu bera dute; hau da, lehiakorrak izaten 

jarraitzea, eta egun dauden lanpostuak mantentzea eta berriak sortzea.  Programa ona da eta ETEen 

beharrizanak betetzen ditu; hau da, alternatiba bat da finantza-erakundeei dagokienez. 
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43 enpresa-proiekturi lagundu zaie (aurreikusitako 50 proiektuetatik % 86); proiektu horien bidez, 100,38 milioi 

euro inbertitu dira (aurreikusitako 100 milioietatik % 100,38), eta 555 lanpostu sortu (aurreikusitako 500 

lanpostuetatik % 111). 

 

ONURA ETA INPAKTU SOZIALA: 

Programak oinarri teknologikoko enpresak eta enpresa berritzaileak sustatzen ditu; hortaz, baita garapen 

teknologikoa eta berrikuntza ere. EAEn dagoen azpiegitura teknologikoa, Teknologiaren Euskal Sarearen 

bidez, funtsezkoa da era honetako enpresak sortzeko. Era berean, halako elkarrekikotasun-harremana sortuko 

da, ezen oinarri teknologikoko enpresak teknologia-eskatzaile aditu bihurtuko baitira; horrela, egokitu egingo 

dira eskaintza teknologikoaren zerbitzuak. 

 

Bestalde, enplegua sortzea edo mantentzea bultzatzen du; hori dela eta, eragina du ekonomiaren parametro 

garrantzitsuetako batean. 

 

2014-2016 aldirako Industrializazio Planaren barruan dago programa, I+Gri dagokionez Europarekiko 

konbergentzia-prozesuaren inguruan. Haren bidez, eta informazioaren eta komunikazioen teknologia berriek 

eskaintzen dituzten aukerez baliatuta, garapen-bidean dauden sektoreak aurkitu nahi dira, Euskal Herria 

erreferentziako berrikuntzagune bihurtuko duten etorkizuneko proiektuak dauzkatenak. 

 
Esparru horretan, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak ez ditu ohiko diru-laguntzak emango (hau 

da, itzuli beharrik gabeko ohiko diru-laguntzak); haien ordez, aurrerakin itzulgarriak garatu eta aplikatuko ditu.   

Enplegua sortzen duten inbertsio-proiektuak finantzatzeko aurrerakin itzulgarriak. Egin beharreko 

inbertsioekiko proportzionalak dira, eta itzuli egin beharko dira gabealdia igaro ondoren.  

 
Ordezko beste neurri batzuen aurrean, GAUZATU Industria programa oso eraginkorra da ekonomiaren 

alderditik. Hura martxan jartzearen kostua inplizituki kreditua izateak mugatzen du; onuradunak itzuli egin 

behar du printzipala. Horrela, benetako laguntza da interesak ez ordaintzea, finantza-erakundeekin hartutako 

kreditu-lerroetatik liberatzea, eta aurrerakin itzulgarriak lortzeko bermerik behar ez izatea. 
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1.- Izenburua 

BIDERATU BERRIA PROGRAMA 

 

2.- Araua 

158/2014 Dekretua, uztailaren 29koa, krisialdiak jotako enpresak berregituratu eta bultzatzeko laguntzak 

ezartzen dituena 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

BIDERATU BERRIA programaren bidez, neurriak gauzatzea sustatzen da, epe ertain eta luzera 

bideragarritasuna ezartzeko egindako berregituratze-planen barruan. 

 

Laguntzak aurrerakin itzulgarriak izango dira. Onartutako laguntzaren zenbatekoa planeko berregituratze-

neurrien kostu osoaren % 50era artekoa izango da, baldin eta laguntzen onuradunak, bere baliabideak 

erabilita, hein berean laguntzen badu neurriak finantzatzen. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko DEIALDIAREN EMAITZAK: 

Proiektu kopurua: 4 

Mantendutako lanpostuak: 390  

Onartutako aurrerakin itzulgarriak: 2,24 milioi euro 

 

AURREKONTU-PROGRAMAREN TAMAINAREKIN DUTEN LOTURA 

Lau proiekturi eman zaie laguntza (aurreikusitakoaren % 100a), eta 390 pertsonaren lanpostuak sendotu dira 

(aurreikusitakoaren % 156). Guztira, beraz, 2,24 milioi euroko ekarpena egin dute enpresek 

(aurreikusitakoaren % 28). 

 

ONURA ETA INPAKTU SOZIALA: 

Programaren helburua da, krisiak jo arren, berriro lehiakorrak izateko aukera duten ETEen beharrizanak 

asetzea eta, horrela, berriz bideragarriak izateko indarra eskaintzea. 
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1.- Izenburua 

INDARTU PROGRAMA,  

 

2.- Araua  

Agindua, 2015eko uztailaren 28koa (2015-09-04ko EHAA, 168. zk.), Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasunerako sailburuarena, Enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egingo duten enpresentzako diru-

laguntzen programa, Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldea eta Oiartzualdea 

sustatzekoa. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldea eta Oiartzualdea sustatzeko, enplegua 

sortzeko inbertsio produktiboa egingo duten enpresentzako diru-laguntzen programaren nondik norakoak 

garatu beharra dago. Honako hau da xedea: lurralde-edukiko diskriminazio positiboko ahalegin bat ezartzea - 

dela krisi ekonomikoak eragin handiagoa izan duelako, dela garapena eragozten duen egiturazko hondatze-

egoeran daudelako-,  langabezia-egoera larritasun handienarekin nozitzen ari diren eskualde jakin batzuetara 

bideratuta. 

 
Laguntza jaso dezakeen inbertsioak agindu honetan aurrez ikusitako diru-laguntzak eskuratu ahal izateko 

(itzulgarria ez den % 10ekoa), inbertsioa ezin izango da hasi eskaera aurkezteko data baino lehen, eta data 

horretatik aurrera egin beharko da, gehienez ere hurrengo bi urte naturaletan, bere ezaugarrien eta enpresa-

planen arabera; horrez gain, betekizun hauek bete beharko ditu: 

a) Enpresa handiek, gutxienez, 3.000.000,000 euroko inbertsio onartua egin beharko dute, eta, 

gutxienez, 20 lanpostu garbi sortu beharko dituzte; ETEek, aldiz, gutxienez 750.000,00 euroko 

inbertsio onartua egin beharko dute, eta gutxienez 5 lanpostu garbi sortu beharko dituzte. Enpresa 

hauen inbertsioak ere onartuko dira: aurreko paragrafoan adierazitako gutxieneko inbertsio onartura 

iritsi ez arren, gutxienez 100 lanpostu sortzen badituzte (enpresa handien kasuan) edota gutxienez 25 

lanpostu garbi sortzen badituzte (enpresa txiki eta ertainen kasuan).  

b) Enpresaren baliabide propioak, diru-laguntzak kanpoan utzita, gutxienez laguntza jaso dezakeen 

inbertsioaren zenbatekoaren % 25 izan beharko dute.  

c) Kontuan hartu beharreko enplegu-sorkuntza zein inbertsioak erakunde juridiko bakarrak egin beharko 

ditu, eta, enpresa-taldeen kasuan, % 100eko akzio-partaidetzarekin, zenbait produkzio-zentro 

badituzte, arau honetako irizpideak betetzen dituzten eta inbertsioen xede diren produkzio-zentroetan 

edo produkzio-zentroan baino ez. 

d) Enpresa onuradunek bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta finantzarioa oinarritu beharko dute. 

 
Diru-laguntzek gehieneko muga izango dute; izan ere, ezin izango dira 3.000.000,00 eurotik gorakoak izan 

enpresako. 

 



 
 

 

 

 

42 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015eko DEIALDIAREN EMAITZAK: 

Proiektu kopurua: 10 

Eragindako inbertsioa: 89.183.180,13 euro 

Mantendutako lanpostuak: 2.374 Onartutako lanpostuak:  428 

Emandako diru-laguntza, itzulgarria ez dena 7.685.794.90 euro. 

 

AURREKONTU-PROGRAMAREN TAMAINAREKIN DUTEN LOTURA 

Lehenengo deialdiak onarpen handia izan du, eta egiaztatuta geratu da Europar Batasunak behartsutzat jotako 

aldeek badutela bidea enpresa-proiektuak erakartzeko, aberastasuna eta enplegua sortuko duten proiektuak, 

alegia.  

 

10 enpresa-proiekturi lagundu zaie (aurreikusitako 20 proiektuetatik % 50); proiektu horien bidez, 89,18 milioi 

euro inbertitu dira (aurreikusitako 70 milioietatik % 127,40), eta 428 lanpostu sortu (aurreikusitako 100 

lanpostuetatik % 428). 

 

ONURA ETA INPAKTU SOZIALA: 

Programa honek eragina du parametro makroekonomikoetan, hobetu egiten baititu, batez ere enplegua 

zuzenean zein zeharka sortzea Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta 

Oiartzualdean.   

 

2014-2016 Industrializazio Planean jasota dagoen bezala, enplegua sortzeko inbertsio produktiboa sustatzea 

funtsezko ardatz estrategikoetako bat da, arlo horretan Jaurlaritzak garatuko dituen ekintzak bideratzeko. 

 

Horretan oinarrituta, planak tresna eta programa egokiak egituratzen ditu enpresa-inbertsioak bultzatzeko eta 

sustatzaile berriei laguntza integrala emateko, enplegu-aukera berriak sortuko baitituzte. Horrela, diskriminazio 

positiboa ezartzen du, bereziki inbertsio hauek sustatzeko: Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta 

Oiartzualdean kokatutako inbertsioak eta estrategikotzat eta lehentasunezkotzat jotzen direnak. 

 

Aipatutako plana aplikatzeko, programa berri bat diseinatu da, Indartu Programa izenekoa. Programa horrek 

enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egingo duten enpresentzako diru-laguntzak jasotzen ditu, Euskal 

Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldea eta Oiartzualdea bultzatzeko. Indartu Programak 

aurreko sustapen-programak aplikatzerakoan hartutako esperientzia jasotzen du, eta bere edukiak egokitzen 

ditu gure ekonomia-ingurunearen baldintza berrietara eta Jaurlaritzak legegintzaldi honetarako dituen jarduera-

lehentasunetara. 

 

Baldintza berri horien barruan, bereziki garrantzitsua da 2014ko maiatzean Europako Batzordeak onetsitako 
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Eskualde Laguntzen Mapa berria indarrean egotea. Izan ere, mapa horrek adierazten duenez, Euskal 

Autonomia Erkidegoko zati bat hautatua izan daiteke, enpresa-inbertsioa sustatzeko eskualde-pizgarriak 

emateko. Hautatua izateko aukera hori Gobernuaren lehentasunetara egokitu behar da, gure autonomia-

erkidegoko eremu batzuen aldeko diskriminazio positiboa lortzeari dagokionez (Nerbioi itsasadarraren 

ezkerraldea eta Oiartzualdea).  

 

Indartu Programa berria, labur esanda, oinarrizko ezaugarri hauen inguruan egituratzen da: 

Programaren xedea da enplegua sortzeko inbertsio produktiboa sustatzea eremu horietan, enpresa berriek 

zein lehendik dauden enpresek eginikoa. Lehentasuna izango dute zuzenean honako hauekin lotuta dauden 

inbertsioek: produktuaren transformazio-prozesuan hobekuntzak egitea, gaitasunak handitzea edo jarduera 

berriak garatzea. 

 

II. Lurraldea kontuan hartzen duen diskriminazio positiboko ahalegina ezarri da, langabezia-egoera larriagoa 

jasaten duten zenbait eremutarako. Izan ere, eremu horietan ekonomia-krisiak eragin handiagoa izan du, 

edo eremuaren garapena zailtzen duen egitura-hondatzea jasan dute. 

III. Enplegua sortzea funtsezko faktorea da programa honetan. Beharrezkoa da muga egokiak ezartzea, 

inbertsioak jaso ahal izateko; inbertsio horiek enplegua sortzen eta industria-egitura trinkoa eratzen 

lagunduko dute, eta, egitura horri esker, aberastasun eta enplegu gehiago sortu ahal izango da 

etorkizunean. Ondorioz, enplegua sortzeko inbertsioak gutxieneko bolumenak behar izango ditu, eragin 

nabarmena bermatzeko.  

IV. Askotan, finantza-egitura eskasaren ondorioz sortzen dira gure enpresen zailtasun asko eta asko. Ildo 

horretan, Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldea eta Oiartzualdea indartze 

aldera enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egingo duten enpresentzako diru-laguntzen programan 

(Indartu Programa), bereziki aipatzen da inbertsioek behar bezala finantzatuta egon behar dutela. Horrela, 

programaren hasieran, baliabide propioen gutxieneko estaldura eskatzen da, enpresa berrientzat zain 

lehendik daudenentzat. Estaldura hori laguntza jaso dezaketen inbertsioen guztizkoaren % 25ekoa da, 

laguntza publikoak kenduta. 
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1.- Izenburua  

NAZIOARTEKOTZE BEKAK 

 

2.- Araua  

2011ko Apirilaren 13ko AGINDUA (78/2011 zenbakiko EHAA), Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 

Turismoko sailburuarena, Nazioartekotze Beken Programa arautzen duena.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburu nagusia da Kanpo Merkataritza eta Nazioartekotze arloko titulua duten gazteak 

prestatzea, antolakunde multilokalizatuen enpresa-kudeaketan espezializa daitezen. Horretarako, 

unibertsitateko espezializazio teorikoa ematen du programak, eta, horrekin batera, esperientzia 

administratiboa sustapeneko organismoetan eta praktika enpresako lanetan.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

 

 

EBATZITAKO KOPURUA: 2.596.367 EUROS 

 

Programa uzten dutenen kopurua hutsaren hurrengoa denez, bekadun asko laneratzen dira; 

gehienetan, praktikak egin dituzten enpresa kolaboratzaileetan. Bestalde, gero eta enpresa gehiagok 

eskatzen dituzte bekadunak praktikak egiteko. 
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1.- Izenburua 

GLOBAL TRAINING BEKAK 

 

2.- Araua 

2014ko martxoaren 26ko AGINDUA, (64. zenbakiko EHAA) Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasuneko sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira unibertsitateko eta goi-mailako lanbide-

heziketako titulazioa duten gazteek atzerriko enpresetan eta erakundeetan praktikak egin ahal izateko 

«Global Training» deituriko beken programa abian jartzeko ahalmena duten erakundeentzako laguntzak.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAEko gazteak nazioartean mugitzera bultzatzea, beren profil akademikoari lotutako jarduerak eta 

proiektuak atzerriko herrialdeetako enpresetan eta erakundeetan egiteko, aldez aurretik planifikatutako 

trebakuntza praktikoko plan batekin.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

EBATZITAKO KOPURUA: 3.199.989,40 EUROS 

 

Agindu arautzailean oinarritutako lehia-prozesuan kalifikazio onena lortu zuten 7 entitate kudeatzaileekin 

gauzatu zen 2015ko deialdiko lankidetza. Horri esker, 370 bekadun hautatu eta mobilizatu ziren. 

 

Programak izan duen erantzunaren datuak, aurkeztutako eskaeren arabera: 

1.557 eskaera 2012an, 2.042 2013an, eta 1.399 2014an. 

 

Multzoan hartuta, %40ko laneratzea lortu da itxitako edizioetan, eta portzentaje hori oso positibotzat 

jotzen da. 

 

Global Training programaren lehenengo bi edizioen behin betiko ebaluazioa eginda, eta 2012, 2013 eta 

2014ko deialdiei dagozkien praktikaldiak burututa, esan dezakegu lortu dela: bekarien gogobetetasun 

handia eta baita kudeaketan laguntzen duten entitateena eta praktikak egiteko aukera ematen duten 

enpresa eta entitateena ere, eta horrekin betetzat ematen da helburu nagusia. 
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1.- Izenburua  

GLOBAL LEHIAN 

 

2.- Araua  

2014ko martxoaren 19ko AGINDUA, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saileko 

sailburuarena, banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzeko Global 

Lehian programa garatzekoa. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Global Lehian programak itzuli beharrik ez duten diru-laguntzak ematen ditu, enpresek 

nazioartekotzeari dagokionez duten heldutasun-mailaren arabera ordenatuta, hiru etapa bereiziz:  

 Hastapena 

 Sendotzea 

 Atzerrian ezartzea 

 Talentua aktibatzea eta antolakundeak merkatu globalera egokitzea. 

 

Hasierako etapa, Sendotzekoa eta Atzerrian ezartzekoa elkarren segidako etapa gisa ikusten dira, 

eta, horregatik, etapa bateko laguntzak lortu ahal izateko, aurreko etapa gainditu izana eskatzen da. 

Aitzitik, Talentua aktibatzeko eta antolakundeak merkatu globalera egokitzeko etapa potentzialki 

konkurrentzian egon daitekeela uste da beste hirurekin. 

 

Diruz laguntzeko moduko gastuen artean sartzen dira nazioartekotze-plana martxan jartzeko 

ekintzak, funtzionamendu eta egitura eta eraketako gastuak, kontuan izanda enpresa indibidualak 

edo elkartuak diren, eta zein etapatarako eskatu duten laguntza. 

 

Era berean, diruz laguntzekoak izango dira hautapen- eta kontratazio-gastuak talentua aktibatzeko 

etapan. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

EBATZITAKO KOPURUA: 5.518.335,38 EUROS 

 

Global Lehian programak atzerriko merkatuetara irteteko aukera eman die enpresa txikiei (plantillan 

50 langile baino gutxiago dituztenei), nazioartekotzeko laguntza eman die, bai lehenengo fasean 

(hasierako etapan) eta baita hurrengo faseetan ere, esportazio-jarduera erregularra duten enpresei 

(sendotzeko etapa). 

Era berean atzerrian ezartzen lagundu du, enpresa esportatzaileak sendotuz eta finkatuz. 
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2015 urtean 535 eskaera aurkeztu dira, eta diru-laguntza jaso dutenak 465 izan dira. 

Etapei dagokienez, hauek dira datuak: 

 

Etapa Aurkeztutako 

eskaerak 

Ukatutako 

eskaerak 

Onartutako 

eskaerak 

Hastapena 80 25 55 

Sendotzea 439 43 396 

Atzerrian ezartzea 16 2 14 

Talentua aktibatzea 100 17 83 
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1.-   Izenburua 

ELKARTZEN 

 

2.- Araua 

2005eko martxoaren 15eko Agindua, irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo-sustapeneko jarduerak 

egiteko laguntzei buruzkoa, 2012ko ekainaren 13ko Aginduaren bidez aldatua. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da euskal produktu eta zerbitzuek atzerrian duten presentzia areagotzea. Hortaz, 

euskal enpresek atzerriko merkatuetan jardutea bultzatu nahi da, merkatu horiek eskaintzen dituzten 

aukerez baliatu ahal izan daitezen. 

 

Irabazi-asmorik gabeko entitateei zuzendua da; gure kasuan, sektore bereko kolektibo enpresarialak 
elkartzen dituzten elkarte sektorialei, sinergia handiko jarduerak egiten baitituzte euskal enpresek 
atzerriko merkatuetan duten presentzia indartzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

EBATZITAKO KOPURUA: 1.593.255,61 EUROS  

 

2015ean 30 elkarte sektoriali eman zitzaien laguntza; 82 feria egin zituzten atzerrian, zuzeneko 146 misio 

orokor burutu zituzten beren enpresekin batera, eta alderantzizko 62 misio komertzial erakarri zituzten 

Euskadira. 

 

Onartutako ekintzak 362 izan ziren guztira,eta aurrekontuetan 360 aurreikusten ziren. 

 

Erosteko ahalmen handia duten herrialde garatuetara bideratutako ekintzak, baina batez ere negozio-

potentzial handiko herrialde emergenteetara bideratuak. 
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1.- Izenburua 

KLUSTER PROGRAMA 

Euskal Autonomia Erkidegoko lehentasunezko klusterretako enpresa-taldeentzako laguntzak. 

 

2.- Araua 

Industria, Merkataritza eta Turismoko sailburuaren 2000ko azaroaren 28ko Aginduan Euskal Autonomia 

Erkidegoko lehentasunezko klusterretako enpresa-taldeentzako laguntzak arautzen dira (2000ko 

abenduaren 11ko EHAA, 235. zk.) 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da misio nagusitzat, lankidetzaren bitartez, taldeko enpresen lehiakortasuna 

hobetzea duten lehentasuneko klusterretako enpresa-taldeei laguntza ematea. 

 

Misio hori aurrera eramateak hainbat alderdi barne hartzen ditu: erronka estrategikoak identifikatu ahal 

izateko behar adinako gogoeta ematea, kideen arteko komunikazioa eta gardentasuna bideratzea, 

aukera eta interes komunak identifikatzea, interesdunak harremanetan jartzea, eta elkarlana bultzatzea 

enpresen artean akordioak lortu arte, erronka estrategikoei erantzuteko helburu komunak erdiesteko 

bidean. 

 

Diru-laguntza eman ahal izango zaie  entitate onuradunek misio hori aurrera eramateko martxan jartzen 

dituzten ekintzei. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Klusterrentzat aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik ez duten diru-laguntzen bidez gauzatzen dira, eta 

hitzarmenen bidez artikulatzen dira, herri-administrazioaren eta ekimen pribatuaren lankidetza tarteko, 

funtsezkoa baita jarduketa horren helburua lortzeko. Planteamendu horrekiko koherentzia mantenduz, 

hitzarmenetan jasotzen diren ekintzak Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren politika 

industrialean ezarritako arlo estrategikoetan sartzen dira, hala nola Nazioartekotzean, Berrikuntza 

Teknologikoan eta Kudeaketaren Berrikuntzan, eta baita sektore jakin baterako estrategikotzat jotzen 

diren beste arlo batzuetan ere. 

 

2015an 11 hitzarmen sinatu dira kluster-taldeekin, eta 1.688.600 € jarri dira guztira. 

 

Euskal industrian nagusi diren sektoreak barne hartzen dituzte kluster horiek: aeronautika, etxetresna 

elektrikoen osagaiak, energia, makina-erreminta, automozioa, ingurumena, papera, informazio-

teknologiak, itsasgintza, portuak eta ikus-entzunezkoak. Bestalde, oso garrantzitsua da programa horrek 

euskal industriaren ehunean duen efektu biderkatzailea.  
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Programak lortzen du kluster horietako enpresen lehiakortasuna hobetzea, kluster-elkarteek garatzen 

eta martxan jartzen dituzten proiektuen bitartez. 
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1.- Izenburua 

AURREKLUSTER PROGRAMA 

Euskal Autonomia Erkidegoan aurrekluster sektorialtzat jotzen diren enpresa-elkarteentzako laguntzak. 

 

2.- Araua 

2009ko urriaren 20ko Agindua, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko sailburuarena 

(2009ko urriaren 20ko EHAA, 201. zenbakia), Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekluster sektorialtzat 

jotzen diren enpresa-elkarteei bideratutako laguntzak arautzekoa, 2010eko apirilaren 21eko Aginduak 

aldatua (2010eko maiatzaren 4ko EHAA, 81. zenbakia). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da enpresen arteko lankidetzaren bidez sektore bateko enpresen lehiakortasuna 

areagotu nahi duten enpresa-taldeei laguntzea. Prozesu horretan behar adinako heldutasuna lortzen 

dutenean, aurrekluster elkarte horiek lehentasunezko kluster izatera pasatu ahal izango dira. 

 

Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzatzat jotzen dira funtsezko misioa betetzera bideratzen direnak, hau 

da, aurrekluster sektorialetako enpresen lehiakortasuna hobetzeko egiten direnak lankidetzaren bitartez. 

Ekintza horiek enpresen arteko akordioen bitartez gauzatuko dira azkenean, erronka estrategikoei 

erantzuten dieten helburu komunak lortzeko. Era berean, modu horizontalean azken xede gisa 

lankidetza sortzea helburu duten ekintzak diruz lagundu ahal izango dira. 

 

Arlo estrategiko hauetakoak izango dira ekintzak: Nazioartekotzea, Berrikuntza Teknologikoa eta 

Kudeaketaren Berrikuntza, eta baita sektore jakin baterako estrategikotzat jotzen diren beste arlo 

batzuetakoak ere. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Aurreklusterrentzat aurreikusitako laguntzak itzuli beharrik ez duten diru-laguntzen bidez gauzatzen dira, 

eta hitzarmenen bidez artikulatzen dira, herri-administrazioaren eta ekimen pribatuaren lankidetza 

tarteko, funtsezkoa baita jarduketa horren helburua lortzeko. Planteamendu horrekiko koherentzia 

mantenduz, hitzarmenetan jasotzen dira Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren politika 

industrialean ezarritako arlo estrategikoetan sartzen diren hainbat ekintza. 

 

Aurrekluster programan 11 hitzarmen sinatu dira 2015an aurrekluster-taldeekin, eta 711.336 € jarri dira 

guztira. 

 

Programak lortzen du aurrekluster horietako enpresen lehiakortasuna hobetzea, arlo estrategiko 

desberdinetan martxan jarritako proiektuen bitartez. 
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Era berean, esan behar da efektu biderkatzaile handia duela programak euskal industria osoan, eta 

lortzen den eragin estrategikoa eta lehiakortasun-hobetzea askoz handiagoa dela emandako laguntza 

nahiko txikiaren zenbatekoa baino. 
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1.- Izenburua 

INTERLEHIAN PROGRAMA 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko ekainaren 17koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Interlehian programa, nazioarteko lizitazioetan parte-hartzen laguntzekoa, 2015. Urterako arautzen eta 

deitzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresei kanpo merkatuetarako urratsa ematen laguntzeko xedea 

hartuta, Interlehian programa jartzen da indarrean, egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan 

dutenenpresek nazioarteko lizitazioetan parte har dezaten sustatzeko. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Guztira 17 proiektu jaso dira, eta emandako behin betiko diru laguntza 23.631,37 €-ren inguruan dago. 

Honelako programa bat abian jartzen den lehen urtea izateko, lortutako emaitzak pozgarriak izan direla 

uste dugu. Bere erabilgarritasuna euskal enpresei kanpo merkatuen lizitazioetan parte hartzen 

animatzeko handia da, eta interes handia esnatu du zenbait enpresatan, aberastasuna sortzeari 

lagunduz kanpo merkatuen lizitazioetara euskal enpresak ateratzen diren ahala. 
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1.- Izenburua 

LANDHOME PROGRAMA 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko ekainaren 17koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegora itzulitako euskal profesionalak kontratatzeko, 2015eko ekitaldiari 

dagokionez, EAEn kokatutako enpresei diru-laguntzak emateko LANdhome programaren arauak ezarri 

eta deialdia egiteko dena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua: kanpoan euren karrerak garatzen ari diren profesionalak itzultzea sustatzeko 

sostengu publikoa emateko laguntzak arautzea –Itzulera horiek, betiere, EAEn egoitza soziala duten 

enpresetara egiten badira 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Erabilitako baliabide ekonomikoak honako hauek dira: 400.000 euro, 

 

2015eko ordainketa-kreditutako 200.000 euro eta 2016ko konpromiso-kreditutako 200.000 euro. 

Kontratazio bat lortu da programaren bidez. 
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1.- Izenburua 

GAITEK PROGRAMA 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko otsailaren 11koa, (EHAA, 33/2015) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, Honen bidez, produktu berriak garatzeko proiektuak eta oinarri zientifiko eta 

teknologikoko enpresa berriak abian jartzeko proiektuak egiteko 2015eko Gaitek laguntza-programa 

arautu eta horretarako deialdia egiten da. Gaitek programa. 

AGINDUA, 2015eko martxoaren 3koa, (EHAA, 48/2015) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, zeinaren bidez aldatzen baita Gaitek Programari buruzko 2015eko otsailaren 11ko 

Agindua. Agindu haren bitartez, produktu berriak garatzeko proiektuak eta oinarri zientifiko eta 

teknologikoko enpresa berriak abian jartzeko proiektuak egiteko 2015eko Gaitek laguntza-programa 

arautu eta hartarako deialdia egin zen. Gaitek programa. 

HUTSEN ZUZENKETA, 2015eko martxoaren 10ekoa, (EHAA, 47/2015) Ekonomiaren Garapen eta 

Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko otsailaren 11ko Aginduarena. Agindu horren bidez, 2015eko 

ekitaldirako laguntzen deialdia egin zen, produktu berriak garatzeko proiektuak eta oinarri zientifiko eta 

teknologikoko enpresa berriak abian jartzeko proiektuak egiteko xedeaz. Gaitek programa 

 

3.- Diru-laguntzen programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren xedea da itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez laguntzak ematea produktu berriak 

garatzeko proiektuak eta oinarri zientifiko eta teknologikoko enpresa berriak abian jartzeko proiektuak 

egiten laguntzeko. I+G+b arloko jarduera-multzo koherente bat aurkeztu beharko da proiektuetan, eta 

lehendik dauden produktuak baino hobeak eta produktu originalak garatu beharko dira, merkatuaren eta 

gizartearen eskaerei hobeto erantzuteko helburuarekin. 

 

Proiektuak indibidualak izan daitezke edo bi enpresaren edo gehiagoren arteko lankidetzan egindakoak, 

eta bidezkoa bada, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente egiaztatuen 

lankidetzarekin, edo lankidetza hori gabe. Laguntzen onuradun izan ahalko dira enpresak, handiak zein 

ETEak, fundazioak eta enpresa-elkarteak. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015. urteko deialdia. 2015. urtean emandako diru-laguntza, guztira: 34, 5 milioi euro. 

 

Eskaerak: 1.145 proiektu aurkeztu eta 739 proiektu onetsi dira. 

 

GAITEK programa honen erabilgarritasuna enpresen gaitasuna eta ezagutza handitzea da; hala, 

hazkunde ekonomikoa ere handituko da, eta aldi berean, gizarte dinamiko, konplexu eta globalaren 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/02/1500789e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/03/1501184e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/03/1501155e.pdf
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unean uneko behar berriek eta iraunkortasunak eskatzen dituzten zientzia-arloko eta teknologia-arloko 

betekizunei erantzun baliagarria ere emango zaie. 

 

Eragina gizartean: hazkunde ekonomikoa, enpresek produktu berriak eskaintzean lortuko duten 

lehiakortasun handiagoari esker 
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1.- Izenburua 

Industria-ikerketako eta garapen esperimental estrategikoko proiektuak Euskal Autonomia 

Erkidegoan burutzeko laguntza-programa. ETORGAI programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko martxoaren 4koa, (EHAA, 50/2015), Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektu estrategikoak Euskal 

Autonomia Erkidegoan burutzeko diru-laguntzak arautu eta horien 2015eko deialdia egiteko dena 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da urte anitzeko laguntzak ematea itzuli behar ez diren diru-laguntzen bitartez, 

Euskal Autonomia Erkidegoan I+G+b arloko industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektu 

estrategikoak  sustatzeko, Eusko Jaurlaritzaren Zientzia, Teknologia eta Ikerketa Politiken barruko 

eta/edo Europar Batasuneko politika zientifiko-teknologikoen barruko jardun-arlo estrategikoetan. 

 

Enpresa-partzuergoen lankidetzarekin garatutako proiektuak dira; partzuergo horiek gutxienez hiru 

enpresak osatuko dituzte, gutxienez enpresa horietako bat ETE izango da eta gutxienez beste bat 

Handia edo Ertaina. Gainera, gutxienez Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agente 

egiaztatu batek parte hartu beharko du, partzuergoko azpikontratatu gisa.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Hiru urteko deialdia, 2015. 

 

2015. urteko deialdian emandako diru-laguntza, guztira: 28 milioi euro. Onetsitako proiektuen 2015eko, 

2016ko eta 2017ko urteko ordainketetan banatzeko. 

 

Eskaerak: 43 proiektu aurkeztu eta 27 proiektu onetsi dira.  

 

ETORGAI programa honen erabilgarritasuna honako honetan datza: arlo publikoaren eta pribatuaren 

arteko lankidetza garatzea, jardun-arlo estrategikoetan ikerketa-ildoak egiten dituzten eta Euskadiren 

ekonomiarentzat bultzada-eragina duten enpresen partzuergoetarako pizgarriak ematea, eta aldi berean 

I+G+b arloko lankidetzaren kultura zabaltzea zientzia-teknologia-enpresa sistemako eragile guztien 

artean. 

 

Eragina gizartean: enpresek produktu, prozesu edo zerbitzuak eskaintzean lehiakortasun handiagoa 

lortzen dute, zientzian eta teknologian oinarritutako patente berriak eta enpresa berriak sortzen dira, hori 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2015/03/1501233e.shtml
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guztia enplegua sortzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sarea dibertsifikatzeko; eta horri 

guztiari esker, hazkunde ekonomikoa lortzen da. 
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1.- Izenburua 

ELKARTEK PROGRAMA  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 15ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, arlo 

estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzetarako 2015eko deialdia egin eta laguntzak 

arautzen dituena (Elkartek Programa) 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea da honako laguntza hauek arautzea: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal 

Sarea osatzen duten ikerketa, garapen eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa 

sustatzeko laguntzak (ELKARTEK Programa).  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Bi urteko deialdia, 2015. 

 
Aurrekontua, guztira: 20,1 milioi euro, onetsitako proiektuen 2015eko eta 2016ko urteko ordainketetan 

banatzeko. 

 
Eskaerak:111 

 
Onartutako proiektuak: 59 

 
Proiektuek bat etorri beharko dute Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2020 Euskadi Planaren 

espezializazio-esparruekin. 

 
Programa honen erabilgarritasuna honako honetan datza: zenbait arlotan ezagutza handitzea, zehazki 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Euskadi 2020 Planaren barruan egonik Euskal Autonomia 

Erkidegoarentzat interes estrategikoa duten espezializazio-esparruetan. 

 
Eragina gizartean: Ezagutza estrategikoa sortzea garapenerako, enpresen lehiakortasuna sustatzeko, 

etorkizunean enpresa-sektore berriak sortzeko. 

 



 
 

 

 

 

60 

1.- Izenburua 

EMAITEK PLUS PROGRAMA 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko irailaren 16koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Emaitek Plus laguntzen programa arautzen duena.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Foku Anitzeko Teknologia Zentroen eta 

Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroen jarduera ez-ekonomikoari laguntzera bideratutako laguntza 

publikoak. Horrela, finantzaketa esleituko zaie, jardueraren emaitzen ebaluazioaren eta analisiaren 

bitartez, maila globalean.  

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015. urterako deialdia. 

 

Aurrekontua, guztira: 50,14 milioi euro. 

 

Jarduera ez-ekonomikoari laguntza eman zaio 10 teknologia-zentrotan eta ikerketa kooperatiboko 4 

zentrotan; halaber, laguntza eman da teknologia-zentroen aginte-taula betetzeko 19 hobekuntza-

ekintzatan eta ikerketa kooperatiboko zentroen aginte-taula betetzeko 21 hobekuntza-ekintzatan. 

 

Programa honen erabilgarritasuna honako honetan datza: teknologia-zentroei laguntza ematea, eta 

horretarako, haiei finantzaketa esleitzea, jardueraren emaitzen ebaluazioaren eta analisiaren bitartez, 

maila globalean. Horretarako, ekitaldi bakoitzean lortu beharreko helburuak azaltzen dituen adierazleen 

aginte-taula bat erabiltzen da. 

 

Eragina gizartean: Ezagutzak eta ikerketen emaitzen transferentzia hobetzea, bai eta sustapen 

ekonomikoa egitea ere, enpresen lehiakortasuna garatu eta sustatzeko, EAEren garapen iraunkorra 

gogoan izanik. 
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1.- Izenburua 

BERRIKERTU PROGRAMA  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko azaroaren 11koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, giza 

kapital ikertzailea sartzeko laguntzetarako 2015eko deialdia egin eta laguntzak arautzen dituena. 

Berrikertu Programa.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko enpresen eta eragileen lehiakortasuna 

sendotzea, eta horretarako, enpresen giza kapitala txertatzea, eta ezagutza eta berrikuntzarako 

gaitasuna indartzea. Honako honetan datza: enpresentzako eta eragileentzako laguntzak, enpresen eta 

eragileen I+G+b arloetan ikertzaileak eta doktoreak kontratatzeko (baterako finantzaketa 3 urtera arte), 

ikertzaileen eta teknologoen masa kritikoa handitzea helburu dela. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2015. urteko deialdia. Aurrekontua: 2.000.000,00 €.  

 
2015ean, guztira 120 eskaera aurkeztu dira eta 80 eskaera onartu dira. 11 eskaera berritzeko izan dira, 

eta 69 eskaera kontratazio berrietarako, haietarik 75 enpresetan (58 ETE eta 17 enpresa handi) eta 5 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko eragileetan. Guztira, 1.705.253,66 euro eman 

dira. 

 
Kontratatutako pertsonen % 28,75 doktoreak izan dira, eta % 71,25 unibertsitateko lizentziadunak 

Halaber, % 61 gizonak dira eta % 39 emakumeak. 

 
Eragina gizartean: enpresen lehiakortasun handiagoa eta teknologia-garapen handiagoa, ezagutzan 

oinarritutako ekonomia eta giza kapitalaren eskariaren iraunkortasuna. Duela hamarkada batetik, 

onuradunak gutxi gorabehera 2. eta 3. mailako unibertsitateko tituluak dituzten 800 pertsona izan dira. 

Haiek guztiak EAEko enpresetan eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarean sartu dira. 
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1.- Izenburua  

LURRALDE-PROIEKTU TURISTIKOETARAKO LAGUNTZEN PROGRAMA   

 

2.- Araua  

Agindua, 2015eko uztailaren 22koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

2015 ekitaldirako lurralde-proiektu turistikoetarako laguntzak arautzen eta iragartzen dituena 

(2015eko uztailaren 31ko EHAA, 144. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Irabazi-asmorik gabeko erakunde publiko eta pribatuentzako programa, erakunde horien helburuen 

eta/edo ahalmenen artean badago turismo-jarduera garatzea eta sustatzea, EAEren turismo-

lehiakortasuna sustatzeko, itzulgarriak ez diren diru-laguntzak baliatuta honako hauen moduko 

proiektuak egiteko: 

 
a)  Turismoko lurralde-proiektuak helmugen erakargarritasuna hobetzen dutenak.  

 
b)  Berrikuntzaren bidez eta turismo jasangarria eta arduratsua garatuz, helmugen kalitatea eta 

lehiakortasuna hobetuko duten proiektuak: 

 

 Basquetour SAk sustatutako eta kudeatutako helmugen lehiakortasuna hobetzeko 

proiektuak. 

 Kalitatearen kudeaketako eta ingurumen-kudeaketako erreferentzialak ezartzeko proiektuak. 

 Jasangarritasuneko erreferentzialak ezartzeko proiektuak. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Lortutako emaitzak hauek izan dira: 

 

Jarduketak Onartuak 
emandako diru-

laguntza 

batez besteko 

diru-laguntza 

Turismoko lurralde-proiektuak helmugen 

erakargarritasuna hobetzen dutenak 
26 778.128,56 € 29.928,02 € 

Basquetourrek sustatutako eta kudeatutako 

helmugen lehiakortasuna hobetzeko proiektuak 
20 165.837,27 € 8.291,86 € 

Kalitatearen kudeaketako eta ingurumen-

kudeaketako erreferentzialak ezartzeko 

proiektuak 

3 1.930,99 € 643,66 € 

Jsangarritasuneko erreferentzialak ezartzeko 

proiektuak 
1 8.316,36 € 

8.316,36 € 

GUZTIRA 50 954.213,18 € 19.084,26 € 
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Aurrekontu-betearazpena aurreikusitakoa baino % 25,45 txikiagoa izan zen, batez ere —

programaren onuradun izandako erakundeek adierazi diguten bezala— berandu argitaratu zelako 

deialdia, 2015eko uztailaren 31n, eta, horren ondorioz, zalantzak sortu zirelako programa behin 

betiko ebazteaz 2015eko ekitaldian, kontuan hartuta 2014ko ekitaldian izandako esperientzia, 

2015eko urtarrilean ebatzi baitzen (aurretiazko fiskalizazioko laguntza-programen ebazpenaren esku-

hartzea Kontrol Ekonomikoko Bulegoan atxiki zuten 2015eko urtarrilaren amaierara arte), eta horrek 

aurrekontu-desoreka handia eragin zielako. Hortaz, kontuan hartuta laguntza-programa urteko 

hirugarren hiruhilekoan iragarri zela, eta erakunde horiek laguntza publikoen beharra dutela beren 

proiektuak gauzatzeko, epean betearazteko eta finantza-arloan eusteko ahala zutenek bakarrik 

aurkeztu zituzten eskaerak, aurreko ekitaldian gertatutako gauza bera gertatzen bazen ere. 
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1.- Izenburua  

TURISMO EMPRESEN LEHIAKORTASUNA MODERNIZATZEN ETA HOBETZEN LAGUNTZEKO 

PROGRAMA 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2014ko ekainaren 11koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

turismo-enpresen modernizazioari eta lehiakortasunaren hobekuntzari laguntzeko Programa arautzen 

duena (2014ko ekainaren 18ko EHAA, 114. zk.). 

 

AGINDUA, 2015eko ekainaren 24koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko ekainaren 11ko Agindua 

aldatzekoa; aipatutako agindu horren bidez, arautzen da Turismo Enpresen Lehiakortasuna hobetu 

eta modernizatzeko laguntza programa (2015eko uztailaren 1eko EHAA, 122. zk.). 

 

Ebazpena, 2015eko uztailaren 3koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, zeinaren bidez 

argitara ematen baita 2015. ekitaldirako zenbait laguntza emateko deialdia, honako esparru honen 

barruan: turismo-enpresen lehiakortasuna hobetu eta modernizatzeko laguntza-programa arautzeko 

Aginduak finkatutakoa (2015eko uztailaren 10eko EHAA, 129. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da turismo-enpresei hobetzen laguntzea honako hauek lortzeko: bezeroei eta 

merkatura bideratutako kalitatezko turismo-eskaintza lehiakorrago bat garatzea; IKT informazioaren 

eta komunikazioaren teknologiak jartzea eta ezartzea enpresen eta bezeroen arteko interakzioa eta 

turismo-negozioen eraginkortasuna hobetzeko; turismoko enpresa, zerbitzu eta produktu berriak 

sortzea eta ezartzea, merkatuan berritzaileak izango direnak eta/edo hainbat enpresaren arteko 

lankidetzatik eta baterako ekimenetik sortuko direnak. Hori guztia lortzeko, kontuan izango dira  

gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasunaren irizpideak. 

 
Horretarako, EAEn kokatutako enpresen jarduketak babesten dira, honelakoak izanez gero, edo 

aipatzen diren helburuak izanez gero:  

a) Ekimen berritzaileak turismoaren sektorean.  

b) Turismo-eskaintza modernizatzea, lehiakorragoa izan dadin. 

c) Turismo-establezimenduak indarrean den irisgarritasun-araudira egokitzea.  

d) Euskal Autonomia Erkidegoan turismo-sektorean diharduten eta kokatuta dauden enpresa eta 

establezimenduetan, ingurumenaren kudeaketa eta kalitate-kudeaketa ziurtatu dezaketen 

sistemak ezartzea. 
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4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Emaitzak hauek izan dira: 

 

LERROA 
Aurkeztutako 

proiektuak 

Onartutako 

proiektuak 

Onartutako 

inbertsioa 

diru-

laguntza 

guztizkoaren 

ehunekoa 

Ratioa 

aurkeztutako 

inbertsioarekiko 

Ratioa 

Onartutako 

inbertsioarekiko 

Ekimen 

berritzaileak  
76 56 

1.155.745,

85 
220.197,00 31,48 13,08 5,25 

Eskaintzaren 

modernizazioa  
132 82 

3.491.297,

22 
479.090,29 68,5 11,5 7,29 

erabilerraztasuna  1 0 0 0 0 0 0 

Kalitatea eta 

ingurumena 

kudeatzeko 

sistema 

egiaztagarriak  

3 1 218,5 109,25 0,02 24,21 2 

GUZTIRA 212 139 
4.647.261,

57 
699.396,54 100 12,26 6,64 

 

Beste urtebetez, ostalaritzako establezimenduentzako eskaintza modernizatzeari dagokion lerroan 

aurkeztu dira proiektu gehien; hurrengoa ekimen berritzaileei dagokiena izan da. Deialdiko 

zenbatekoaren % 100 baliatu da, eta ezetza eman zaie bost eskabideri kreditu faltagatik. 
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1.- Izenburua 

GAUZATU-TURISMO PROGRAMA 

 

2.- Araua  

 Agindua, 2003ko ekainaren 11koa (EHAA, 128. zenbakia).  

 Agindua, 2005eko maiatzaren 3koa (EHAA, 96. zenbakia).  

 Agindua, 2009ko otsailaren 23koa (EHAA, 54. zenbakia).  

 Agindua, 2010eko martxoaren 31koa (EHAA, 76. zenbakia).  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua da laguntzak arautzea, EAEko eskaintza turistikoan behar adina garatuta ez 

dauden sektoreetan turismo-enpresak sortu eta modernizatzeko. 

 

Laguntza horiek enpresa txiki eta ertainentzat dira, eta 900.000 euro arteko aurrerakin itzulgarriak dira. 

Lagundu daitekeen inbertsioaren % 30erainokoak izan ahal izango dira. 

 

Aurrerakinen itzulketak finkoak dira, eta bost urtez ordaintzen dira; honela: inbertsio-proiektua bukatu 

eta urtebeteko ezaldia izan ondoren, urte bakoitzean 1/5 kuota finkoa ordainduko da. 

 

4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

 2015ean, ez zen egin programaren deialdirik. 

 

 


