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 Programaren estrategia: garapenaren eta erantzun politikoen arloko 

erronka nagusiak 

 

Erreferentzia: 2021/1060 (EB) Erregelamenduaren (Xedapen Komunen Erregelamendua) 22. 

artikulua, 3. apartatua, a) letra, i) eta viii) bitarteko eta x) tartekiak, eta 22. artikulua, 3. 

apartatua, b) letra 
 

 
 

 2030erako Euskadiren garapenerako erronka nagusiak identifikatzea 

Eusko Jaurlaritzak, Euskadiren lehiakortasun-posizionamendua (indarguneak/ahuleziak) ezagutzen duenez, identifikatuta ditu 

eskualdeak aurre egin beharreko erronka nagusiak, eta definituta ditu datozen urteetan erronka horiei aurre egin ahal izateko 

estrategiak. Alderdi horiek guztiak, besteak beste, horretarako egin den dokumentu batean laburbiltzen dira: 2021-2027 Kohesio 

Funtsak Kudeatzeko Euskal Esparru Estrategikoan, Euskadiko 2021-2027 EGEF Programan jarraitu beharreko estrategia 

sostengatzea eta justifikatzea ahalbidetzen duen dokumentuan. Atal honetan labur-labur deskribatzen dira Euskadin hainbat gai 

interesgarritan diseinatu diren epe ertain eta luzeko estrategia nagusiak, Kohesio Politikaren Helburuak erreferentziatzat hartuta. 

Azpimarratu behar da estrategia horiek egiteko (eta horien jarraipena egiteko) garapenerako lankidetza handia egin dela 

eskualdean, bai abiapuntuko egoeraren diagnostikoa egiteko, bai esku hartzeko erronkak/beharrak zehazteko. Horietatik guztietatik 

atera daitezke Euskadik esparru horietan datozen urteetan aurre egin beharreko erronka nagusiak. Izan ere, horiek zehazten 

dituzte, Kohesio Politikak markatutako kontzentrazio-helburu eta -irizpideen arabera (1.2 apartatua), EGEF Programaren 

Estrategian bere gain hartu beharreko erronkak (1.3 apartatua). 

 Erronka estrategiko globalak 

Pandemiaren ondorio ekonomiko eta sozialek areagotu egiten dituzte desberdintasunak testuinguru ekonomiko eta sozialean. 

Testuinguru horrek zenbait megajoera ditu bereizgarri, Euskadin Trantsizio Hirukoitzean laburbiltzen direnak: 

- Lehenik, trantsizio energetikoa eta klimatikoa, zeharkako lehentasun nagusia. Desafio horri, Europako Green Deal 

akordioarekin bat, garapen ekonomiko jasangarriari bultzada emateko aukeraren ikuspegitik heltzen zaio. Erronka da 

Euskadi erreferente industrial eta teknologiko bihurtzea energia berriztagarrien sorkuntzan: haize-energia, biomasa, 

eguzki-energia fotovoltaikoa, geotermikoa eta itsas energia. 

- Planteatutako bigarren erronka trantsizio teknologikoa eta digitala da, hori ere aukera-nitxoa dela ulertuta. 

Planteatutako erronka honako alderdi hauetan aurrera egitean datza, besteak beste: adimen artifiziala, Big Data, Gauzen 

Internet, 5G teknologiak, sistema ziberfisikoak eta zibersegurtasuna. Etorkizuneko industria berria bultzatuko duen baina 

hezkuntza eta osasuna bezalako sektoreak ere eraldaketa digitalarekin lotuta dituen Euskadi Industrialaren alde egiten da. 

Digitalizazioaren izaera integral hori pandemia osteko suspertze-motorra da. 

- Hirugarren erronka osasun- eta gizarte-trantsizioa da (era berean, trantsizio demografikoak markatua): ongizate 

inklusiboaren ikuspegitik, aukera-berdintasunari zerbitzu publikoak, hezkuntza eta osasungintza modu berdinzale eta 

barneratzailean eskuratzearen bidez heltzea planteatzen da, mugikortasun sozialari bidea emateko eta errenta 

primarioaren banaketan desberdintasunak epe luzean murrizteko. Gainera, lanean jarraituko da desberdintasun sozialak 

gauzatzen dituzten arrakalak ezabatzeko: soldata-arrakala, gizarte-arrakala, genero-arrakala, belaunaldi-arrakala, arrakala 

digitala eta lurralde-arrakala. Era berean, kalitatezko enpleguaren aldeko apustua egiten da, lan-egonkortasunari eta lan-

baldintzei dagokienez, bizi-proiektu duinak garatu ahal izateko beharrezko premisa gisa, familia-bizitza eta lan-bizitza 

kontziliatzeko, etengabeko lanbide-kualifikazioa lortzeko, eta, azken batean, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 

bermatuko duten bidezko soldatak lortzeko. 

 Erronka sektorialak 

 I+G+B arloko erronkak 

Euskadi 2030 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plana (ZTBP RIS3 Euskadi 2030) Euskadik ikerketaren eta 

berrikuntzaren alde egiten duen apustu estrategikoaren adierazpidea da. Azken hiru hamarkadetan apustu horri eutsi zaio, eta orain, 

2030era begira, ikerketa, garapena eta berrikuntza (I+G+B) bultzatzeko plan berri hori aurkezten da, euskal ekonomiak 

lehiakortasuna hobetu dezan eta hazkunde jasangarriaren bidean aurrera egin dezan. ZTBP Euskadi 2030 planaren ikuspegia da 

Euskadi berrikuntzan aurreratuen dauden Europako eskualdeen artean kokatzea, bizi-maila handiarekin eta kalitatezko 
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enpleguarekin, zientzia, teknologia eta berrikuntza bultzatuta, Euskadi digital, berde eta inklusiborako trantsizioa bizkortuko duten 

palankak dira-eta: 

 Zutabe estrategikoak (ZTBP 2030): 

 Bikaintasun zientifikoa, oinarri zientifikoa hobetzeko eta ezagutza sortzeko. 

 Lidergo teknologiko industriala, Berrikuntza irekia, berrikuntza bultzatzeko, batez ere enpresa txiki eta ertainetan. 

 Talentua, aurreko hiru elementuak garatzeko gune nagusi gisa. 

 Lehentasun estrategikoak: 

 Industria adimenduna, Energia garbiagoak. Osasun pertsonalizatua.  

 Aukera-lurraldeak: 

 Elikadura osasungarria. Ekoberrikuntza. Hiri jasangarriak. Euskadi sortzailea. 

 Zeharkako trakzio-ekimenak: 

 Zahartze osasuntsua. Mugikortasun elektrikoa. Ekonomia zirkularra. 

 Digitalizazioaren arloko erronkak 

2025erako Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategiaren (EEDE2025) bitartez Eraldaketa Digitaleko eredu berria 

definitzen da, hau da, Euskal Administrazio Publikoaren eta eragile ekonomikoen eta sozialen arteko harremana ulertzeko eta 

egikaritzeko beste modu bat dakarren eredua, betiere erronka globalei batera aurre egin ahal izan dakien. EEDE2025 

estrategiarekin, Euskadik digitalizazioaren arloan dituen erronkak markatzen dituzten 4 bektore (ekimen bereziak; ekosistema 

integratua; konpetentzia digitalak; bizkortzea, esperimentazioa eta erabilera) eta 18 ekintza-ildo definitu dira. 

 Lehiakortasunaren eta nazioartekotzearen arloko erronkak 

Industria Garatzeko eta Nazioartekotzeko Plan Estrategikoa (2021-2024) (IGNPE 2024) euskal ekonomia suspertzeko eta 

eraldatzeko tresna nagusia da, betiere pertsonak izanik ardatz. Garapen-eredu jasangarri eta inklusiboaren alde egiten du eta epe 

labur, ertain eta luzean inpaktua duten neurriak aintzat hartzen ditu. Planak, egoera koiunturala kontuan izateaz gainera, industria 

garatzeko eta enpresak nazioartekotzeko konpromiso estrukturala ere hartzen du. Horren harira, lehiakortasunera bideratutako 

Euskadiko plan eta estrategien multzoarekin bat datorren zeharkako izaera ematen zaio. Euskadik lehiakortasunaren eta 

nazioartekotzearen arloan dituen erronkak markatzen dituzten zenbait jarduketa-ardatz eta -palanka planteatzen ditu Planak. 

 Klima-aldaketaren arloko erronkak. 

2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategian (KLIMA 2050 Basque Country), Euskadik honako helburu hauek 

definitu ditu: a) Euskadiko BEG emisioak gutxienez % 40 murriztea 2030erako eta gutxienez % 80 murriztea 2050erako, 2005. 

urtearekin alderatuta; b) 2050. urtean lortzea energia berriztagarrien % 40ko kontsumoa azken kontsumoarekiko; eta c) Euskadik 

klima-aldaketaren aurrean erresilientzia izan dezan bermatzea. Helburu horiek lortze aldera, 9 helmuga definitu dituen estrategia 

bat planteatu da; helmuga horiek zehazten dituzte Euskadik klima-aldaketaren arloan aurre egingo dien erronkak. 

Larrialdi Klimatikoari buruzko adierazpena eta Basque Green Deal ekimena 

Larrialdi Klimatikoari buruzko Eusko Jaurlaritzaren adierazpen instituzionalak (2019ko uztaila) berresten du uste osoa duela 

Euskadi erronka horren aitzindari izan daitekeela eta erronka hori eraldaketa palanka bihur dezakeela ekonomia lehiakorragoa eta 

klimatikoki neutroagoa erdiesteko. Adierazpen horrekin, asmoa da klima-aldaketaren gaia herrialde-helburu nagusi gisa kokatzea, 

eta erronka horri merezi duen benetako dimentsioa eta arreta ematea. Euskadi erronka horren aitzindari izan daiteke, eta erronka 

hori eraldaketa palanka bihur dezake ekonomia lehiakorragoa eta klimatikoki neutroagoa erdiesteko. Ildo horretan, Gobernu 

Programak konpromiso hori jasotzen du, eta erabakitasunez egiten du apustu Klimaren aldeko Akordio Sozial zabala lortzearen 

alde: Basque Green Deal. 

 Energiaren arloko erronkak 

Euskadiko Energia Estrategian (2030) euskal energia-politikaren 2016-2030 aldirako helburu estrategikoak ezartzen dira. 

Helburu horiek lortu ahal izateko, 8 jarduera-arlo ezartzen dira (25 ekimen eta 50 jarduera-lerro biltzen dituzte), Euskadik 

energiaren arloan dituen erronkak zehazten dituztenak. 

 Hidrologiaren arloko erronkak 

Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoa (2022-2027) lurraldeak eredu produktibo eta sozial 

ekologiko eta jasangarri baterantz bideratzeko ikuspegi estrategiko baten barruan kokatzen da, eta ezin hobeto lerrokatuta dago 

Europako Itun Berdearen esparruan garatzen ari diren Europako, Estatuko eta autonomia-erkidegoetako estrategiekin. Estrategia 

horiek zehazten dituzte, hain zuzen, Euskadin hidrografiaren arloan aurre egin behar zaien erronka nagusiak. 

 Ekonomia zirkularraren arloko erronkak 

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategian (2030), ekonomia zirkularraren arloko erronkak zehazten dituzten 2030erako 

3 helburu estrategiko ezartzen dira: a) Produktibitate materiala % 30 areagotzea; b) Material zirkularraren erabilera-tasa % 30era 

igotzea; c) Barne-produktu gordin unitate bakoitzeko sortutako hondakinen tasa % 30 murriztea. 

 Hondakinen prebentzioaren eta kudeaketaren arloko erronkak 

Datozen 10 urteetarako aurreikusten den arau-, ekonomia- eta ingurumen-esparrua ikusirik, honako hauek dira “Euskal 

Autonomia Erkidegoko Hondakinak Prebenitu eta Kudeatzeko 2030eko Planarekin” lortu nahi diren 3 erronkak: Europak 
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hondakinen arloan duen araudira egokitzea; Euskadiko hondakin-adierazleak hobetzea eta isurketaren inguruko problematika 

konpontzea; eta, bigarren mailako materialen merkatu egonkor eta segurua sortzea. 

 Biodibertsitatearen arloko erronkak 

2030erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategiak jomugak, jarduketa-ildoak eta ekintzak zehazten ditu, batez ere diagnostikoaren 

bidez eta parte hartzeko ezarritako prozesuaren faseen bitartez identifikatuak. Jomuga horiek honako hauek dira: ekosistemak 

babestea eta leheneratzea; Europako Natura 2000 Sarea sustatzea aukerarako tresna gisa (puntu horretan Euskadiko 2021-2027 

Lehentasunezko Ekintza Esparrua nabarmendu behar da, Sarerako lehentasunezko ekintzak identifikatzen ditu-eta); naturaren 

ezaguera eta kultura sustatzea; eta, lurraldearen eta natura-ondarearen kudeaketan eraginkortasuna eta efizientzia izatea. 

 Emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko erronkak 

Duela gutxi onartu da 1/2022 Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (4/2005 Legea) bigarren aldaketa 

egitekoa. Lege horren xedea da emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan botere publikoen jarduna gidatu behar duten 

printzipio orokorrak ezartzea, eta zenbait neurri arautzea bizitzaren arlo guztietan emakumeek eta gizonek aukera eta tratu berdinak 

izan ditzaten sustatzeko eta bermatzeko, eta, bereziki, emakumeen autonomia eta ahalduntzea bultzatzeko eta emakumeek 

gizartean, ekonomian zein politikan duten posizioa sendotzeko, egiturazko desberdinkeria eta sexuan oinarritutako diskriminazio-

modu oro ezabatzeko, emakumeen aurkako indarkeria matxista barne dela. Erronka horiek lortzeko bidean aurrera egiteko, Eusko 

Jaurlaritzak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana ere badauka. Planaren xedea botere publikoak gidatzea da, 

zertarako eta bizitzaren arlo guztietan emakumeen eta emetasunaren mendekotasuna mantentzen eta justifikatzen duten balioak 

aldatzeko. Nabarmendu beharra dago, halaber, Legea aplikatzeko, plan sektorialetan genero-ikuspegia sartu behar dela, baita 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko neurriak sartu ere. 

 Programaziorako Europar Batasunaren funtsezko erreferentziak 

 Kohesio Politika 

Europako Batzordeak bost Helburu Politiko (HP) zehaztu ditu Kohesio Politikarako: 

- HP1: Europa lehiakorragoa eta adimendunagoa. 

- HP2: Europa berdeagoa, karbono gutxikoa. 

- HP3: Europa konektatuagoa. 

- HP4: Europa sozialagoa eta inklusiboagoa. 

- HP5: Herritarrengandik hurbilago dagoen Europa. 

EGEF Erregelamenduaren 3. artikuluan xehatzen da 5 HP horiek zer Helburu Espezifikotan (HE) zehazten diren. Halaber, EGEF 

funtsetarako Erregelamenduaren 4. artikuluan zehazten dira arestian aipatutako 5 HP horiei loturiko kontzentrazio tematikoaren 

irizpideak. Azkenik, kontuan hartu beharreko funtsezko beste erreferentzia bat Europako Batzordeak Espainiarako emandako 2021-

2027 Kohesio Politikaren finantzaketari buruzko orientabideak dira. Ildo horretan, nabarmentzekoa da Batzordeko zerbitzuen lan-

dokumentuaren D eranskina, Espainiarako 2019ko Europako Seihilekoari buruzkoa. Bertan, Batzordeak Espainian HPen arabera 

inbertitzeko beharrak zehazten ditu, eta horien intentsitatea hiru kategoriatan sailkatzen du, beheranzko hurrenkeran: a) lehentasun 

handiko beharrak; b) lehentasunezko beharrak; eta, c) beharrak. Nabarmendu beharra dago lehentasun handiko beharrak 

identifikatzen direla HP1, HP2 eta HP4an, baina ez HP3 eta HP5ean. 

 Euskadiko erronken eta Kohesio Politikaren arteko koherentzia eta lerrokatzea 

Azken hamarkadetan, Euskadi Europako gobernantzan uztartzen ari da. Izan ere, EAEko eskualde-garapenerako estrategiak 

Europako estrategia horretan du erreferente nagusietako bat, eta, horrela, horien arteko koherentzia eta lerrokatzea bermatzen da, 

2021-2027 Kohesio Politikaren esparruan ere islatzen den koherentzia eta lerrokatzea. Ildo horretan, Euskadiko eskualde-

garapenerako epe ertain eta luzean identifikatutako erronken eta 2021-2027 programazio-aldi berrian Kohesio Politikarako 

ezarritako helburu politiko eta espezifikoen arteko koherentziaren eta lerrokatzearen analisi matriziala egin da. Analisi horretan, 

halaber, Europako Batzordeak Espainiarako egindako 2021-2027 Kohesio Politikaren finantzaketari buruzko inbertsio-

orientabideak kontuan hartu dira. 

Analisi matrizial horrek berretsi du koherentzia eta lerrokatze estua dagoela. Elementu hori garrantzi handikoa da programazio-aldi 

berrian plangintza egokia erraztu eta bermatzeari begira, horrek aukera emango baitu Euskadiren erronkei erantzuteko eta, era 

berean, Batasunaren Eskualde Politika berriaren lehentasun estrategikoez arduratzeko, finantza-xurgapenerako ahalmen egokia 

bermatuko duen aldi berean. 
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 Euskadiko 2021-2027 EGEF Programaren estrategia. Helburu politikoak eta 

espezifikoak eta aurre egin beharreko erronkak hautatzea. 

 Helburu politikoak eta helburu espezifikoak hautatzea 

2021-2027 Kohesio Funtsak Kudeatzeko Euskal Esparru Estrategikoan xehatutako plangintzaren/programazioaren esparru 

logikoari jarraikiz eta honako hauek kontuan harturik: 

- Euskadik Europako ingurunean duen lehia-posizionamendua. 

- Euskadiren garapenerako identifikatutako erronka estrategiko nagusiak. 

- Europako esparruaren funtsezko erreferentzia nagusiak (D eranskina). 

- Energiaren eta Klimaren Plan Nazional Integratua eta Elkartzeko Akordioa (EA). 

 

EGEF funts guztiak HP1 eta HP2an kontzentratzea planteatzen da. Euskadi eskualde garatuenen kolektiboan sartuta dagoenez, 

eskatzen zaio jada bere baliabideen % 85 gutxienez HP1 eta HP2ri esleitzeko, eta % 30 gutxienez HP2ri; beraz, funtsen % 100 bi 

Helburu Politiko horietara bideratzea planteatzen da, gogotik galdu gabe % 30 gutxienez HP2ra bideratu behar dela. Hori guztia 

EGIF+ funtsak HP4an kontzentratzen diren testuinguruan. 

 

HEak hautatzeari dagokionez, honako alderdi hauek ere kontuan hartu dira: 

- Klima-aldaketa arintzen (≥%30) eta biodibertsitatea iraunarazten (≥% 4) laguntzeko irizpideak. 

- EGEF funtsen esku-hartzerako interes-esparruetan egindako aurrekontu-analisia. 

- Aurreko programazio-aldietan izandako esperientzia, bai kontzentrazio tematikoari, bai jarduketak garatzeaz arduratu 

diren organo kudeatzaileei dagokienez. Ildo horretan, aurreko programazio-aldietan EGEF Programaren baliabideak 

batez ere hazkunde adimendun eta jasangarrian kontzentratuta zeuden, hots, ordurako neurri handi batean lerrokatzen 

ziren trantsizio teknologiko eta digitalaren eta trantsizio energetiko eta klimatikoaren erronkei aurre egiteko 2021-2027 

programazio-aldiko orientabideekin. 

- EGEF Programan garatu beharreko jarduketen eta REACT-EU funtsei eta Next Generation-EU funtsei buruzko 

jarduketen arteko koordinazioa. 

- Egindako garapenerako lankidetza-prozesuaren emaitzak, bai “uretan gora”, Europako Batzordearekin eta Kudeaketa 

Agintaritzarekin, bai “uretan behera”, eskumen-esparruaren arabera erakunde kudeatzaile izan daitezkeenekin eta 

eskualdeko eragile sozioekonomiko nagusiekin gauzatutako prozesuarenak. 

 

Horiek horrela, HP1en kasuan, 5 Helburu Espezifikoetako 2 hautatzen dira, Elkartzeko Akordioan ezarritako 1.A lehentasunean 

(Trantsizio digitala eta adimenduna) kokatuak: 

 HE1.1: ikerketa- eta berrikuntza-ahalmenak eta teknologia aurreratuen ezarpena garatzea eta hobetzea. 

 HE1.2: digitalizazioaren abantailak aprobetxatzea herritarrentzat, enpresentzat, ikerketa-erakundeentzat eta administrazio 

publikoentzat. 

 

Eta HP2ren kasuan, 8 Helburu Espezifikoetako 5 hautatzen dira; lehenengo 4rak Elkartzeko Akordion ezarritako 2.A lehentasunean 

(Trantsizio berdea) kokatuak eta azkena 2.B lehentasunean (Hiri-mugikortasuna): 

 HE2.1: energia-efizientzia eta berotegi-efektuko gasen emisioen murrizketa sustatzea. 

 HE2.4: klima-aldaketarako egokitzapena, hondamendi-arriskuaren prebentzioa eta erresilientzia sustatzea, ekosistemetan 

oinarritutako ikusmoldeak kontuan hartuta. 

 HE2.5: ur-eskuragarritasuna eta kudeaketa hidriko jasangarria sustatzea. 

 HE2.7: naturaren, biodibertsitatearen eta azpiegitura ekologikoen (aurrerantzean, «azpiegitura berdeak») babesa eta 

kontserbazioa sustatzea, baita hiri-zonetan ere, eta kutsadura mota oro murriztea. 

 HE2.8: hiri-mugikortasun multimodal jasangarria sustatzea, zero karbono-emisio garbiko ekonomia bateranzko 

trantsizioaren parte gisa. 

 EGEF Programaren erronkak 

EGEF Programaren erronka globala, HP1en kasuan, Euskadiren eraldaketa teknologiko eta digitalari aurre egitea da, eta, 

horretarako, EGEF funtsekin bultzatuko dira RIS3 Euskadi 2030 estrategia eta 2025erako Euskadiko Eraldaketa Digitalerako 

Estrategia, honako erronka hauek ardatz hartuta, hautatutako Helburu Espezifikoen arabera: 
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1. erronka. Enpresa-ehunean I+G+B inbertsioak bultzatzea (HE1.1 - I+G+B) 

2021eko Berrikuntzaren Eskualdeko Adierazleen Europako Panela kontuan harturik, Euskadiko eskualdeko berrikuntza-indizea 

119 da 2021ean. Europar Batasun osoaren batez besteko balioa 100 da (2014. urtea erreferentziatzat hartuta, analisi 

homogeneoari begira). Horrela, 2021ean argi eta garbi kokatzen da Europako batezbestekoaren gainetik, berritzaile sendoen 

taldean, analizatutako 240 eskualdeen artean 93. tokian. Halere, Europako Batzordeak 2019ko Eskualdeko Lehiakortasun 

Indizean Euskadiren baliokide gisa kontuan hartzen dituen 12 eskualdeetako 9ren azpitik kokatzen den oraindik ere. Ildo 

horretan, ZTBP RIS3 Euskadi 2030 planaren ikuspegia da Euskadi berrikuntzan aurreratuen dauden Europako eskualdeen 

artean kokatzea, eta hiru erronka handiri aurre egiteko premia planteatzen du: I+G inbertsioak handitzea, batez ere enpresa-

sektorean; enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza bultzatzea; eta, ikertzaileen artean emakumearen presentzia sustatzea. 

Horrela, premia horiei konponbidea ematen laguntzeko, EGEF Programak bere gain hartzen du enpresa-sektorean eta RIS3 

estrategia garatzeko ekipamendu estrategikoetan I+G+B inbertsioak handitzeko erronka. 

 

2. erronka. Ikertzaileen artean emakumeen presentzia sustatzea. (HE1.1 - I+G+B) 

Emakundek egindako I+G+Ban dagoen generoaren araberako inpaktuaren ebaluazioa kontuan harturik, Euskadiko I+G+Bko 

lan-merkatuan emakumeek eta gizonek duten presentzia desberdina da. 2019an I+G+Ban arlo eta sektore guztietan lana zuten 

langileen % 38 emakumeak ziren (2011n % 36). Ehuneko hori % 48ra igotzen da laguntzaileen kasuan, baina % 37ra jaisten da 

teknikarien eta ikertzaileen kasuan. Testuinguru horretan, eta ZTBP RIS3 Euskadi 2030 planean ildo horretan planteatutako 

beharrak ikusirik (ikertzaileen % 40 emakumeak izatea du helburu), EGEF Programak ere bere gain hartzen du ikertzaileen 

artean emakumeen presentzia sustatzeko erronka, arlo horretan genero-arrakala murrizten ahalegintzeko asmoz. 

 

3. erronka. Administrazio publikoaren digitalizazioa bultzatzea (HE1.2 - Digitalizazioa) 

Euskadi posizio aurreratuan dago Europar Batasunaren ingurunean, bere ekonomiaren eta gizartearen digitalizazioari 

dagokionez. Hala adierazten du EB-28ko herrialdeen bilakaera konparatua neurtzeko erabiltzen den Europako Ekonomia eta 

Gizarte Digitalaren Indizeak (DESI), Euskadi zazpigarren tokian kokatzen baitu 2020. urtean. Hala eta guztiz ere, 2019. urtean 

baino atzerago dago (urte horretan 5. tokian zegoen). Ildo horretan, Euskadik zerbitzu publiko teknologikoki aurreratuak abian 

jartzen lagundu du, eta asmoa da alderdi horietan laguntzen jarraitzea 2025erako Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategia 

berriaren esparruan (sentsibilizatzea eta euskal produkzio-egituran eraginik handiena duten abangoardiako teknologiak 

ezagutaraztea, teknologia digitalak ezartzea, digitalizazioa bizkortzea). Horrela, premia horiei konponbidea ematen laguntzeko, 

EGEF Programak bere gain hartzen du euskal administrazio publikoaren digitalizazioa bultzatzeko erronka, zerbitzu publiko 

teknologikoki aurreratuak eskaintzeko, oso efektu eredugarria baitute hurrenez hurreneko eskumenen esparruaren barruan 

dauden kanpoko eragileentzat (herritarrak, enpresak, ikerketa-erakundeak), Erresilientzia eta Suspertze Mekanismoaren funtsek 

enpresa-sektorearen digitalizazioan lagunduko duten testuinguruan. 

 

4. erronka. Emakumeek ekonomia digitalean parte har dezaten sustatzea. (HE1.2 - Digitalizazioa) 

Europako Ekonomia eta Gizarte Digitalaren Indizea (DESI) kontuan harturik, emakumeek ekonomia eta gizarte digitalean 

duten parte-hartzearen aurrerakada txikia izan da. Women in Digital indizeak 2018az geroztik izandako bilakaera ikusirik, esan 

daiteke emakumeek Euskadiko ekonomia digitalean duten parte-hartzea desberdina dela indizearen dimentsioei dagokienez: 

batez ere, konpetentzia aurreratuen maila egokian eta Internet zerbitzuen erdi-mailako erabileran oinarritzen da, eta, aldiz, 

Interneteko erabiltzaile gisa hobetu daitezkeen oinarrizko konpetentziak falta ditu. Testuinguru horretan, eta 2025erako 

Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategian ildo horretan planteatutako beharrak ikusirik (desberdintasun digitala 

murriztea), EGEF Programak ere bere gain hartzen du emakumeek ekonomia digitalean parte har dezaten sustatzeko erronka, 

arlo horretan genero-arrakala murrizten ahalegintzeko asmoz. 

 

Eta HP2rako erronka globala Euskadiren eraldaketa energetiko eta klimatikoari aurre egitea da, eta, horretarako, EGEF 

funtsekin bultzatuko dira KLIMA 2050 Basque Country estrategia eta Basque Green Deal ekimena, honako erronka hauek ardatz 

hartuta, hautatutako Helburu Espezifikoen arabera: 

 

5. erronka. Eraikin publikoetan energia-efizientzia eta ekimen berritzaileetan inbertsioak bultzatzea (HE2.1 - Energia-

efizientzia) 

Azken energia-kontsumoa, 2025=100 oinarrizko urtea erreferentziatzat hartuta, 2018an Euskadin (95,9) Europako esparruan 

(94,1) baino neurri txikiagoan jaitsi da, eta, bereziki, Estatuko esparruaren aldean (86,0), eskualdeak Estatuko eta Europako 

batezbestekoa baino energia-mendekotasun askoz ere handiagoa erakusten duen testuinguruan. Bestalde, berotegi-efektuko 

gasen (BEG) emisioak, 1990=100 oinarrizko urtea erreferentziatzat hartuta, 2017an neurri handiagoan jaitsi dira Euskadin 

(96,3) Estatuko esparruan (121,8) baino, baina Europa osoan (78,3) baino neurri txikiagoan; ez dira erdietsi Europa 2020 

estrategian Espainiarako zein EB-28 osorako ezarritako helburuak (96,3 balioa 2017an, eta 90 eta 80, hurrenez hurren). Ildo 



 

10  

horretan, KLIMA 2050 Basque Country estrategian 2030. urterako BEG emisioak gutxienez % 40 murrizteko helburua definitu 

da, karbono gutxiko energia-eredu baten alde eginez eta lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia areagotuz; Euskadiko 

Energia Estrategian (2030), berriz, energia-eraginkortasun handiagoa duen euskal administrazio publikoa sustatzea planteatzen 

da. Horrela, premia horiei konponbidea ematen laguntzeko, EGEF Programak bere gain hartzen du eraikin publikoetan energia-

eraginkortasuna bultzatzeko erronka (bizitegi-sektorearen energia-eraginkortasuna Erresilientzia eta Suspertze Mekanismoaren 

funtsekin bultzatu nahi da), baita esparru horretan proiektu pilotuak eta ekimen berritzaileak bultzatzekoa ere. 

 

6. erronka. Uholdeen eta baso-suteen arriskuen prebentzioa bultzatzea (HE2.4 - Arriskuak). 

KLIMA 2050 Basque Country estrategian adierazten denez, uholde-arriskuan klima-aldaketaren efektuei buruzko tokiko 

ikerketek iradokitzen dute uraldien emari maximoak, uholdeak hartutako azalerak, emariaren balioak eta korrontearen abiadura 

nabarmen hazi daitezkeela. Aldaketa horiek uholdeen arriskugarritasunaren eta kalteen hazkunde handi samarra sor dezakete, 

azken urteetan egiaztatzen ari den moduan (uholdeak historikoki Euskadin kalterik handienak eragin dituen arrisku naturala 

dira). Halaber, baso-masak Euskadiko azalera guztiaren % 55 inguru hartzen duen testuinguruan, adierazten da espero dela 

muturreko klimak areagotuko direla, eta faboratu egingo dituztela suteak, lur-mugimenduak, lurzoruaren higadura eta lurzoruko 

karbono-erreserben galera. Estrategian arrisku horiei aurrea hartzeko erronka planteatzen da (halaxe jasotzen da Kantauri 

Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan (2022-2027) ere, uholdeen kasuan). Horrela, premia horiei 

konponbidea ematen laguntzeko, EGEF Programak bere gain hartzen du uholdeen eta baso-suteen arriskuen prebentzioa 

bultzatzeko erronka. 

 

7. erronka. Uraren kudeaketan eta babesean efizientzia bultzatzea (HE2.5 - Ura) 

KLIMA 2050 Basque Country estrategian adierazten denez, egokitzapenaren arloan lehentasuna du ur-horniduraren gaia 

lantzea; izan ere, klima-aldaketaren proiekzioen arabera, prezipitazioan eta tenperaturan izango diren aldaketek baliabide 

hidrikoen eskuragarritasunari eragingo liokete, eta batez besteko emaria murriztuko litzateke eta baliteke urtaroko 

aldakortasuna handiagoa izatea eta lehorte hidrikoen maiztasuna handiagoa izatea. Uraren kudeaketa jasangarria ekonomia 

berdearen elementu kritiko bat da, ekosistema erresilienteek ongizateari eta ekonomiari eusteko beharrezkoak diren zerbitzuak 

ematen dituztelako. Agertoki horretan, Estrategiak agertoki horiei aurrea hartzearen aldeko apustua egiten du, Kantauri 

Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoan (2022-2027) arlo horretan planteatutako erronkekin bat (klima-

aldaketaren aurreikuspenetara egokitzea). Horrela, premia horiei konponbidea ematen laguntzeko, EGEF Programak bere gain 

hartzen du uraren kudeaketan eta babesean efizientzia bultzatzeko erronka. 

 

8. erronka. Biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta leheneratzea bultzatzea (HE2.7 - Biodibertsitatea) 

KLIMA 2050 Basque Country estrategian adierazten den moduan, klima-aldaketari lotutako ekosistemetan zerbitzuen eta 

biodibertsitatearen galerak eta beste dinamika batzuek, lurzoruaren artifizializazioak edo lurraldearen zatikatzeak kasu, landu 

beharreko arazoak dira bai berez garrantzitsuak direlako, bai beste sektore batzuek ondo funtzionatzeko duten eragina dutelako. 

Euskadik orokorrean habitaten eta Batasunaren intereseko espezieen kontserbazio egoera kontrakoa du (baina 2013-2018 urteen 

arteko bilakaera pixka bat aldekoa da). Ildo horretan, KLIMA 2050 Basque Country estrategian euskal lurraldearen klima-

aldaketarekiko erresilientzia bermatzeko helburua definitu da, natura-ingurunearen erresilientzia handitzearen aldeko apustua 

eginez, 2030erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategiarekin eta Euskadiko 2021-2027 Lehentasunezko Ekintza Esparruarekin 

bat. Horrela, premia horiei konponbidea ematen laguntzeko, EGEF Programak bere gain hartzen du biodibertsitatearen eta 

ekosistemen babesa eta leheneratzea bultzatzeko erronka. 

 

9. erronka. Hiri-mugikortasun jasangarria bultzatzea (HE2.8 - Hiri-mugikortasuna) 

Arestian adierazitako berotegi-efektuko gasak murrizteko premia larriak kontuan harturik, KLIMA 2050 Basque Country 

estrategian 2030. urterako BEG emisioak gutxienez % 40 murrizteko helburua definitu da, emisiorik gabeko garraio baterantz 

aurrera egitearen alde eginez (2019an, garraio-sektorea izan zen BEG emisioen gehikuntza izan zuen euskal sektore bakarra, 

2005eko datuekin alderatuz (+% 12,5). Bere emisioen eta industria emisioen batura Euskadiko BEG emisio guztien % 64 izan 

zen). Euskadiko Energia Estrategian (2030), berriz, garraio-sektorean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea planteatzen da. 

Horrela, premia horiei konponbidea ematen laguntzeko, EGEF Programak bere gain hartzen du hiri-mugikortasun jasangarria 

bultzatzeko erronka. 

  



 

11  

 

1. taula 

Helburu 

politikoa 

Helburu 

espezifikoa 

Justifikazioa (laburpena) / [2 000 helburu espezifiko bakoitzeko] 

HP1 HE1.1 

 Euskadiren beharrei aurre egitea, enpresa-sektorean I+G+B inbertsioak handitzekoari (Programaren 1. erronka) eta 

ikertzaileen artean emakumeen presentzia sustatzekoari (Programaren 2. erronka). ZTBP RIS3 Euskadi 2030 

planaren Euskadi berrikuntzan aurreratuen dauden Europako eskualdeen artean kokatzeko ikuspegiarekin bat (gaur 

egun eskualde berritzaile sendoen taldean kokatzen da, baina Europako Batzordeak bere Eskualdeko Lehiakortasun 

Indizean Euskadiren baliokide gisa kontuan hartzen dituen 12 eskualdeetako 9ren azpitik), eta plan horretan ezarritako 

erronketako bi bere gain hartuta (I+G inbertsioak handitzea, batez ere enpresa-sektorean; eta, ikertzaileen artean 

emakumearen presentzia sustatzea). Erronka horiek bat datoz HP1erako ezarritako Euskadiko trantsizio teknologikoa 

eta digitala bultzatzeko erronka globalarekin. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki enpresa-ehunaren I+G+B inbertsioa sustatzea (produktuak, prozesuak eta zerbitzuak), RIS3 

estrategiarekin bat, enpresen, ikerketa-zentroen eta unibertsitateen arteko teknologia-transferentziari eta merkatura 

bideratutako elkarlanari bidea emanez, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen (ZTBES) garapenean 

eta erabileran oinarrituta (berrikuntzaren ekosistemak). Hori guztia Europar Batasunaren beste programa batzuekiko 

sinergiak handitzen ahaleginduz, bereziki Europa Horizontea programarekin. 

 

 Jarraitutasuna ematen zaio aurreko programazio-aldietan gauzatutako enpresa-ehunaren I+G+Baren laguntzari, 

emaitza onak lortu baitira finantza-xurgatzeari zein inpaktuari dagokionez (lagundutako enpresa kopurua eta 

eragindako inbertsio pribatua), baina kasu honetan RIS3 Euskadi 2030 planarekin bat. 

 

 HP1i loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzeko behar den ekarpena. 

HP1 HE1.2 

 Euskadiren beharrei konponbidea ematen laguntzea, administrazio publikoaren digitalizazioa bultzatzekoari 

(Programaren 3. erronka) eta emakumeek ekonomia digitalean parte har dezaten sustatzekoari (Programaren 4. 

erronka). 2025erako Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategia berriaren ildotik (sentsibilizatzea eta euskal 

produkzio-egituran eraginik handiena duten abangoardiako teknologiak ezagutaraztea, teknologia digitalak ezartzea, 

digitalizazioa bizkortzea, desberdintasun digitala murriztea), programak bere gain hartzen ditu erronka horiek, 

HP1erako ezarritako Euskadiko trantsizio teknologikoa eta digitala bultzatzeko erronka globalarekin bat datozenak. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki administrazio elektronikoa eta zerbitzu elektroniko elkarreragingarriak garatzea eta sustatzea. 

Jarduketa horiek, nolanahi ere, izaera berritzailekoak eta balio erantsi handikoak dira, eta oso efektu eredugarria dute 

hurrenez hurreneko eskumenen esparruaren barruan dauden kanpoko eragileentzat (herritarrak, enpresak, ikerketa-

erakundeak eta abar). 

 

 Jarraitutasuna ematen zaio aurreko programazio-aldietan gauzatutako administrazio publikoa digitalizatzeko 

prozesuetarako laguntzari, emaitza onak lortu baitira finantza-xurgatzeari zein inpaktuari dagokionez 

(administrazioaren aplikazio/zerbitzu berrien erabiltzaile kopurua, lagundutako enpresa kopurua eta eragindako 

inbertsio pribatua), kasu honetan 2025erako Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategiarekin bat. 

 

 HP1i loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzeko behar den ekarpena. 
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HP2 HE2.1 

 Euskadiren beharrei aurre egitea, eraikin publikoetan energia-efizientzia eta ekimen berritzaileetan inbertsioak 

bultzatzekoei (Programaren 5. erronka). 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin (KLIMA 2050 

Basque Country) bat (2030. urterako BEG emisioak gutxienez % 40 murrizteko helburua definitu da, karbono gutxiko 

energia-eredu baten alde eginez eta lurraldearen eraginkortasuna eta erresilientzia areagotuz, besteak beste) eta 

Euskadiko Energia Estrategiari (2030) (energia-eraginkortasun handiagoa duen euskal administrazio publikoa 

sustatzea planteatzen du, besteak beste) eta Basque Green Deal (klimaren aldeko akordio soziala) ekimenari jarraikiz, 

EGEF Programak bere gain hartzen du erronka hori, HP2rako ezarritako Euskadiko trantsizio energetikoa eta 

klimatikoa bultzatzeko erronka globalarekin bat datorrena. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki eraikin publikoak energiaren ikuspuntutik modu efizientean berritzeko ekimena bizkortzea, 

eta eskala txikiko azpiegiturak eta tamaina txikiko sareetarako sarbidea sustatzea, energia-efizientziaren arloko 

proiektu pilotu eta ekimen berritzaile eredugarri eta erreplikagarrien garapena abiapuntu hartuta. 

 

 Jarraitutasuna ematen zaio aurreko programazio-aldietan gauzatutako eraikin eta azpiegitura publikoen energia-

efizientziarako laguntzari, emaitza onak lortu baitira finantza-xurgatzeari zein inpaktuari dagokionez (energia-

kontsumoaren beherakadak eta berotegi-efektuko gasen (BEG) murrizketa), kasu honetan KLIMA 2050 Basque 

Country estrategiarekin, Euskadiko Energia Estrategiarekin (2030) eta Basque Green Deal ekimenarekin bat. 

 

 HP2ri loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzen eta klima-aldaketa arintzen 

laguntzeko irizpidea betetzen laguntzen dute jarduketek. 

HP2 HE2.4 

 Euskadiren beharrei konponbidea ematen laguntzea, uholdeen eta baso-suteen arriskuen prebentzioa bultzatzekoei 

(Programaren 6. erronka). KLIMA 2050 Basque Country estrategiarekin (arrisku horiei aurrea hartzeko erronka 

planteatzen du), Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoaren Plan Hidrologikoarekin (2022-2027) (uholdeen 

kasuan) eta Basque Green Deal ekimenarekin bat, EGEF Programak bere gain hartzen du erronka hori, HP2rako 

ezarritako Euskadiko trantsizio energetikoa eta klimatikoa bultzatzeko erronka globalarekin bat datorrena. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki klima-aldaketa prebenitzeko eta horretara egokitzeko neurriak babestea, ekosistema 

berrezartzeko ikuspegian oinarrituta, eta prestakuntza eta erantzuteko gaitasuna indartzea. Eta URAk (Uraren Euskal 

Agentzia) egindako arriskugarritasun-mapak eta uholde-arriskuaren mapak (funtsezko tresna, 2007/60/EE 

Zuzentaraua ezartzearen emaitza) eta lurralde historiko bakoitzean ezarriko diren baso-suteen prebentzio-planak 

kontuan harturik; eta azken kasu horretan, betiere Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren (LGENF) 

baterako finantzaketa ez duten jarduketak hautatuta. 

 

 Jarraitutasuna ematen zaio aurreko programazio-aldietan gauzatutako uholdeen eta baso-suteen arriskuen 

prebentziorako laguntzari, emaitza onak lortu baitira finantza-xurgatzeari zein inpaktuari dagokionez (biztanle 

onuradunak), kasu honetan KLIMA 2050 Basque Country estrategiarekin, Kantauri Ekialdeko Demarkazio 

Hidrografikoaren Plan Hidrologikoarekin (2022-2027), URAren arrisku-plangintzarekin eta baso-suteen 

prebentziorako lurralde-planekin bat. 

 

 HP2ri loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzen eta klima-aldaketa arintzen eta 

biodibertsitatea iraunarazten laguntzeko irizpideak betetzen laguntzen dute jarduketek. 

HP2 HE2.5 

 Euskadiren beharrei aurre egitea, uraren kudeaketan eta babesean efizientzia bultzatzekoei (Programaren 7. 

erronka). 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin (KLIMA 2050 Basque Country) (baliabide 

hidrikoen eskuragarritasunari eragingo lioketen prezipitazio eta tenperaturaren aldaketen agertokiei aurrea hartzearen 

aldeko apustua egiten du) eta Basque Green Deal (klimaren aldeko akordio soziala) ekimenarekin bat, EGEF 

Programak bere gain hartzen du erronka hori, HP2rako ezarritako Euskadiko trantsizio energetikoa eta klimatikoa 

bultzatzeko erronka globalarekin bat datorrena. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki baliabide hidrikoak ziklo hidrologiko osoan zehar efizientziaz erabil daitezen sustatzea, ura 

aurreztea eta berrerabiltzea sustatuz eta ekosistemetan oinarritutako neurriak bultzatuz. 

 

 HP2ri loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzen laguntzen dute jarduketek. 
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HP2 HE2.7 

 Euskadiren beharrei aurre egitea, biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta leheneratzea bultzatzekoei 

(Programaren 8. erronka). 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin (KLIMA 2050 Basque 

Country) (euskal lurraldearen klima-aldaketarekiko erresilientzia bermatzeko helburua definitu da, natura-

ingurunearen erresilientzia handitzearen aldeko apustua eginez, besteak beste), 2030erako Euskadiko Biodibertsitate 

Estrategiarekin (ekosistemak babestea eta leheneratzea, eta Europako Natura 2000 Sarea sustatzea aukerarako tresna 

gisa), Euskadiko 2021-2027 Lehentasunezko Ekintza Esparruarekin (funtsean habitatak eta espezieak kontserbatzera 

bideratutako lehentasunezko neurriak) eta Basque Green Deal (klimaren aldeko akordio soziala) ekimenarekin bat, 

EGEF Programak bere gain hartzen du erronka hori, HP2rako ezarritako Euskadiko trantsizio energetikoa eta 

klimatikoa bultzatzeko erronka globalarekin bat datorrena. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki biodibertsitatea babestea eta berrezartzea, eta, horretarako, azpiegitura ekologikoak sustatzea. 

 

 Jarraitutasuna ematen zaio aurreko programazio-aldietan gauzatutako biodibertsitatearen eta ekosistemen babeserako 

eta leheneratzerako laguntzari, emaitza onak lortu baitira finantza-xurgatzeari zein inpaktuari dagokionez (ibilguak 

iragazkortzea, ibaiak leheneratzea eta lehentasunezko zonen ingurumena leheneratzea), kasu honetan 2030erako 

Euskadiko Biodibertsitate Estrategiarekin, Euskadiko 2021-2027 Lehentasunezko Ekintza Esparruarekin eta Basque 

Green Deal ekimenarekin bat. 

 

 HP2ri loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzen eta klima-aldaketa arintzen eta 

biodibertsitatea iraunarazten laguntzeko irizpideak betetzen laguntzen dute jarduketek. 

HP2 HE2.8 

 Euskadiren beharrei konponbidea ematen laguntzea, hiri-mugikortasun jasangarria bultzatzekoei (HE2.8 - Hiri-

mugikortasuna) (Programaren 9. erronka). 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin (KLIMA 2050 

Basque Country) bat (2030. urterako BEG emisioak gutxienez % 40 murrizteko helburua definitu da, emisiorik 

gabeko garraio baterantz aurrera egitearen alde eginez, besteak beste) eta Euskadiko Energia Estrategiari (2030) 

(halaber, garraio-sektorean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea planteatzen du, besteak beste) eta Basque Green 

Deal (klimaren aldeko akordio soziala) ekimenari jarraikiz, EGEF Programak bere gain hartzen du erronka hori, 

HP2rako ezarritako Euskadiko trantsizio energetikoa eta klimatikoa bultzatzeko erronka globalarekin bat datorrena. 

 

 Beraz, Europako Batzordeak lehentasunezkotzat identifikatu dituen esku hartzeko beharretako batzuk azpimarratzea 

planteatzen da, bereziki hiri-mugikortasun garbia eta erlazionatutako azpiegiturak sustatzea, eta, horretarako, hiri 

barruko garraio-sistema inklusiboagoak, jasangarriagoak eta efizienteagoak bultzatzea eta garraioaren kanpo-efektu 

negatiboak (kongestioa, emisioak, airearen kalitatea) murriztea, hiri-mugikortasuneko plan jasangarriak oinarri 

hartuta. 

 

 Jarraitutasuna ematen zaio aurreko programazio-aldietan gauzatutako hiri-mugikortasun jasangarrirako laguntzari, 

emaitza onak lortu baitira finantza-xurgatzeari zein inpaktuari dagokionez (oinezkoen eta bizikleten bideak garatzea, 

autobus elektrikoa bultzatzea eta abar), kasu honetan KLIMA 2050 Basque Country estrategiarekin, Euskadiko 

Energia Estrategiarekin (2030) eta Basque Green Deal ekimenarekin bat. 

 

 HP2ri loturiko erregelamenduzko kontzentrazio tematikoaren irizpidea betetzen eta klima-aldaketa arintzen 

laguntzeko irizpidea betetzen laguntzen dute jarduketek. 

 

 



 

14 

 Lehentasunak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 2. 

apartatua eta 3. apartatua, c) letra  

 Laguntza teknikoaz bestelako lehentasunak 

 Lehentasunaren izenburua [300]: L1.A Trantsizio digitala eta adimenduna 

 

☐ EGEFen eta Kohesio Funtsaren Erregelamenduaren 3. artikuluan, 1. apartatuan, b) letran, iii) tartekian ezarritako hiri-

mugikortasunaren helburu espezifikora bideratutako lehentasuna da 

☐ EGEFen eta Kohesio Funtsaren Erregelamenduaren 3. artikuluan, 1. apartatuan, a) letran, v) tartekian ezarritako konektagarritasun 

digitalaren helburu espezifikora bideratutako lehentasuna da 

 

 1.1 helburu espezifikoa: ikerketa- eta berrikuntza-ahalmenak eta teknologia aurreratuen ezarpena 
garatzea eta hobetzea. 
 

2.1.1.1.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 
 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

 

Ondo ezaguna da Euskadi azken urteotan ikerketa- eta berrikuntza-ahalmenak eta teknologia aurreratuen ezarpena garatu eta 

hobetzearen alde egiten ari den apustua. Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza herrialde baten garapen ekonomikoaren 

funtsezko adierazleak dira, eta haren produktibitatearen eta lehiakortasunaren baldintzatzaile, baita hazkunde jasangarria lortzeko 

faktore erabakigarria ere. Berrikuntzaren erronkari erantzuteko, espezializazio adimendunaren oinarrien gainean ahalegin publiko eta 

pribatua egin behar da, Euskadi Europako berrikuntza-polo gisa indartzeko lehentasunezko helburuarekin. 

 

Programaren 1. erronka, enpresa-sektorean I+G+B inbertsioak handitzekoa, kontuan harturik, enpresa-sektorean I+G+B jarduerak 

sustatu eta bultzatzera eta enpresa berritzaileak sortzen eta finkatzen laguntzera zuzendutako ekintzak garatu nahi dira, produkzio-

egitura berritzaileagoa lortze aldera, balio erantsi handiagoko produktuak eta zerbitzuak garatu eta merkatuari eskainiko dizkiona, 

haien merkatuetan modu iraunkorrean lehiakorrak izango direnak, eta modu sistematikoan berritzen duten enpresen kopuru 

handiagoarekin. Eta hori guztia Euskadiko Espezializazio Adimenduneko Estrategiarekin bat, zientzian, teknologian eta berrikuntzan 

oinarritutako balio erantsi handiko sektoreetara bideratutako enpresa-egitura baterantz aurrera egiteko. 

 

Ildo horretan, planteatzen da I+G+B proiektuak sustatzea, bai enpresa txiki eta ertainetan, bai enpresa handietan, eta euskal enpresa-

elkarteetan, honako jarduera hauek, besteak beste, behar diren baliabideez hornitzeko: 

 

 Industria-ikerketako jarduerak. Industria-ikerketako proiektuak ezagutza eta gaitasun berriak lortzera bideratuta daude, 

produktu, prozesu edo zerbitzu berriak garatzeko baliagarriak izan daitezkeenak edo daudenak nabarmen hobetzeko 

aukera eman dezaketenak, heldutasun teknologikoaren maila handituz. 

 

 Garapen esperimentaleko jarduerak. Garapen esperimentaleko proiektuak lehendik dauden ezagutzak eta teknikak 

(zientifikoak, teknologikoak, enpresakoak edo bestelakoak) eskuratu, konbinatu, konfiguratu eta erabiltzera bideratutakoak 

dira, planak, egiturak edo produktu, prozesu edo zerbitzu berrien edo hobetuen diseinuak egiteari begira, heldutasun 

teknologiko handia lortzeko. 
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 Proiektuak izaera lehiakorrekoak eta/edo izaera estrategikokoak izan daitezke. Izaera lehiakorreko ikerketa- eta garapen-

proiektuek I+G+B jardueren multzo koherente bat izango dute, produktu originalak eta daudenak baino maila handiagokoak 

garatzera bideratuta, merkatuaren eta gizartearen eskariak hobeto asetzeko, edo merkaturatu daitekeen ezagutza 

erabiltzera edo sortzera argi eta garbi bideratuta, enpresa berriak sortzeko. Eta sektore estrategikoetako industria-ikerketako 

eta garapen esperimentaleko proiektuak izango dira Euskadiko ekonomiaren gainean trakzio-efektua izango dutenak, 

enpresa txiki eta ertainen esku-hartzea eta Europa Horizontea programarako sarbidea ahalbidetuz. 

 

 Proiektuetan garrantzi handia ematen zaio enpresa txiki eta ertainen parte-hartzeari, eta kasu askotan enpresen arteko 

lankidetza eta, era berean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileekiko lankidetza inplikatzen dira. 

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 

 

Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Jarduketen talde hartzaile nagusiak honako hauek izango dira: enpresak (enpresa handiak edo enpresa txiki eta ertainak), enpresa-

taldeak eta -elkarteak (nortasun juridikoarekin zein gabe), eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak, oinarri 

zientifikoa eta teknologikoa duten enpresa berriak abiarazteko proiektuetan. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Dirulaguntza-lerroetan, aurkezten diren proiektuek inpaktu sozialean lagun dezaten baloratuko da, kontuan harturik, besteak beste, 

emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna edo egun dauden arrakalak gainditzea. 

2. Oinarrien aginduaren eta laguntzen deialdien diseinuan berdintasun-klausula espezifikoak sartzea. Balorazio-fasean puntuak 

emango zaizkie genero-ikuspegia sartzeari eta emakumeen eta gizonen presentzia orekatuari. Egikaritze-fasean enpresek sexuaren 

arabera bereizitako datuak jasoko dituzte, hizkuntzaren eta irudien erabilera ez-sexistari eta abarri buruz. 

3. Enpresa onuradunek enplegu eta lanaren arloan emakumeen eta gizonen arteko tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzeko 

presako neurrien 6/2019 Errege Lege Dekretuaren eta emakumeen eta gizonen arteko ordainsari-berdintasunari buruzko 902/2020 

Errege Dekretuaren aginduak bete beharko dituzte. 

4. Jarraipen- eta ebaluazio-sisteman (txostenak) adierazleak eta datuak genero-ikuspegitik bildu eta analizatzeko ahaleginak egingo 

dira. 

5. Eragiketaren organo kudeatzaileak barne-talde bat sortu du I+G+B proiektuetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeari 

buruzko gaitasunak instalatzeko eta genero-ikuspegiaren aplikazioan aurrera egiteko. Taldeak proiektuen eta kudeaketa-taldearen 

ebaluatzaileei zuzendutako prestakuntza planifikatzen lan egingo du, gai horri buruzko modulu batekin, EMAKUNDEren eta Saileko 

Berdintasun Unitatearen laguntzarekin. 
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Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 

 

Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Izaera lehiakorreko ikerketa- eta garapen-proiektuak —bakarka edo bi erakunde onuradunen edo gehiagoren arteko lankidetzan 

egin ahal izango dira—, baldin eta Euskadin kokatutako enpresa batek edo gehiagok Europako beste erakunde batzuekin 

lankidetzan parte hartzen badute, nazioz haraindiko lankidetzako proiektutzat hartuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko dira. Oro har, “gainezkatze-efektu” 

deritzonaren ondoriozko kanpo-efektu positibo batetik datorren I+G inbertsioarekin lotutako merkatu-akats bat egoteak justifikatuko 

luke laguntzeko modu hori. Ebidentzia enpirikoak frogatu du I+G+B inbertsio-maila handiek, hain zuzen, kanpo-efektu positiboak 

sortzen dituztela. Inbertsioa egiten duen erakundeak ezin ditu bereganatu inbertsio horren ondorio diren irabazi guztiak. Horiek horrela, 

etekinak ez dira osorik itzultzen I+G+B inbertsioa egiten duen erakundera. Horren ondorioz, litekeena da I+G+B inbertsio pribatua 

inbertsio sozialki optimoa baino txikiagoa izatea. Laguntza publikoak partzialki konpentsatzen du kanpo-efektu hori, inbertsio pribatuak 

gora egin dezan eta inbertsio sozialki optimoari hurbil dakion. 

 

2.1.1.1.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 
Mugarria 

(2024) 
Jomuga 

(2029) 

1A HE11 EGEF Garatuenak RCO01 Lagundutako enpresak (horietatik: 

mikroenpresak, txikiak, ertainak, handiak) 
Kopurua   

1A HE11 EGEF Garatuenak RCO02 Dirulaguntzen bitartez lagundutako enpresak Kopurua   

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehenta-

suna 

Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Errefe-

rentzia-

balioa 

Errefe-

rentzia-

urtea 

Jomuga 

(2029) 

Datu-iturria 

[200] 

Oharrak 

[200] 

1A HE11 EGEF Garatuenak RCR02 Laguntza publikoarekin batera 

doazen inbertsio pribatuak 

(horretatik: dirulaguntzak, 

finantza-tresnak) 

Euroak 0 2021  Lagundutako 

proiektuak 
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2.1.1.1.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE11 010 47.200.380 

1A EGEF Garatuenak OE11 011 15.733.460 

 

5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE11 01 62.933.840 

 

6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE11 33 62.933.840 

 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE11 02 25.173.536 

 

 

 1.2 helburu espezifikoa: digitalizazioaren abantailak aprobetxatzea herritarrentzat, enpresentzat, ikerketa-
erakundeentzat eta administrazio publikoentzat. 
 

2.1.1.2.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 

 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

 

2025erako Euskadiko Eraldaketa Digitalerako Estrategiaren (EEDE2025) bitartez Eraldaketa Digitaleko eredu berria definitzen da, hau 

da, Euskal Administrazio Publikoaren eta eragile ekonomikoen eta sozialen arteko harremana ulertzeko eta egikaritzeko beste modu 

bat dakarren eredua, betiere erronka globalei batera aurre egin ahal izan dakien. Ildo horretan, prozesu eta zerbitzu propioen 

digitalizazioa eta ekipamendu informatikoen eskuratzea eta mantentzea ez ezik, beren eskumenen esparruan dauden kanpoko 

eragileen (herritarrak, enpresak, ikerketa-erakundeak eta abar) eraldaketa digitala bultzatzea ere planteatzen da, baita gai jakin 

batzuetan erabakitasunez aurrera egitea ere: adimen artifiziala, komunikazio segurua, Big Data, hodeiko datu-azpiegitura eta abar. 
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Programaren 3. erronka, administrazio publikoaren digitalizazioa bultzatzekoa, kontuan harturik, administrazio elektronikoa eta zerbitzu 

elektroniko elkarreragingarriak garatzea eta sustatzea planteatzen da (Europar Batasunaren zerbitzu digitalen azpiegiturarekiko 

elkarreragingarritasunaren eta gobernantza elektronikoaren printzipioak betetzeko). Jarduketa horiek, nolanahi ere, izaera 

berritzailekoak eta balio erantsi handikoak dira, eta oso efektu eredugarria dute hurrenez hurreneko eskumenen esparruaren barruan 

dauden kanpoko eragileentzat (herritarrak, enpresak, ikerketa-erakundeak eta abar). 

 

Ildo horretan, administrazio publikoari 5.0 Gizartearen kontzepturantz (gizarte irekiagoak, gardenagoak eta herritarrentzat 

irisgarriagoak) aurrera egiteko, datuen segurtasunari eta bizkortasunari buruzko merkatuko azken aurrerapenak erabiltzeko, eta 

hodeiko zerbitzuetan estrategikoki eboluzionatzeko aukera emango dioten ekintzak planteatzen dira. Ekintza horiek, era berean, 

zerbitzu-eskaintza berria ahalbidetuko dute, askoz ere zabalagoa eta beharretara egokitua. Horiek horrela, helburu espezifiko horren 

pean finantza daitezkeen ekintzak, besteak beste, honako hauek izango dira: 

 

 e-Gobernuko aplikazioen garapena dakarten jarduketak, administrazioaren zenbait lan-esparrutan eta horren eta herritar, 

enpresa eta abarren arteko harremanetan digitalizazioaren abantailak aprobetxatzea erraztuko dutenak. Lehentasuna 

emango zaio herritarrentzat balio erantsiko zerbitzu berriak eskaintzen dituzten edo administrazio publikoentzat soluzio 

berritzaileak ahalbidetzen dituzten jarduketak garatzeari, baldin eta egungo egoera nabarmen hobetzen badute eta haien 

digitalizazio-planetan kokatzen badira. 

 

 IKT azpiegitura aurreratuen/berritzaileen garapena dakarten jarduketak, e-gobernuaren eta elkarreragingarritasunaren 

garapenari euskarria ematea ahalbidetuko dutenak, administrazioa azken belaunaldiko IKT azpiegiturez hornitzeko: datu-

zentroak (data center), Big Data, adimen artifiziala eta zibersegurtasuna, besteak beste. Soluzio zeharkakoak eta 

interkonektatuak bultzatzea da asmoa, eta, horretarako, administrazio eta erakunde publikoen arteko bide komuna eta 

elkarlanekoa ezarriko da, esparru teknologikoan bateratzea eta integratzea sustatuko da —horrek abantaila ugari dakar, 

hala nola kostuak nabarmen aurreztea—, eta kudeaketa publikoaren efizientzia hobetzen sakonduko da. 

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 

 

Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Ekintzen talde hartzaile nagusiak euskal administrazio publikoak izango dira, baita haien hurrenez hurreneko eskumenen esparruaren 

barruan dauden kanpoko eragile guztiak ere: herritarrak, enpresak, ikerketa-erakundeak eta abar. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Kontratuetan berdintasun-klausulak erabiltzea, enpresa adjudikaziodunak berdintasunaren sustapenarekin konprometitutako 

enpresak izan daitezen sustatzeko, enpresa horien barnealderako neurriak ezartzearen bidez (kontziliazioa, jazarpenaren prebentzioa 

eta abar), kontratu bakoitza egikaritzeko aldiak dirauen artean. 
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2. Dagokion berdintasun-organoaren aholkularitza izango da, baita Emakunderen laguntza ere, kontratazioan erabiltzeko 

berdintasun-klausula egokiak eta legearen araberakoak zehazte aldera. 

3. Eragiketetan exekutatutako aplikazio eta plataforma informatikoak eraginkortasunez eta efizientziaz erabiltzeko prestakuntza 

jasotzen duten administrazioko langileen adierazleak bilduko dira, sexuaren arabera bereizita, ondoren analizatzeko. IKTen informazio-

sistema publikoetarako irisgarritasun-alderdiak neurtzen dituzten beste adierazle batzuk biltzea baloratuko da, baita kasuan kasuko 

administrazioaren erabiltzaile-kategorien erabilerak eta eskariak eta azken erabiltzaileak —herritarrak— neurtzea ere, genero-arrakala 

digital posibleak ezagutu ahal izateko. 

4. E-administrazioko aplikazio eta plataformen azken erabiltzailearen mailako interfazeek genero-ikuspegia aintzat hartuko duten 

diseinua eta euskarriak ziurtatuko dituzte (hizkera, irudiak, testuak, mezuak). 

 

Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 

 

Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketetan ez da aurreikusten eskualdeen arteko edo nazioz haraindiko proiektuei 

laguntzerik. Beste eskualde eta herrialde batzuekiko lankidetza-ekintzak lurralde-lankidetzako programen bitartez edo Europako 

Batzordearen beste programa batzuen bidez garatuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko diren administrazioaren inbertsio 

publikoak dira. Diru-sarrerarik sortzen ez duten eta erakunde publikoak onuradun dituzten jarduketak dira. 

 

2.1.1.2.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 
Mugarria 

(2024) 
Jomuga 

(2029) 

1A HE12 EGEF Garatuenak RCO14 Zerbitzu eta aplikazio digitalak garatzeko 

lagundutako zentro publikoak 
Zentro 

kopurua 
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Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Erreferentzia

-balioa 

Erreferentzia

-urtea 

Jomuga 

(2029) 

Datu-iturria 

[200] 

Oharrak 

[200] 

1A HE12 EGEF Garatuenak RCR11 Zerbitzu, produktu eta prozesu digital 

publiko berri eta hobetuen 

erabiltzaileak 

Erabiltzaileak 

/ urte 

0 2021  Lagundutako 

proiektuak 

 

 

 

2.1.1.2.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE12 016 16.871.352 

 

5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE12 01 16.871.352 

 

6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE12 033 16.871.352 

 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

1A EGEF Garatuenak HE12 02 6.748.541 
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 Lehentasunaren izenburua [300]: L2.A Trantsizio berdea 

 

☐ EGEFen eta Kohesio Funtsaren Erregelamenduaren 3. artikuluan, 1. apartatuan, b) letran, iii) tartekian ezarritako hiri-

mugikortasunaren helburu espezifikora bideratutako lehentasuna da 

☐ EGEFen eta Kohesio Funtsaren Erregelamenduaren 3. artikuluan, 1. apartatuan, a) letran, v) tartekian ezarritako konektagarritasun 

digitalaren helburu espezifikora bideratutako lehentasuna da 

 

 

 2.1 helburu espezifikoa: energia-efizientzia eta berotegi-efektuko gasen emisioen murrizketa 
sustatzea. 

 

2.1.2.1.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 

 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) 

tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

Energiaren eta baliabideen erabilera efizientea funtsezkoa da ingurumen-jasangarritasunean eta karbono gutxiko ekonomiarako 

trantsizioan aurrera egiteko egiten den apustu instituzionalean, 2050ean berotegi-efektuko gasen emisioen neutraltasuna lortzeko, 

Europar Batasunaren konpromisoekin bat etorriz. 

 

Programaren 5. erronka kontuan harturik, eraikin publikoetan energia-efizientzia hobetu eta berotegi-efektuko gasen emisioak 

murriztuko dituzten inbertsioak babestea planteatzen da, baita energia-efizientziaren arloko proiektu pilotuetan eta/edo ekimen 

berritzaileetan egindako inbertsio publikoak ere, efektu eredugarria eta erreplikagarria dute-eta. Horiek horrela, helburu espezifiko 

horren pean finantza daitezkeen ekintzak, besteak beste, honako hauek izango dira: 

 

 Euskal Administrazioaren eraikin publikoen energia-efizientzia hobetzeko birgaitzea, eta, hala badagokio, irisgarritasuna 

barne hartzen duten proiektu integraletan jasotakoa. Hori guztia trantsizio energetikoa eta klimatikoa bultzatzeko, klima-

aldaketaren eta ekonomia berderanzko trantsizioaren helburuak betetzen laguntze aldera, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Jasangarritasun Energetikoari buruzko 4/2019 Legearekin, 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin, Euskadiko 

Energia Estrategiarekin (2030) eta garapen jasangarrirako helburuei (GJH) lotutako helburu eta jomugekin bat (Basque 

Country 2030 agenda). 

 

 Administrazioak eredu-proiektu berritzaileak, frogagarriak eta erreplikagarriak diseinatzea eta garatzea, energia-ereduaren 

aldaketa bultzatzeko, eta, horretarako, adibidez, energia-soberakinen aprobetxamendua sustatzea, hala nola industriako 

hondar-beroaren aprobetxamendua, hurbileko eraikinen energia-beharrak estaltzeko. 

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 
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Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 

 

Laguntzen talde hartzaileak euskal administrazio publikoak dira. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Kontratazioetan: egikaritzeko berdintasun-klausulak erabiltzea, enpresak berdintasunaren arloko legezko betebeharrak betetzeaz 

gain, kontratua egikaritzen den bitartean bertan inplikatuta dauden langileei eragiten dieten berdintasun-neurri zehatzak nahitaez 

hartu beharra zehazten dutenak (bizitza pertsonala, lana eta familia kontziliatzeko politikak, sexu-jazarpenaren prebentzioa, laneko 

arriskuen prebentzioa genero-ikuspegia aintzat hartuta). 

2. Berdintasun-organo eskudunaren aholkularitza izango da, baita Emakunderen laguntza ere, kontratazioan erabiltzeko berdintasun-

klausula egokiak eta legearen araberakoak zehazte aldera. 

 

Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 

 

Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketetan ez da aurreikusten eskualdeen arteko edo nazioz haraindiko proiektuei 

laguntzerik. Beste eskualde eta herrialde batzuekiko lankidetza-ekintzak lurralde-lankidetzako programen bitartez edo Europako 

Batzordearen beste programa batzuen bidez garatuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko diren administrazioaren inbertsio 

publikoak dira. Diru-sarrerarik sortzen ez duten eta erakunde publikoak onuradun dituzten jarduketak dira. 
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2.1.2.1.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Mugarria 

(2024) 

Jomuga 

(2029) 

2A HE21 EGEF Garatuenak RCO19 Energia-errendimendu hobetua duten eraikin 

publikoak 
Metro 

koadroak 

  

2A OE21 EGEF Garatuenak RCO20 Hiriko berokuntza- eta hozte-sare eraiki berriak 

edo hobetuak 

km   

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Erreferentzia-

balioa 

Erreferentzia-

urtea 

Jomuga 

(2029) 
Datu-iturria [200] 

Oharrak 

[200] 

2A HE21 EGEF Garatuenak RCR26 Urteko azken energia-

kontsumoa (horretatik: 

bizitegikoa, bizitegiz 

bestelako pribatua, bizitegiz 

bestelako publikoa) 

MWh/urte Esku hartu 

aurreko 

energia 

primarioaren 

urteko 

kontsumoa 

2021  Lagundutako 

proiektuak 

Aurretiko eta 

ondorengo 

energia-

efizientziaren 

ziurtagiria 

 

2A HE21 EGEF Garatuenak RCR29 Zenbatetsitako berotegi-

efektuko gasen emisioak 

CO2 tona 

baliokideak

/urte 

Esku hartu 

aurretik 

zenbatetsitako 

BEG emisioen 

maila 

2021  Lagundutako 

proiektuak  

 

 

 

2.1.2.1.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE21 044 5.506.200 

2A EGEF Garatuenak HE21 122 1.242.000 

 

5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE21 01 6.748.200 
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6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE21 33 6.748.200 

 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE21 02 2.699.280 

 

 

 2.4 helburu espezifikoa: klima-aldaketarako egokitzapena, hondamendi-arriskuaren prebentzioa eta 
erresilientzia sustatzea, ekosistemetan oinarritutako ikusmoldeak kontuan hartuta. 
 

2.1.2.2.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 
 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) 

tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

Euskadi garapen jasangarriarekin eta nazioartean adostutako klima-helburuekin konprometituta dagoen erkidegoa da. Larrialdi 

Klimatikoari buruzko Eusko Jaurlaritzaren adierazpenak (2019) indartu egin du konpromiso hori, eta Euskadi erreferentziazko erkidego 

gisa kokatu du klima-aldaketaren kontrako borrokan. Apustu irmoa egiten da Euskadin “Basque Green Deal” Klimaren aldeko Akordio 

Sozial zabala lortzearen apustua egiten da gure lurraldeak, Parisko Akordioarekin eta Europako Itun Berdearekin (European Green 

Deal) bat etorriz, batez besteko tenperatura globalak 2 gradu zentigradoak gainditzea saihesten laguntzeko eta, 2050ean, berotegi-

efektuko gasen emisioan herrialde neutroa izateko. 

 

Programaren 6. erronka kontuan harturik, baliabideak uholdeen eta baso-suteen arriskuen prebentzioan zentratzea planteatzen da, 

URAk (Uraren Euskal Agentzia) egindako arriskugarritasun-mapak eta uholde-arriskuaren mapak (funtsezko tresna, 2007/60/EE 

Zuzentaraua ezartzearen emaitza) eta Euskadiko lurralde historiko bakoitzean ezarriko diren baso-suteen prebentzio-planak aintzat 

hartuta. Horiek horrela, helburu espezifiko horren pean finantza daitezkeen ekintzak, besteak beste, honako hauek izango dira: 

 

 Antolamendu-jarduketak, ibaiak bideratzekoak eta uholdeen kontra defendatzekoak. Jarduketa horien helburu nagusia 

izango da Euskadin uholde-arriskua murriztea eta, hala badagokio, desagerraraztea, uraldiak (emaria handitzea) arintzearen 

bitartez. Horretarako, honako jarduketa hauek garatu ahal izango dira: zubiak kentzea/ordeztea, ibaiak hobeto bideratzea, 

hobekuntza hidraulikoak egitea, eta Euskadiko ibaiak defendatzeko eta egokitzeko beste obra batzuk, betiere ura atxikitzeko 

jarduketa naturalak lehenetsita. Era berean, esparru horretan klima-aldaketara egokitzeko sistema berriak ezartzen laguntzea 

ere planteatzen da (prezipitazioak neurtzea eta abar), neurrien doitasuna hobetzeko, bereizmena handitzeko, atzipen-

denborak hobetzeko eta larrialdi-sistemen eraginkortasuna areagotzeko. 

 

 Sute-arriskuen prebentziorako eta klima-aldaketak kaltetutako zonak leheneratzeko jarduketak. Honako jarduketa hauek 

planteatzen dira: prebentziozko basogintza-tratamenduak (basogintza-tratamenduak eta belar-sastrakak garbitzea, baso-

erregaian etenak mantentzeko eta sortzeko, hala nola suaren kontrako eremuak eta pisten zerrenda osagarriak); baso-

suteen kontra babesteko azpiegitura egokitzea (basoetan barneratzea eta bidezidorrak, bideak, pistak eta abar berritzea, 

finkatzea, egokitzea eta modernizatzea); eta, suak lurraldean duen arriskuaren eta portaeraren analisiari aplikatutako 

lurralde-kudeaketako teknologia berriak aplikatzea. 
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Helburu tematiko honetan EGEFen esparruan gauzatzen diren ekintzak, baso-suteen prebentzioarekin zerikusia dutenak, 

LGENFrako hauta daitezkeen jarduketak ere izan daitezke. Testuinguru horretan, LGENFren baterako finantzaketa duten 

Euskadiko Landa Garapenerako Planean sartutako jarduketekin koordinatzea bermatuko da, finantzaketa bikoitza 

saihesteko. Horretarako, koordinazio-mekanismoak sortuko dira eraginpeko erakundearen barruan, eta argi eta garbi ezarriko 

dira esku hartzeko kategoriak eta funts batekin eta bestearekin finantzatu beharreko gastuak. Ildo horretan, EGEF 

Programaren esparruan erakundeak berak zuzeneko egikaritze bidez gauzatutako eta, oro har, lurraldearen gaineko 

arriskuak prebenitzera eta kudeatzera bideratutako jarduketak baino ez dira sartuko. Horrela, bi funtsen arteko 

osagarritasuna ere bermatzen da. 

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 

 

Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Ekintzen talde hartzaile nagusiak euskal administrazio publikoak eta herritarrak oro har izango dira. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Kontratazio-agirietan berdintasun-klausulak sartzea (balorazio-klausulak, plantillako emakumeen eta gizonen osaeraren arabera 

haztatuta). Klausula horiek, berdintasunaren arloko legezko betebeharrak betetzeaz gain, kontratua egikaritzen den bitartean bertan 

inplikatuta dauden langileei eragiten dieten berdintasun-neurri zehatzak nahitaez hartu beharra zehaztuko dute (lana eta familia 

kontziliatzeko politikak…). 

2. Ahal den guztietan, produktibitate-adierazleak eta biztanleria hartzaileari buruzko egikaritzearen emaitzak —eragiketen azken 

onuraduna— sexuaren arabera bereizitako datuekin bilduko dira. 

3. Hizkuntzaren erabilera ez-sexistatik eta diskriminaziorik gabeko irudietatik haratago doan genero-ikuspegia duen komunikazioa 

sistematikoki ezartzea (adibidez, herritarrak uraren erabilera efizienteei buruz sentsibilizatzeko kanpainak, emakumeak eta gizonak 

ingurumen-jasangarritasunerako aldaketa-eragile gisa ordezkatuta, eta emakumeen eta gizonen irudi berdintasunezkoa, plurala eta 

estereotipatu gabea transmititzen duten mezuak eta irudiak). 

 

Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 
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Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketetan ez da aurreikusten eskualdeen arteko edo nazioz haraindiko proiektuei 

laguntzerik. Beste eskualde eta herrialde batzuekiko lankidetza-ekintzak lurralde-lankidetzako programen bitartez edo Europako 

Batzordearen beste programa batzuen bidez garatuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko diren administrazioaren inbertsio 

publikoak dira. Diru-sarrerarik sortzen ez duten eta erakunde publikoak onuradun dituzten jarduketak dira. 

 

2.1.2.2.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Mugarria 

(2024) 

Jomuga 

(2029) 

2A HE24 EGEF Garatuenak RCO24 Hondamendien aurrean jarraipena egiteko, 

prestatzeko, alertarako eta erantzuteko sistema 

berrietan edo hobetuetan egindako inbertsioak 

Euroak   

2A HE24 EGEF Garatuenak RCO25 Berriki eraiki edo finkatu diren itsasertzeko 

zerrendetan, ibaiertzetan eta lakuetan 

uholdeen kontra babestea 

km   

2A HE24 EGEF Garatuenak RCO28  Baso-suteen kontra babesteko neurriek 

estalitako zona 

Hektareak   

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Erreferentzia-

balioa 

Erreferent

zia-urtea 

Jomuga 

(2029) 

Datu-iturria 

[200] 

Oharrak 

[200] 

2A HE24 EGEF Garatuenak RCR35 Uholdeen kontra babesteko 

neurriei onura ateratzen 

dieten biztanleak 

Pertsonak 0 2021  Lagundutako 

proiektuak  

 

2A HE24 EGEF Garatuenak RCR36 Baso-suteen kontrako 

babesari onura ateratzen 

dioten biztanleak 

Pertsonak 0 2021  Lagundutako 

proiektuak  
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2.1.2.2.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE24 058 23.920.920 

2A EGEF Garatuenak HE24 059 7.518.700 

2A EGEF Garatuenak HE24 060 662.400 

 

5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE24 01 32.102.020 

 
 

6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE24 28 7.518.700 

2A EGEF Garatuenak HE24 33 24.583.320 

 
 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE24 02 12.840.808 

 

 

 2.5 helburu espezifikoa: ur-eskuragarritasuna eta kudeaketa hidriko jasangarria sustatzea. 
 

2.1.2.3.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 
 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) 

tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

Ekosistema urtarren eta lotutako ekosistema lehortarren funtzionalitatea kontserbatzea eta leheneratzea funtsezkoa da trantsizio 

hidrikoaren eta klima-aldaketara egokitzearen helburu berriak lortzeko, eta klima-aldaketaren agertokietan ura kalitatez eta kantitatez 

eskuratzeko aukera bermatzeko.  
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Ildo horretan, Programaren 7. erronka kontuan harturik, azaleko ur-masen leheneratze hidrikorako eta hornidura hobetzeko 

inbertsioak babestea planteatzen da, herritarrek ura kalitatez eta behar den kantitatean eskuratzeko aukera izan dezaten 

bermatzeko. Horiek horrela, helburu espezifiko horren pean finantza daitezkeen ekintzak, besteak beste, honako hauek izango dira: 

 

 Azaleko ur-masen leheneratze hidrikorako jarduketak, hornidura-bermea eta herritarrek ura eskuratzeko aukera ziurtatzeko. 

Ibaiaren emari ekologikoak errespetatuko dira eta udan ibai-ibilguaren egoera ekologikoan eragina duen ur gehiegi 

ateratzea saihestuko da, goiko arroko ur-hargune berrien bitartez, alboko erregulazio-urmaela elikatzeko, ibilguan presa bat 

sortzea saihestuz. 

 

 Urak saneatzeko eta arazteko zerbitzuak eta uraren ziklo integralaren kudeaketa jasangarria bermatzeko jarduketak. Egun 

dauden arazketa-sistemen efizientzia hobetzeko jarduketak dira, trantsizio hidrikoaren agertoki eta helburu berrietara 

egokitzeko. Zehazki, saneamendu-kolektore berriak inplementatzeko jarduketak planteatzen dira, hiri-aglomerazioak 

integratzeko eta horien lurralde-antolaketa eta isurien kudeaketa optimizatzeko. Kolektore-sistema banatzaileak instalatuko 

dira (bigarren mailako adarrak, bulkatzeko eroanbideak, egun dauden kolektoreekiko eta hodi biltzaileekiko konektoreak eta 

abar), isurtze-puntu bakartuak desagerrarazteko eta auzoak hiriguneekin eta industria-poligonoekin integratzeko, hondakin-

urak bildu eta egun dauden araztegietara tratatzeko eramango dituen sistema bakar batean. Ez da hondakin-uren araztegi 

konbentzional berririk sartuko, “naturan oinarritutako soluzioak —iragazki berdeak—” txertatzen dituztenak besterik ez, 

ekosistemetan oinarritutako neurriak bultzatzeko. 

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 

 

Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Ekintzen talde hartzaile nagusiak euskal administrazio publikoak eta herritarrak oro har izango dira. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Kontratazio-agirietan berdintasun-klausulak sartzea (balorazio-klausulak, plantillako emakumeen eta gizonen osaeraren arabera 

haztatuta). Klausula horiek, berdintasunaren arloko legezko betebeharrak betetzeaz gain, kontratua egikaritzen den bitartean bertan 

inplikatuta dauden langileei eragiten dieten berdintasun-neurri zehatzak nahitaez hartu beharra zehaztuko dute (lana eta familia 

kontziliatzeko politikak…). 

2. Ahal den guztietan, produktibitate-adierazleak eta biztanleria hartzaileari buruzko egikaritzearen emaitzak —eragiketen azken 

onuraduna— sexuaren arabera bereizitako datuekin bilduko dira. 

3. Hizkuntzaren erabilera ez-sexistatik eta diskriminaziorik gabeko irudietatik haratago doan genero-ikuspegia duen komunikazioa 

sistematikoki ezartzea (adibidez, herritarrak uraren erabilera efizienteei buruz sentsibilizatzeko kanpainak, emakumeak eta gizonak 

ingurumen-jasangarritasunerako aldaketa-eragile gisa ordezkatuta, eta emakumeen eta gizonen irudi berdintasunezkoa, plurala eta 

estereotipatu gabea transmititzen duten mezuak eta irudiak). 
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Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 

 

Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketetan ez da aurreikusten eskualdeen arteko edo nazioz haraindiko proiektuei 

laguntzerik. Beste eskualde eta herrialde batzuekiko lankidetza-ekintzak lurralde-lankidetzako programen bitartez edo Europako 

Batzordearen beste programa batzuen bidez garatuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko diren administrazioaren inbertsio 

publikoak dira. Diru-sarrerarik sortzen ez duten eta erakunde publikoak onuradun dituzten jarduketak dira. 

 

2.1.2.3.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 
Mugarria 

(2024) 
Jomuga 

(2029) 

2A HE25 EGEF Garatuenak RCO30 Ur-hornidura publikorako banaketa-

sistemetarako hodi berrien edo hobetuen 

luzera 

km   

2A HE25 EGEF Garatuenak RCO31 Hondakin-urak biltzeko sare publikorako hodi 

berrien edo hobetuen luzera 

km   

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Erreferentzia-

balioa 

Erreferentzia-

urtea 

Jomuga 

(2029) 

Datu-iturria 

[200] 

Oharrak 

[200] 

2A HE25 EGEF Garatuenak RCR41 Ur-hornidura hobetura 

konektatutako biztanleak 

Pertsonak 0 2021  Lagundutako 

proiektuak  

 

2A HE25 EGEF Garatuenak RCR42 Gutxienez hondakin-uren 

araztegi sekundario batera 

konektatutako biztanleak 

Pertsonak 0 2021  Lagundutako 

proiektuak  
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2.1.2.3.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa 
Eskualde-

kategoria 

Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE25 062 4.140.000 

2A EGEF Garatuenak HE25 065 4.140.000 

 

5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE25 01 8.280.000 

 

6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE25 33 8.280.000 

 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa 
Eskualde-

kategoria 

Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE25 02 3.312.000 
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 2.7 helburu espezifikoa: naturaren, biodibertsitatearen eta azpiegitura ekologikoen (aurrerantzean, 
«azpiegitura berdeak») babesa eta kontserbazioa sustatzea, baita hiri-zonetan ere, eta kutsadura mota oro 
murriztea. 
 

2.1.2.4.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 

 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) 

tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

 

Laurogeiko hamarkadan, Euskadik kutsadura-arazo larriak bizi zituen, eta haiek herritarren osasuna eta ingurumenaren egoera 

orokorra mehatxatzen zituzten. Harrezkero, ingurumena babesteko politikak aplikatu dira, Europako politikekin bat etorriz. Ahalegin 

horren ondorioz, hobetu egin dira ingurumen-adierazle nagusiak, bai uraren kalitateari dagokionez, bai lurzoruaren eta airearen 

kalitateari dagokionez. Halaber, biodibertsitatearen defentsan eta errespetuan ere egin da aurrera. 2030. urtearen horizontean, 

garapen jasangarrirako helburuekin bat etorriz, beste bultzada bat emango da, ingurumen-estrategia zeharkako politika gisa 

zehazteko, eta ingurumenaren defentsa espezie guztientzako eta gizakientzako oparotasun- eta ongizate-faktore gisa aintzat 

hartzeko. 

 

Testuinguru horretan, Programaren 8. erronka kontuan harturik, biodibertsitatearen eta ekosistemen babesa eta leheneratzea 

bultzatzea planteatzen da, 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategiarekin (KLIMA 2050 Basque Country) bat, eta, bereziki, 

2030erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategiarekin (ekosistemak babestea eta leheneratzea, eta Europako Natura 2000 Sarea 

sustatzea aukerarako tresna gisa) eta Euskadiko 2021-2027 Lehentasunezko Ekintza Esparruarekin (funtsean habitatak eta espezieak 

kontserbatzera bideratutako lehentasunezko neurriak) bat. Horiek horrela, helburu espezifiko horren pean finantza daitezkeen ekintzak, 

besteak beste, honako hauek izango dira: 

 

 Ekosistema urtarren eta lotutako ekosistema lehortarren leheneratze eta ingurumen-hobekuntzarako jarduketak: ibaiertzak, 

padurak, barneko hezeguneak, estuarioak eta kostaldeko zonak. Ibaien zeharkako eta luzetarako konektagarritasuna 

hobetuko da (arrain-faunaren eta lotutako fauna erdiurtarraren zirkulazio askea eragozten duten oztopoak desagerraraziko 

dira), baita ibaiertzeko landarediaren lehengoratzea, kostaldearen atzerakadaren kontrola eta urari lotutako espezie exotiko 

inbaditzaileen prebentzioa eta kontrola ere, klima-aldaketak espezie horiek ugaritzea ahalbidetzen du-eta. Esku-hartze 

puntualak egingo dira neurri batean errekaren ibaiertzak osatzen zituzten instalazio zaharren aztarnetako elementu 

antropikoak kentzeko. Hala, ahalik eta espazio naturalizatuena sortuko da, leheneratze ekologikoa eta ingurunea biztanleen 

aisialdi- eta gozamen-jardueretarako berreskuratzea ahalbidetuko duena. Orobat, interes handiko natura- eta ondare-

elementuak (hezeguneak, antzinako burdinolak eta errotak) dituen ingurunearen balioa nabarmenduko da. 

 

 Floraren eta faunaren kontserbazio eta leheneratze naturalerako proiektuak, espezie autoktonoak eta horien birsorkuntza 

naturaleko faseak kudeaketa jasangarriko irizpideen arabera prebenitzera eta berreskuratzera bideratuak. 

 

 Eragin antropikoko esparruetan eta karbono-hustuleku naturaletan degradatutako eremuak leheneratzea. Asmoa da eragin 

antropikoko esparruetan degradatutako eremuak leheneratzea, ingurunearen degradazioa eragin duten prozesuen 

jarraitutasuna saihesteko eta kaltetutako zonaren ingurumena lehengoratzeko eta paisaia integratzeko, betiere naturara 

egokitutako soluzioetan oinarrituta; Natura 2000 Sareko espazioetan eta natura-balioen ondorioz babestuta dauden 

espazioen arteko konektagarritasun ekologikoko zona estrategikoetan egoera ekologikoa hobetzea; lurraldearen CO2 

hustuleku izateko ahalmena hobetzea, eta, horretarako, karbonoa xurgatzeko eta biltegiratzeko potentziala duten zonetan 

baso naturalaren azalera handitzea, klima-aldaketa arintzen aktiboki laguntzeko; eta, hiri-, industria- eta azpiegitura-

garapeneko eremuetan kutsaduraren aurkako indargetze-zonak (iragazki berdeak) edo babes-zonak sortzea, eremu horien 

ingurumen- eta paisaia-baldintzak hobe daitezen, irizpide ekologikoei jarraitzen dieten berdegune zuhaiztunak sortzearen 

bidez. 

 

 Ibilbide berdeak. Asmoa da landa- eta hiri-mugikortasun multimodal jasangarria ardatz hartzen duten eta lurralde-

plangintzaren jarduteko lehentasunaren lehen mailan dauden azpiegitura berdeak eraikitzea. Jarduketa horien bidez, 

bizikletaren erabilera sustatzen lagundu nahi da, bizikleta erabil dadin lantokietara eta ikastetxeetara egunero egiten diren 
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joan-etorrietan, baina baita ingurune naturalera eta turismo-baliabideetara iristeko ere. Hartara, bizikletaz egindako turismoa 

ere sustatuko da. Landa-inguruneko esparru horietan bizikleta erabiltzeak ingurune naturala babesten eta kontserbatzen 

lagunduko luke, ingurumena errespetatzen duten garraiobideak erabiliz, eta kutsadura murrizten lagunduko luke, zehazki, 

CO2 emisioak murrizten. 

 

 Euskadiko natura-ondarearen jarraipena egiteko eta ebaluatzeko sistema. Euskadiko natura-ondarearen jarraipena egiteko 

eta ebaluatzeko sistema, Batasunaren intereseko zein eskualde-intereseko habitat naturalak eta flora eta fauna basatiko 

espezieak ardatz hartuta, autonomia-erkidegoen eta Estatuko Administrazio Orokorraren artean adostuta garatutako 

metodologiaren arabera inplementatzen da, lortutako emaitzak normalizatuak eta konparagarriak izan daitezen. Habitaten 

eta espezie basatien kontserbazio-egoera eta joera ebaluatzea funtsezko tresna da presioak eta mehatxuak identifikatzeko, 

eta, hortik abiatuta, habitatak eta espezie basatiak kontserbatzeko eta, hala badagokio, leheneratzeko behar diren neurriak 

—arautzeak eta jarduketak— ezartzeko, lehenesteko edo birdefinitzeko, gutxienez Europar Batasunaren Biodibertsitateari 

buruzko 2030 Estrategian eskatutako gutxienekoak lortze aldera: “gaur egun egoera ona ez duten espezie eta habitaten 

% 30ek, gutxienez, egoera hori erdiestea edo joera positibo nabarmena erakustea”. Aukera emango du, gainera, Euskadik 

natura-ondarearen babesari buruzko Batasunaren araudiaren inguruan dituen betebeharrak egoki betetzeko, eta Euskadiko 

natura-ondarea kontserbatzeari buruzko 9/2021 Lege berrian ezarritako betebeharrak inplementatzen aurrera egiteko. 

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 

 

Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Ekintzen talde hartzaile nagusiak euskal administrazio publikoak eta herritarrak oro har izango dira. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Enplegu-datuek erakusten dutenez, emakumeek legokiekeena baino ordezkaritza txikiagoa dute eragiketekin esku hartzen den 

produkzio-sektoreetan (enplegu berdea eta herri-lanak). Hori dela eta, emakumeen presentzia handiagoa sustatzeko aukera 

aztertuko da. 

2. Zerbitzuak kontratatzeko faseetan berdintasun-klausulen bidez ziurtatzea proiektuek genero-ikuspegia kontuan hartzen dutela. 

3. Berdintasun-klausulen bidez sustatzea obrak berdintasuna sustatzearekin konprometituta dauden enpresek egin ditzaten. 

4. Dagokion berdintasun-zerbitzuaren aholkularitza izango da, baita Emakunderena ere, kontratazioan erabiltzeko berdintasun-

klausula egokiak eta legearen araberakoak zehazte aldera. 

5. Urteko egikaritze-txostenetan herritarrek ibilbide berdeei ematen dieten erabileraren adierazleak jasoko dira. Datu horiek sexuaren 

arabera bereiziko dira eta genero-ikuspegia aintzat hartuta analizatu eta interpretatuko dira. 

6. Ahal den guztietan, produktibitate-adierazleak eta emaitzak sexuaren arabera bereizitako datuekin bilduko dira. 

7. Hizkuntzaren erabilera ez-sexistatik eta diskriminaziorik gabeko irudietatik haratago doan genero-ikuspegia duen komunikazioa 

sistematikoki ezartzea. 
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Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 

 

Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketetan ez da aurreikusten eskualdeen arteko edo nazioz haraindiko proiektuei 

laguntzerik. Beste eskualde eta herrialde batzuekiko lankidetza-ekintzak lurralde-lankidetzako programen bitartez edo Europako 

Batzordearen beste programa batzuen bidez garatuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko diren administrazioaren inbertsio 

publikoak dira. Diru-sarrerarik sortzen ez duten eta erakunde publikoak onuradun dituzten jarduketak dira. 

 

2.1.2.4.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 
Mugarria 

(2024) 
Jomuga 

(2029) 

2A OE27 EGEF Garatuenak RCO26 Klima-aldaketara egokitzeko eraikitako edo 

hobetutako azpiegitura berdeak 

Hektareak   

2A HE27 EGEF Garatuenak RCO36 Klima-aldaketara egokitzeaz bestelako xede 

batzuetarako lagundutako azpiegitura berdeak 

Hektareak   

2A HE27 EGEF Garatuenak RCO37 Babes- eta leheneratze-neurriek estalitako 

Natura 2000 Sareko espazioen azalera 

Hektareak   

2A HE27 EGEF Garatuenak RCO38 Lagundutako lurzoru birgaituen azalera Hektareak   
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Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Erreferentzia-

balioa 

Erreferent

zia-urtea 
Jomuga (2029) 

Datu-iturria 

[200] 

Oharrak 

[200] 

2A HE27 EGEF Garatuenak RCR95 Azpiegitura berde berriak 

edo hobetuak irispidean 

dituzten biztanleak 

Pertsonak 0 2021  Lagundutako 

proiektuak  

 

 

 

2.1.2.4.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa 
Eskualde-

kategoria 

Helburu 

espezifikoa 
Kodea Zenbatekoa (eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE27 078 124.200 

2A EGEF Garatuenak HE27 079 15.554.663 

 

5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE27 01 15.678.863 

 

6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE27 28 1.796.760 

2A EGEF Garatuenak HE27 33 13.882.103 

 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2A EGEF Garatuenak HE27 02 6.271.545 
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 Lehentasunaren izenburua [300]: L2.B Hiri-mugikortasuna  

 

☒ EGEFen eta Kohesio Funtsaren Erregelamenduaren 3. artikuluan, 1. apartatuan, b) letran, iii) tartekian ezarritako hiri-

mugikortasunaren helburu espezifikora bideratutako lehentasuna da 

☐ EGEFen eta Kohesio Funtsaren Erregelamenduaren 3. artikuluan, 1. apartatuan, a) letran, v) tartekian ezarritako konektagarritasun 

digitalaren helburu espezifikora bideratutako lehentasuna da 

 

 2.8 helburu espezifikoa: hiri-mugikortasun multimodal jasangarria sustatzea, zero karbono-emisio garbiko 
ekonomia bateranzko trantsizioaren parte gisa 

2.1.3.1.1 Funtsen esku-hartzeak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) tartekia eta iii) eta vii) bitarteko tartekiak 
 

Antzeko ekintza motak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, i) 

tartekia 

Testu-eremua [8 000] 
 

 

Mugikortasun jasangarria sustatzea funtsezkoa da ingurumen-jasangarritasunean eta karbono gutxiko ekonomiarako trantsizioan 

aurrera egiteko egiten den apustu instituzionalean, 2050ean berotegi-efektuko gasen emisioen neutraltasuna lortzeko, Europar 

Batasunaren konpromisoekin bat etorriz. 

 

Ildo horretan, Programaren 9. erronka kontuan harturik, hiri-mugikortasun garbia eta erlazionatutako azpiegiturak sustatzea 

planteatzen da, eta, horretarako, hiri barruko garraio-sistema inklusiboagoak, jasangarriagoak eta efizienteagoak bultzatzea eta 

garraioaren kanpo-efektu negatiboak (kongestioa, emisioak, airearen kalitatea) murriztea, hiri-mugikortasuneko plan jasangarriak 

oinarri hartuta. Horiek horrela, helburu espezifiko horren pean finantza daitezkeen ekintzak, besteak beste, honako hauek izango dira: 

 

 Hiri-mugikortasun jasangarriaren arloko jarduketak, Autobus Elektriko Adimendunaren Sistema (BEI) ezartzeko, beste 

garraiobide publiko batzuekiko intermodalitatea ziurtatuta. Jarduketak honako hauek izango dira: behar diren azpiegiturak 

eta instalazioak eraikitzea (eraikuntza-proiektua eta aldez aurreko azterketa teknikoak idaztea barne) eta ibilgailuak erostea, 

EAEn garraio publikoa sustatzeko eta hobetzeko. Hori guztia garraio-sistema elektrikoa lortzera bideratua, garraio publiko 

kolektibo efizientea, ahalmen handikoa eta ingurumena errespetatzen duena ahalbidetzeko. 

 

 Bizikleta-mugikortasuna garraio publiko gisa sustatzen duten proiektuak, egunero erabiltzeari bidea emanez, segurtasuna, 

erosotasuna eta konektagarritasuna oinarri hartuta eta automobilaren erabilera ez hain jasangarrien kaltetan, estrategia 

integratu eta multimodalen esparruan. Esparru guztietara (bizitokia, lana, zaintza eta aisia) bizikletaz iristeko aukera ematen 

duten jarduketak hartzen dituzte, hiriguneetatik eta hiri- eta landa-konexioaren bidez, intermodalitatea sustatuz joan-

etorrietan, sarearen eta beste garraio-modu batzuen arteko konexioen bidez (adibidez, trenbidea). Trafikoak eta lotutako 

energia-kontsumoak sortutako ingurumen-inpaktuak murrizten laguntzen duten proiektuak dira, hiri-arloa, ingurunea eta 

biztanleen bizi-kalitatea hobetzen dituztenak. Asmoa da lurraldean zehar mugikortasun jasangarria bultzatzea, eta, 

horretarako, herritarren artean bizikletaren erabilera sustatzea, baita lanerako joan-etorrietan nahiz edozein motatako 

eguneroko joan-etorrietan garraio-moduaren aldaketa ere, zirkulatzen ari diren ibilgailu motordunen kopurua murriztea eta 

gehiegizko kutsatzaileak eta zarata gutxitzea lortzeko.  

 

Lehen batean, ez da aurreikusten Estrategia Atlantikoarekin edo Mendebaldeko Mediterraneoko Estrategiarekin erlazionatutako 

ekintzarik garatzea. 

 

Planteatutako ekintza motak ebaluatu eta DNSH printzipioarekin bateragarritzat jo dira, ez baita espero izaeraren ondorioz ingurumen-

inpaktu negatibo adierazgarria izango dutenik. 
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Talde hartzaile nagusiak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iii) 

tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
 

Talde hartzaile nagusiak garraioaren erabiltzaileak eta herritarrak oro har dira. 

 

Berdintasuna, inklusioa eta diskriminaziorik eza babestera bideratutako ekintzak – Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, iv) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

2021/1060 (EB) Erregelamenduaren 9. artikuluan jasotako printzipio horiek programa hau egitean aintzat hartu dira, eta emakumeen 

eta gizonen arteko berdintasunaz, tratu-berdintasunaz, inklusioaz eta diskriminaziorik ezaz arduratzen diren erakundeek parte hartu 

dute. Erakunde horiek ordezkaritza izango dute jarraipen-batzordeetan. Programa egikaritzen den bitartean nahitaezkoa izango da, 

besteak beste, berdintasunaren, inklusioaren eta diskriminaziorik ezaren irizpideak errespetatuko dituzten eragiketak hautatzeko 

irizpideak definitzea. Hona hemen ekintza zehatzen deskribapena: 

1. Bidezkoa den guztietan, obrak egikaritu aurretik haien genero-inpaktuaren ebaluazioa egingo da. 

2. Kontratazioetan berdintasun-klausulak erabiltzea bultzatu eta indartuko da: 

 Kontratazioaren faseak genero-ikuspegia aintzat harturik egingo direla ziurtatzeko, segurtasuna, irisgarritasuna eta erabilera-

ohiturak, argiztapena, seinaletika eta abar kontuan harturik. 

 Enpresa- eta teknologia-poligonoekiko interkonexioa lortzen ahalegintzeaz gain, interesgarria da ikastetxe, asistentzia-zentro eta 

abarrekiko konexioa ere kontuan izatea, horiek ere kontziliazioari loturik daude-eta. 

 Obrak berdintasuna sustatzearekin konprometituta dauden enpresek egin ditzaten sustatzeko. Horretarako, balorazio-irizpide 

espezifikoak erabiliko dira, eta egikaritzen diren bitartean berdintasun-neurriak ezar daitezen eskatuko duten egikaritze-klausulak 

aplikatuko dira. 

 Dagokion berdintasun-organoaren aholkularitza izango da, baita Emakunderena ere, kontratazioan erabiltzeko berdintasun-

klausula egokiak eta legearen araberakoak zehazte aldera. 

3. Urteko egikaritze-txostenetan bizikleta-bideen erabileraren adierazleak jasoko dira, sexuaren arabera bereiziak, eta genero-

ikuspegia aintzat hartuta analizatuko dira. 

 

Lurralde espezifiko hartzaileen adierazpena, lurralde-tresnen erabilera aurreikusia barne – Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, v) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketak lurralde osoan aplikatzekoak dira. 

 

Eskualdeen arteko eta nazioz haraindiko ekintzak – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. 

apartatua, d) letra, vi) tartekia: 
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Helburu espezifiko honetan planteatutako jarduketetan ez da aurreikusten eskualdeen arteko edo nazioz haraindiko proiektuei 

laguntzerik. Beste eskualde eta herrialde batzuekiko lankidetza-ekintzak lurralde-lankidetzako programen bitartez edo Europako 

Batzordearen beste programa batzuen bidez garatuko dira. 

 

Finantza-tresnen erabilera aurreikusia – Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) 

letra, vii) tartekia: 
 

Testu-eremua [1 000] 
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Helburu espezifiko honetako jarduketa guztiak dirulaguntza-modalitatearen bidez finantzatuko diren administrazioaren inbertsio 

publikoak dira. Diru-sarrerarik sortzen ez duten eta erakunde publikoak onuradun dituzten jarduketak dira. 

 

 

2.1.3.1.2 Adierazleak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia, 

eta EGEFen Erregelamenduaren 8. artikulua 
 

2. taula: gauzatze-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Mugarria 

(2024) 

Jomuga 

(2029) 

2B HE28 EGEF Garatuenak RCO57 Ingurumena errespetatzen duten garraio 

publiko kolektiborako ibilgailuen edukiera 

Bidaiariak   

2B HE28 EGEF Garatuenak RCO58 Lagundutako txirrindularientzako azpiegitura 

espezifikoak 

km   

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, ii) tartekia 
 

3. taula: emaitza-adierazleak 

Lehentasuna 
Helburu 

espezifikoa 
Funtsa 

Eskualde-

kategoria 
IDa [5] Adierazlea [255] 

Neurketa-

unitatea 

Erreferentzia-

balioa 

Erreferentzia-

urtea 

Jomuga 

(2029) 

Datu-iturria 

[200] 

Oharrak 

[200] 

2B HE28 EGEF Garatuenak RCR62 Garraio publiko berriaren 

edo modernizatuaren 

urteko bidaiariak 

Erabiltzaileak 

/ urte 

0 2021  Lagundutako 

proiektuak  

 

2B HE28 EGEF Garatuenak RCR64 Txirrindularientzako 

azpiegitura espezifikoen 

urteko erabiltzaileak 

Erabiltzaileak 

/ urte 

0 2021  Lagundutako 

proiektuak  

 

 

 

2.1.3.1.3 Programaren (EB) baliabideen banakatze adierazgarria, esku-hartze motaren arabera  

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, d) letra, viii) tartekia 
 

4. taula: 1. dimentsioa – esku hartzeko eremua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2B EGEF Garatuenak HE28 081 4.703.040 

2B EGEF Garatuenak HE28 082 1.175.760 

2B EGEF Garatuenak HE28 083 

 

17.186.194,46 
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5. taula: 2. dimentsioa – finantzaketa-modua 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2B EGEF Garatuenak HE28 01 23.064.994 

 

6. taula: 3. dimentsioa – lurraldean esku hartzeko mekanismoa eta lurralde-ikuspegia 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2B EGEF Garatuenak HE28 27 21.822.994 

2B EGEF Garatuenak HE28 33 1.242.000 

 

8. taula: 7. dimentsioa – genero-berdintasuna 

Lehentasuna Funtsa Eskualde-kategoria 
Helburu 

espezifikoa 
Kodea 

Zenbatekoa 

(eurotan) 

2B EGEF Garatuenak HE28 02 9.225.998 
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 Laguntza teknikoaren lehentasunak 

 

EZ DA BIDEZKOA 

 

Hautatutako laguntza teknikoa tasa finkoko modalitatea izan da (Xedapen Komunen Erregelamenduaren 36,5 artikulua). Europako 

Batzordeari igortzen zaion gastu-adierazpen bakoitzean sartutako kostu hautagarriaren % 3,5 izango da. Hori dela eta, laguntza 

teknikoak ez du aparteko lehentasun baten forma hartzen. 
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 Finantzaketa-plana 

 

Finantzabidea 

 

GUZTIRA 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

165.679.269 28.300.830 28.756.158 29.220.716 29.694.564 24.607.003 25.099.998 

 

Helburu Politikoen eta Helburu Espezifikoen araberako finantza-esleipena eta kontzentrazio-irizpideak betetzea 

 

EGEF funtsak Helburu Politikoen artean modu aski orekatuan banatzea planteatzen da: guztizkoaren % 48,2 HP1era (% 38 HE1.1era eta % 10,2 

HE1.2ra) eta % 51,8 HP2ra (% 4,1 HE2.1era, % 19,4 HE2.4ra, % 5,0 HE2.5era, % 9,5 HE2.7ra eta % 13,9 HE2.8ra) bideratuko da, HP2ren 

kontzentrazio-helburua (% 44,9), eta klima-aldaketa arintzen (% 38,4) eta biodibertsitatea iraunarazten (% 17,2) laguntzekoa betetzeko. 

 

HP/HE 

EGEF Klima-aldaketa Biodibertsitatea 

Euroak 
Guztizkoaren 

gaineko % 

Kontzentrazio 

% 
Euroak 

EGEFen 

gaineko % 
Euroak 

EGEFen 

gaineko % 

HE1.1 62.933.840 38,0 38,0     

HE1.2 16.871.352 10,2 10,2     

HP1 79.805.192 48,2 48,2 0  0  

HE2.1 6.748.200 4,1 4,1 2.202.480    

HE2.4 32.102.020 19,4 19,4 32.102.020  12.840.808  

HE2.5 8.280.000 5,0 5,0     

HE2.7 15.678.863 9,5 9,5 6.271.545  15.678.863  

HE2.8 23.064.994 13,9 7,0 23.064.994     

HP2 85.874.077 51,8 44,9 63.641.040  28.519.671  

GUZTIRA 165.679.269 100,0 100,0 63.641.040 38,4 28.519.671 17,2 
 

 

Erreferentzia: 22. artikulua, 3. apartatua, g) letra, i) eta iii) bitarteko tartekiak, 112. artikulua, 1. eta 3. 

bitarteko apartatuak, eta 14. eta 26. artikuluak 

 Transferentziak eta ekarpenak1 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 14., 26. eta 27. artikuluak 
 

EZ DA BIDEZKOA 

 

Xedapen Komunen Erregelamenduak arautzen ditu hasierako baliabide-esleipenetatik honako hauetara egin daitezkeen 

transferentzia motak: InvestEU programara (14. artikulua), zuzeneko edo zeharkako kudeaketako beste tresna batzuetara eta beste 

funts batzuetara (26. artikulua), BTFra (27. artikulua) edo eskualde-kategorien artean (111. artikulua). 

 

Espainiako programek ez dute egingo arestian zerrendatutako transferentzietako bakar bat ere hasieran esleitutako baliabideekin. 

Beraz, programaren apartatu hau ez da bete behar. 

 

 

                                                      
1 Soilik Xedapen Komunen Erregelamenduaren 14. eta 26. artikuluen araberako programen aldaketei aplikatzekoa, 27. artikuluaren araberako BTFrako 

transferentzia osagarriak izan ezik. Transferentziek ez dute eraginik izango estatu kide batentzako urte anitzeko finantza-esparruaren mailako finantza-kredituen 

urteko banakatzean. 
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 BTF: programan duen esleipena eta transferentziak2 

 

EZ DA BIDEZKOA 

 

Apartatu hau soil-soilik Bidezko Trantsiziorako Funtsari (BTF) dagokio; EGEFek ez du betetzen. 

 

 

                                                      
2 Transferentziek ez dute eraginik izango estatu kide batentzako urte anitzeko finantza-esparruaren mailako finantza-kredituen urteko banakatzean. 
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 Bitarteko berrikusketaren ondoriozko eskualde-kategorien arteko transferentziak 

 

EZ DA BIDEZKOA 

 

Apartatu hau, hala balegokio, 2025ean beteko litzateke, Xedapen Komunen Erregelamenduaren 18. artikuluaren arabera Europako Batzordeari 2025eko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu 

behar zaion bitarteko berrikusketaren emaitza gisa. Lehen programa lantzeko fase honetan apartatu hau bete gabe uzten da. 
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 Itzulketak3 

 

EZ DA BIDEZKOA 

 

Apartatu hau “3.1 Transferentziak eta ekarpenak” apartatuarekin erlazionatuta dago. Bertan definitu behar da nola egin beharko liratekeen EGEFerako itzulketak, baldin eta baliabideak 

transferitu badira InvestEU programara edo Europar Batasunaren beste tresna batzuetara. Adierazi den moduan, Espainiako programek ez dute egingo mota horretako transferentziarik; beraz, 

apartatu hau ez da bete behar. 

 

 

                                                      
3 Soilik Batasunaren beste tresna batzuetatik itzulitako baliabideetarako programen aldaketei aplikatzekoa, Asilo, Migrazio eta Integrazio Funtsaren (FAMI), Barne Segurtasuneko Funtsaren (FSI) eta Mugen 
Kudeaketari eta Bisa Politikari Finantza Laguntza emateko tresnaren (IGFV) elementuak, zuzeneko edo zeharkako kudeaketa-araubidean, edo InvestEU programarenak barne. 
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 Urteko finantza-kredituak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, g) letra, i) tartekia  
 

10. taula: urteko finantza-kredituak 
 

Funtsa 
Eskualde-

kategoria 
2021 2022 2023 2024 2025 

2026 

EIAAF 

2026 

2027 

EIAAF 

2027 
GUZTIRA 

Malgutasun-

zenbatekorik 

gabeko 

kreditua 

Malgutasun-

zenbatekoa 

Malgutasun-

zenbatekorik 

gabeko 

kreditua 

Malgutasun-

zenbatekoa 

EGEF Garatuena 0 28.300.830 28.756.158 29.220.716 29.694.564 12.303.501,5 12.303.501,5 
EZ DU 

APLIKATZEN 
12.549.999 12.549.999 

EZ DU 

APLIKATZEN 
165.679.269 
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 Funtsen araberako guztizko finantza-kredituak eta baterako finantzaketa nazionala  

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, g) letra, ii) tartekia, eta 6. apartatua, eta 36. artikulua 

 

Enplegurako eta hazkunderako inbertsioaren helbururako: laguntza teknikoa 36. artikuluko 5. apartatuaren arabera erabiltzen duten programak, Elkartzeko 

Akordioan hartutako aukerari jarraikiz. 

 
 

11. taula: funtsen araberako finantza-esleipenak eta ekarpen nazionala 
 

11. taula: funtsen araberako finantza-esleipenak eta ekarpen nazionala  

HP Lehentasuna 

Batasunaren 

laguntza 

kalkulatzeko 

oinarria (guztizko 

kostu onargarria 

edo ekarpen 

publikoa) 

Funtsa 
Eskualde-

kategoria 

Batasunaren 

ekarpena 

(a=b+c+i+j) 

EBren ekarpenaren banakatzea 

Ekarpen 

nazionala 

d=e+f 

Ekarpen nazionalaren 

banakatze adierazgarria 

Guztira 

G=a+d 

Baterako 

finantzaketa 

% 

EBren ekarpena Malgutasun-zenbatekoa 

LT gabe 

36.5 

b) 

LT 36.5 

c) 

LT gabe 

36.5 

i) 

LT 36.5 

j) 

Publikoa 

e) 

Pribatua 

f) 

1 L1.A 199.512.980 EGEF Garatuenak 79.805.192 65.539.746 2.293.891 11.566.719 404.835 119.707.788 119.707.788 0 199.512.980 40 

2 L2.A 157.022.707 EGEF Garatuenak 62.809.083 51.581.749 1.805.361 9.103.355 318.617 94.213.624 94.213.624 0 157.022.707 40 

2 L2.B 57.662.486 EGEF Garatuenak 23.064.994 18.942.049 662.972 3.342.969 117.004 34.597.492 34.597.492 0 57.662.486 40 

GUZTIRA 414.198.173 EGEF Garatuenak 165.679.269 136.063.545 4.762.224 24.013.044 840.456 248.518.904 248.518.904 0 414.198.173 40 
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 Baldintza mesedegarriak 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, i) letra 
 

 

12. taula: baldintza mesedegarri horizontalak 

Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BMH1 Kontratazio 

publikoaren 

merkatuaren 

jarraipen-

mekanismo 

eraginkorrak 

EGEF Guztiak BAI 1. irizpidea. BAI  9/2017 Legea, Sektore 

Publikoko Kontratuena 

(SPKL) 

1. irizpidea, kontratazio publikoaren arloko datu 

eraginkorrak eta fidagarriak biltzeari buruzkoa, Sektore 

Publikoaren Kontratazio Plataformaren (PLACSP) eta, 

hala badagokio, autonomia-erkidegoetako 

kontratazio-plataformen bidez betetzen da, operatibo 

baitaude Sektore Publikoko Kontratuen Legearen 

(azaroaren 8ko 9/2017 Legea) 347. artikulua betetzeko, 

sektore publikoko erakunde guztien kontratazio-

organoak kontratatzaile-profila plataforma horietan 

ostatatuta izatera behartzen ditu-eta. 

BMH1 Kontratazio 

publikoaren 

merkatuaren 

jarraipen-

mekanismo 

eraginkorrak 

EGEF Guztiak BAI 2. irizpidea. BAI 9/2017 Legea, Sektore 

Publikoko Kontratuena 

2. irizpidea, bildu beharreko datuei buruzkoa, aurreko 

irizpidean aipatutako sektore publikoaren kontratazio-

plataformen bitartez betetzen da oro har; plataforma 

horiek jasotze dituzte 2a irizpidean eskatutako datuak 

(adjudikaziodunen izenak, hasierako lizitatzaile kopurua, 

kontratuaren balioa). 2b irizpideko datuak sistema 

nazionalek eman baditzakete baino ez dira eskatzen. 

Espainiaren kasuan, datu horiek ez daude Sektore 

Publikoaren Kontratazio Plataforman (PLACSP) jasota. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BMH1 Kontratazio 

publikoaren 

merkatuaren 

jarraipen-

mekanismo 

eraginkorrak 

EGEF Guztiak BAI 3. irizpidea 

 

BAI 9/2017 Legea, Sektore 

Publikoko Kontratuena 

3. irizpidea, kontratazio publikoaren arloko datuen 

jarraipenari eta analisiari buruzkoa, kontratazio publikoa 

gainbegiratzeko urteko txostenak egiteko eskumena 

duen Kontratazioa Arautzeko eta Gainbegiratzeko 

Bulego Independentearen (OIRESCON) bitartez eta 

kontratazio publikoari buruzko hiru urtez behingo 

gobernantza-txosten nazionalak egiteko eskumena 

duen Estatuko Kontratazio Publikoaren Aholku 

Batzordearen bitartez betetzen da. 

BMH1 Kontratazio 

publikoaren 

merkatuaren 

jarraipen-

mekanismo 

eraginkorrak 

EGEF Guztiak BAI 4. irizpidea BAI 9/2017 Legea, Sektore 

Publikoko Kontratuena 

4. irizpidea, kontratazioaren arloko datuen publizitateari 

buruzkoa, Kontratazioa Arautzeko eta Gainbegiratzeko 

Bulego Independentearen (OIRESCON) urteko 

gainbegiratze-txostenak argitaratzearen bitartez eta 

Estatuko Kontratazio Publikoaren Aholku Batzordearen 

kontratazio publikoari buruzko hiru urtez behingo 

gobernantza-txosten nazionalak argitaratzearen 

bitartez betetzen da. 

BMH1 Kontratazio 

publikoaren 

merkatuaren 

jarraipen-

mekanismo 

eraginkorrak 

EGEF Guztiak BAI 5. irizpidea.  BAI 9/2017 Legea, Sektore 

Publikoko Kontratuena 

5. irizpidea, kolusiozko jarduera posibleen identifikazio 

eta salaketa zuzenari buruzkoa, Sektore Publikoko 

Kontratuen Legearen (azaroaren 8ko 9/2017 Legea) 

132.3 artikuluaren bitartez betetzen da. Artikulu horrek 

ezartzen duenez, nahitaezkoa da mota horretako 

jarduerei buruzko edozein zantzu lehia babesteko 

agintaritzei jakinaraztea, hots, Merkatuen eta Lehiaren 

Batzorde Nazionalari (CNMC) edo organo autonomiko 

baliokideei. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BMH2  

Estatuko laguntzei 

buruzko arauak 

eraginkortasunez 

aplikatzeko tresnak 

eta gaitasuna  

 

EGEF Guztiak BAI 1. irizpidea 

 

BAI 38/2003 Lege Orokorra, 

Dirulaguntzei buruzkoa 

(LGS), eta berori 

garatzeko 

Erregelamendua 

  47/2003 Lege Orokorra, 

Aurrekontuei buruzkoa 

(LGP)  

58/2003 Lege Orokorra, 

Zergei buruzkoa (LGT)  

Dirulaguntzen Datu Base 

Nazionala (BDNS) 

Irizpide honen betekizunak ez dira aldatu aurreko 

aldietako betekizunen aldean. Auditoretza Agintaritzak, 

Europako Batzordeak edo Europako Kontuen 

Auzitegiak egindako txostenek ez dute irregulartasun 

eta/edo gabezia adierazgarri eta larririk identifikatu 

krisian dauden enpresei laguntzak emateari edo legez 

kanpoko laguntzak itzultzeko prozedurei dagokienez. 

Espainiako arau-esparrua LGSk eta berori garatzeko 

Erregelamenduak, LGPk eta LGTk konfiguratzen dute. 

Horri esker, irizpidea betetzea ziurtatzeko egiaztapen-

tresnak dauzka. Gainera, erakunde kudeatzaileek 

enpresen kaudimen-baldintzak egiaztatzen dituzte, 

merkataritza-erregistroan sartutako edo enpresek 

emandako kontuekin, rating-enpresek emandako 

zerbitzuekin edo ondoren egiaztatutako enpresen 

erantzukizunpeko adierazpenekin. Horrez gain, 

programetan kontrola egiten da eragiketak 

hautatzean eta/edo egiaztapen-lanetan. 

Dirulaguntzen Datu Base Nazionala da laguntzen 

itzulketak egiaztatzeko tresna. 

BMH2  

Estatuko laguntzei 

buruzko arauak 

eraginkortasunez 

aplikatzeko tresnak 

eta gaitasuna  

 

EGEF Guztiak BAI 2. irizpidea  

 

BAI Europar Batasunaren 

Gaietarako Ministerio 

Arteko Batzordea; 

Europar Batasunarekin 

zerikusia duten 

gaietarako Konferentzia 

Sektoriala 

Bestalde, 2. irizpidea betetzea bermatuta dago Kanpo 

Arazoetako, Europar Batasuneko eta Lankidetzako 

Ministerioak ezarritako gobernantzaren indarrez, 

Europar Batasunaren Gaietarako Ministerio Arteko 

Batzordearen eta Estatuko Laguntzen Lantaldearen, 

Europar Batasunarekin zerikusia duten gaietarako 

Konferentzia Sektorialaren eta laguntza publikoen 

koordinatzaileen sarearen bitartez, baita Herri 

Administrazioaren Institutu Nazionalak edo Europako 

Funtsen Zuzendaritza Nagusiak gauzatutako 

prestakuntza-ekintzen bidez ere. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BMH3  

Oinarrizko 

Eskubideen Gutuna 

eraginkortasunez 

aplikatzea eta 

betearaztea  

 

EGEF Guztiak BAI 1. irizpidea 

 

BAI  Prestatzen 

BMH3  

Oinarrizko 

Eskubideen Gutuna 

eraginkortasunez 

aplikatzea eta 

betearaztea  

EGEF Guztiak BAI 2. irizpidea 

 

BAI  Prestatzen 

BMH4  

Desgaitasuna duten 

Pertsonen 

Eskubideei buruzko 

Nazio Batuen 

Konbentzioa (DPEK) 

betearaztea eta 

aplikatzea, 

Kontseiluaren 

2010/48/EE 

Erabakiari jarraikiz  

EGEF Guztiak BAI 1. irizpidea 

 

BAI Desgaitasunari buruzko 

Espainiako Estrategia 

Prestatzen 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BMH4  

Desgaitasuna duten 

Pertsonen 

Eskubideei buruzko 

Nazio Batuen 

Konbentzioa (DPEK) 

betearaztea eta 

aplikatzea, 

Kontseiluaren 

2010/48/EE 

Erabakiari jarraikiz 

EGEF Guztiak BAI 2. irizpidea 

 

BAI   Prestatzen 

BMH4  

Desgaitasuna duten 

Pertsonen 

Eskubideei buruzko 

Nazio Batuen 

Konbentzioa (DPEK) 

betearaztea eta 

aplikatzea, 

Kontseiluaren 

2010/48/EE 

Erabakiari jarraikiz 

EGEF Guztiak BAI 3. irizpidea 

 

BAI   Prestatzen 
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12. taula: baldintza mesedegarri tematikoak 

Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1  BAI 1. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 

 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1  BAI 2. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1  BAI 3. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 

 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1 BAI 4. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1  BAI 5. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 

 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1  BAI 6. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM1.1 Espezializazio 

adimenduneko 

nazioko edo 

eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia  

 

EGEF 1.1 BAI 7. irizpidea BAI 1.1 BALDINTZA 

MESEDEGARRI 

TEMATIKOAREN 

AUTOEBALUAZIOA: 

“espezializazio 

adimenduneko nazioko 

edo eskualdeko 

estrategiaren 

gobernantza egokia” 

(EUSKADI) 

2. bertsioa / 2022ko 

urtarrilean bidalia 

Europako Batzordeak informalki 

baliozkotua (2022/04/07); programa 

onartzearekin formalki baliozkotzeko. 

 

BM2.1 Bizitegi-

eraikinen eta 

bizitegiz bestelakoen 

energia-efizientzia 

berritzen laguntzeko 

esparru politiko 

estrategikoa  

EGEF 2.1 BAI 1. irizpidea 

 

BAI Espainiako 

eraikingintzaren 

sektoreko birgaitze 

energetikorako epe 

luzeko estrategia (ERESEE 

2020) 

Energiaren eta Klimaren 

Plan Nazional Integratua 

2021-2030 (PNIEC) 

Espainiako eraikingintzaren sektoreko 

birgaitze energetikorako epe luzeko 

estrategia (ERESEE 2020), Europako 

Batzordeari 2020ko ekainean jakinarazi 

zitzaiona, bat dator 2018/844 (EB) 

Zuzentarauaren betekizunekin, eta 

honako hauek jasotzen ditu: 2030, 2040 

eta 2050erako mugarri adierazgarriak (6. 

eta 9. kapituluak); finantzatzeko behar 

diren finantza-baliabideen eskema 

adierazgarria (9.2.4 apartatua); eta, 

eraikinak berritzeko inbertsioak sustatzeko 

mekanismoak (4. eta 7. kapituluak). 

Espainiako ERESEE izan da BPIEk (Buildings 

Performance Institute Europe) egindako 

ebaluazioan estatu kideek aurkeztutako 

guztien artean baloraziorik onena lortu 

duena. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM2.1 Bizitegi-

eraikinen eta 

bizitegiz bestelakoen 

energia-efizientzia 

berritzen laguntzeko 

esparru politiko 

estrategikoa 

EGEF 2.1 BAI 2. irizpidea 

 

BAI Espainiako 

eraikingintzaren 

sektoreko birgaitze 

energetikorako epe 

luzeko estrategia (ERESEE 

2020) 

Energiaren eta Klimaren 

Plan Nazional Integratua 

2021-2030 (PNIEC) 

Europako Batzordeak baliozkotzeko 

BM2.2 Energiaren 

sektorearen 

gobernantza  

EGEF 2.1  BAI 1. irizpidea 

 

BAI Energiaren eta Klimaren 

Plan Nazional Integratua 

2021-2030 (PNIEC) 

Europako Batzordeak baliozkotzeko 

BM2.2 Energiaren 

sektorearen 

gobernantza 

EGEF 2.1  BAI 2. irizpidea 

 

BAI Energiaren eta Klimaren 

Plan Nazional Integratua 

2021-2030 (PNIEC) 

PNIECek, 4. kapituluan, planaren 

helburuak erdiesteko behar diren 

inbertsioei buruzko informazioa jasotzen 

du: zenbatespenen arabera 241.000 M€ 

2021-2030 aldirako. Inbertsioak trantsizio 

energetikoaren neurri edo palanka 

nagusien arabera multzokatu litezke, 

honela: aurrezkia eta efizientzia (% 35), 

berriztagarriak (% 38), sareak eta 

elektrifikazioa (% 24) eta gainerako 

neurriak (% 3). Zenbatespenen arabera, 

inbertsioaren % 80 sektore publikoak egin 

beharko luke eta gainerako % 20a 

sektore pribatuak. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM2.4  

Hondamendi-

arriskua kudeatzeko 

esparru eraginkorra  

EGEF 2.4 BAI 1. irizpidea 

 

BAI Babes Zibileko Estrategia 

Nazionala. 

Klima Aldaketara 

Egokitzeko Plan 

Nazionala, Babes Zibileko 

Estrategia Nazionala. 

Babes zibileko estatuko 

eta eskualdeetako 

planak. 

Espainiako hondamendi-

arriskua kudeatzeko 

esparru eraginkorraren 

txostena. 

Irizpide hau hondamendi-arriskua 

kudeatzeko eta klima-aldaketara 

egokitzeko egungo sistemaren bidez 

betetzen da Espainian, eta Estatuaren 

eta autonomia-erkidegoen arteko 

arriskuen arloko eskumen-banaketari 

erantzuten dioten eta, hala, Espainiako 

lurralde osoa estaltzen duten arriskuen 

eta klima-aldaketaren arloko planen 

multzoarekin osatzen da. Babes Zibileko 

Estrategia Nazionalean funtsezko 8 arrisku 

identifikatzen dira; arrisku horietako hiru 

klimarekin erlazionatuta daude: 

uholdeak, baso-suteak eta fenomeno 

meteorologiko kaltegarriak. Espainiako 

hondamendi-arriskua kudeatzeko esparru 

eraginkorraren txostenak klima-

aldaketaren ondoriozko arriskuen 

etorkizuneko perspektibak jasotzen ditu. 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM2.4 

Hondamendi-

arriskua kudeatzeko 

esparru eraginkorra 

EGEF 2.4 BAI 2. irizpidea 

 

BAI Babes zibileko lurralde-

planak; baso-suteen plan 

bereziak; uholde-

arriskuaren aurreko plan 

bereziak; uholde-arriskua 

kudeatzeko planak; 

fenomeno 

meteorologiko 

kaltegarrien aurreko plan 

bereziak; arrisku 

sismikoaren, arrisku 

erradiologikoaren, salgai 

arriskutsuen garraioaren 

eta arrisku kimikoaren 

aurreko plan bereziak. 

Espainiako hondamendi-

arriskua kudeatzeko 

esparru eraginkorra 

Irizpide hau 1. irizpidean aipatu diren 

funtsezko arriskuei buruzko planetan 

barne hartu diren prebentzio-, 

prestaketa- eta erantzun-neurriekin 

betetzen da. Oro har, plan sektorialek 

arriskuaren prebentzio-neurriak 

aplikatzeko esparrua osatzen dute, eta 

babes zibileko planak, berriz (lurralde-

planak edo plan bereziak), prestaketa- 

eta erantzun-neurriez arduratzen dira. 

Hala ere, hiru neurri motak barne hartzen 

dituzten plan-eredu mistoak ere 

badaude. 

Espainiako hondamendi-arriskua 

kudeatzeko esparru eraginkorraren 

dokumentuak hondamendi-arriskuen 

aurreko prebentzio-, prestaketa- eta 

erantzun-neurrien eta neurri horizontalen 

analisi laburtua barne hartzen du, 

lurralde-planetan eta plan berezietan 

identifikatutako klima-aldaketara 

egokitzeko ekintzekin eta neurri horiek 

lehenesteko proposamenarekin batera. 

BM2.4  

Hondamendi-

arriskua kudeatzeko 

esparru eraginkorra 

EGEF 2.4 BAI 3. irizpidea 

 

BAI Spending review on 

climate change policies 

and assessment of the 

economic impact of 

Climate change-related 

risks 

(REFORM/ SC2021/057) 

Prestatzen 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM2.5 Uraren eta 

hondakin-uren 

sektoreetan behar 

diren inbertsioen 

plangintza 

eguneratua  

EGEF 2.5 BAI 1. irizpidea 

 

BAI Arroko plan 

hidrologikoak (3. zikloa) 

Prestatzen 

BM2.5 Uraren eta 

hondakin-uren 

sektoreetan behar 

diren inbertsioen 

plangintza 

eguneratua  

EGEF 2.5 BAI 2. irizpidea 

  

BAI Arroko plan 

hidrologikoak (3. zikloa) 

Prestatzen 

BM2.5 Uraren eta 

hondakin-uren 

sektoreetan behar 

diren inbertsioen 

plangintza 

eguneratua  

EGEF 2.5 BAI 3. irizpidea 

 

BAI Arroko plan 

hidrologikoak (3. zikloa) 

Prestatzen 

BM2.5 Uraren eta 

hondakin-uren 

sektoreetan behar 

diren inbertsioen 

plangintza 

eguneratua  

EGEF 2.5 BAI 4. irizpidea 

 

BAI Arroko plan 

hidrologikoak (3. zikloa) 

Prestatzen 
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Baldintza 

mesedegarriak 
Funtsa 

Helburu 

espezifikoa  

Baldintza 

mesedegarria 

betetzea 

Irizpideak 
Irizpideak 

betetzea 

Beharrezko 

dokumentuen 

erreferentzia 

[500] 

Justifikazioa 

[1 000] 

BM2.7 Batasunaren 

baterako 

finantzaketa 

inplikatzen duten 

beharrezko 

kontserbazio-

neurrietarako 

lehentasunezko 

ekintza-esparrua 

EGEF 2.7 BAI 1. irizpidea 

 

BAI Espainiako 2021-2027 

Lehentasunezko Ekintza 

Esparrua, Estatuko 

Administrazio 

Orokorraren 

Lehentasunezko Ekintza 

Esparruak eta 

autonomia-erkidegoen 

eta hiri autonomoen 

lehentasunezko ekintza-

esparruek osatzen 

dutena 

 Espainiako 2021-2027 Lehentasunezko 

Ekintza Esparrua; 92/43/EEE 

Zuzentarauaren 8. artikuluari erantzuten 

dio. Bertan jasotzen dira Europako 

Batzordeak proposatutako 

Lehentasunezko Ekintza Esparruaren 

txantiloiaren elementuak, “B. 2021-2027 

aldirako lehentasunezko finantzaketa-

beharren laburpena” eta “E. 2021-2027 

aldirako lehentasunezko ekintzak eta 

finantzaketa-beharrak” ataletan 

deskribatu eta jasotzen diren 

lehentasunezko neurriak eta baterako 

finantzaketa-beharrak barne. Espainiako 

2021-2027 Lehentasunezko Ekintza 

Esparruak Espainiako eskumen-banaketa 

kontuan hartzen du. Banaketa horretan, 

autonomia-administrazioek natura-

ingurunea eta, bereziki, Natura 2000 

Sareko naturagune babestuak 

kudeatzeari dagozkion eskumenak 

hartzen dituzte beren gain, eta Estatuko 

Administrazio Orokorrak itsas espazioa 

kudeatzeari dagozkionak, eta 

dokumentu bakar batean integratzen 

ditu autonomia-erkidegoen eta hiri 

autonomoen lehentasunezko ekintza-

esparruak eta Estatuko Administrazio 

Orokorrarena.  
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 Programako agintaritzak 

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, k) letra, eta 71. eta 84. 

artikuluak 

 
 

13. taula: programako agintaritzak 

Programako agintaritzak Erakundearen izena 

[500] 

Kontaktuaren izena 

[200] 

Helbide elektronikoa [200] 

Kudeaketa-agintaritza EGEF Kudeatzeko 

Zuzendariordetza Nagusia. 

Europako Funtsen 

Zuzendaritza Nagusia. 

Ogasuneko eta Funtzio 

Publikoko Ministerioa 

EGEF Kudeatzeko 

zuzendariorde nagusia  

SGFEDER@sepg.hacienda.gob.es 

Auditoretza-agintaritza Estatuko Administrazioaren 

Kontu-hartzailetza Nagusia 

(IGAE). Ogasuneko eta 

Funtzio Publikoko 

Ministerioa 

Estatuko kontu-

hartzaile nagusia  

DivisionFondos1@igae.hacienda.gob.es 

 

Europako Batzordearen 

ordainketak hartzen dituen 

erakundea 

Altxorreko eta Nazioarteko 

Finantzaketako Idazkaritza 

Nagusiaren Altxorreko eta 

Finantza Politikako 

Zuzendaritza Nagusiaren 

Estatuko Diruzaintza 

Kudeatzeko 

Zuzendariordetza Nagusia. 

Ekonomia Gaietako eta 

Transformazio Digitaleko 

Ministerioa 

Estatuko Diruzaintza 

Kudeatzeko 

Zuzendariordetza 

Nagusia  

RelacionesUE@economia.gob.es 

Hala badagokio, Xedapen 

Komunen Erregelamenduaren 

36. artikuluko 5. apartatuaren 

araberako laguntza 

teknikoaren kasuan Europako 

Batzordearen ordainketak 

hartzen dituen/dituzten 

erakundea/erakundeak 

Altxorreko eta Nazioarteko 

Finantzaketako Idazkaritza 

Nagusiaren Altxorreko eta 

Finantza Politikako 

Zuzendaritza Nagusiaren 

Estatuko Diruzaintza 

Kudeatzeko 

Zuzendariordetza Nagusia. 

Ekonomia Gaietako eta 

Transformazio Digitaleko 

Ministerioa 

Estatuko Diruzaintza 

Kudeatzeko 

Zuzendariordetza 

Nagusia  

RelacionesUE@economia.gob.es 

Kontabilitate-eginkizuna, 

baldin eta kudeaketa-

agintaritzaz bestelako 

erakunde baten esku utzi 

bada 

Europako Funtsen 
Zuzendaritza Nagusiaren 
Ziurtapen eta 
Ordainketen 
Zuzendariordetza 
Nagusia. Ogasuneko eta 
Funtzio Publikoko 
Ministerioa 

Ziurtapen eta 
Ordainketen 
zuzendariorde 
nagusia  

sgcp@sepg.hacienda.gob.es 
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Xedapen Komunen Erregelamenduaren 36. artikuluko 5. apartatuaren araberako laguntza 

teknikoaren ondorioz itzulitako zenbatekoen banaketa, baldin eta Europako Batzordearen ordainketak 

hartuko dituzten erakunde gehiago zehazten badira  

 

Erreferentzia: 22. artikulua, 3. apartatua  

 
13A taula: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 36. artikuluko 5. apartatuaren araberako laguntza 

teknikoaren kasuan Europako Batzordearen ordainketak hartzen dituzten erakundeei itzuliko 

litzaizkiekeen Xedapen Komunen Erregelamenduaren 36. artikuluko 5. apartatuaren b) letran ezarritako 

ehunekoen zatia (ehuneko puntuetan)  
 

Taula hau ez da bete beharko. Europako Batzordearen ordainketak Altxorreko eta Nazioarteko Finantzaketako Idazkaritza 

Nagusiaren Altxorreko eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusiaren Estatuko Diruzaintza Kudeatzeko Zuzendariordetza 

Nagusiak hartuko ditu beti. Ekonomia Gaietako eta Transformazio Digitaleko Ministerioa 
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 Elkartzea 

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, h) letra  

 

Testu-eremua [10 000 karaktere] 
 

Programarako “GARAPENERAKO LANKIDETZAREN DOKUMENTU ESTRATEGIKOA” egin da. Dokumentu honetan garapenerako 

lankidetza-printzipioa betetzeko jarraitu beharreko prozedurak deskribatzen dira, bai bazkideak zehaztea/hautatzea, bai 

partekatu beharreko informazioa/dokumentazioa, baita parte-hartzea gauzatzeko haiekin planteatutako garapenerako 

lankidetza-prozesuak ere. Horrela, garapenerako lankidetza-estrategiaren gardentasuna bermatzen da. Hori guztia 21-27 

Xedapen Komunen Erregelamenduan, Europako Jokabide Kodean deskribatutako xedapenei jarraikiz, eta Europako 

Batzordeko Eskualde eta Hiri Politikako Zuzendaritza Nagusiaren zerbitzuen eta kudeaketa-agintaritzaren gomendioak kontuan 

izanik. Eusko Jaurlaritzako Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak dokumentu horretan hezurmamitu ditu 

garapenerako lankidetza-printzipioa Programari loturik betetzeko jarraitu beharreko prozedurak. Horrela, Kohesio Politikaren eta 

Europako Funtsen Zuzendaritza da estrategia definitu, gidatu eta koordinatzeaz arduratzen den agintaritza, bai “uretan gora” 

Kudeaketa Agintaritzarekin eta Europako Batzordearen zerbitzuekin planteatutako elkarlaneko prozesuei dagokienez, bai 

“uretan behera” Euskadiren esparruan. 

 

BAZKIDEAK HAUTATZEA 

Kontuan izan behar da garapenerako lankidetzako bazkideak heterogeneoak direla izaerari eta Europako funtsen 

administrazioan duten inplikazioari dagokionez. Horregatik, garapenerako lankidetza-prozesuan izango duten inplikazioak ere 

desberdina izan behar du. Horregatik, zenbait kategoriatan elkartu dira: 

 Lurralde-bazkideak 

 Bazkide sektorialak 

 Sare sektorialak 

 Bazkide orokorrak 

Halaber, eragileak hautatzeko, erakunde atxikigaien garrantzia eta ordezkaritza-maila kontuan hartu da. Horri dagokionez, 

ordezkaritza eta jarduketa-esparrua EAEko lurralde osoan duten eragileak hautatu dira. Lehentasuna eman zaio, halaber, 

eragile kopuru handia biltzen duten erakundeak/organizazioak hautatzeari, garapenerako lankidetza ahalik eta gehien 

hedatzeko, baina modu ordenatu eta agregatuan. Horrela, kategoria horiek oinarri hartuta eta 21-27 Xedapen Komunen 

Erregelamenduaren 8. artikuluaren arabera, Programaren eskualde-mailako garapenerako lankidetzako bazkideak honako 

hauek dira: 

a) Eskualdeko, tokiko eta hiriko agintaritzak eta beste agintaritza publiko batzuk 

Lurralde-bazkideak: 

 Arabako Foru Aldundiko Finantza eta Aurrekontu Zuzendaritza (Europako gaien/funtsen arduraduna) 

 Bizkaiko Foru Aldundiko Bizkaia Erakargune Bihurtzeko Zuzendaritza Nagusia (Europako gaien/funtsen arduraduna) 

 Gipuzkoako Foru Aldundiko Zerga eta Finantza Politikako Zuzendaritza Nagusia (Europako gaien/funtsen arduraduna) 

Bazkide sektorialak 

 Dagozkien politiketan eskumenak dituzten Eusko Jaurlaritzako sailak, zuzendaritzak eta erakunde publikoak 

 Dagozkien politiketan eskumenak dituzten Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundietako departamentu edo 

sailak, zuzendaritzak eta erakunde publikoak 

Bazkide orokorrak 

 EUDEL - Euskadiko Udalen Elkartea 

b) Eragile ekonomikoak eta sozialak 

Bazkide orokorrak 

 EGK - Ekonomia eta Gizarte Kontseilua 

 Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko merkataritza-ganberak 

 GARAPEN - Garapen Agentzien Euskal Elkartea 

c) Gizarte zibila ordezkatzen duten bazkide garrantzitsuak, hala nola ingurumen-eragileak, GKEak, eta gizarte-inklusioa, 

oinarrizko eskubideak, desgaitasuna duten pertsonen eskubideak, genero-berdintasuna eta diskriminaziorik eza sustatzeaz 

arduratzen diren bazkideak. 

Bazkide orokorrak 

 EAEko Ingurumen Organoa - Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Kalitatearen eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza 
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 EMAKUNDE - Emakumearen Euskal Erakundea 

 ELKARTEAN - Euskal Autonomia Erkidegoko Gutxitasun Fisikoa duten Pertsonen Konfederazio Koordinatzailea 

 FEVAS Plena Inclusión Euskadi - Adimen-desgaitasuna duten pertsonen aldeko erakundeen euskal elkartea 

 Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundea 

 Euskadiko Gazteriaren Kontseilua 

Sare sektorialak 

 Ingurumen Agintaritzen Sarea 

 Europako funtsetako emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-sarea 

d) Ikerketa-erakundeak eta unibertsitateak 

Bazkide orokorrak 

 INNOBASQUE - Berrikuntzaren Euskal Agentzia 

 IKERBASQUE - Basque Foundation for Science 

 IK4 Research Alliance 

 TECNALIA 

Sare sektorialak 

 I+G+B Politiken Sarea 

 

BAZKIDEEN PARTE-HARTZEA 

Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzaren web-orrian, oro har, 2021-2027 programazio-aldiari eta, bereziki, EGEF 

Programari buruzko informazio garrantzitsu guztia sartzen da pixkanaka, orokorrean herritarren eta, bereziki, bazkideen ekarpen 

guztiei erantzuna ematen ari zaien testuinguru batean. Testuinguru horretan, Programari buruz izan litezkeen erreklamazioei eta 

haren inguruko bestelako edozein kontsultari erantzuteko asmoz, Kohesio Politikaren eta Europako Funtsen Zuzendaritzak 

eragile guztientzat eta herritarrentzat oro har zabalik dagoen postontzi elektroniko bat gaitu du: fondos-europeos@euskadi.eus 

Bazkideen “aldez aurreko” parte-hartzea 

Euskadiren lehia-posizionamendua analizatzeko eta etorkizuneko erronka nagusiak identifikatzeko, Kohesio Politikaren Helburu 

Politikoen garapen-esparruetan epe ertain eta luzeko eskualde-garapenerako estrategiak hartu dira erreferentzia nagusitzat; 

estrategia horietarako garapenerako lankidetza bizia inplementatu da jada (eragile ekonomiko eta sozialak, aditu sektorialak 

eta abar), bai diseinatzeko eta lantzeko, bai haien jarraipena egiteko. Hori guztia garapenerako lankidetzaren eta maila 

anitzeko gobernantzaren printzipioa programazio-prozesuaren hasieratik inplementatzeko eta analisiaren kalitatea bermatzen 

ahalegintzeko. Horrela, EGEF Programaren garapenerako lankidetzarako hautatutako ia bazkide guztiek parte hartu dute 

neurriren batean estrategia horiek diseinatzen eta lantzen, eta haien jarraipena egiten ere parte hartzen dute; egoera horrek 

Programan identifikatutako erronken egokitasuna eta garrantzia kontrastatzen du. 

Ildo horretan, aski da, adibide modura, HP1ean ZTBP RIS3 Euskadi 2030 planaren kasua nabarmentzea: 

 Lantalde Operatiboak egindako lana, eta RIS3 Euskadi estrategiaren hedapena bultzatzeko ardura duten Pilotaje 

Taldeen ekarpena kontuan hartuta. 

 Edukiak Aholkularitza Batzorde Zientifikoarekin eta Sailen Arteko Batzordearekin kontrastatzea, baita Zientzia, Teknologia 

eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluarekin, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearekin eta enpresen eta 

Pilotaje Taldeen ordezkaritzarekin ere. Prozesu horretan zientziaren, teknologiaren eta enpresaren alorreko 157 

erakundetako 200 lagunek baino gehiagok hartzen dute parte, 18 lan-bileratan antolatuta. 

Eta HP2ren kasuan, 2050erako Klima Aldaketaren Euskadiko Estrategia (KLIMA 2050 Basque Country) prestatzea: 

 Abiapuntuaren azterketa sakona egin zen; horretarako, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatearen, zentro 

teknologikoen, hiru hiriburuen eta klima-aldaketan espezializatutako euskal enpresen partaidetza izan zen. 

 Horrela, estrategia prestatzeko prozesu horretan Eusko Jaurlaritzako sail ezberdinek hartu dute parte, eta foru-aldundien, 

udalerrien eta, oro har, gizartearen lankidetza izan da, lan teknikoekin batera egin den partaidetza-prozesuaren bidez.  

 Euskal gizarteko eragile guztiekin banakako kontaktuek eta jardunaldien konbinazioak ahalbidetu du helmugak eta 

jarduteko lerroak zehaztea 2050erako. 

Lurralde-bazkideak 

Europako gaien/funtsen arloko eskumenak dituzten foru-aldundietako zuzendaritzak dira lurralde-bazkideak. Aurreko 

programazio-aldietan bezalaxe, Programako Bitarteko Erakundetzat jotzen dira. Ildo horretan, bazkide horiekiko harremana 

lankidetza estuaren bitartez planteatzen da (bilerak, kontaktuak, ad hoc aurkezpenak eta abar), programazio-prozesu osoan 

zehar, esleitutako baliabideen arabera parte hartuz haren definizioan. 

 

Bazkide sektorialak 

Dagozkien politiketan eskumenak dituzten Arabako, Gipuzkoako eta Bizkaiko Foru Aldundietako departamentu edo sailak, 

zuzendaritzak eta erakunde publikoak dira bazkide sektorialak. Bazkide horiekiko harremana, halaber, lankidetzaren bitartez 

mailto:fondos-europeos@euskadi.eus
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planteatzen da (bilerak, kontaktuak, ad hoc aurkezpenak eta abar), programazio-prozesuan zehar, haiekin kontrastatuz 

Programaren edukia, bereziki ekintza motaren deskribapenari, esku hartzeko esparruari eta jarduketen dimentsioei buruzko 

alderdiak. 

Sare sektorialak 

I+G+B Politiken Sarea, Ingurumen Agintaritzen Sarea eta Berdintasun Sarea dira. Sare horietan baldintza mesedegarriei 

buruz eta garatu beharreko ekintzen lehentasunak ezartzearen inguruan aipatutako alderdiak kontuan hartu dira. 

Bazkide orokorrak 

Horiekin kontrastatu da Programaren edukia. Emakunderen kasuan, nabarmentzekoak dira bai hizkuntza inklusiboari eta 

hartu beharreko erronken zehaztapenari buruz egindako ekarpenak, bai helburu espezifiko bakoitzean berdintasunaren 

arloan garatu beharreko ekintzen inguruan egindakoak. Nabarmentzekoak dira, halaber, programaren ingurumen-

ebaluazio estrategikoaren prozesuan jasotako ekarpenak, batez ere 2030erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategia eta 

2021-2027 Lehentasunezko Ekintza Esparrua gogoan izateari buruzkoak, eta HE2.7an enpresentzako laguntzak ez sartzekoa. 

Jarraipen-batzordea 

Programarako ezarri beharreko jarraipen-batzordea funtsezko elementua da Programa egikaritzen den bitartean eta haren 

jarraipena eta ebaluazioa egiten denean garapenerako lankidetza-prozesua mantentzeko. Hori dela eta, estrategia 

honetan hautatutako bazkideen zerrenda kontuan hartuko da batzordearen osaera zehazterakoan. Ildo horretan, kide 

guztiei egingo zaie jarraipen-batzorderako deia eta bazkide guztiak gonbidatuko dira, baita Ekonomia eta Gizarte 

Kontseiluko kideak ere, gizarte zibilaren ordezkari gisa. 
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 Komunikazioa eta ikusgaitasuna 

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua, j) letra 
 

Testu-eremua [4 500] 
 

Kudeaketa Agintaritzaren komunikazio-arduradunaren informazioa jasotzeko zain. 
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 Unitateko kostuak, honenbesteko zenbatekoak, tasa finkoak eta kostuei lotu 

gabeko finantzaketa erabiltzea 

 

Erreferentzia: Xedapen Komunen Erregelamenduaren 94. eta 95. artikuluak 
 

14. taula: unitateko kostuak, honenbesteko kopuruak, tasa finkoak eta kostuei lotu gabeko finantzaketa 

erabiltzea 

 

Xedapen Komunen Erregelamenduaren 94. eta 95. artikuluetan aurreikusitako erabilera BAI EZ 

Onartzen denetik, programak Batasunaren ekarpenaren itzulketa erabiliko du, unitateko 

kostuetan, honenbesteko kopuruetan eta lehentasunen araberako tasa finkoetan oinarrituta, 

Xedapen Komunen Erregelamenduaren 94. artikuluaren arabera (baiezkoan, bete 1. gehigarria) 

 x 

Onartzen denetik, programak Batasunaren ekarpenaren itzulketa erabiliko du, kostuei lotu 

gabeko finantzaketan oinarrituta, Xedapen Komunen Erregelamenduaren 95. artikuluaren 

arabera (baiezkoan, bete 2. gehigarria) 

 x 

  

Xedapen Komunen Erregelamenduak 51. artikuluan ezartzen du Batasunaren ekarpenak zenbait modalitate har ditzakeela: a) 

kostuei lotu gabeko finantzaketa; b) laguntzen itzulketa; c) unitateko kostuak; d) honenbesteko kopuruak; d) tasa finkoa. 

 

Espainiako programetarako 2014-2020 aldian erabili zen metodo berarekin jarraitzea hautatu da, hots, onuradunei emandako 

laguntzen itzulketa. Horrenbestez, 14. taula honetan “EZ” markatu behar da eta ez dira bete behar 1. eta 2. gehigarriak. 
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1. gehigarria: Unitateko kostuetan, honenbesteko kopuruetan eta tasa finkoetan 

oinarritutako Batasunaren ekarpena 

 

APARTATU HAU EZ DA BETE BEHAR  
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2. gehigarria: Kostuei lotu gabeko finantzaketan oinarritutako Batasunaren ekarpena  

 

APARTATU HAU EZ DA BETE BEHAR  
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3. gehigarria: Aurreikusitako garrantzi estrategikoko eragiketen zerrenda eta egutegia 

(Xedapen Komunen Erregelamenduaren 22. artikulua, 3. apartatua)  
 

Testu-eremua [2 000] 
 

Xedapen Komunen Erregelamenduaren 2. (5) artikuluak honela definitzen ditu garrantzi estrategikoko eragiketak: 

“programa baten helburuak lortzerakoan ekarpen esanguratsua egiten duten eta jarraipen- eta komunikazio-neurri 

partikularrei loturik dauden eragiketak”. Eragiketa horien helburua da Europar Batasunaren funtsekin finantzatutako proiektu 

enblematikoei ikusgaitasun handiagoa ematea. Horregatik, garrantzi estrategikoko eragiketak zehazteko irizpideak ez du 

zertan izan proiektuaren aurrekontua. Eragiketaren izaera bera izan daiteke, helburu espezifikoaren emaitzak erdiesteko 

ezinbestekoa izan daitekeena, edo eragiketa berritzailea izatea, ekonomia errealerako garrantzia edo ezaugarri bereziak 

edukitzea. 

 

Garrantzi estrategikoko eragiketak proiektu indibidualak edo proiektu multzoak izan daitezke, eta are aurrerago proiektuak 

hautatzeko erabiliko diren neurriak/programak/ekintzak ere. 

 

Garrantzi estrategikoko eragiketa horiek ezaugarri jakin batzuk izango dituzte inplementazioan: i) egindako aurrerapenen 

berri emango da jarraipen-batzordean; ii) eragiketa horien ikusgaitasunak gainerakoenak baino handiagoa izan beharko 

du, eta, hortaz, bisita daitezkeen proiektuak izatea gomendatzen da; iii) komunikazio-jarduera edo -ekitaldi bat antolatuko 

da eta Europako Batzordeari parte hartzeko gonbita egingo zaio; iv) garrantzi estrategikoko eragiketa bat hautatzen 

denean, Europako Batzordeari hilabeteko epean jakinaraziko zaio eta eragiketari buruzko informazio guztia emango da. 

Helburu politiko bakoitzerako gutxienez eragiketa bat hautatu beharko litzateke. 

 


