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Aurkezpena
I. Aurrekariak
2021eko azaroaren 9an, Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroa
(aurrerantzean, Foroa) eratu zen, Iñigo Urkullu lehendakaria buru zuen topaketa batean,
Arabako Parke Teknologikoaren eraikin nagusian. Foro horrek sustatuko du Euskadin 2030
Agendaren gobernantza partekatua.
Lehendakariaz gain, honako hauek ere organo horretako kide dira: Eusko Jaurlaritzako sailburu guztiak, hiru Foru Aldundiak, EUDEL, hiriburuetako Udalak, hiru euskal unibertsitateetako errektoreak, Euskadiko hirugarren sektoreko ordezkariak Sareen Sarearen bitartez,
bai eta lankidetza publiko-pribatuko ordezkariak ere Basque Center for Climate Change
(BC3); Basque Research and Technology Basque Alliance Partzuergo zientifiko-teknologikoa
(BRTA); edo ACLIMA, Basque Environment Cluster delakoaren bitartez.

II. Funtzioak
Foro horren sorrerak eta arauketak 166/2021 Dekretuan du arau-estaldura. Haren edukiaren
arabera, honako puntu hauetan laburbiltzen dira haren eginkizunak:
·Mundu mailako joera garrantzitsuenak eta horiek munduan duten eragina aztertzea,
2030 Agenda Euskadin testuinguruan jartzen laguntzeko.
·Euskadin Garapen Iraunkorreko Helburuak ezartzeko jarraibideak eta orientazio estrategikoko ildoak ezartzen eta lantzen laguntzea.
·Euskadiko 2030 Agenda koordinatua eta integrala aztertzea, planifikatzea, bultzatzea
eta sustatzea, bertan jasotako helburuak lortzeko eta 2030 Agendaren Lehentasunen
Euskal Programa garatzen laguntzeko.
·Nazioarteko foroetan eta erakundeetan euskal parte-hartzea bermatuko duten ekintzak aztertzea eta proposatzea.
·GIHen arloko jarduerak hobetzeko egokitzat jotzen dituen ekimenak eta proposamenak bidaltzea Jaurlaritzari, izaera loteslerik gabe.
·Euskadin 2030 Agenda sustatzen, bultzatzen eta garatzen lagunduko duen beste edozein
eginkizun, erakundeen arteko koordinazioaren eta maila anitzeko lankidetzaren bidez.

III. Erronkak
Eratzeko bileran, Lehendakariak Foroaren Lehendakaritzaren Lehenengo Adierazpena aurkeztu zuen, izenburu honekin: “Agenda 2030: premia eta beharra. Euskadiren konpromisoa”. Haren edukiak azpimarratu zuenez, foro horren lehen helburua koordinazioa eta ituna optimizatzea da, 2030 Agendaren gobernantza-jardunbide egokia eraikitzeko. Horretan
oinarrituta, lau erronka handi proiektatu ziren:
·Lehena. Balio erantsia ematea klima-aldaketari buruzko nazioarteko akordioei. Deskarbonizazioko, berotegi-efektuko gasak ezabatzeko, karbono-neutraltasuneko, energia
berriztagarrietako eta biodibertsitateko helburuetan anbizioa gehitzea.
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·Bigarrena. Hiri Agenda koordinatzea eta sustatzea, ekosistema berde eta inklusiboko
hiria, mugikortasuna eta hirigintza sustatzeko.
·Hirugarrena. Ekitatean oinarritutako eraldaketa ekonomiko digital inklusiboaren erronkei irtenbidea emango dieten proiektu eta ekimen teknologikoak identifikatzea, partekatzea eta bultzatzea.
·Laugarrena. Elkarlanean aritzea giza duintasuna eta giza eskubideak defendatzeko, pobreziarekin eta bazterkeriarekin amaitzeko, genero-berdintasuna bermatzeko eta erronka demografikoari elkarrekin erantzuteko.

IV. Metodologia
Bilera hartan Foroaren funtzionamendu-proposamena onartu zen. Osoko bilkura, Batzorde Iraunkorra eta bost lantalde izango ditu: Gobernantza, Bultzatu 2050 Euskadiko
Hiri Agenda, Eraldaketa soziala, Eraldaketa energetiko-klimatikoa eta Eraldaketa ekonomiko-digitala.
Onartutako proposamenak lehentasunen panel bat eta horien inguruko lehen agenda
bat lotzen ditu organo eta lantalde horietako bakoitzarekin. Abiapuntu horrekin, dokumentu honek 2022rako Foroaren Kudeaketa Planaren lehen zirriborroa aurkezten du.
Osoko Bilkurak onartu behar du. Batzorde Iraunkorrari dagokio aldez aurretik eta ondoren hura dinamizatzea, lantaldeekin koordinatuta.
Batzorde Iraunkorraren eginkizunak laburbiltzen dituzten hiru hitz: planifikatzea, dinamizatzea eta ebaluatzea. Urteko kudeaketa-planak eginez eta onartuz bideratuko da
plangintza. Foroaren bost lantaldeek Kudeaketa Plana Batzorde Iraunkorraren bileretan
egingo duten bateratze-lana izango da koordinazio-tresna. Azkenik, ebaluazio-tresna
urteko memoriak egitean oinarrituko da.

V. Lehenengo kudeaketa-plana
Azken batean, lehenengo Kudeaketa Plan hau baliagarria izango zaio Batzorde Iraunkorrari plangintza- eta dinamizazio-funtzioak garatzeko, alde batetik; eta 2022an egingo diren bi Osoko bilkurak prestatzeko, bestetik. Horrela, Batzorde Iraunkorraren lehen
erreferentzia 2022ko martxoaren 29an egingo den Foroaren Osoko Bilkuraren gai-zerrenda eta edukiak prestatzea eta koordinatzea da.
Batzorde Iraunkorraren lehen bilera 2021eko azaroaren 29an egin zen, eta bigarrena,
2022ko otsailaren 14ean. Batzorde Iraunkorraren bi bilera horiek helburu nagusi hau
izango dute: 2022ko Kudeaketa Planaren zirriborro honen behin betiko bertsioa adostea, edukia lantaldeekin koordinatuz, osoko bilkurari aurkeztu ahal izateko, behin betiko onar dezan.
Foroaren 2022ko Kudeaketa Planak zazpi lan-programa ditu, Foroa osatzen duten zazpi
organoetako bakoitzari lotuak: Osoko Bilkura, Batzorde Iraunkorra eta bost Lantalde.
Horri guztiari zortzigarren lan-plana gehitu zaio, lankidetza publiko-pribatuko eta gizarte zibileko esperientzien Guneak Ekimenari dagokiona.
Ondorioz, dokumentu hau ere zortzi atal horietan egituratzen da. Horrela, Foroko organo bakoitzak bere urteko ibilbide-orria du, eta Guneak Ekimenak ere badu. 2022rako
lan-helburuen atalak kasu bakoitzean zehazten du zer ebaluatu beharko den urteko
memorian.
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1. Osoko Bilkuraren 2022ko lan-programa
1.1. Legegintzaldiko lehentasunak
-Estrategia definitzea. Euskadin Garapen Iraunkorrerako Helburuak (GIH) ezartzeko
jarraibideak eta orientazio estrategikoko ildoak definitzea eta proiektatzea, politiken
koherentziaren, genero-berdintasunaren eta giza eskubideen ikuspegitik.
-Jarduera partekatuak bultzatzea. Erakundeen arteko jardunerako eta lankidetza publikorako, pribaturako eta sozialerako ekimenak eta proposamenak onartzea, Garapen
Iraunkorrerako Helburuen arloko gauzatzeen anbizioan sakontzeko.
-Foroaren jarraipena eta balantzea egitea. Euskadik 2030 Agendarekin lotuta dituen
konpromisoen garapenaren etengabeko jarraipena eta urteko balantzea egitea.

1.2. 2022rako lan-helburuak
-Martxoan Osoko Bilkura bat egitea gai-zerrendan Hiri Agendari eta, zehazki, 11. helburuari (Hiri eta komunitate jasangarriak) berariazko dedikazioa eskainiz.
-2022ko Kudeaketa Plana onartzea.
-Eusko Jaurlaritzak Nazio Batuei aurkeztuko dien 2021eko Borondatezko Jarraipen Txostena ezagutzea eta baloratzea.
-Urrian Osoko bilkura egitea. Lehenengo proposamen gisa planteatu da bileraren gai-zerrendan puntu bat eskainiko zaion GIHa 3. helburua izatea: Osasuna eta ongizatea eta,
zehazki, Osasun globala eta txertaketa solidarioaren ekimena.
-Urriko Osoko bilkuran 2023ko Kudeaketa Planaren oinarriak eta ildo nagusiak zehaztea.

1.3. Bileren programa
Bilera-egunak
•2022ko martxoaren
29ko bilera

Helburuak eta gai-zerrenda
1. 2021eko Jarraipen Txostena aurkeztea.
2. Jardueraren balantzea, aurreko bileratik.
3. 2022ko Kudeaketa Plana onartzea.
4. Hiri Agenda. 11. helburua: hiri eta komunitate jasangarriak.
5. Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroaren Lehendakaritzaren bigarren adierazpena.
6. Beste batzuk.

•2022ko urriko bilera

1. Jardueraren balantzea, aurreko bileratik.
2. Lantaldeen jardueraren deskargua.
3. 2023ko Kudeaketa Planaren oinarriak eta ildo nagusiak.
4. Bilera honen tratamendu espezifikoko GIH (Lehen proposamena: 3. helburua. Osasuna eta ongizatea. Osasun globala eta
txertaketa solidarioaren ekimena).
5. Trantsizio Soizialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko
Foroaren hirugarren adierazpena.
6. Beste batzuk.
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2. Batzorde Iraunkorraren 2022ko lanprograma
2.1. Legegintzaldiko lehentasunak
-Plangintza proposatzea. 2030 Euskal Agenda koordinatu eta integral baten plangintza
aztertzea, bultzatzea, sustatzea eta proposatzea, eragile anitzeko foroaren eremu bakoitzean plan eta jarduera zehatzak dinamizatuz.
-Koordinazioa dinamizatzea. Eragile Anitzeko Foroaren Osoko Bilkuraren, bere bost lantaldeen eta bertan ordezkaritza duten erakunde eta entitateen arteko koordinazioa eta
harmonizazioa ezartzea.
-Ebaluazioa ezartzea. Eragile Anitzeko Foroaren lanen jarraipena eta ebaluazioa egiteko
mekanismoak antolatzea, memoriak eta urteko lan-plan berriak eginez.

2.2. 2022rako lan-helburuak
-Urtean zehar bost bilera egitea otsailean, apirilean, ekainean, irailean eta azaroan.
-Osoko Bilkurak onartu behar duen 2022ko Kudeaketa Planaren proposamena prestatzea, baita horren betetzea koordinatu eta dinamizatzea ere.
-Lantaldeak martxoa baino lehen antolatu eta abian jar daitezen bultzatzea.
-Martxoko eta urriko Osoko bilkuretako gai-zerrenda eta edukiak prestatzea.
-Batzorde Iraunkorraren bilera bakoitzean bost Lantaldeen artean komunikatzeko eta
informazioa trukatzeko metodologia bat ezartzea.
-2022ko jarduera-memoriaren oinarria prestatzea.
-2023ko Kudeaketa Planaren lehen proposamena prestatzea.

2.3. Bileren programa
Bilera-egunak
•2021eko azaroaren
29ko bilera

Helburuak eta gai-zerrenda
1. Batzorde Iraunkorra eratzea.
2. 2022ko Kudeaketa Planaren lehen zirriborroa.
3. Lantaldeak eratzea.
4. Beste batzuk.

•2022ko otsailaren
14ko bilera

1. 2022ko Kudeaketa Planaren Proposamena onartzea.
2. 2021eko jarraipen-txostena.
3. Lantaldeen informazioa.
4. Martxoko osoko bilkurako gai-zerrenda eta edukiak prestatzea.
5. Apirileko iraunkorrerako zereginak zehaztea.
6. Beste batzuk.
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•Apirilaren 4ko
bilera

1. Martxoko Osoko bilkuraren balorazioa.
2. Zereginen errepasoa: Lantaldeen informazioa eta koordinazioa.
3. Ekaineko Batzorde Iraunkorrerako zereginak zehaztea.
4. Beste batzuk.

•Ekaineko bilera

1. Lantaldeen informazioa eta koordinazioa.
2. Urriko Osoko Bilkuraren gai-zerrenda eta edukiak prestatzea.
3. Iraileko iraunkorrerako zereginak zehaztea.
4. Beste batzuk.

•Iraileko bilera

1. Zereginen errepasoa: lantaldeen informazioa eta koordinazioa.
2. Urriko osoko bilkuraren gai-zerrenda eta edukiak prestatzea.
3. 2023ko Kudeaketa Planaren oinarrien eta ildo nagusien zirriborroa prestatzea.
4. Azaroko Iraunkorrerako zereginak zehaztea.
5. Beste batzuk.

•Azaroko bilera

1. Zereginen errepasoa: Lantaldeen informazioa eta koordinazioa.
2. 2023ko Kudeaketa Planaren lehen zirriborroa.
3. Zereginak zehaztea otsaileko Batzorde Iraunkorrerako.
4. Beste batzuk.
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3. Gobernantzako Lantaldearen 2022rako ibilbide-orria
3.1. Legegintzaldiko lehentasunak
-Erakundeen arteko kontzertazioa sustatzea. Jarduteko irizpideak eta programak partekatzea, eta erakundeen arteko koordinazioa eta lankidetza optimizatzea, erakunde
bakoitzaren autonomia errespetatuz, 2030 Agendaren arloan.
-Jarraipen- eta ebaluazio-metodologia partekatzea. 2030 Agendaren arloko politika publikoak lerrokatzea, aldizka defizitak eta hobetzeko eremuak identifikatzea ahalbidetuko duten adierazleak eta jarraipen- eta ebaluazio-metodologiak partekatuz.
-Nazioarteko jarduna bateratzea. Euskadi 2030 Agendaren arloan globalki kokatzeko
nazioarteko jarduna koordinatzea, baterako intereseko sareetan, ekitaldietan eta jardueretan parte hartzea koordinatuz.

3.2. 2022rako lan-helburuak
·Erakundeen arteko hitzarmena
-Euskal erakundeen baterako ekimen bat bultzatzea, ekitaldi, hitzaldi edo komunikazio-kanpaina baten bidez, Euskadik 2030 Agendarekin duen konpromisoaren isla izango
dena.
-Erakundeen arteko koordinaziorako oinarriak ezartzea fiskalitatearen arloan, eta Agenda 2030 eta GIHak bultzatzea.
-Elkarrekin sustatzea 2030 Agendari buruzko prestakuntza-prozesuak administrazio publiko guztietako langileentzat.
·Jarraipena eta ebaluazioa
-Erakundeen arteko koordinaziorako oinarriak ezartzea, Garapen Iraunkorreko Helburuen garapen eta betetze-mailaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko adierazle-sistemari
dagokionez. Adierazleen erakundeen arteko lerrokatzeari buruzko gaikako talde bat
sortzea.
·Nazioarteko jarduna
-Euskadi nazioartean agertzeko programak eta egutegiak bateratu eta koordinatzea,
2030 Agendari dagokionez.
-Maila Anitzeko Agenda eguneratzeko lanak hastea, 2023an aurkeztu ahal izateko.

3.3. Bileren programa
Bilera-egunak
•2021eko azaroaren
29ko bilera

Helburuak eta gai-zerrenda
1. Lantaldea eratzea.
2. 2022rako helburuak eta lan-plana zehaztea erakundeen arteko itunaren, adierazle-sistemaren eta nazioarteko posizionamenduaren arloan.
3. Funtzionamendu-eredua.
4. Beste batzuk.
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•2022ko otsailaren
14ko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

•2022ko martxoaren
24ko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

•Maiatza-ekaineko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

•Iraileko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena:
-Erakundeen arteko hitzarmena.
-Adierazleen sistema.
-Nazioarteko jarduna.
3. Beste batzuk.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena:
-Erakundeen arteko hitzarmena.
-Adierazleen sistema.
-Nazioarteko jarduna.
3. Beste batzuk.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena:
-Erakundeen arteko hitzarmena.
-Adierazleen sistema.
-Nazioarteko jarduna.
3. Beste batzuk.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena:
-Erakundeen arteko hitzarmena.
-Adierazleen sistema.
-Nazioarteko jarduna.
3. Beste batzuk.

•Azaroa-abenduko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena.
3. Lantalde honen 2022ko Memoria idazteko oinarria.
4. Lantalde honen 2023ko Kudeaketa Plana egiteko oinarria
5. Beste batzuk.
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4. Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agendako Lantaldearen 2022rako ibilbide-orria
4.1. Legegintzaldiko lehentasunak
Lantalde honen lehentasunak gizarte-, ingurumen-, teknologia- eta ekonomia-erronkaren
kontzeptu global baten barruan kokatzen dira, eta honako ildo hauetan laburbiltzen dira:
-Toki-eremutik enplegua sustatzea. Enplegua eta enpleguaren aldeko tokiko itunak
(merkataritza/turismoa); enplegua tokian-tokian eta hirian egituratzearekin lotutako
jarduerak garatzea.
-Hiri-eredua berritzea. Hiri-berroneratze integrala, eraikinen birgaitze sakona, espazio
publikoan esku hartzea, ekipamenduak eta gizarte-neurriak barne.
-Mugikortasun jasangarria bultzatzea. Hiriko eta hiriarteko mugikortasun jasangarria.
-Garapen komunitariorako planak eta jarduerak partekatzea. Garapen komunitarioko
planak eta Hiri Agenda eta 2030 Agenda kokatzeko beste jarduketa batzuk.
Lantalde bakoitzak funtzionamendu-eredu propioa ezarri ahal izango du, zereginak gaikako taldeen bidez banatuta, taldearen bileren arteko aldietan aurreikusitako helburuen
garapenean aurrera egiteko. Zehazki, Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agendako Lantaldeak
gaikako talde hauek ezartzen ditu:
·Etxebizitza eta ekipamenduak, mugikortasuna eta hiri-plangintza.
·Hiri-berrikuntza, enplegua eta lehiakortasuna.
·Iraunkortasuna.
·Bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa.

4.2. 2022rako lan-helburuak
Lantaldea eratu ondoren, 2022rako helburuak identifikatu eta zehaztu ziren, honako hauetan:
-Hiri-adierazleen jarraipenerako lehen esparrua zehaztea, ixtea eta lantzea, 2030 Agendaren adierazleekin eta Espainiako Hiri Agendatik eta Nazio Batuen Urban Monitoring
Framework-etik eratorritakoekin bat etorriz.
-Bultzatu 2050 txostena egitea, Euskadiko Hiri Agenda Bultzatu 2050 ezartzearekin
lotutako aurrerapenei eta erronkei buruzko erreferentzia-, eztabaida- eta sentsibilizazio-tresna gisa.
-Euskadiko Hiri Proiektuen Plataforma/Mapa eztabaidatzea, diseinatzea eta lantzea, jardunbide egokiak biltzeko eta proiektu horiek Hiri Agendaren helburuak betetzeko egiten duten ekarpenaren balioa nabarmentzeko gune gisa
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4.3. Bileren programa
Bilera-egunak

Helburuak eta gai-zerrenda

•2021eko azaroaren
29ko bilera

1. Euskadiko Hiri Agendaren ibilbidea eta bere kokapen globala.
2. Lantaldearen eraketa eta erreferentzia-terminoak.
3. Bultzatu 2050 Euskadiko Hiri Agenda ezartzeko proposamena:
egindako lan guztiaren eta hurrengo urratsen background
txostena.
4. 2050eko Bultzatu Hiri Agendaren proiektu motorren zorroa
berrikustea eta eztabaidatzea.
5. Kudeaketa-adierazleen taula-proposamena.
6. Lehen hiri-txostenaren edukien proposamena.
7. Beste batzuk.

•2022ko martxoaren
14ko bilera

1.Aurreko aktaren erabakien jarraipena.
2. Hiri Agenda ezartzeko proiektuen egoera.
3. Martxoaren 29ko Osoko Bilkuran aurkeztu beharreko informazioa onartzea.
4. Beste batzuk.

•Apirila-maiatzeko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena.
3. Beste batzuk.

•Iraileko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena.
3. Lehen hiri-txostenaren zirriborroa aurkeztea eta eztabaidatzea.
4. Beste batzuk.

•Azaroa-abenduko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana: 2022rako lan-helburuen programaren jarraipena.
3. Euskal Hiria 2022 Biltzarrean aurkezteko lehen hiri-txostena
onartzea.
4. Lantalde honen 2022ko Memoria idazteko oinarria.
5. Lantalde honen 2023ko Kudeaketa Plana egiteko oinarria
6. Beste batzuk.
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5. Eraldaketa Sozialaren Lantaldearen 2022rako
ibilbide-orria
5.1. Legegintzaldiko lehentasunak
Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Eragile Anitzeko Foroaren jarduera-plan orokorrean, zein Lantalde honetan ezarritako zazpi lehentasunetako bakoitzean, genero-ikuspegia zeharkako ardatza da. Berdintasunarekiko konpromisoak berariazko isla izan behar du
ekintza guztietan:
-Ekitaterako estrategiak indartzea. Gizarteratzea eta ekitatea sustatzeko eta pobreziaren eta bazterkeriaren aurka borrokatzeko estrategiak eta jarduerak indartzen eta bultzatzen laguntzea.
-Erronka demografikoari erantzunak partekatzen laguntzea. Euskadin estrategia partekatu bat antolatzen laguntzea erronka demografikoari aurre egiteko, Garapen Iraunkorrerako Helburuekin eta 2030 Agendarekin bat etorriz.
-Migrazioaren arloko ekimen inklusiboak babestea. Migraziorako Euskal Itun Sozialaren
edukietan sakontzen lagunduko duten estrategia eta jarduera espezifikoak definitzea.
-Osasun globalaren arloko konpromisoak eta proiektuak babestea. Hegoaldeko herrialdeekin osasun-arloan lankidetzan aritzeko eta osasun-langileak prestatzeko ekimenak
bultzatzea, bai eta txertaketa-prozesu globalarekin inplikatzeko ekimenak ere.
-Bizikidetza integratu eta integratzailea bultzatzea. Bizikidetza babestea eta sustatzea,
giza duintasunaren, bakearen, berdintasunaren eta aniztasun politiko, kultural eta erlijiosoarekiko errespetuaren aldeko hezkuntza eta balioak sustatuz.
-Gazteriaren arloan lankidetza sustatzea. 2030 Agendaren arloko estrategia eta jarduera
espezifikoak zehaztea, gazteak eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarekiko lankidetza
subjektu gisa hartuta.
-Hezkuntza inklusiboaren arloko konpromisoak eta proiektuak babestea. Hezkuntza inklusiboan sakontzen duten ekimenak eta proiektuak bultzatzea, gizarte kohesionatuagoa, solidarioagoa eta iraunkorragoa sustatzeko.
-Dibulgazio soziala bultzatzea. 2030 Agendaren arloko informazioko, pedagogiako eta
dibulgazio sozialeko estrategiak eta jarduerak partekatzea.
-Parte hartzeko Guneak esperientziak sustatzea. Partaidetza sozialerako eta eragile anitzeko lankidetzarako ekimenak bultzatzea, Guneak esperientzian oinarrituta.

5.2. 2022rako lan-helburuak
·Ekitatea
-Ebaluazioa eta ondorioak partekatzea, Ekitatea proiektu enblematikoaren zazpi programetako bakoitzari dagokionez, testuinguru post-pandemikoan: Gizarteratzeko eta
Diru-sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren programa eta haren osagarria Etxebizitzarako Prestazio Osagarrien Programa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzen Programa (GLL),
Azken Sarea Indartzen Programa, Lehen Urratsa Programa, Aukerak Suspertzen Programa, Euskarri Programa eta IV. Gizarteratzeko Planean jasotako jarduera-programa.
-Emakumeen eta gizonen berdintasunaren eremu zehatzean, Berdintasunaren aldeko
eta emakumeen aurkako indarkeriarik gabeko gizartearen aldeko Itun Soziala eta herritarra bultzatzea.
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·Erronka demografikoa
-2022an erakundearteko estrategia adostu bat izatea, 2030erako perspektiba duen
erronka demografikoari erantzungo diona.
·Migrazioa
-Migraziorako Euskal Itun Sozialaren ebaluazioa egitea Kulturaniztasunerako VI. Plana
eta datozen urteetan eguneratzeko eta proiektatzeko lehentasunak finkatzea.
·Osasun globala
-Txertaketa global eta solidarioaren arloan ahaleginak koordinatzea eta osasun global
eta solidarioaren arloko ekimenak babestea eta sustatzea.
·Bizikidetza
-“Gazteria, Bizikidetza eta Etorkizunari” buruzko hausnarketa- eta eztabaida-prozesua garatzea.
-Koordinazioa mantentzea ADOS Batzordearekin, kulturen arteko bizikidetza sustatzeko,
eta Trantsizio Sozialaren Lantalde honetako gaikako taldetzat hartzea.
·Gazteria
-Emantzipazio-estrategia definitzea.
·Hezkuntza
-Hezkuntzaren Auzolana proiektu adierazgarriari jarraipena egitea.
·Dibulgazioa
-2030 Agendari buruzko komunikazio- eta dibulgazio-kanpainen garapena bultzatzea.
-2030 Agendaren arloko zabalkunderako prestakuntza-programa zabala sustatzea.
-Gaikako Talde bat sortzea, 2030 Agendaren arloan baliabide pedagogikoak sortzeko.
·Guneak ekimena
-2022an parte-hartze sozialeko eta eragile anitzeko lankidetzako esperientzia bat garatzea (Ikus 8.1 puntua).

5.3. Bileren programa
Bilera-egunak
•2022ko urtarrilaren
19ko bilera

Helburuak eta gai-zerrenda
1. Lantaldea eratzea.
2. 2022rako helburuak eta lan-plangintza zehaztea.
3. Funtzionamendu-eredua.
4. Guneak ekimena garatzeko proposamenak.
5. Beste batzuk.

13

Eragile Anitzeko Foroa

•Martxoaren 16ko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

•Ekainaren 8ko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

•Iraileko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Gizarte-Larrialdietarako Laguntzak (GLL).
-“Lehen Urratsa” programa.
-“Azken Sarea Indartzen” programa.
-Erronka demografikoaren aurreko Estrategiari buruzko informazioa.
3. Beste batzuk.
-Bi urteko pandemiaren memoria.
-Ukrainako errefuxiatuak hartzeko Kontingentzia-plana.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko Euskal Sistemaren Legearen aurreproiektua.
-Euskarri Programa.
-Ginea Bissaurekin lankidetza sanitarioa, eLankidetzarekin
koordinatuta.
-Hezkuntzaren auzolana proiektu adierazgarria.
3. Beste batzuk.
-Ukrainako errefuxiatuak hartzeko Kontingentzia-plana.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Aukerak Suspertzen.
-”Emakumeak ikertzen” euskal osasun-sistema publikoan, Mujeres por Africa Fundazioarekin koordinatutako programa.
- Gazteen artean 2030 Agendaren inguruko dibulgaziokanpaina bultzatzea.
3. Beste batzuk.
-Ukrainako errefuxiatuak hartzeko Kontingentzia-plana.

•Azaroa-abenduko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Erdu Programa.
3. Lantalde honen 2022ko Memoria idazteko oinarria.
4. Lantalde honen 2023ko Kudeaketa Plana egiteko oinarria
5. Beste batzuk.
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6. Eraldaketa Energetiko-klimatikoaren Lantaldearen 2022rako ibilbide-orria
6.1. Legegintzaldiko lehentasunak
2021-2024 aldirako Trantsizio Energetikoaren eta Klima Aldaketaren Planaren 2024rako helburuak honako hauek direla kontuan hartuta: 2005. urtearekin alderatuta BEGak %30 murriztea, azken kontsumoarekiko energiaren %20 iturri berriztagarrietatik etortzea eta lurraldearen erresilientzia ziurtatzea, lantalde honen lehentasunak honako hauek izango dira:
-Deskarbonizaziorako ekimenak identifikatzea. Deskarbonizazioa bultzatu eta energiaren eta klimaren eraldaketaren erronkei erantzuten dieten proiektuak eta ekimenak
identifikatzea.
-Trantsizio energetiko-klimatikorako estrategiak indartzea. Eraldaketa inklusiboa sustatzeko trantsizio energetiko-klimatikoaren estrategiak eta jarduerak indartzen eta bultzatzen laguntzea, arreta berezia jarriz generoaren eta lankidetza klimatikoaren arloetan.
Bestalde, trantsizio ekologikoan laguntzea, paduretan, estuarioetan eta kostaldeko uretan ekosistemak eta biodibertsitatea babestuz eta berreskuratuz; ur-masetan eta eremu
babestuetan ingurumen-helburuak lortzea; klima-aldaketaren ondorioetara egokitzea;
eta gure hustubide naturalen ahalmena hobetzea, bereziki karbono urdinarena, lurraldeari erresilientzia handiagoa emanez.
-Gai horri buruzko informazioa sustatzea. Informazio- eta dibulgazio-arloko estrategiak
eta jarduerak partekatzea gizarte- eta ekonomia-eremu guztietan, klima-eraldaketaren
prozesua errazteko eta arintzeko.
-Parte hartzeko Guneak esperientziak sustatzea. Partaidetza sozialerako eta eragile anitzeko lankidetzarako ekimenak bultzatzea, Guneak esperientzian oinarrituta.

6.2. 2022rako lan-helburuak
·Deskarbonizazioa
Energia-Ekiola Ekimena:
-2022rako aurreikusitako jarduerei ekitea, hedatzeko planaren arabera.
2022rako esperientzia pilotuak:
-Berriztagarriak eta artifizializazio hutsa. Berriztagarriak sartzea zabortegietan, bide-azpiegituretan, eta abar.
·Trantsizio energetiko-klimatikoa
Klima-Ondarea Ekimena:
-Txingudiko Badiaren inguruko naturaguneen konektibitatea leheneratzeko eta hobetzeko Plan Zuzentzailea bultzatzea, eta Urdaibaiko Biosfera Erreserba berreskuratze-,
eraldatze- eta erresilientzia-Plana egitea, Jarduera sozioekonomikoen egokitzapen eta
garapenerako egitarauaren garapenarekin eta EKZPren berrikuntzarekin batera.
2022rako esperientzia pilotuak:
-Klima eta Energiaren aldeko Itun Soziala. Arlo sozialetik “Klima-arloko proiektu pilotuak ezartzeko Proposamena” lantzea, bereziki gazteei zuzenduta, Europako ekimenarekin bat.
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-Klimaren eta energiaren txapeldunak. Hainbat udalerriren arteko lankidetza-proiektuak garatzea klimaren arloan, ideia-lehiaketa gisa, Klimaren eta Energiaren Tokiko
Planetan integratutako jarduketetan.
·Gai horri buruzko informazioa
2022rako esperientzia pilotuak:
-Klima eta energiari buruzko Konferentzia gazteria ardatz hartuta, Europako etorkizunari buruzko konferentziaren antzekoa (https://www.europarl.europa.eu/news/es/
press-room/20211112IPR17217/conference-on-the-future-of-europe-citizens-discuss-climate-change-and-health).
·Guneak ekimena
-2022an parte-hartze sozialeko eta eragile anitzeko lankidetzako esperientzia bat garatzea (Ikus 8.2 puntua).

6.3. Bileren programa
Bilera-egunak
•2022ko urtarrilaren
19ko bilera

Helburuak eta gai-zerrenda
1. Lantaldea eratzea.
2. 2022rako helburuak eta lan-plangintza zehaztea.
3. Funtzionamendu-eredua.
4. Guneak ekimena garatzeko proposamenak.
5. Beste batzuk.

•Martxoaren 16ko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.

•Ekainaren 8ko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
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2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Ekiola eta Biodibertsitateko proiektuak.
-Bi esperientzia pilotu proposamena: Gazte txapeldunak
klimaren alde eta Gazteak eta klimaren aldeko ekintzari
buruzko hitzaldia.
-Guneak ekimena.
3. Beste batzuk.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Ekiola eta Biodibertsitateko proiektuak.
-Bi esperientzia pilotu proposamena: Gazte txapeldunak
klimaren alde eta Gazteak eta klimaren aldeko ekintzari
buruzko hitzaldia.
-Guneak ekimena.
3. Beste batzuk.

Kudeaketa-plana 2022

•Iraileko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Ekiola eta Biodibertsitateko proiektuak.
-Bi esperientzia pilotu proposamena: Gazte txapeldunak
klimaren alde eta Gazteak eta klimaren aldeko ekintzari
buruzko hitzaldia.
-Guneak ekimena.
3. Beste batzuk.

•Azaroa-abenduko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Ekiola eta Biodibertsitateko proiektuak.
-Bi esperientzia pilotu proposamena: Gazte txapeldunak
klimaren alde eta Gazteak eta klimaren aldeko ekintzari
buruzko hitzaldia.
-Guneak ekimena.
3. Lantalde honen 2022ko Memoria idazteko oinarria.
4. Lantalde honen 2023ko Kudeaketa Plana egiteko oinarria
5. Beste batzuk.
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7. Eraldaketa Ekonomiko-Digitaleko Lantaldearen 2022rako ibilbide-orria
7.1. Legegintzaldiko lehentasunak
2030 Agendan eta Nazio Batuek ezarritako Garapen Iraunkorreko Helburuetan (GIH), enpresek funtsezko zeregina izango dute, eta hori, aldi berean, aurrekaririk gabeko erantzukizun eta aukera bat da negozio baten helburuak ekitatearekin eta iraunkortasunarekin
lerrokatzeko. Agenda horrek, gainera, aukera ematen du garapen jasangarriaren arloan
munduan dauden erronka handienei aurre egitea ahalbidetuko duten konponbideak eta
teknologiak garatu eta ezartzeko. Izan ere, teknologia digitalek eta horiek palanka gisa
ezartzen dituzten politika publikoko plan eta ibilbide-orriek GIHek ezartzen dituzten helburuetarantz aurrera egiten laguntzen dute. Zehazki, lantalde horren lehentasunak honako
hauek izango dira:
-Trantsizio ekonomiko-digitalaren erronkari erantzunak identifikatzea. Trantsizio ekonomiko-digitalaren erronkei irtenbideak emango dizkieten proiektu eta ekimen teknologikoak identifikatzea.
-Digitalizazioan ekitatea bultzatzea. Digitalizazio inklusiboa sustatzeko estrategiak eta
jarduerak indartzen eta bultzatzen laguntzea.
-Enpresa-eremuan informazioa partekatzea. Estrategia eta jarduerak partekatzea, 2030
Agendaren arloko informazioaren eta dibulgazioaren arloan, enpresa-eremuan.
-Parte hartzeko Guneak esperientziak sustatzea. Partaidetza sozialerako eta eragile anitzeko lankidetzarako ekimenak bultzatzea, Guneak esperientzian oinarrituta.

7.2. 2022rako lan-helburuak
·Trantsizio ekonomiko-digitala
-Gaitasun digitalak sustatzea ekonomiaren munduan. Profesionalak eta langabeak
“Pentsamendu Konputazionalaren Garapenean” eta eraldaketa digitalean prestatzea.
-Langileen eta enpresa txikien gaikuntza sustatzea, enpresa-sare atzeratuenaren eraldaketa paraleloa lortzeko, bereziki enpresa txiki eta ertainena eta autonomoena.
-Baliabide faltagatik, aurrerapenari eta eraldaketa ekonomiko-digitalari dagokienez,
enpresa ahulenak prestatzea eta ezagutza ematea.
-Palanka teknologikoetan oinarritutako ideia berritzaileak garatzea, gizarte-inpaktu
positiboa duten ekintzailetzak edo barne-ekintzailetzak sortzen dituztenak. Ekipamendu informatikoa berreskuratzeko Reciclanet ekimena.
·Equidad en la digitalización
-Desberdintasun digitala murriztea: Eten digitalak (generokoak, linguistikoak, lurraldekoak, adinekoak) murrizteko ekimen zehatzak identifikatzea.
-Teknologia digitalak erabiltzea: Gizartean hobekuntza nabarmenak ekarriko dituzten
eta enpresa eta sektore berrientzat eragin biderkatzailea izango duten hainbat teknologia digital batera ezartzeari eta erabiltzeari lotutako proiektuak sustatzea.
·Información
-Sentsibilizatzea eta zabaltzea: Teknologia sozialaren erabilerak eta onurak erakustea.
“2030 Agendaren balioak” Euskal Encounterren sartzea.
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-Ekosistema ikusaraztea eta indartzea: lehentasunezko eremu teknologikoei lotutako
eskaintza-aktiboak identifikatzeko gaitasunak aktibatzea, aliantzak sortzeko: Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean 2030 Agendaren ekimenak sustatzea.
-Interneten erabilera arduratsua sustatzeko kanpaina bat bultzatzea: Zibersegurtasunaren inguruko kontzientziazioa eta sentsibilizazioa sustatzea haurrentzat eta nerabeentzat, inklusiotik, aniztasunetik eta tolerantziatik.
-ETEetan proiektu pilotu bat egitea, Ekosistema Digitalean oinarritutako prozesu baten
bidez, 2030 Agendan, GJHetan eta Ekonomia Zirkularrean orientatzeko, gaitzeko eta
prestatzeko.
·Guneak ekimena
-2022an parte-hartze sozialeko eta eragile anitzeko lankidetzako esperientzia bat garatzea (Ikus 8.3 puntua).

7.3. Bileren programa
Fechas de reunión
•2022ko urtarrilaren
19ko bilera

Objetivos y orden del día
1. Lantaldea eratzea.
2. 2022rako helburuak eta lan-plangintza zehaztea.
3. Funtzionamendu-eredua.
4. Guneak ekimena garatzeko proposamenak.
5. Beste batzuk.

•Martxoaren 16ko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Trantsizio ekonomiko-digitala.
-Digitalizazioa eta ekitatea.
-Enpresa-esparruko informazioa.
-Guneak ekimena.
3. Beste batzuk.

•Ekainaren 8ko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Trantsizio ekonomiko-digitala.
-Digitalizazioa eta ekitatea.
-Enpresa-esparruko informazioa.
-Guneak ekimena.
3. Beste batzuk.
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•Iraileko bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Trantsizio ekonomiko-digitala.
-Digitalizazioa eta ekitatea.
-Enpresa-esparruko informazioa.
-Guneak ekimena.
3. Beste batzuk.

•Azaroa-abenduko
bilera

1. Aurreko bileratik Foroaren kudeaketei buruzko informazioa.
2. Kudeaketa-plana. 2022rako lan-programaren hurrengo helburuen jarraipena:
-Trantsizio ekonomiko-digitala.
-Digitalizazioa eta ekitatea.
-Enpresa-esparruko informazioa.
-Guneak ekimena.
3. Lantalde honen 2022ko Memoria idazteko oinarria.
4. Lantalde honen 2023ko Kudeaketa Plana egiteko oinarria
5. Beste batzuk.
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8. Lankidetza publiko-pribatuko eta gizarte zibileko Guneak ekimena
8.1. Eraldaketa Sozialerako Guneak Ekimena
8.1.1. Deskribapena
Euskadi 2030 Gunea lankidetza publiko-pribatuko eta gizarte zibileko esperientzia pilotu
bat izan zen, 2019tik 2020ra bitartean garatua. 17 euskal erakundek parte hartu zuten,
hainbat eremutakoak: publikoak, pribatuak, hirugarren sektorekoak eta unibertsitatekoak.
Lankidetza-gune hori helburu zehatz batekin eratu zen: “2030 Agenda inplementatzeko
moduari buruzko gida praktiko bat egitea euskal erakundeentzat eta Garapen Iraunkorreko Helburuetan laguntzea”, EAEko edozein erakunderi zuzenduta.
Guneak ekimenak eragile anitzeko parte-hartze eta lankidetzako esperientzia hartuko du
oinarritzat. 2030 Agendaren lehentasunen euskal programako “II. Lehentasuna Koordinazioa eta Lankidetza Gobernantza” delakoan dago aurreikusita programa hori bultzatzea.
Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Foroaren Eraldaketa Sozialaren, Eraldaketa Energetiko-klimatikoaren eta Eraldaketa Ekonomiko-digitalaren Lantaldeetan aplikatuko da.

8.1.2. 2022rako helburu espezifikoak
Hau da Guneak ekimenaren jarduera-esparrua 2022rako:
·Gizartean parte hartzeko eta eragile anitzeko lankidetzarako ekimen bat bultzatzea gizarte-eraldaketaren eremuan.
·Ondorengo urteetan Gizarte Eraldaketaren arloan proiektu partekatuak garatzeko
aliantza pluralaren oinarriak ezartzea, eta 2022an zehar neur daitekeen helburu zehatz
bati heltzea.

8.1.3. Gizarte Eraldaketarako Guneak Ekimenaren abiapuntua
·2030 Agenda eta GJHak euskal erakundeen praktikara hedatzeko programa bat definitzea eta ezartzea.

8.1.4. 2022an lehen ekimen bat garatzeko proiektua
-“Euskal erakundeentzako gida praktikoa” eguneratzea. Inplementatzeko aurretiazko
diagnostiko bat erraztea eta haren hedapena indartzea.

8.1.5. Proposamen metodologikoa
-2022an garatu beharreko proiektuaren identifikazioa.
-Ibilbide-orria definitzea eta egutegia egitea.
-Konpromisoak.

8.1.6. Gutxi gorabeherako kronograma
·2022ko urtarrila-otsaila: Eraldaketa Sozialerako Gunea Ekimena eratzea, lan-plana definitzea eta onartzea.
·2022ko martxoa-uztaila: Adostutako proposamena egin eta garatzea.
·2022ko iraila-abendua: Prozesuaren emaitzak sozializatzea. 2023rako lan-planaren ebaluazioa eta diseinua.

8.1.7. Parte-hartzaileen hasierako proposamena, berrietara irekia
Emakunde, Euskadiko GGKEen Koordinakundea, Unicef, Unesco Etxea, Elika, Ingurugela, EDE
Fundazioa, BasqueTeam, BasquePro, Tknika, Athletic Club Fundazioa eta Deustuko Unibertsitatea.
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8.2. Eraldaketa Energetiko-klimatikorako Guneak Ekimena
8.2.1. Deskribapena
Euskadi 2030 Gunea lankidetza publiko-pribatuko eta gizarte zibileko esperientzia pilotu
bat izan zen, 2019tik 2020ra bitartean garatua. 17 euskal erakundek parte hartu zuten,
hainbat eremutakoak: publikoak, pribatuak, hirugarren sektorekoak eta unibertsitatekoak.
Lankidetza-gune hori helburu zehatz batekin eratu zen: “2030 Agenda inplementatzeko
moduari buruzko gida praktiko bat egitea euskal erakundeentzat eta Garapen Iraunkorreko Helburuetan laguntzea”, EAEko edozein erakunderi zuzenduta.
Guneak ekimenak eragile anitzeko parte-hartze eta lankidetzako esperientzia hartuko du
oinarritzat. 2030 Agendaren lehentasunen euskal programako “II. Lehentasuna Koordinazioa eta Lankidetza Gobernantza” delakoan dago aurreikusita programa hori bultzatzea.
Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Foroaren Eraldaketa Sozialaren, Eraldaketa Energetiko-klimatikoaren eta Eraldaketa Ekonomiko-digitalaren Lantaldeetan aplikatuko da.

8.2.2. 2022rako helburu espezifikoak
Hau da Guneak ekimenaren jarduera-esparrua 2022rako:
·Eraldaketa Energetiko-klimatikoaren esparruan gizarte-partaidetzako eta eragile anitzeko ekimen bat bultzatzea.
·Aliantza pluralaren oinarriak ezartzea, hurrengo urteetan Eraldaketa Energetiko-klimatikoaren arloan proiektu partekatuak garatzeko, eta 2022an zehar neur daitekeen helburu zehatz bati ekiteko.

8.2.3. Punto de partida de la Iniciativa Guneak de Transformación Social
·Klima-aldaketaren aurka borrokatzeko eta biodibertsitatea babesteko tresna sozialen
eta herritarren dekalogo bat egitea.

8.2.4. 2022an lehen ekimen bat garatzeko proiektua
-Jardunbide egokien dekalogo bat egitea, herritarrei zuzendutako tresna gisa, ohitura
desberdinek eguneroko bizitzan duten ingurumen-inpaktuaz kontzientziatzek.

8.2.5. Proposamen metodologikoa
-2022an garatu beharreko proiektuaren identifikazioa.
-Ibilbide-orria definitzea eta egutegia egitea.
-Konpromisoak.

8.2.6. Gutxi gorabeherako kronograma
·2022ko urtarrila-otsaila: Eraldaketa Energetiko-klimatikorako Gunea Ekimena eratzea,
lan-plana definitzea eta onartzea.
·2022ko martxoa-uztaila: Adostutako proposamena egin eta garatzea.
·2022ko iraila-abendua: Prozesuaren emaitzak sozializatzea. 2023rako lan-planaren ebaluazioa eta diseinua.

8.2.7. Parte-hartzaileen hasierako proposamena, berrietara irekia
Tecnalia, Aclima, Ihobe, BC3, Gamesa, Ingeteam, A&B Bioteknologiako laborategiak, Geoparkea, Munduko Landa Foroa, Lurgaia, Euskalmet eta EHU.
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8.3. Eraldaketa Ekonomiko-digitalerako Guneak Ekimena
8.3.1. Deskribapena
Euskadi 2030 Gunea lankidetza publiko-pribatuko eta gizarte zibileko esperientzia pilotu
bat izan zen, 2019tik 2020ra bitartean garatua. 17 euskal erakundek parte hartu zuten,
hainbat eremutakoak: publikoak, pribatuak, hirugarren sektorekoak eta unibertsitatekoak.
Lankidetza-gune hori helburu zehatz batekin eratu zen: “2030 Agenda inplementatzeko
moduari buruzko gida praktiko bat egitea euskal erakundeentzat eta Garapen Iraunkorreko Helburuetan laguntzea”, EAEko edozein erakunderi zuzenduta.
Guneak ekimenak eragile anitzeko parte-hartze eta lankidetzako esperientzia hartuko du
oinarritzat. 2030 Agendaren lehentasunen euskal programako “II. Lehentasuna Koordinazioa eta Lankidetza Gobernantza” delakoan dago aurreikusita programa hori bultzatzea.
Trantsizio Sozialaren eta 2030 Agendaren Foroaren Eraldaketa Sozialaren, Eraldaketa Energetiko-klimatikoaren eta Eraldaketa Ekonomiko-digitalaren Lantaldeetan aplikatuko da.

8.3.2. 2022rako helburu espezifikoak
Hau da Guneak ekimenaren jarduera-esparrua 2022rako:
·Eraldaketa Ekonomiko-digitalaren eremuan, gizarte-partaidetzako eta agente anitzeko
lankidetzako ekimen bat bultzatzea.
·Hurrengo urteetan Eraldaketa Ekonomiko-digitalaren arloan proiektu partekatuak garatzeko aliantza pluralaren oinarriak ezartzea, eta 2022an zehar neur daitekeen helburu
zehatz bati heltzea.

8.3.3. Punto de partida de la Iniciativa Guneak de Transformación Social
·Enpresan 2030 Agenda txertatzeko eta jasangarritasun-memoriak egiteko metodologia
bat identifikatzea eta sustatzea.

8.3.4. 2022an lehen ekimen bat garatzeko proiektua
-GJHak ETEen enpresa-estrategian integratzeko tresna praktiko eta pedagogiko bat garatzea, baita iraunkortasunari buruzko argudioen katalogo bat ere, lehiakortasun-elementu gisa.

8.3.5. Proposamen metodologikoa
-2022an garatu beharreko proiektuaren identifikazioa.
-Ibilbide-orria definitzea eta egutegia egitea.
-Konpromisoak.

8.3.6. Gutxi gorabeherako kronograma
·2022ko urtarrila-otsaila: Eraldaketa Ekonomiko-digitalerako Gunea Ekimena eratzea,
lan-plana definitzea eta onartzea.
·2022ko martxoa-uztaila: Adostutako proposamena egin eta garatzea.
·2022ko iraila-abendua: Prozesuaren emaitzak sozializatzea. 2023rako lan-planaren ebaluazioa eta diseinua.

8.3.7. Parte-hartzaileen hasierako proposamena, berrietara irekia
SPRI, Izaite, Euskalit, Auren, Bolton Food-Conservas Garavilla, Tubacex, REAS Euskadi, BIKOnsulting, Mugarik Gabeko Ekonomialariak eta Mondragon Unibertsitatea.
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