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Sarrera
Landa Garapenerako Programei (LGP) aplikatzen zaien europar araudia jarraituz, 2019ko ekainaren 28an
Europako Batzordeari aurkeztu zaio Euskadiko LGPren Urteko Exekuzio-Txostena, 2018 ekitaldiari
dagokiona. Aurretik, urteko txosten hau Euskadiko LGPren Jarraipen Batzordeak (Euskadiko erakunde,
lurralde eta sektoreko ordezkariez osatua dagoen organoa) ontzat eman zuen.
Urteko exekuzio-txostenak europar araudiak ezarritako egitura eta formatuaren arabera egiten dira eta
Europako Batzordeak diseinatutako aplikazio informatiko batean (SFC2014) kargatzen dira.
Hala ere, urteko txosten hauek publiko orokorrari modu ulerkor batean helarazteko eta OSOA
programaren baitan gauzatzen diren ekintzen gainean gardentasuna bermatzeko, komenigarritzat jotzen
da urteko-txostenaren elementu nagusiak jasotzen dituen laburpen bat ere prestatzea eta OSOA
programaren webgunean eskuragarri jartzea.
Hortaz, LGPari ahalik eta oihartzun handiena emateko helburu hori lortzeko, 2018ko urteko exekuziotxostenaren laburpen hau prestatu da.

Euskadiko LGPren exekuzioa – urteen araberako bilakaera
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2017 urtea oso garrantzitsua izan zen programaren exekuzioari dagokionez (% 24,1eko exekuzio metatua lortu zen, FEADER
funtseko 20,9 milioi euroko gastuarekin). 2018 urtean exekuzio erritmo horri eutsi zaio, FEADER funtsetik 20,7 milioi euroko
gastua gauzatu delarik.
Zifra horrek guztira 41,8 milioi euroko FEADER gastua ematen digu, LGP abian jarri zenetik 2018 urteko bukaera bitartean.
Horrek, aldi berean, Euskadiko LGPren FEADER aurrekontuaren % 48ko exekuzioa adierazten du. Gauzatze maila hau Espainiako
batez bestekoa baino askoz ere handiagoa da (% 29,2), eta baita ere Europako bataz bestekoa baino altuagoa (% 39).

Euskadiko LGPren exekuzioa – neurriz-neurri
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Programa gauzatzea neurriz neurri aztertzen bada,
argi dago exekuzioari dagokionez zeintzuk diren
neurri arrakastatsuenak: alde batetik nekazari
gazteen inkorporazioa nekazal sektorean
(6.1.
neurria), eta bestetik nekazaritza ingurumenari eta
nekazaritza ekologikoari buruzko neurriak (10 eta 11
neurriak) eta mendiko nekazaritzari buruzko neurria
(13 neurria).
Neurri horiek guztiek aurrekontu garrantzitsuak
dituzte LGPren esparruan eta 2018ko ekitaldiaren
amaieran %70tik gorako exekuzioa lortu dute. Beraz,
programaren garapenean eragin handia dute.
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Hauen atzetik, baina baita ere exekuzio maila
onarekin (%40 eta %50 artean), badira aurrekontua
haundiko beste neurri batzuk, hala nola inbertsioei
dagokiona (4. neurria) edo lankidetzari dagokiona (16
neurria); baita ere aipatzekoa prestakuntzari
dagokion neurria (1. neurria) edo nekazari-elkarteei
dagokiona (9. neurria).

Euskadiko LGPren exekuzioa – Onartutako gastua
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Exekuzio-erritmo on horretaz haratago, 2018 urtean
gastu berria onartzen jarraitu da (konpromisoak),
LGPren baitan atera diren laguntza-deialdi berriekin.
Hain zuzen ere, 2018 urtean 42,2 milioi euroko gastu
publikoa onartu da. Kopuru hau aurretik onartuta
zeuden 106,5 milioiei batzen bazaie, orotara 148,6
milioi euroko gastu publiko onartura iristen gara,
horietatik 78,4 milioi FEADER funtsari dagozkiolarik.
Horrela, esan daiteke lau urtetan Euskadiri legealdi
osorako dagozkion FEADER funtsen %90 agortu
direla. Datu honek programaren %100eko exekuzioa
bermatzen du, kontutan izanda FEADER funtsak
2023 urtera bitartean exekutatu daitezkeela.
Baina, are gehiago, onartutako gastua neurriz-neurri
eta azpineurriz-azpineurri aztertzen bada, ikusi
daiteke nola neurri eta azpineurri jakin batzuek
dagoeneko bere FEADER aurrekontu guztia
konprometitu duten (4.1, 4.2, 6.1, 8.6, 10, 11, 13, 16
eta 19,2 neurriak). Beraz, aipaturiko neurri horiei
dagokionez, dagoeneko 2018 urtean finantzaketa
gehigarria (top-up delakoa) erabili behar izan da edo
bestela 2019tik aurrera erabili beharko da, proiektu
berriak bertako funtsekin bakarrik finantzatuko
direlarik.

Euskadiko LGPren exekuzioa – onartutako gastua eta exekutatu den gastua
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Neurri batzuek exekuzio eta onartutako gastu maila
eskasa dute, hala nola 3 eta 15 neurriak.
3 neurriaren kasuan (Kalitatezko erregimenetan parte hartzea),
neurri honen garapena aurreikusi gabeko egoera batek
baldintzatu du: 2017an, Europako Batzoreak prozedura bat
abiarazi zuen kalitatezko zigilu, berme-marka eta bestelakoan
gaineko arau teknikoei buruz, eta zentzu horretan ohartarazi
zuen marka nazional horiek derrigorrez jakinarazi egin behar
zirela 2015/1535 (EB) Zuzentarauan ezarritako prozeduraren
comprometido
arabera. Egoera honek bertako zenbait zigiluren (Eusko Label,
ejecutado
Euskal Baserri) hautagarritasunean eragin du eta ondorioz 3
neurriaren exekuzioan eragin zuzena izan du. Egoera horren
aurrean, 3 neurriko FEADER funtsak eskari-maila handiagoa
duten beste neurri batzuetara eramateko aukera aztertuko da.
15 neurriaren kasuan (Basoko ingurumenari loturiko ekintzak),
lehen urteetan neurri hau eskaera bakarraren prozeduran
integratzeko arazoak egon dira eta orain arte ez da gasturik
gauzatu, nahiz eta 2018 kanpainan gastu konpromisoa egon den.
Nolanahi ere, neurri honen aurrekontua oso txikia da gainerako
neurriekin alderatuta (193.000 euro FEADER, programaren
aurrekontu osoaren % 0,25 inguru), beraz bere eragina oso
marjinala da LGPren emaitza orokorrean.

Euskadiko LGPren exekuzioa – n+3 araua
Europar araudiak ezarritako "n + 3" delako arauari aipamena egitea komeni da. Arau honen arabera, urte jakin bati esleitutako
aurrekontua (n) hurrengo hiru urteetan exekutatu beharra dago.
Arau hau aplikatuz, 2018ko bukaeran derrigorrezkoa zen 2015 ekitaldiari esleitutako aurrekontua gauzatzea, hau da, 18,7 milioi
euro. Bada, 2018 urtea amaitu baino lehen exekutatu diren FEADER funtseko 48,7 milioi euroak kontutan hartuta, baieztatu
daiteke “n+3” araua gainditu dela 2018an eta baita 2019an ere.

Euskadiko LGPren eragina – Orain arteko emaitzak
 156 nekazari gazteen inkorporazioa bultzatzen
ari da (%34 emakumezkoak), gehienak barazki
sektorean eta behi eta esne-ardi sektoreetan.

 2018 bitartean 287 formakuntzazko ekintza gauzatu
dira (6.227 ikasleekin) eta 23 hartuemanezko ekintza
(25% emakumezkoak).

 739 inbertsio finantzatzen ari da nekazal eta
abere ustiategietan (22% emakumezkoak).

 297 inbertsio finantzatzen ari da nekazalelikagaien industrian.

Euskadiko LGPren eragina – Orain arteko emaitzak

 32 Ekintza-Talde jarri dira martxan eta 37
lankidetza—proeiktu 16 neurriaren baitan
(Lankidetza)

 Landa garapenerako 382 proiektu
finantzatzen ari da LEADER
programaren baitan, zeinetatik:

o
o
o

 944 nekazaritzako ingurumen-kontratu
sinatu dira nekazariekin ingurumenaren
eta klimaren aldeko ekintzak gauzatu
ditzaten, 25.845 hektareako azalera
hartzen dutelarik (Euskadiko nekazal
azalera erabilgarriaren %13,5). Konpromiso
gehienak nekazaritza integratuari eta
mendiko larreen kudeaketari buruzkoak
dira.

54 enpresa-ekintzailetzako
proiektu
102 inbertsio-proiektu enpresatan
174 proiektu publiko

Errendimendu esparrua – 2018ko mugarriak
LGPak batez ere 2017 eta 2018 urteetan
izan duen exekuzio maila gorenari esker,
Lehentasun
bakoitzean
ezarritako
mugarriak gainditu ahal izan dira 2018
amaierarako.
Mugarri bat betetzen den ala ez
zehazteko,
Europako
Batzordeak
215/2014 Erregelamenduko 6. artikuluan
emandako argibideak hartu behar dira
kontuan: lehentasun baten mugarriak eta
helburuak lortutzat emango dira baldin
eta Errendimendu-esparruko adierazleak
2018rako
aurreikusitako
balioaren
%85era iristen badira edo 2023rako
aurreikusitako balioaren %85era iristen
badira
gutxienez.
Salbuespenez,
errendimendu esparruak hiru adierazle
edo gehiago dituenean Lehentasun jakin
batentzako,
mugarriak
gainditutzat
emango dira baldin eta bi adierazlek
aurreikusitako balioaren %85a pasatzen
badute eta hirugarrenak %75a pasatzen
badu. izan daiteke.
Gogoeta hauek aintzat hartuta, P2, P5
eta P6 Lehentasunei dagokionez, gastu
publikoarekin
lotutako
adierazleen
kasuan 2018rako mugarriak gainditu
direla ondorioztatu daiteke, nahiz eta
mugarrien %100era ez iritsi.

Ebaluaketa

LGPren ebaluaketa egiteko ardura Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU/UPV) dauka, 2016 urtean gauzatu zen
hitzarmenaren arabera.
LGPren hasierarekin batera Ebaluaketa-Plan bat prestatu zen, ebaluaketaren esparruan egikaritu beharreko
ekintzak aurreikusten dituena. Ebaluaketa-Plan honek, ex-post ebaluaketaz gain, bi mugarri ezartzen ditu: 2017
eta 2019 urteetan aurkeztu beharreko ebaluaketa-txostenak, urte horietako exekuzio-txostenei atxikitzeko.
Txosten hauek, Europar Batzordeak ezarritako metodologia jarraituz, aurretik erabakitako ebaluaketa-galdera
batzuei erantzuteko balio behar dute. Erantzunak batez ere zenbakietan oinarritzen dira (adierazleak), baina datu
kualitatiboarekin ere osagarriak dira (elkarrizketak, etab.). Edonola ere, galdera hauen erantzunek LGPak
lurraldean daukan eragina neurtzeko eta ebaluatzeko balio behar dute.
Hortaz, aurtengo exekuzio-txostenari ebaluaketari buruzko informazio zabala gehitu zaio, eta bertan galdera
guztien erantzunak jaso dira. Oraingo laburpen honetan ebaluaketa-taldeak atera dituen ondorioetako batzuk
nabarmenduko dira.

Ebaluaketa
Nekazal eta basoko sektorearen profesionalizazioari dagokionez, formakuntzaren esparruan parte hartu duten
pertosnen profila aztetu da, adinaren eta sexuaren arabera.
Horrela, partehartzaileen %75,6 gizonezkoak izan dira, eta %24,4 emakumezkoak. Proportzio berdintsua iksuten
da Euskadiko baserrien titulartasunari begiratzen bazaio. 6. Lehentasunarekin (Gizarteratzea, pobreziaren
murrizketa eta landa-guneen garapen ekonomikoa sustatzea) zerikusia daukaten ikastaroetan oreka handiagoa
somatzen da emakumezko eta gizonezkoen artean, eta batez ere ekintzailetzari buruzko ikastaroetan.
Adinari dagokionez, datuek Euskadiko nekazal sektorearen zahartzea erakusten dute, eta baita ere landa-gune
batzuena. Hau da, 41 urtetik behera dituzten nekazal-jabeen kopurua murritza da, eta formakuntza jaso duten
nekazal-jabeen adinean ere hala ikusten da: solik %37a zen 41 urtetik beherakoa. Dena den, emakumezkoen
kasuan %44,5ekoa zen adin honetako portzentaia.

Ebaluaketa
2015-2018 bitartean 1.012 ustiategi lagundu dira, eta honek Euskadiko ustiategi guztien %6,5 suposatzen du
(guztira 15.564 ustiategi daude Euskadin). Datu honekin erabat gainditzen da Errendimendu Esparruan
2018rako ezarritako mugarria.
Ustiategien titulartasunari dagokionez, %51 gizonezkoak dira, %14 emakumezkoak eta gainontzeko %35
elkarteak. Bestalde, %29,5 40 urtetik beherako jabeak dira (%81 gizonezkoak eta %9 emakumezkoak).

Nekazari gazteen inkorporazioari dagokionez, 2015-2018 bitartean instalatu diren gazteak Euskadiko
ustiategien %1 suposatzen dute. Datu honek ez du bermatzen Euskadiko nekazal-jardueraren etorkizuna, batez
ere eskualde jakin batzuetan. Esanguratsua da inkorporazio berri hauen %62 5 hektarea azpiko ustiategiak
direla. Datu honek lotura zuzena dauka instalazio berriek aukeratu duten jarduerarekin: %31 barazkigintzara
bideratu dira, izan ere.
Adinari erreparatuz, lehen aldiz sektorera etorri direnen %93,3 40 urtetik beherakoak dira (%32
emakumezkoak). Eta sexuari dagokionez, %64 gizonezkoak dira, %32,5 emakumezkoak eta gainontzekoak mota
ezberdinetako elkarteak.

Ebaluaketa

Landa guneetako garapenari dagokionean, LEADER metodoaren bitartez (19 neurria) 384 priektu jarri dira
martxan, eta horietatik 107 proiektuk dagoeneko LGPren finantzaketa jaso dute. Aipatzekoa da proiektu guzti
hauek 122 udalerrietan zehar gauzatuko direla; hortaz, kontutan izanda LEADER neurria 6. Lehentasunarekin
lotuta dagoela (Gizarteratzea, pobreziaren murrizketa eta landa-guneen garapen ekonomikoa sustatzea), neurri
honen ekarpena oso garrantzitsua da.
Orian artean finantzatu diren 107 proiektuen artean ekintzailetzako proiektuak daude, eta baita ere klima
aldaketari aurre egiteko ekintzak, eta guztira 3.235.914,13 euroko gastu publikoa eta 61 lanpostuen sorkuntza
suposatu dute.

LGPren Kalitatea eta eraginkortasuna hobetzeko ekintzak
LGPren Kudeaketa Agintaritza programaren koordinazioaz eta aplikazioaz arduratzen da, eta 2018 urtean
egindako eginkizunen artean LGPren 3. modifikazioaren tramitazioa nabarmendu daiteke.
Modifikazio-proposamena 2018 urtean landu zen eta guztira 40 aldaketa biltzen zituen, horietatik 30 LGPren hainbat
neurrien kudeaketari buruzkoak zirelarik (betekizunak, onartze-irizpideak, onuradun, hautatze-irizpideak, laguntzazenbatekoak, etab.), eta gainontzeko 10 neurri bati baino gehiagori eragiten zietenak (adierazleak, finantzaketa, baldintza
orokorrak, kontrolak, etab.).
Aldaketa esanguratsuena hainbat neurriren artean proposatzen zen FEADER funtsen transferentzia zen. Guztira 4,4 milioiko
transferentzia gauzatzen zen, eta horietatik 2,4 miloi 13 neurrira bideratzen ziren (Nekazaritza mendiko guneetan) eta beste
1.9 16 neurrira (Lankidetza), bi neurri hauetan dagoen eskari handiari aurre egiteko asmoz.
Bestelako aldaketak aipagarriak: “Euskal Sagardoa” produktuaren subentzionagarritasuna barneratzea 3 neurrian (Kalitatezko
erregimenak), edota nekazaritza ingurumeneko laguntzetan “mahasti zaharren” laguntza moldatzea sakabanatutako
olibondoak ere barneratzeko, aintzat hartuta hauen balio paisajistikoa.
3. modifikazioko proposamen hau 2018ko abuztuan izan zen onartua Europar Batzordearen aldetik (programaren 4.2
bertsioa) , LGPren Jarraipen Batzordearen oniritzia jaso eta gero.

LGPri publizitatea emateko ekintzak
Euskadiko LGPren komunikazio-estrategiaren ekintza nagusietako bat, logo baten sorkuntzaz gain (OSOA:
por un desarrollo rural integral), weborri baten diseinua izan da:

Webgune hau 2016 urtean jarri zen martxan, eta 2017 eta 2018 urteetan hainbat eduki jaso dira bertan,
beti ere programari buruzko informazioa garrantzitsuena eta eguneratua eskaintzeko helburuarekin:
laguntza-deialdiei buruzko oharrak, exekuzio-txostenen laburpenak, jarraipen batzordeari buruzko berriak,
dokumentuak, etab. Gainera, neurri guztietan urtero ateratzen diren deialdiak biltzen dituen taula bat ere
barneratzen da.
Webguneak 5.000 bisita baino gehiago jaso ditu martxan jarri zenetik.

LGPri publizitatea emateko ekintzak
Red Rural Nacional erakundearen publizitate-planari dagokionez, Euskadiko LGPak 2018 urtean ekarpen zehatz bat
egin du, erakunde honek estatu mailan argitaratzen duen Desarrollo Rural y Sostenible aldizkarirako artikulu bat
prestatuz, Euskadiko LGPren ezaugarri orokorrei buruzkoa:

LGPri publizitatea emateko ekintzak

Hainbat prentsa-ohar argitaratu dira, LGPren
baitan atera diren laguntza-deialdiei buruzkoak
edota Jarraipen Batzordeko bilkjurei buruzkoak.

LGPri publizitatea emateko ekintzak
Bestalde, LGPri buruzko aipamenak
egiten dira alde batetik “Sustrai“
aldizkarian (Euskadiko nekazal eta
basoko sektoreei zuzendua), eta
bestetik “Sustraia” telebistako
programan (astero Eitb kateak
ematen duena, “Nahieran” ere
berrikusi daitezke atal guztiak).
Bi kasuetan sarritan aurkezten dira
LGPak finantzatzen dituzten ekintza
edota proiektuak.
Aldi
berean,
sektorean
espezializatuak
dauden
beste
aldizkariek ere ematen dute LGPren
berri.

LGPri publizitatea emateko ekintzak

Proiektu nabarmenak:
LPGren baitan finantzatutako
hainbat
proiektuk
interesa
berezia pizten dute lurraldean
bertan baina baita ere Euskaditik
haratago.
Proiektu “esanguratsu” hauen
difusioaren bitartez, nolabait
LGPren eta FEADER funtsaren
publizitatea egiten da.

