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1.- Izenburua 

Jarduera uztea dela-eta salgaien sektore publikoarentzako laguntzak 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko maiatzaren 26koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, jarduera 

uztea dela-eta salgaien sektore publikoarentzako laguntza-programa bat ezartzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza horiek ematen dira errepideko garraio publikoaren sektorearen arazoetako bati aurre 

egiteko, hain zuzen ere, garraiolari autonomoen adin handiari. Hori dela-eta, egokitzat jotzen da 

lan-bizitzaren zatirik handiena errepideko garraio publikoaren sektorean eman duten adineko 

profesionalek jarduera uztea sustatzea. 

 

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

Laguntza horiek eskatzeko 52 espediente izapidetu dira, eta haietatik 11 espedienteri eman zaie 

laguntza. Diru-laguntzen zenbatekoa: 133.600 euro, aurrekontua 150.000 eurokoa izanda. 

 
Arauak aurrekontu-programaren helburu, ekintza eta adierazle hauei eragiten die: 

 HELBURUA: mugikortasun jasangarria 

 EKINTZA: garraiolarientzako laguntza. 

 ADIERAZLEA: Jarduera uztea (garraiorako baimenari uko egiten dioten garraiolarien 

kopurua): 20 

 
Aurkeztutako 52 eskabideetatik 11 onuradun egoteak esan nahi du adineko 11 garraiolarik lanbidea 

utzi eta jarduera-baimenari uko egin diotela. Emaitza horiek hurbildu egiten dira 2016rako 

aurrekontuen memoriaren 20 magnitudetan ezarritako helburuetara, eta horrek, kontuan hartuta 

eskabide kopurua handia izan dela, programaren helburuak betetzen laguntzen du. Uko egite-

kopuru altua ondorio da, bateragarriak direnez gero, kreditua ahitzeagatik haietatik kanpo utzita 

geratzerakoan Sustapen-Ministerioak deitutako laguntzen onuradunak ez zirela gertatu. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoan 

teknologia berrien eta segurtasunaren sistemak ezartzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko maiatzaren 26koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoan teknologia berrien eta 

segurtasunaren sistemak ezartzeko laguntza-programa bat sortzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntzak ematen dira Euskal Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien errepideko garraio 

publikoan teknologia berrien eta segurtasunaren sistemak ezartzeko. Lortu nahi den helburua da 

zerbitzua emateko garaian segurtasuna, kalitatea, gardentasuna eta bizkortasuna handitzea; alde 

batetik, positiboa da garraiolariarentzat, zerbitzua azken belaunaldiko produktuekin modernizatzeko 

aukera emango diolako, eta bestetik, erabiltzailearentzat ere onuragarria da, kalitate, gardentasun 

eta segurtasun handiagoko zerbitzu bat jasotzen duelako. 

 

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

50.000 euro erabili dira laguntza horiek finantzatzeko. 

 
Laguntza horiek eskatzeko 15 espediente izapidetu dira, eta haietatik 14 espedienteri eman zaie 

laguntza. Diru-laguntzen zenbatekoa: 40.924,52 euro. 

 
Arauak aurrekontu-programaren helburu, ekintza eta adierazle hauei eragiten die: 

 HELBURUA: Mugikortasun jasangarria 

 EKINTZA: Garraiolarientzako laguntza. 

 ADIERAZLEA: Modernizatzea (teknologia berriak, intermodalitatea): 100 

 
Programaren eta helburuen burutzapen- eta betetze-mailari dagokionez, emaitzak (15 eskabide eta 

14 onuradun, eta, beraz, 100 ibilgailu ekipatu baino gehiago) aurretik ezarritako helburuetara 

hurbiltzen dira (100 ibilgailu ekipatu), 2016rako 15 eskabideko aurreikuspenaren arabera. 

 
Jarduketa hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren helburuen artean dago: salgai 

pisutsuen eta bidaiarien autobus bidezko garraio publikoaren sektorea modernizatzea, kokapen- eta 

kontrol-sistemak, segurtasuneko elementuak eta aparkalekuen kudeaketako sistema ezarriz, 

zerbitzuak kalitate, segurtasun eta eraginkortasun handiagoaz emateko. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoan 

kalitatezko kudeaketarako eta ingurumenaren kudeaketarako sistemak ezartzeko diru-

laguntzak 

 
2.- Araua 

Agindua, 2016ko maiatzaren 26koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien errepideko garraio publikoan kalitatezko 

kudeaketarako eta ingurumenaren kudeaketarako sistemak ezartzeko laguntza-programa bat 

sortzen duena. 

 
3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza hauek ematen dira kalitatearen kudeaketarako eta ingurumenaren kudeaketarako 

sistemak ezartzeko Euskal Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien garraio publikoko 

sektorean. Laguntza hauekin lortu nahi da zerbitzua segurtasun, kalitate, gardentasun eta 

bizkortasun handiagoaz ematea; alde batetik, positiboa da garraio-enpresarentzat, bere egitura 

modernizatzeko aukera emango diolako, bezeroentzako kalitateko zerbitzuak kudeatu eta ematen 

dituen sistema baten bitartez; eta bestetik, erabiltzailearentzat ere onuragarria da, kalitate, 

gardentasun eta segurtasun handiagoko zerbitzu bat jasotzen duelako. 

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

30.000,00 euro erabili dira laguntza horiek finantzatzeko. 

 
Laguntza horiek eskatzeko 24 espediente izapidetu dira, eta haietatik 23 espedienteri eman zaie 

laguntza. Diru-laguntzen zenbatekoa: 36.982,30 euro 

 
Arauak aurrekontu-programaren helburu, ekintza eta adierazle hauei eragiten die: 

 HELBURUA: Mugikortasun jasangarria 

 EKINTZA: Garraiolarientzako laguntza. 

 ADIERAZLEA: Modernizatzea (teknologia berriak, intermodalitatea): 15. 

 
Programaren eta helburuen burutzapen- eta betetze-mailari dagokionez, 2016ko emaitzak (24 

eskabide eta 23 onuradun) egokiak dira, 23 garraio-enpresa baitaude egiaztatuta edo egiaztatzeko 

prozesuan, eta emaitza hori hurbildu egiten da 2016rako 15 eskabideko aurreikuspenean ezarritako 

helburuetara. 

Jarduketa hori Euskal Autonomia Erkidegoaren Administrazioaren helburuen artean dago: Euskal 

Autonomia Erkidegoko salgaien eta bidaiarien autobus bidezko garraio publikoaren kalitatea 

sustatzea, eta garraio-sektorean kalitatearen eta ingurumenaren egiaztagiriak lortzeko laguntzak 

ematea. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko salgaien errepideko garraioaren arloko elkarte profesional eta 

enpresarialentzako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 26koa, Ingurumen eta Lurralde Politikako sailburuarena, Euskal 

Autonomia Erkidegoko salgaien errepideko garraioaren arloko elkarte profesional eta enpresarialei 

laguntzak emateko deia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntzak ematen dira salgaien eta bidaiarien errepideko garraioaren arloko elkarte profesional eta 

enpresarialen jarduera eta ekimenei laguntzeko. Helburua da erakunde horiei laguntzak emateko 

mekanismo bat ezartzea, uste baita elkarte profesional eta enpresarialak gai direla sektorean 

dauden gabeziak betetzeko behar diren ekimenak sortzeko. 

 

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

75.000 euro erabili dira laguntza horiek finantzatzeko. 

Laguntza horiek eskatzeko 6 espediente izapidetu dira, eta haietatik 6 espedienteri eman zaie 

laguntza. Diru-laguntzen zenbatekoa: 75.000 euro. 

Euskadiko garraio-politikaren helburuetako bat garraio-arloko elkartegintza sustatzea izanik, behar-

beharrezkoa da elkarte profesional eta enpresarialen jarduerak eta ekimenak bultzatzea, batez ere, 

elkarteak osatzen dituzten bazkideen interes profesional eta ekonomikoak erkidegoan, erkidegoz 

gaindi eta Europan ordezkatu, babestu eta koordinatzeko direnei, eta garraiolarien lana garatu eta 

lana baldintza hobeetan egin ahal izateko bideratzen direnei. Elkarte horiek duten eginkizunaren 

garrantzia oso nabarmena da, batez ere garraio-arloak Euskadin duen egituraketa eskasa kontuan 

hartzen badugu; gogoan izan behar baita gurean enpresa txiki gehiegi dagoela. 
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1.- Izenburua  

2016. urtean Euskadiko industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak 

hedatzeko laguntzen programa 

 

2.- Araua  

2016ko uztailaren 20ko AGINDUA, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun sailburuarena, 

Euskadiko industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntzen 

programa arautu eta horiek deitzen dituena 2016ko ekitaldirako. (2016ko abuztuaren 1eko EHAA). 

 

3.- Diru Laguntzen Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Programak Telekomunikazioetako Operadoreei inbertsioen %40ko diru laguntzak ematen dizkie, 

gune zuri moduan kategorizatutako industrialdeetan dauden enpresei Banda Zabaleko zerbitzuak 

hornitzeko. Aipatu guneak dira belaunaldi berriko banda zabaleko sarerik ez dutenak eta datozen 

hiru urteetan horrelakorik izatea aurreikusita ez dutenak, eta soilik horientzat eman ahal izango da 

diru laguntza.  

Programaren asmoa da Euskadi 2020ko Agenda Digitaleko 53. egitasmo traktoreari erantzutea, 

banda zabaleko sareen gabezia gainditzeko, euskal enpresek gutxienez Mb/s-ko zerbitzua izan 

dezaten, merkatuko prezioetan, jarduera ekonomiko industrialeko gune guztietan. 

Halaber, belaunaldi berriko banda zabaleko sareak edukitzea funtsezko elementua da Eusko 

Jaurlaritzak enpresei lotuta dituen beste estrategia batzuen euskarri moduan, horien artean egonik 

Espezializazio Adimentsuko Estrategia, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana eta 4.0 

Industriaren estrategia. 

 

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

137 eskari jaso ziren, 308 industrialdetakoak, eta, 2017ko urtarrilaren 31ko Gobernu Kontseiluaren 

erabakiz, 225 industrialdetarako laguntzak onartu ziren, 3.346 enpresa eta 48.609 langilerengana 

iristeko; esleitutako fondoak 1,96 milioi euro izan ziren eta mobilizatutako inbertsioa 4,9 milioi 

eurokoa izan da.  

Proiektuak gauzatzeko azken eguna 2018ko maiatzaren 31 izango da. 

Programa Proiektu Estrategikoen Funtsetik elikatzen da, 2015eko abenduan Ekonomia 

Sustapenaren Euskal Kontseiluak 10.700.000 euro erabiltzea onartu baitzuen, Funtsaren kontura, 

programa martxan jartzeko. Ondorioz, 2016. urtean zehar, Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura 

Sailaren lidergoaren pean, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundietan dagozkien arloekin 

lankidetzan, egitasmoa diseinatu eta abiarazi zen. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektorea 

laguntzeko I+G+B-ko proiektuei lotutako bideragarritasun-azterlanak 

 

2.- Araua 

2016ko deialdia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko irailaren 21eko 

Aginduaren bitartez egin da (2016ko urriaren 10eko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAEko nekazaritzaren, elikagaien eta arrantzaren sektoreetan eraginkortasuna areagotzea, 

lehiakortasuna hobetzea, hazkunde iraunkorrean laguntzea eta sektore horietan integratutako 

agenteen arteko lankidetza sustatzea. 

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

garapena eta berrikuntza suspertu eta sustatu nahi da. 

 

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

2016ko ekitaldiko I+G jarduerak sustatzeko neurrien deialdiaren bidez, sektoretik bertatik 

eskatutako 45 ekimen berriri lagundu zaie, hain zuzen ere atzemandako problematika 

garrantzitsuenei irtenbidea bilatzera bideratutako I+G proiektuak gauzatzeko. EAEko Aurrekontu 

Orokorren kargura diruz lagundutako guztizko zenbatekoa 1.349.609,30 € izan da. 

Deialdian, 69 eskatzaile izan dira, eta horietatik 24 kanpoan utzi behar izan dira, nahikoa 

aurrekontu-baliabiderik ez zegoelako. 

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

enpresei eta elkarteei beren jardueran atzemandako zenbait problematikari irtenbidea emateko 

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

betiere berrikuntza-ekintzei arreta berezia emanez. 
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1.- Izenburua 

Nekazaritzako elikagaien sektoreko elkarte profesionalak (Elkarteak Programa) 

 

2.- Araua 

Euskal Autonomia Erkidegoko elikagai, arrantza eta nekazaritzako sektoreetako enpresa- eta 

lanbide-elkarte zein federazioentzako laguntzak arautzen ditun azaroaren 15eko 233/2011 

Dekretua izan du oinarri.  

 

2016ko deialdia Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko irailaren 21eko 

Aginduaren bitartez egin da. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Nekazaritzako elikagaien elkarte profesionalen eta enpresa-elkarteen jarduerak eta ekimenak 

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

baldintzak hobetzeko ere. 

 

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

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

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

Erakunde horiek Sailarekin aktiboki lankidetzan ari dira Sailak sustatutako zenbait jardunetan, baita 

zenbait sektoreren krisialdietan gauzatu beharreko neurri garrantzitsuetan ere. 2016ko ekitaldian, 

elikagaien sektorean diharduten 16 entitate izan dira onuradun, eta laguntzetara bideratutako 

zenbatekoa 100.000 € izan da. 

 



 

 
 
 

 

10 

 

1.- Izenburua 

Hazitek programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 23koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, 2016ko ekitaldian Enpresen I+G sustatzeko Hazitek programa arautzen eta deitzen 

duena.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua ikerkuntza industrialeko edo garapen esperimentaleko proiektuak 

burutzen laguntzeko laguntza-programak ematea da. Proiektu horiek izaera lehiakorra nahiz 

estrategikoa izan dezakete, eta Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planean jasotako espezializazio-esparruetan 

gauzatzekoak dira: 

 Lehiakortasun-proiektuak: 

1) Produktu berriak garatzeko proiektuak. 

2) Zientzian eta teknologian oinarritutako enpresa berriak sortzeko proiektuak.  

 Proiektu estrategikoak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planeko 

espezializazio-esparruetan jasotako izaera estrategikoko ikerkuntza industrial eta garapen 

esperimentaleko proiektuak lagunduko dira diruz. Proiektu horiek, teknologia- eta berrikuntza-

esparruetako ikerkuntza eta garapenean, sektore publiko eta pribatuaren arteko lankidetza 

sustatu beharko dute. 

 

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

 Babestutako proiektuak Onartutako aurrekontua Diru-laguntza 

Estrategikoak   22   100.964.016 €  30.000.000 € 

Lehiakorrak   735   170.570.974 €  38.000.000 € 

 

Lehiakortasunerako Hazitek programa baliagarria da enpresen gaitasuna eta ezagutza handitzeko, 

eta, horrenbestez, hazkunde ekonomikoa areagotzeko; halaber, egokia da egungo gizarte 

dinamiko, konplexu eta globalak unean-unean dituen behar berriekin eta iraunkortasun-premiarekin 

zerikusia duten eskari zientifiko-teknologikoei erantzun egokia emateko. 

 

Hazitek programaren ildo estrategikoa baliagarria da lankidetza publiko-pribatua garatzeko eta 

enpresa-partzuergoak sustatzeko, baldin eta ikerketa jarduketa estrategikoko esparruetan egiten 

badute, Euskadiko ekonomia sustatzen badute, eta, aldi berean, I+G+b arloko lankidetza-kultura 
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zabaltzen badute zientzia-, teknologia-, enpresa-sistemako eragile guztien artean. 

 

Gizarte-inpaktua: hazkunde ekonomikoa, enpresen lehiakortasun handiagoak eraginda, produktu, 

prozesu edo zerbitzu berriak eskaintzearen eta oinarri zientifiko-teknologikoko enpresa eta patente 

berriak sortzearen ondorioz, horrekin guztiarekin enplegua sortu eta euskal enpresa-sarea 

dibertsifikatu nahian. 
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1.- Izenburua 

Elkartek programa 

 

2.-  Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 30ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa sustatzeko laguntzetarako 2016ko deialdia 

egin eta laguntzak arautzen dituena (Elkartek Programa).  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza-programa honek ikerketa-proiektu kolaboratiboak babesten ditu, dela oinarrizkoak, dela 

industrialak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea osatzen duten ikerketa, garapen 

eta berrikuntzako erakundeek egindako Elkarlaneko Ikerketa sustatzeko (Elkartek programa).  

 

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

 

Babestutako proiektuak Zk. Aurrekontu onartua 
Emandako diru-

laguntza 

Oinarrizko ikerketa kooperatiboak egiteko 
proiektuak. 

28 20.109.000 €  20.109.000 €  

Industria-potentzial handiko ikerketa-
proiektuak 

27 10.181.982 €  5.091.000 €  

Interes bereziko ekintza osagarriak 5 800.000 €  800.000 €  

GUZTIRA 60 31.090.982 €  26.000.000 €  

 

Proiektuak bat datoz Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 2020 Euskadi Planaren espezializazio-

esparruekin. 

Programa baliagarria da ezagutza lortzeko Euskal Autonomia Erkidegoarentzat interes 

estrategikoa duten garapen teknologikoko esparruetan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 

2020 Euskadi Planean jasotakoetan, alegia. 

Gizartean izango duen inpaktua: Ezagutza estrategikoa sortzea garapenerako, enpresen 

lehiakortasuna sustatzea, enpresa-sektore berriak sortzea etorkizunean. 
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1.- Izenburua 

Emaitek Plus programa 

 

2.- Araua 

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

Emaitek Plus laguntzen programa arautzen duena.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroen jarduera ez-ekonomikoari laguntzera bideratutako laguntza 

publikoak. Hala, finantzaketa esleituko die, jardueraren emaitzen ebaluazioaren eta analisiaren 

bitartez, maila globalean, Emaitek Plus programaren bidez.  

 

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

Aurrekontua: 52,65 milioi euro. Hamar teknologia-zentroren eta lau CIC ikerketa-zentro 

kooperatiboren jarduera ez-ekonomikoa babestu da; era berean, 23 hobekuntza-ekintza lagundu 

dira teknologia-zentroen aginte-koadroa betetzeko, eta 24 hobekuntza-ekintza egin dira CICetako 

aginte-koadroen betetzea hobetzeko. 

Programa baliagarria da zentro teknologikoei eta laguntzeko, eta finantzaketa esleitzen die haien 

jardueran maila orokorrean izandako emaitzak ebaluatu eta aztertuta, adierazledun aginte-koadro 

baten bidez, ekitaldi bakoitzean lortu beharreko helburu batzuekin. 

Gizartean izango duen inpaktua: Ezagutzak hobetzea, ikerketen emaitzak hedatzea, garapenerako 

sustapen ekonomikoa egitea eta enpresen lehiakortasuna sustatzea, EAEk garapen jasangarria 

izan dezan. 
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1.- Izenburua 

Berrikertu programa  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko abenduaren 28koa, Ekonomiaren Garapeneko eta Azpiegituretako 

sailburuarena, giza kapital ikertzailea sartzeko diru-laguntzak arautzen dituena. Berrikertu 

Programa. 

EBAZPENA, 2016ko abenduaren 30ekoa, Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasuneko 

sailburuordearena, giza kapital ikertzailea sartzeko programaren deialdia egiten duena (Berrikertu 

2016-2017 programa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Azken xedea ZTBESeko enpresen eta eragileen lehiakortasuna finkatzea da, horretarako 

enpresetako giza baliabideak sustatuta eta ezagutza nahiz berritzeko gaitasuna bultzatuta. 

Enpresentzako eta agenteentzako laguntzak dira, doktoreen eta ikertzaileen kontratazioa 

sustatzeko (3 urte arteko kofinantzaketa) eragile eta enpresetako I+G++b arloetan, eta, 

horrenbestez, ikertzaileen eta teknologoen masa kritikoa handitzeko. 

 

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

2.100.000,00 €-ko aurrekontua. Guztira 132 eskaera aurkeztu dira, 2016ean kontratutako ikerlariei 

dagozkienak; horietatik 12 ZTBESeko eragileak izan dira eta 120 enpresetan; bestela esanda, 45 

kontratu-berritzeak izan dira eta 87 kontratu berriak. 

Kontratazioen % 24,24 doktoreak dira, eta % 75,76, berriz, unibertsitate tituludunak. Era berean, 

% 67,42 gizonak dira eta % 32,58 emakumeak. 

Gizartean izango duen inpaktua: enpresen lehiakortasun eta garapen teknologiko handiagoa, 

ekonomia ezagutzan oinarrituta egotea, eta giza baliabideen garapenaren iraunkortasuna. Orain 

dela hamarkada batetik, bigarren eta hirugarren graduko unibertsitate-titulua duten 900 pertsona 

inguru izan dira onuradun, EAEko enpresetan eta ZTBESan sartu baitira. 
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1.- Izenburua  

Itsaspen laguntza-programa 

 

2.- Araua  

Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak arautzen 

dituen otsailaren 21eko 22/2012 Dekretua. 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko maiatzaren 11ko Agindua, 2016 

ekitaldiko laguntzetarako deialdia egiten duena, arestian aipatutako otsailaren 21eko 22/2012 

Dekretuaren babespean. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Programa honen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko itsasertzeko eremuak garatzeko eta 

bultzatzeko jarduerak eta inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzak ematea, eremuotako oinarrizko 

zerbitzuak eta herritarren bizi-kalitatea hobetzeko eta kostaldeko herriak biziberritzen, berritzen eta 

garatzen lagunduko duten jarduera ekonomiko berriak sortzen laguntzeko. 

 

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

37 eskari aurkeztu dira guztira, eta, haietatik, 13 proiekturi eman zaio baiezko erantzuna (10 

Itsasertzeko ekonomiarako eta herritarrentzako oinarrizko zerbitzuen alorrerako jardueretan, eta 3 

Itsasertzeko ondarea kontserbatzeko eta hobetzeko jardueretan). 

Diru-laguntzen zenbatekoa 990.733,83 euro izan da, eta batez ere eremuko bizi-kalitatea hobetzera 

zuzendu da. 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak garatzera eta ekonomikoki dibertsifikatzera 

zuzendutako laguntzak 

 

2.- Araua 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko maiatzaren 18ko Agindua. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu horren bidez hauetarako laguntzak eman dira: 

- Nekazaritza sektorearekin zerikusirik izan gabe sektorea dibertsifikatzen duten jarduerak 

- Mikroenpresen zein enpresa txiki eta ertainen eraketa eta garapena, eta 

- Enpleguaren sorrera garbia. 

 

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

255 eskari aurkeztu dira guztira, eta, haietatik, 90 proiekturi eman zaio baiezko erantzuna. Deialdi 

horren babesean, 2.410.000 euroko aurrekontu-zuzkidura egin eta honako funts hauek hitzartu dira, 

laguntza motaren arabera banatuta: 

 Dibertsifikazio ekonomikoa, enpresen eraketa eta garapena: 1.982.084 € 

 Enpleguaren sorrera garbia: 411.598 € 

 

Aurreikusitako proiektu kopurua eta benetan burututakoa hauxe da: 

 

 

Aurreikusia Burutua 

Nekazaritzakoak eta arrantzakoak ez diren jardueretarantz 

dibertsifikatzeko proiektuak. 
15 4 

Mikroenpresak zein enpresa txiki eta ertainak eratu eta garatzeko 

proiektuak. 
30 24 

Enpleguen sorrera garbirako proiektuak. 50 62 
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1.- Izenburua 

Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuak sustatzeko eta garatzeko laguntzak 

 

2.- Araua 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko maiatzaren 18ko Agindua. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu horren bidez hauetarako laguntzak eman dira: 

- Landa-guneetako herritarren bizi-kalitatea hobetzea ahalbidetuko duten azpiegiturak 

hornitzeko. 

- Industria-lurzoruak gaitzeko eta lokalak enpresa-ekimenetan erabiltzeko egokitzera 

bideratutako inbertsio-proiektuak bultzatzeko. 

- Turismoarekin lotutako ondare kultural eta naturala babesteko inbertsio-proiektuak 

bultzatzeko. 

- Energia berriztagarriekin eta energia aurrezkiarekin lotutako inbertsioak abian jartzeko. 

 

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

340 eskari aurkeztu dira guztira, eta, haietatik, 106 proiekturi eman zaio baiezko erantzuna. Deialdi 

horren babesean, 7.000.000 euroko aurrekontu zuzkidura egin eta honako funts hauek hitzartu dira, 

laguntza motaren arabera banatuta: 

 Bizi-kalitatea hobetzea ................................................................... 5.515.362,80 € 

 Industria-lurzorua gaitzea eta lokalak egokitzea .............................. 148.166,81 € 

 Turismo ondarea ............................................................................... 652.725,97 € 

 Energia berriztagarriak eta energia aurrezpena ............................... 665.747,89 € 

 GUZTIRA ....................................................................................... 6.982.003,47 € 

 

Aurreikusitako proiektu kopurua eta benetan burututakoa hauxe da: 

 

 

Aurreikusia Burutua 

Landa-guneetako eta itsasertzetako herritarren bizimodua 

hobetzen lagunduko duten proiektuak 
85 77 

Industria-lurzoruak gaitzera eta lokalak enpresa-ekimenetan 

erabiltzeko egokitzera bideratutako proiektuak 
10 4 

Turismoarekin lotutako ondare kultural eta naturalari buruzko 

proiektuak 
12 13 

Energia berriztagarrien eta energia aurrezpenerako proiektuak 10 7 
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1.- Izenburua  

Nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan sasoiko lana egiten duten pertsonen 

ostatuetarako laguntzak 

 

2.- Araua  

Apirilaren 17ko 62/2007 Dekretua, nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten 

dutenentzako ostatuetarako diru-laguntzak arautzen dituena. 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2016ko apirilaren 27ko Agindua, zeinaren 

bidez nekazaritza eta abeltzaintzako sektorean sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak diruz 

laguntzeko deialdia egiten baita 2016. ekitaldirako, apirilaren 17ko 62/2007 Dekretuan 

aurreikusitakoari jarraituz. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Programaren helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) nekazaritza eta abeltzaintzako 

ustiategietan sasoiko lana egiten dutenentzako ostatuak eraiki, egokitu, hobetu edo ekipatzeko diru-

laguntzen erregimena arautzea, ostatu kolektiboen eta pribatuen sarea handitu eta hobetzeko eta 

ostatu-baldintza duin batzuk bermatzeko, betiere saioko langileak gure herrialdean diren bitartean 

integratzera zuzenduta. Hori guztia, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunaren Saila mahaiburu 

zuen Erakunde Arteko Mahaiak 2013ko apirilaren 17an onartu zuen Sasoiko Langileen Arretarako 

2013-2016 III. Plan Integralean onartu zuenarekin bat etorriz. 

 

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

2016ko ekitaldian 2 ostatu pribatu berri egiteko inbertsioak onartu dira, eta, hala,18 plaza gehiago 

izango dira; horrez gain, 40 plazako ostatu publiko bat hobetzeko eta ekipatzeko inbertsioak ere 

onartu dira. Emandako diru-laguntza 31.961,90 eurokoa izan zen. Guztiak Arabako Errioxa 

eskualdean daude.  

 

2016. urteko betetze-maila % 111ra iritsi zen plaza kopuruan (diruz lagundutako 58, eta 

programatutako 52) eta % 60ra ostatu kopuruan (diruz lagundutako 3 eta programatutako 5), 

aurreko urteko adierazle eta magnitude berberak erabilita.  

 

Dauden ostatatuak hobetzen eta plaza berriak sortzera bultzatzen segitu behar da, Euskadiko 

nekazaritza eta abeltzaintza sektoreak eskatzen dituen sasoiko langileen beharrak era duinean 

betetzeko. 
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1.- Izenburua 

Nekazaritza-sektoreko lanbide-elkarteak (Elkarteak Programa) 

 

2.- Araua 

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

elikaduraren sektoreetako elkarte eta federazio profesional eta enpresarialei zuzendutako laguntzei 

buruzkoa, 2016ko irailaren 21eko Aginduaren bidez deituak 2016. urterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Nekazaritzako elkarte profesionalen eta enpresa-elkarteen jarduerak eta ekimenak sustatzen dira, 

haien interesen ordezkapena eta defentsa bideratzeko nekazaritza sektoreko jarduerak betetzeko 

baldintzak hobetzeko. 

 

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

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

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

egindako lanaren bidez gertatu da hori.  

Elkarte horiek lankidetza estuan dihardute aspaldian Sailarekin azken horrek bultzatzen dituen 

jarduera jakinak aurrera eramateko, eta laguntza handia ematen dute sektore jakinetan krisi-garaian 

hartu behar diren neurri garrantzitsuak ezartzeko. Guztira 22 espediente izapidetu dira 2016. urtean 

Nekazaritza eta Abeltzaintzaren arloan, eta 474.997,66 € bideratu dira horretarako. 
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1.- Izenburua 

Izaera sindikala duten nekazaritzako erakunde profesionalak 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko abenduaren 9koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunerako sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoan izaera sindikala duten Nekazaritzako Erakunde Profesionalentzako 

2016ko ekitaldirako laguntzetarako deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Izaera sindikala duten nekazaritzako erakunde profesionalek Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorrarekin egiten duten elkarrizketa soziala bideratzeko lanak laguntzen dira. 

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

eragiten dioten gaiak lantzeko.  

 

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

EAEko Landa Ingurunearen Garapenerako 1997-2000 Jarduera Plana onartu ondoren, agente 

ekonomiko eta sozialekin elkarrizketan aritzeko foroak sortu dira. Hala, nekazaritzako erakunde 

profesional sindikalak babestuko dituzten irizpideen erreformaren baldintzapean geratu dira foro 

horiek. Erakunde horiek babestean kontuan hartu behar den irizpideetako bat, zehazki, 

administrazioarekin hitz egiteko egiten dituzten jardueren araberakoa izango da, eta, horren harira, 

beren partaidetza eta presentzia lehenetsi egingo dira. 
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1.- Izenburua 

Laborantza estentsiboen dibertsifikazioa nekazaritzan eta ingurumenean 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena. 

Haren bitartez, nekazaritza-produkzio jasangarriko tekniken bidezko laborantza estentsiboaren 

dibertsifikaziorako nekazaritza eta ingurumeneko diru-laguntzaren deialdia egiten da. Teknika horiek 

EAEko Landa Garapenerako 2015-2020 Programan aurreikusita daude. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza hori baliatuz, eta neurri honen bitartez, laborantza estentsiboen dibertsifikazioa sustatu 

nahi da, nekazaritza-produkzio jasangarriko teknikak erabilita, EAEko Landa Garapenerako 2015-

2020 Programan onartutakoaren eta jasotakoaren arabera. Neurri honen helburuak dira, batetik, 

baliabide naturalen jasangarritasuna eta arrazoizko aprobetxamendua sustatzea eta, bestetik, 

ingurua babestea. Horretarako, ustiapenen titularren errentak mantendu edo hobetuko dira. 

 

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

Aipatu aginduaren bidez, 145 ustiapenen gaineko espedienteak izapidetu ziren (323 izan zitezkeela 

aurreikusi ondoren), eta laguntzen zenbateko osoa 995.315,05 €-koa izan zen (funts propioak 

248.829,10 € eta Feader funtsak 746.485,95 €), deialdiaren laguntza-bolumena 1.200.000,00 €-koa 

izanda. 

Neurrian sartzen diren bi laborantza nagusienak erremolatxa eta patata dira; erremolatxarako 

1.363,62 hektarea eta patatarako 508,22 hektarea sartu dira, hau da, azalera osoaren %59 eta 

%46a, hurrenez hurren. 
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1.- Izenburua  

Nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntzak 

 

2.- Araua  

Agindua, 2016ko abuztuaren 31koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteentzako 2016ko ekitaldirako laguntzen deialdia 

egiten baita. Laguntza horiek 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programan jasota 

daude. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Nekazarien Elkarteak, batetik, nekazaritzako produktuen eskaintza biltzen saiatzen dira; eta bestetik, 

elikakatean balioa sortzean, sektoreko ekoizleen negoziazio-gaitasuna handitzen ahalegintzen dira. 

 

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

Nekazarien Elkarteei dagokienez, 2015ean aitortu ziren bi elkarteei laguntzak eman zaizkie, “EAEko 

Landa Garapena 2015-2020” programaren bitartez, 160.382,17 eurokoa guztira (Eusko Jaurlaritzak 

32.076,43 euro eta FEADERek 128.305,74 euro). 
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1.- Izenburua  

Esnetarako behien abeltzaintza-ustiategietan abereen ongizatea hobetzeko laguntzak 

 

2.- Araua  

Agindua, 2016ko uztailaren 8koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

esnetarako behien abeltzaintza-ustiategietako abereen ongizatea hobetzeko laguntzetarako deialdia 

egiten duena, 2016rako, maiatzaren 29ko 100/2012 Dekretuan xedatu bezala. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Laguntza horiek animalien ongizatea hobetzeko neurriak aplikatzen dituzten esnetarako behien 

abeltzaintza-ustiategiei ematen zaizkie, arlo horretan nahitaezkoak diren eskakizunak baino 

eskakizun handiagoak betetzen dituztelako. 

 

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

Bosgarren deialdia izan da. Guztira, 500.000,00 euroko laguntza eman da, eta 228 onuradun bildu 

dira. 
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1.- Izenburua 

Arrantza iraunkorra sustatzeko Programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko irailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-sektorerako 2016ko diru-laguntzetarako deialdiaren oinarriak 

onartzen dituena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-sektorerako 2016rako laguntzak Europako Parlamentuaren 

eta Kontseiluaren 2014ko maiatzaren 15eko Europako Itsas eta Arrantza Funtsari buruzko 508/2014 

zenbakiko Erregelamenduan (EB) aurreikusten dira. Laguntzak 2 eremutan taldekatzen dira: 

 Arrantza jasangarria: Berrikuntza; aholkularitza-zerbitzuak; ikerlarien eta arrantzaleen arteko 

elkarteak; giza kapitala sustatzea, enplegua sortzea eta elkarrizketa soziala; arrantzale 

gazteentzako hasierako laguntza; arrantza-ontzietan edo banako ekipoetan egindako inbertsioen 

segurtasuna eta osasuna; arrantza-jarduerak aldi baterako geldiaraztea; arrantza-jarduerak behin 

betiko geldiaraztea; arrantzak itsas ingurunean duen eragina mugatzea eta arrantza espezieen 

babesera mugatzea; itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako berrikuntza; itsas 

ekosistemak eta biodibertsitatea babestea eta berreskuratzea, eta arrantza-jarduera jasangarrien 

esparruko konpentsazio-erregimenak. Itsasoko hondakinen bilketa; itsas ekosistemak eta 

biodibertsitatea babestea eta berreskuratzea, eta arrantza-jarduera jasangarrien esparruko 

konpentsazio-erregimenak; eraginkortasun energetikoa eta klima-aldaketa arintzea. Ontziko 

inbertsioak, kontu-ikuskapenak eta azterketa energetikoak; eraginkortasun energetikoa eta klima-

aldaketa arintzea. Motorrak ordeztea edo modernizatzea; balio erantsia, produktuen kalitatea eta 

nahi gabe hartutako harrapakinen erabilera; arrantza-portuak, ontziratze-tokiak, lonjak eta 

ainguralekuak. 

 Ekoizpen- eta merkaturatze-planak eta -neurriak 

 

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

Berrikuntza: itsasoko baliabide biologikoen kontserbazioarekin lotutako 5 proiektu bultzatu dira. 

Arrantzale gazteentzako hasierako laguntza, arrantza-ontzi bat erosteko diru-laguntza bat onartu da. 

Arrantza-ontzietan edo banako ekipoetan egindako inbertsioen segurtasuna eta osasuna: arrantza-

ontsietan 56 inbertsio proiektu onartu dira. 

Arrantza-jarduerak behin betiko geldiaraztea: 16,85 GTdun arrantza-ontsi bat ondoratzea onartu da. 

Arrantzak itsas ingurunean duen eragina mugatzea eta arrantza espezieen babesera mugatzea: 5 
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arrantza-ontsietan inbertsioak egitea onartu dira. 

11 berrikuntza proiektu onartu dira. 

Eraginkortasun energetikoa eta klima-aldaketa arintzeari lotutako inbertsio proiektu bat onartu da. 

Ekoizpen- eta merkaturatze-planak eta –neurriak. Arrantza produktuen ekoizleen erakunde baten 

Plana onartu da eta Plan hori abian jartzeko egin diren gastuak ere bai. 

Arrantza produktuen merkaturatzeko 9 proiektu onartu dira. 
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1.- Izenburua 

Akuikultura iraunkorra sustatzeko Programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko azaroaren 23koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko akuikultura-sektoreko diru-laguntzetarako 2016ko deialdia egiten 

duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Arrantza eta akuikultura lehiakorrak sustatzea du helburu, betiere horiek ingurumenari dagokionez 

jasangarriak, ekonomikoki bideragarriak eta sozialki arduratsuak badira. 

Akuikultura jasangarriaren eremuko laguntza-lerro hauek dira: berrikuntza, akuikulturako inbertsio 

produktiboak, aholkularitza-zerbitzuak, giza kapitala eta sareko lana sustatzea, akuikultura-

ekoizpeneko eremuen ahalmena handitzea, eta, akuikultura jasangarria lantzen duten akuikultura-

enpresak sustatzea. 

 

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

Berrikuntza, garapen teknologikoa eta jakintza teknikoaren transferentzia sendotzeko bi proiektu 

onartu dira. Bi proiektu horien artean, “Arriskuak prebenitzeko moluskuak ekoizteko guneetan 

monitarazio-berrikuntza sistema” aipagarria da. 

Bestalde, tilapia produkziorako akuikultura instalazio berri bat (tilapia haztegi) burututako proiektua 

onartu da, eta, aingira produkzioari begira, beste inbertsio proiektu bat ere onartu da. 
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1.- Izenburua 

Arrantza sektoreko elkarte profesionalak (Elkarteak Programa) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko irailaren 21ekoa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko arrantza-sektorerako 2016ko diru-laguntzetarako deialdiaren oinarriak 

onartzen dituena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

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

 

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

Laguntza lerro hori ekitaldi batzuetan aplikatu ostean, arrantza sektorearen egiturak sendotzen dira 

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

sailarekin berorrek bultzatutako zenbait jardueratan, baita sektore batzuen krisialdian egin beharreko 

neurri garrantzitsuetan ere. 2016ko ekitaldian 7 espediente izapidetu ziren, hau da, 180.370 € 

laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

Gaitzeko beka programa Pasaia, Ondarroa eta Bermeoko zentroetan 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko azaroaren 23koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez beka–deialdia egiten baita nautika- eta arrantza-arloko ikasketak egiteko 2016-2017 

ikasturtean honako ikastetxe hauetan: Blas Lezo – Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean; 

Bermeoko Nautika eta Arrantzako Lanbide Heziketako Eskolan, eta Ondarroako Antiguako Ama Itsas 

Arrantzarako Lanbide Heziketako ikastetxean. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Arrantzarekin zerikusia duten sektoreetako langileen trebakuntza-politika egokiari eustea.  

 

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

2016ean, 136 beka eman dira guztira. Nautikari eta arrantzari buruzko ikasketak Blas Lezo - 

Pasaiako Itsas Arrantzarako Ikastetxean egiteko (goi mailako heziketa zikloa: 17, Erdi mailako 

heziketa zikloak: 27. Bermeoko Itsas-Arrantzako Prestakuntzarako Eskolan (goi mailako heziketa 

zikloa: 14, Erdi mailako heziketa zikloak: 17; Ondarroako Antiguako Ama Itsas Arrantzarako Lanbide 

Heziketako ikastetxean (goi mailako heziketa zikloa: 35, Erdi mailako heziketa zikloak: 26). 
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1.- Izenburua:  

Nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideentzako laguntzak 

 

2.- Araua  

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

nekazaritzako eta jateko produktuen kalitate-araubideetarako laguntzen deialdiko oinarriak onartzeko 

dena, 2015eko ekitaldirako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

Helburua: Nekazaritza ekoizpenaren eta produktuen kalitatea hobetzea.  

Produktu horiek elikatean hobeto sartzen lagunduko da funtsean neurri horren bidez; horretarako, 

gure ekoizpen-sektorearen eginkizuna sustatu behar da eta, neurri txikiago batean, 

transformatzaileena, elikateari balio erantsi bat eman dakion. Halaber, ziurtatutako eta aitortutako 

kalitatea duten euskal produktuak hobeto jarri behar dira merkatuetan, erkidegokoetan zein 

kanpokoetan, eta sustatu behar da Euskal Autonomia Erkidegoko ekoizleek eta produktuek parte-

hartze handiago bat izan dezaten Euskadiko kalitate berezi eta ziurtatuaren estrategian. Hori dela-eta 

gorago aipatu aginduan laguntza lerro bi ezartzen dira: 

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

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

ezarritako jarduerak).  

 

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

Eskaeren % 75 baino gehiagok ezarritako betekizunak betetzen dituzte erabaki da.  

MO3.1 neurriko eskaerak % 10 gehitu dira 2015ari dagokionez. 

MO3.2 neurriko eskaerak aurreikusitakoa baino % 20 gehiago izan dira, eta 2017rako, berriz, 

gehituko dela aurreikusi da.  

Gure ustez, gizarte erabilgarritasuna handia da eta handitzen ari da, izan ere, urtero gehitzen da 

eskatzaile kopurua eta kalitate bereizi eta ekologikoaren produkziora dedikatutako unitate kopurua. 

Gero eta eskari handiagoa dago eta sustapena laguntza ikaragarria da, kalitateko produktuak hobeto 

ezagut daitezen. 
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1.- Izenburua 

Indartu programa 

 

2.-  Araua 

Agindua, 2015eko uztailaren 28koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egingo duten enpresentzako diru-laguntzen programa 

arautzen duena, Euskal Autonomia Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldea eta Oiartzualdea 

indartzeko (Indartu Programa). (2015-09-04ko EHAA, 168. zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Honako hau da xedea: lurralde-edukiko diskriminazio positiboko ahalegin bat ezartzea -dela krisi 

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

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

batzuetara bideratuta. 

Itzulgarria ez den diru-laguntza inbertsio finantzagarriaren gaineko % 10ekoa da, eta ezin izango 

dira 3.000.000,00 eurotik gorakoak izan enpresako. 

 

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

12 enpresa-proiekturi lagundu zaie (aurreikusitako 20 proiektuetatik % 60), emandako diru-laguntza 

3.931.046.50 eurokoa izanda; proiektu horien bidez, 39.93 milioi euro inbertitu dira (aurreikusitako 

70 milioietatik % 57), eta 185 lanpostu sortu (aurreikusitako 100 lanpostuetatik % 185). Horretaz 

gain, 800 lanpostu mantendu dira. 

Onura eta inpaktu soziala: Programa honek eragina du parametro makroekonomikoetan, hobetu 

egiten baititu, batez ere enplegua zuzenean zein zeharka sortzea Euskal Autonomia Erkidegoko 

Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean.  
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1.- Izenburua 

Gauzatu Industria programa 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko maiatzaren 11koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

zeinaren bidez 2016ko ekitaldirako diru-laguntza itzulgarriak arautzen baitira eta horietarako deialdia 

egiten baita oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta 

garatzeko. Gauzatu Industria Programa (EHAA, 2016/05/12koa, 89.zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aurrerakin itzulgarriak emango zaizkie ETEei, gutxienez 120.000 euroko inbertsio onartua duten 

proiektuei eta, aldi berean, gehienez 24 hilabetean enplegua mantentzen eta/edo sortzen dutenei, 

diruz lagun daitekeen inbertsioaren ehuneko hauek kontuan hartuta: 

 Oinarri teknologikokotzat jotzen diren enpresa txikientzat: % 35a. 

 Oinarri teknologikokotzat jotzen diren enpresa ertainentzat, eta enpresa berritzaile 

txikientzat: % 30a. 

 Enpresa berritzaile ertainentzat: % 25a. 

 

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

48 enpresa-proiekturi lagundu zaie (aurreikusitako 50 proiektuetatik % 96), onartutako aurrerakin 

itzulgarriak 25.926.807,40 eurokoa izanda; proiektu horien bidez, 102,61 milioi euro inbertitu dira 

(aurreikusitako 100 milioietatik % 102,61), eta 566 lanpostu sortu (aurreikusitako 500 lanpostuetatik 

% 113,2). Horretaz gain, 1.667 lanpostu mantendu dira. 

Onura eta inpaktu soziala: Programak oinarri teknologikoko enpresak eta enpresa berritzaileak 

sustatzen ditu; hortaz, baita garapen teknologikoa eta berrikuntza ere. EAEn dagoen azpiegitura 

teknologikoa, Teknologiaren Euskal Sarearen bidez, funtsezkoa da era honetako enpresak sortzeko. 

Era berean, halako elkarrekikotasun-harremana sortuko da, ezen oinarri teknologikoko enpresak 

teknologia-eskatzaile aditu bihurtuko baitira; horrela, egokitu egingo dira eskaintza teknologikoaren 

zerbitzuak. Bestalde, enplegua sortzea edo mantentzea bultzatzen du; hori dela eta, eragina du 

ekonomiaren parametro garrantzitsuetako batean. 
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1.- Izenburua: 

Nazioartekotze-Bekak 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2016ko urtarrilaren 27koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

nazioartekotzeko beken Beint programa arautzen duena. (16/2016 EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

30 urtetik beherako gazte titulatu eta graduatuak nazioartekotze-gaietan prestatzea, Euskadiko 

enpresek eta gainerako entitateek etorkizunean profesionalen datu-base bat izan dezaten, 

ekonomiaren erronkei bermeekin aurre egin ahal izateko. 

Goi-mailako tituludunak eta unibertsitateko graduatuak kanpoko merkatuetan gaitzea, kanpoan 

praktikak eginez enpresa eta erakunde esportatzaileekin zuzeneko lankidetzan. 

 

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

2016an aurreko urtean izandako beka kopurua areagotu zen, 80tik 100era pasatuz, ebatzitako 

beken zenbatekoa 3.331.769,34 eurokoa izanez. 

Programa uzten dutenen kopurua hutsaren hurrengoa denez, % 5, bekadun asko laneratzen dira; 

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

eskatzen dituzte bekadunak praktikak egiteko. 
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1.- Izenburua: 

Global Training bekak 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2015eko apirilaren 1ekoa, 67/2015 EHAA) Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko 

sailburuarena, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2014ko martxoaren 26ko 

Agindua aldatzen duena. Azken horren bidez arautzen dira unibertsitateko eta goi-mailako lanbide-

heziketako titulazioa duten gazteek atzerriko enpresetan eta erakundeetan praktikak egin ahal 

izateko «Global Training» deituriko beken programa abian jartzeko ahalmena duten 

erakundeentzako laguntzak.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

proiektuak atzerriko herrialdeetako enpresetan eta erakundeetan egiteko, aldez aurretik 

planifikatutako trebakuntza praktikoko plan batekin.  

 

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

2016an aurreko urtean izandako beka kopurua areagotu zen, 370etik 410era pasatuz, ebatzitako 

beken zenbatekoa 4.119.680 eurokoa izanez 7 entitate laguntzaileei (haietako asko beste entitate 

batzuekiko lankidetzan). 1.475 eskaera jaso ziren. 

Multzoan hartuta, % 40ko laneratzea lortu da 2012tik izandako eta itxitako edizioetan, eta 

portzentaje hori oso positibotzat jotzen da. 
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1.- Izenburua:  

Global Lehian programa 

 

2.- Araua 

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

banaka nahiz lankidetzan jarduten duten ETEen nazioartekotzeari laguntzeko Global Lehian 

programa garatzekoa. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak  

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

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

Hasiera, Finkapena, Kanpoko ezarpenak, eta Talentuaren aktibazioa eta erakundeen egokitzapena 

merkatu globalera. 

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

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

Aitzitik, Talentua aktibatzeko eta antolakundeak merkatu globalera egokitzeko etapa potentzialki 

konkurrentzian egon daitekeela uste da beste hirurekin. 

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

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

edo elkartuak diren, eta zein etapatarako eskatu duten laguntza. 

 

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

2016. urtean. ebatzitako kopurua 4.379.656,41 eurokoa izan da, eta aurkeztutako, ezetsitako eta 

onartutako eskaeren kopuruak hauexek: 

 

Etapa Aurkeztutako 
eskaerak 

Eskaera 
ezetsiak 

Onartutako 
eskaerak 

Hasiera 46 12 34 

Finkapena 375 156 219 

Ezarpenak 9 4 5 

Talentuaren aktibazioa 67 16 51 

Guztira 497 188 309 

 

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

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

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

(sendotzeko etapa). Era berean atzerrian ezartzen lagundu du, enpresa esportatzaileak sendotuz eta 
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finkatuz. 

 

1.-  Izenburua: 

Elkartzen programa 

 

2.-  Araua 

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

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

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

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

dituzten aukerez baliatu ahal izan daitezen. 

Irabazi-asmorik gabeko entitateei zuzendua da; gure kasuan, sektore bereko kolektibo enpresarialak 

elkartzen dituzten elkarte sektorialei, sinergia handiko jarduerak egiten baitituzte euskal enpresek 

atzerriko merkatuetan duten presentzia indartzeko. 

 

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

2016an 30 elkarte sektoriali eman zitzaien laguntza; 90 feria egin zituzten atzerrian, zuzeneko 136 

misio orokor burutu zituzten beren enpresekin batera, eta alderantzizko 51 misio komertzial erakarri 

zituzten Euskadira. Guztira, 332 ekintzek jaso zuten laguntza, aurrekontu-memorian aurreikusitako 

330etatik. Ebatzitako kopurua 1.597.343,23 eurokoa izan da. 
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1.- Izenburua:  

Kluster programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko apirilaren 13koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoko kluster-erakundeei laguntzeko programa arautzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

ETEen eta euskal ekonomiaren lehiakortasuna sustatzeko arautzen da programa hau, arlo hauetan: 

Nazioartekotzean, Berrikuntza Teknologikoan; Kudeaketaren Berrikuntzan, eta baita sektore jakin 

baterako estrategikotzat jotzen diren beste arlo batzuetan ere. 

ETEen (enpresa txiki eta ertainak), enpresa handien, ezagutza-hornitzaileen eta berrikuntzako 

lurralde-sistemetako beste aktore batzuen arteko kooperazioa, dela kluster bakar baten barruan edo 

dela zenbait klusterren artean, berrikuntza eta nazioartekotze-gaitasunak handitzeko bektore 

nagusietako bat da. Enpresa-talde berritzaileak edo klusterrak berrikuntza-sistemako aktoreen 

arteko, eta, bereziki, ETEen arteko kooperazioa ahalbidetzen duten agente nagusiak dira. Horrela, 

balio-kate globaletan sartzea errazten diete. 

 

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

2016. urtean 18 laguntza-eskaera aurkeztu dira Urteko Jardunbide Planetarako, baina batek ez ditu 

betetzen onuradun izateko araudian ezarritako eskakizunak; horrez gain, lankidetza-ekintzetarako 3 

eskaera ere aurkeztu dira. Ebatzitako kopurua 2.400.000,00 eurokoa izan da. 

Programak lortzen du kluster horietako enpresen lehiakortasuna hobetzea, kluster-elkarteek 

garatzen eta martxan jartzen dituzten proiektuen bitartez. 
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1.- Izenburua:  

Interlehian programa 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2016ko apirilaren 6koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

nazioarteko lizitazioetan parte-hartzen laguntzeko Interlehian 2016 programa arautu eta horren 

deialdia egiten duena, 2016ko ekitaldirako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Euskal Autonomia Erkidegoko enpresei kanpoko merkatuetan sartzen laguntzeko, Interlehian 

programa jartzen da indarrean, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek nazioarteko lizitazioetan 

parte har dezaten sustatzea azken helburu gisa hartuta. 

 

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

2016. urteko emaitza gisa, aipagarria da eskaeren gehikuntza; izan ere, 17tik 21era igo da haien 

kopurua. Horrez gain, emandako laguntzak ere nabarmenki hazi dira, 2015ean emandako 23.631,37 

€-etatik 2016ko 44.980,25 €-etara. 

Oso baliagarria izan da enpresak nazioarteko lizitazioen merkatura sartzera anitzeko, eta interesa 

piztu du haietako askoren artean; horrela, lagungarria izan da aberastasuna sortzeko, Euskadiko 

enpresak lizitazioen kanpoko merkatura irtetearen bitartez. 
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1.-  Izenburua: 

Landhome programa 

 

2.-  Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 29koa, Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegora itzulitako euskal profesionalak kontratatzeko, 2016ko ekitaldiari 

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

ezarri eta deialdia egiteko dena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren deskribapen laburra eta helburuak 

Haien karrerak kanpoan garatzen ari diren euskal profesionalak egoitza EAEn duten enpresetara itzul 

daitezen sustatzeko laguntza publikoa ematea dute helburu. 

 

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

2016an pertsona baten kontratazioa sustatu da, ebatzitako kopurua 22.500 eurokoa izanda. 

Programaren aurrekontua 400.000 eurokoa izan da. 

 

 

  



 

 
 
 

 

39 

 

1.-  Izenburua 

Gauzatu Kanpo-Ezarpenak 

 

2.-  Araua 

AGINDUA, 2016ko apirilaren 6koa, Agindua, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismoko 

sailburuarena, honen bitartez, Euskadiko enpresen kanpo ezarpenak sor eta gara daitezen 

sustatzeko Gauzatu Kanpo Ezarpenak Programa arautzen da (2016ko maiatzaren 9ko EHAA, 86 

zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren deskribapen laburra eta helburuak 

Euskal enpresen kontsolidazioa sustatzea, kanpoko merkatuan egiten den inbertsio ekoizlea gehituz, 

haien lehiakortasuna eta, beraz, haien etorkizuneko bideragarritasuna areagotzeko formula gisa. 

 

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

2016an ebatzitako kopurua 856.675,00 eurokoa izan da, helburu horretara bideratutako baliabideak 

5.000.000 eurokoak izanda. 

 

 


