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1.- Izenburua 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko irailaren 2koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako 2015-2016 

ikasturteko deialdia egiten duena. 2015eko EHAA 177zk. 

 
AGINDUA, 2016ko irailaren 28koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako 2016-2017 

ikasturteko deialdia egiten duena. 2016ko EHAA 187zk. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Dauden muga edo desorekak berdintzera bideratutako neurriak hartzea hezkuntzara 

berdintasun egoeran iritsi ahal izateko. 

 

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

2015/2016 ikasturteko deialdiaren onuradunak: 127.523 unibertsitateaz kanpoko ikasleak. 

(Aurreikusia: 121.000). 

 

Kontzeptua Emandako 

diru-laguntza 

Ikasmateriala 124.990 

Irakaskuntza 2.272 

Joan-etorriak eta egoitza 2.929 

Jantokia 62.021 

Guztira 192.212 

 

2016eko ekitaldiko aurrekontu osoa erabili da: alde batetik, 2015-2016 ikasturteko deialdiko zati 

bat finantzatzeko eta, bestetik, 2016-2017 ikasturteko deialdiko beste zati bat. 
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1.- Izenburua 

Garraiatzeko banan banako diru-laguntzak 2015-2016 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara 

garraiatzeko banakako esleipenetarako deialdia egiten duena 2015/2016ko ikasturterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Sailak antolatutako eskola-garraio zerbitzura egokitzen ez diren eta garraiatzeko eskubidea 

duten sare publikoko ikasleen eskola-garraioa diruz laguntzea. 

 

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

Aurrekontuaren %77 gauzatu da. 2016ko aurrekontu-ekitaldiko behin betiko datuak honako 

hauek dira: 

 Emandako diru-laguntzen kopurua: 1.980 

 Emandako diru-laguntzaren batez bestekoa: 388,82 € 
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1.- Izenburua 

Diru laguntza, Hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako 

eraikinetan obra egiteko gastuak fiinantzatzekoa (Udalaguntza-2016) 

 

2.- Araua 

2016ko abenduaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, iragartzen da hezkuntza-

administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko 

gastuak finantzatzeko deialdia (Udalaguntza-2016). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen xedea da Administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal-jabetzako 

eraikinetan obra hauek finantzatzea: 

a) Azaroaren 14ko 3/2011 Errege Dekretuaren bidez onartutako Sektore Publikoko Kontratuen 

Legearen Testu Bateginaren 122. artikuluan aurreikusitakoak, salbu eta eraikinak egiteko 

lanak eta kontserbazio- eta mantentze-lanak. 

b) Otsailaren 12ko 132/2010 Errege Dekretua betetzea helburua dutenak. Errege-dekretu 

horren bidez ezartzen dira Haur Hezkuntzako bigarren zikloko, Lehen Hezkuntzako eta 

Bigarren Hezkuntzako irakaskuntza ematen duten zentroen gutxieneko baldintzak. 

c) Irisgarritasuna sustatzeko abenduaren 4ko 20/1997 Legea betetzea helburu dutenak, eta 

baita 173/2010 Errege Dekretua betetzea ere, otsailaren 19koa, Eraikingintzaren Kode 

Teknikoa (martxoaren 17ko 314/2006 Errege Dekretuak onartutakoa) aldatzen duena, 

desgaitasunen bat duten pertsonen irisgarritasunari eta ez-diskriminazioari dagokionez. 

d) Jolastokiak sortu edo hobetzeko obrak, baita ikasgelak sortu edo eraberritzekoak ere. 

 

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

298 diru-laguntza eskaera onartu dira, 99 udaletxeek egin dituzte eskaerak, 167 

ikastetxeetanobrak egiteko. Finantziazioaren zenbateko osoa 5.999.614,11 €, izan delarik. 
 

LH. 
Udaletxe 
kopurua 

Ikastetxe 
kopurua 

Eskabide 
kopurua 

Diru-laguntzak 
(€) 

Araba 19 32 57 651.829,67 € 

Bizkaia 44 91 173 3.106.193,32 € 

Gipuzkoa 36 44 68 2.241.591,12 € 

Guztira  99 167 298 5.999.614,11 € 

 

  



 
 
 
 

 

7 

 

1.- Izenburua 

Hezkuntza-laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxeei 

emateko diru-laguntzen deialdia 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 31koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu 

eta 2016-2017 ikasturterako Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten 

itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak (2016ko ekainaren 21eko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Hezkuntza Laguntzako langile espezialista horiek itunpeko ikastetxe pribatuetan egotea 

ezinbestekoa da elbarritasun fisiko, psikiko edo mugitzekoei, batez ere, lotutako hezkuntza-

premia berezietako ikasleei behar bezalako hezkuntza-erantzun bat emateko, autonomia 

pertsonalari lotutako programak aplikatzeko eta berorien jarraipena egiteko, eta ikasle horiek 

ikastetxera eta curriculumera iritsiko direla bermatzeko.  

 

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

Deialdi honetan emandako diru-laguntzek 11.203.000 euro egin zuten guztira. 

 

Programarekin lotutako magnitudeen aurreikuspenak honako hauek dira:  

1. Lanpostuen kopurua (asteko 25 ordu): 520 

2. Ikastetxeen kopurua: 210 

3. Ikasleen kopurua: 1.350 

 

Lortutako emaitzak hauek dira, lurraldeen arabera:  

 

Lurraldea Lanpostuak  Ikastetxeak  Ikasleak 

Araba 107 30 214 

Bizkaia 288 106 762 

Gipuzkoa 198 76 419 

Guztira 593 212 1.395 
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1.- Izenburua 

Elbarrituta dauden ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 7koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

zeinaren bidez iragartzen baitira eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak ezgaitasun 

fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten, 2016-2017 ikasturtean helbidearen arabera dagokien 

ikastetxe publikoan edo, Hezkuntza Lurralde Ordezkaritzak espresuki aginduta, ikastetxe 

publiko edo itunpeko ikastetxe pribatu batean eskolatu dauden eta ohiko eskola-garraioa erabili 

ezin duten ikasleentzat (2016ko abuztuaren 6ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Ezgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala dela eta elbarritasun-ziurtagiria duten ikasle jakin 

batzuei, hau da, ikastetxera beren kabuz joan ezin diren eta ohiko eskola-garraioa erabili ezin 

duten ikastetxe publikoetako ikasleei, ematen zaie baliabide honen bidez arreta. Halaber, 

Lurralde Ordezkaritzek espresuki adierazitako itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta 

dauden ikasle ematen zaie arreta, garraio aldetik, ikasle horiek bizi diren zonaldean haien 

premia berezietara egokitutako ikastetxe publikoetan eskolatzeko aukerarik ez badute. 

 

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

Deialdi honetan emandako diru-laguntzek 2.449.499,98 euro egin zuten guztira. 

 

4231 (Hezkuntza Sustapena) aurrekontu-programarekin lotutako magnitudeen aurreikuspenak, 

elbarrituta dauden ikasleentzat garraiorako banan-banako diru-laguntzak kontuan hartuz, 

honako hauek dira: 757 ikasle. 

 

Deialdian izandako emaitzak, sare eta lurraldeen arabera, hauexek dira: 
 

 Ikastetxe 
publikoak 

Itunpeko 
ikastetxeak 

Ikastetxeen 
guztizkoa 

Sare 
publikoko 
ikasleak 

Itunpeko 
sareko 

ikasleak 

Ikasleen 
guztizkoa 

Araba 17 1 18 31 1 32 

Bizkaia 59 13 72 212 354 566 

Gipuzkoa 29 12 41 126 186 312 

EAE 105 26 131 369 541 910 
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1.- Izenburua 

Irakasleen etengabeko prestakuntzarako plana: Erakundeentzako deialdia, Prest_Gara 

2016-17 (Erakundeentzako diru-laguntzak) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko martxoaren 2koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena. Honen bidez, dei egiten zaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Plana 

garatzeko proiektuak aurkeztuz Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin batera lan 

egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honek diru-laguntzak ematea du helburu, 2016-2017 ikasturtean Irakasleen 

Prestakuntzarako Prest_Gara Planaren prestakuntza-eskaintza garatzeko lankidetza ematen 

duten erakunde publiko eta pribatuentzat. 

 

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

Deialdian emandako diru-laguntza 711.298,00 eurkoa izan da, aurrekontua 712.000,00 eurokoa 

izan delarik. 

Lostutako emaitzak: 

 

Erakunde laguntzaileen kopurua 47 (Aurreikusitako magnitudea: 57) 

Eskainitako ikastaroak 255 

Egindako ikastaroak 236 (Aurreikusitako magnitudea: 218) 

Eskainitako lekuak 6.066 

Jasotako eskariak 11.438 

Onartuak 4.581 
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1.- Izenburua 

Irakasleen etengabeko prestakuntzarako plana: 2016an irakasleentzako jarduerak egiten 

dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzako deialdia 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzen deialdia egiten da 2015 urteko urriaren 1etik 2016ko 

irailaren 30era arte irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko 

jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntzen programa honen helburua hau da: laguntza ekonomikoak ematea Euskal 

Autonomia Erkidegoko irakasleentzako prestakuntza-jarduerak (jardunaldinak, elkarraldiak, 

mintegiak...) egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko elkarte eta federazio edo erakundeei. 

 

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

Erakunde laguntzaileen kopurua: 19 erakunde publiko edo pribaturi eman zaie diru-laguntza. 

Aurrekontu-programan 8 erakunde publikoko magnitudea jarri da.  

 

Hona deialdiaren emaitzak: 

 

Eskaeren 

kopurua 
Onartuak 

Ezezkoa 

hartu 

dutenak 

Aurrekontu-

dotazioa 

Esleitutako diru-

laguntzen zenbatekoa 

21 19 2 100.000,00 € 100.000,00 € 
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1.- Izenburua 

Irakasleen prestakuntzarako plana – Prestakuntza /bikaintasuneranzko prestakuntza 

itunpeko ikastetxeetan 2016-2017 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko ekainaren 22koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena; 

honen bidez, itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe 

publikoei dei egiten zaie, 2016-2017 ikasturtean hezkuntzaren bikaintasuneranzko 

prestakuntza-proiektuak egin ditzaten (ekainaren 20ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Finantzaketa ematea hezkuntza-prestakuntza eta -berrikuntzako proiektuei, unibertsitateaz 

besteko irakasleak xede dituztela, heziketa-zikloetakoak izan ezik. Proiektu hori itunpeko sareko 

ikastetxeetan egingo dira, baita Hezkuntza Sailaren mendean ez dauden zentro publikoetan 

ere. 

 

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

Deialdi honetan emandako diru-laguntzek 241.367,84€ egin zuten guztira, eta honela banatu 

ziren lurraldeen arabera: 

Lurraldea Emandakoa guztira 

Araba 71.967,84 

Bizkaia 155.900,00 

Gipuzkoa 13.500,00 

Guztira 241.367,84 

 

Magnitudeak 110 proiektu onartuko zirela aurreikusten zuen eta 111 onartu dira. Honela 

banatu ziren onetsitako proiektuak, lurraldea eta modalitatea kontuan hartuta: 

 

Lurraldea 
P.Integralak Berrikuntzarako 

prestakuntzarako p. 

“Partekatuz ikasi” 

esperientziak. 

Araba 4 14 1 

Bizkaia 14 32 1 

Gipuzkoa 14 33 7 

Guztira 32 79 9 
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1.- Izenburua 

Irakasleen prestakuntzarako plana – Itunpeko sarean, 2016-2017 ikasturtean, proiektu 

batik bat hirueledunak (eta eleaniztunak) eta, proiektu horiei lotuta, irakasleentzako 

atzerriko hizkuntzako prestakuntza 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena. Horren bidez, deialdia egiten zaie Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntza eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo 

erregelamenduzkoak dituzten federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu batik bat hirueledunak 

(eta eleanitzak) garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, atzerriko hizkuntzako prestakuntza 

jasotzeko 2016-2017 ikasturtean (2016ko ekainaren 9ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Finantzaketa ematea itunpeko ikastetxeetako federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu batik 

bat hirueledunak (eta eleanitzak) garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, irakasleek atzerriko 

hizkuntzako prestakuntza jasotzeko 2016-2017 ikasturtean. 

 

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

Aurreikusitako magnitudea 140 ikastetxe ziren. 2016-2017 ikasturtean, itunpeko 212 ikastetxe 

pribatuk hartu du parte. Honela banatzen dira proiektu horiek elkarteen edo federazioen 

arabera: 

 

Elkartea/Federazioa Zentroak Parte hartu 

duten irakasleak 

Diru-laguntza 

Euskal Herriko Ikastolak  59 1.365 331.302,00 

EIB  17 452 148.200,00 

AICE 8 223 131.803,00 

Kristau Eskola 119 3.330 651.743,00 

Ikasgiltza 9 229 68.952,00 

Guztira 212 5.599 1.332.000,00 

 

Deialdiak ebatzi dituen diru-laguntza kopuruek deialdian ezarritako diru-zuzkidura osoa agortu 

dute. 
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1.- Izenburua 

Nolega deialdi bateratua 2016-17 

 

2.- Araua 

Agindua: 2016ko uztailaren 5ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena; 

itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko 2016-2017 ikasturterako laguntza-deialdia 

zabaltzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Nolega 2016-17 deialdi berri honek jarduera hauek begiesten ditu: 

a) Ikastetxeetan hizkuntzaren ahozko erabilera egoera ez formaletan bultzatu eta eskola-giroa 

euskaldundu asmoz egiten diren saio-jarduerak: eskola Antzerkigintza, Bertso-lanketa, 

Kantagintza, Irratigintza, bestelako ahozko lanketa digitalak edota Kontalaritza. 

b) Euskal giro batean bizipena eskaintzeko asmoz antolatutako egonaldi-irteerak.  

c) Euskararen erabilera sustatzeko jarduerak: 

1. Ikastetxe barruan arlo akademikotik at euskaraz bizitzeko helburuarekin 

prestatutako jarduerak. 

2. Guraso, langile ez-irakasle edota irakasleentzat antolatutako berariazko jarduerak, 

beti ere ikasleen erabilera areagotzea dutenean helburu. 

3. Erabilera areagotzearekin lotutako ikasleen antolamenduzko jarduerak: hizkuntza 

paisaia; liburutegia; idatzizko arauak…  

d) Kultura, hizkuntza zein gizarte-giro desberdinen arteko ezagutza eta hurbilketa areagotzea 

helburu duten Ikastetxeen arteko truke-irteerak. 

 

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

Deialdia gauzatzeko 150.000 euroko aurrekontua baliatuko zen ikastetxe pribatuei diru-laguntza 

ordaintzeko. 164 itunpeko ikastetxek parte hartu zuten deialdian eta horrela gauzatu da: 

 Ahozko adierazmena 66.942 ikasle 

 IKE 269.565 ikasle 

 EGE 14.175 ikasle 

 IKABIL 555 ikasle 
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1.- Izenburua 

Unibertsitate aurreko euskarazko ikasmaterial inprimatuentzako laguntza-bidea (Eima 1) 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko uztailaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari 

zuzendutako diru-laguntzetara biltzeko deia egiten duena (EIMA 1). (EHAA, 2016-08-09). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitate aurreko ikasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuak produzitu, argitara 

eman eta zabalkundea izan dezaten sustatze-lana egin eta laguntza eskaintzea. 

 

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

Aurkeztutako eskabide-orriak: 181 

Diruz lagundutako ikasmaterialak: 168 (Finkatutako magnitudea 150 zen) 

Diru-laguntza jaso duten argitaletxeak: 11 

Aurrekontuan zegoen diru kopurua: 460.000 € 

Esleitutako diru kopurua: 460.000 €  

 

Gizarteko eragin-gune nagusiak: Unibertsitate aurreko irakasmailetako ikasle-irakasleak. 
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1.- Izenburua 

Unibertsitate aurreko irakasmailetako euskarazko ikasmaterial digitalak diruz laguntzako 

programa (Eima 2.0) 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko uztailaren 28koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntza-

bideetara dei egiten duena (EIMA 2.0). (EHAA, 2016-08-09). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitate aurreko ikasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak sortu, argitara eman eta 

zabalkundea izan dezaten sustatze-lana egin eta laguntza eskaintzea. 

 

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

Aurkeztutako eskabide-orriak: 19 

Diruz lagundutako ikasmaterialak: 8 (Finkatutako magnitudea 20 zen) 

Diru-laguntza jaso duten produkzio-etxeak: 7 

Aurrekontuan zegoen diru kopurua: 200.000 € 

Esleitutako diru kopurua: 200.000 €  

 

Gizarte alorreko eragin-gune nagusia: Unibertsitate aurreko irakasmailetako ikasle-irakasleak. 
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1.- Izenburua 

Unibertsitate aurreko euskarazko ikasmaterialak sortzeko edota egokitzeko laguntza-

bidea (Eima 4) 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko uztailaren 28koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko 

laguntzetara dei egiten duena (EIMA 4). (EHAA, 2016-08-09). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitate aurreko ikasmailetarako ikasmaterialen sorkuntza-lana bultzatzea eta materialon 

produkzioa, argitalpena eta zabalkundea bermatzea. 

 

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

Aurkeztutako eskabide-orriak: 22 

Diruz lagundutako ikasmaterialak: 19 (Finkatutako magnitudea 50 zen) 

Diru-laguntza jaso duten argitaletxe /lan-taldeak: 4 

Aurrekontuan zegoen diru kopurua: 100.000 € 

Esleitutako diru kopurua: 100.000 €  

 

Gizarteko eragin-gune nagusia: Unibertsitate azpiko irakasmailetako ikasle-irakasleak. 
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1.- Izenburua 

Irale programaren barnean sailaz kanpoko eragileez bideratu diren ekintzetan parte 

hartzeko deialdia 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 1ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, zeinaren bidez argitaratzen baita 2016ko udan eta 2016-2017 ikasturtean Irale 

programaren barnean Sailaz kanpoko eragileez bideratuko diren ekintzetan parte hartzeko 

laguntzen deialdia. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi-agindu honek, beraz, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaz kanpoko 

ikasketa-elkarte horiei 2016ko udan eta 2016-2017 ikasturtean IRALE programaren ekintzetan 

parte hartzeko aukera ematea du helburu. Ekintza horiek irakastorduz kanpoko edo irakastordu 

barneko goi-mailako zenbait ikastaroetan gauzatuko dira. 

 

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

Irakasleen euskalduntzearen alorrean honako ikastaro hauek egin dira: 

a) Irakastorduetatik kanpoko trebakuntza-ikastaroak (IRALE): 

- 147 ikasketari 2016ko udan 

- 3.133 ikasketari 2016/17 ikasturtean (2017ko martxorarte) 

b) Irakastorduen barruko trebakuntza-ikastaroak: 

- 341 postu, herri-ikastetxeetako irakasleentzako (txanda bakoitzeko) 

- 41 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (lehen txanda) 

- 50 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (bigarren txanda) 

c) Irakaskuntza-elkarte baimenduen kopurua: 63 

 

Programa hau, 800.000 euroko diru-partidatik, 478.797,13 euroko diru kopuruagatik ejekutatu 

da (2015/2016 urtarrila-ekaina eta 2016/2017 ekaina-abendua). 

 

  



 
 
 
 

 

18 

 

1.- Izenburua 

Irale programaren baitan irakastordu barneko ikastaroren batean jarduteko irakasleak 

liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako laguntzetarako 

dei egiten duena 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 1ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira Irale programaren barnean 2016. urtean 

irakastordu barneko ikastaroren batean jarduteko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe 

pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako laguntzak. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

2016. urtean IRALE programaren irakastordu barneko ikastaroren batean ikasketari gisa ari den 

irakaslerik duten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoei dei egiten zaie, aipatu irakasleen 

ordezkatzek sortutako gastuei aurre egiten laguntzea da programa horren xedea. 

 

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

Irakasleen euskalduntzearen alorrean honako ikastaro hauek egin dira: 

a) Irakastorduetatik kanpoko trebakuntza-ikastaroak (IRALE): 

- 71 ikasketari 2016ko udan 

- 1.282 ikasketari 2016/17 ikasturtean (2017ko martxorarte) 

b) Irakastorduen barruko trebakuntza-ikastaroak: 

- 41 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (lehen txanda) 

- 50 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (bigarren txanda) 

c) Parte hartu duen ikastetxe-pribatuen kopurua: 68 

 

Programa hau, 2.370.000 euroko diru-partidatik, 1.037.644,98 euroko diru kopuruarekin 

ejekutatu da. 
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1.- Izenburua 

Itunpeko ikastetxeetako hizkuntza normalkuntzako proiektuetarako deialdia (Ulibarri) 

 

2.- Araua 

323/2003 Dekretua, abenduaren 23koa,Hizkuntza Normalkuntzako Ulibarri programa arautzen 

duena. 

 

Agindua: 2016ko maiatzaren 17koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

ikastetxeetako Ulibarri programak 2017-2017 ikasturtean izango dituen gehienezko diru-

baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak eta ikastetxe bakoitzak 

programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazteko dena. 

 

Ebazpena: 2016ko abenduaren 31koa Hezkuntza sailburuordearena, zeinaren bidez 

jakinarazten baita zein itunpeko ikastetxe geratzen den Hizkuntza Normalkuntzako 

Proiektuetatik kanpo, zein itunpeko ikastetxek jarraitzen duen proiektua horietan eta zein 

ordutegi dagokion. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitatez kanpoko ikastetxeetako Hizkuntza Normalkuntzako Proiektuen garapenean 

partaide diren eragileen lankidetzak osatzen du programa hau. Eragile horiek administrazioak, 

ikastetxe pribatuak eta bestelako instituzioak dira. 

 

Ulibarri programak eta bertan arituko diren ikastetxeek izango dituzten baliabideak finkatzen 

ditu agindu honek; baita programan sarbidea eskatu nahi duten ikastetxeentzako prozedura eta 

baloratzeko irizpideak. 

 

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

2016an ezarpen hauek egin ziren: 

 Deialdia gauzatzeko, 800.000 euroko aurrekontua baliatu zen 15-16 ikasturteko bigarren 

ordainketa egiteko, 

 eta 200.000 eurokoa 16-17 ikasturteko hasierako ordainketa egiteko.  

 

Hizkuntza Normalkuntzako proiektuak eman dituen emaitzak honakoak dira parte hartzaileak 

direla eta: 

 16.600 irakasle inguru 

 394 ikastetxe (horietatik 166 itunpekoak) 

 180.000 ikasle inguru 
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1.- Izenburua 

Laguntzak helduen hezkuntzako ikasleen elkarteentzat eta unibertsitate-mailakoak ez 

diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzat 

 

2.-  Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-maila-

koak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, 

Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

EAEko hezkuntza-sistemarentzat ezinbestekoa da bertan sartuta dauden gizarteko sektore 

guztien parte-hartzea eta haien guztien laguntza, ezarrita dituen helburuak lortuko baditu. 

Heziketa integrala lortzeko, irakaskuntza arautuak behar-beharrezkoa du jarduera osagarriak 

eta eskolaz kanpoko ekintzak gauzatzea. Eta hori parte-hartzearekin bakarrik lortzen da, hala 

helduen hezkuntzako ikasleenarekin nola adin txikiko ikasleen gurasoenarekin, indarrean 

dagoen legediak ezarritakoaren arabera eratutako elkarteen bitartez. Parte-hartze horrek, 

ordea, gastu handiak eragiten dizkiete legeak ezarritakoaren arabera eratutako erakunde 

guztiei, eta, beraz, sistemak berak lagundu egin behar die partaidetza hori gauza dadin. 

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4231 programari (Hezkuntza 

sustapena) dagokion aurrekontu-memoriak diru-laguntzak jasotzerik duten 585 elkarte ezartzen 

ditu. 

2016eko deialdian, 536 laguntza eman zitzaizkien erkidegoko ikasleen guraso-elkarteei eta 

ikasle-elkarteei. Ikasleen gurasoen eta ikasleen 536 elkarte horietatik, 84 izan ziren Arabako 

ikasleen gurasoen eta ikasleen elkarteentzat, 268 Bizkaikoentzat, eta 184 Gipuzkoakoentzat. 

Deialdi honetarako, 500.000 euro izendatu ziren, guztira. Ebazpenaren azken zenbatekoak 

499.719,61 euro jo zuen.  

Laguntza horien bitartez, eskolaz kanpoko jarduerak egin dituzte seme-alabentzat, edo, 

Helduen Hezkuntzaren kasuan, elkartekideentzak eurentzat. Hartara, gurasoek eta Helduen 

Hezkuntzako ikasleek ikastetxearen bizitzan parte hartzea lortu da, laguntza-deialdiarekin 

erdietsi nahi ziren helburuak lortzen lagunduta. 
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1.- Izenburua 

Laguntzak Unibertsitatez besteko ikasleen Guraso-Elkarteen Federazio eta 

Konfederazioentzat 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 13koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteen federazioentzako eta 

konfederazioentzako laguntzetarako deia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Sailaren politikan, ikasleen guraso-elkarteen federazioak eta konfederazioak funtsezko 

elementu dira gurasoen parte-hartzea garatu eta sustatzeko; hain zuzen ere, guraso-elkarteen 

eskumena eta ekimena iristen ez diren mailetan. Federazioak ikasleen guraso-elkarteen arteko 

bilgune izaki, eta konfederazioak federazioena, interes berberekin guztiak ere, elkarte horiek 

bultzatutako proiektuak garatzea garrantzizko elementu bat da Hezkuntza Sailaren hezkuntza-

helburuak lortzeko. 

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4231 programari (Hezkuntza 

sustapena) dagokion aurrekontu-memoriak 15 federazio eta konfederazio ezartzen ditu. 

 
2016eko deialdian 16 laguntza banatu ziren elkarte-erakundeen federazioen eta 

konfederazioen artean (bi dira konfederazioak). Federazio eta konfederazioentzako 16 laguntza 

horietatik:  

 2 konfederazio Bizkaikoak dira 

 Lurralde-federazioei dagokienez, 1 Bizkaikoa da, 1 Gipuzkoakoa eta 1 Arabakoa. 

 "Beste federazio batzuk" atalean, 7 federazio Bizkaikoak dira, 3 Gipuzkoakoak eta 1 

Arabakoa. 

 
Deialdi honetarako, 350.000 euro izendatu ziren, guztira. Deialdi honetan, 1.041.996,30 euroko 

laguntzak eskatu zituzten guztira erakundeek. 

 
Laguntza horien bitartez, erakunde horiek aholkularitza- eta laguntza-jarduerak egin dituzte 

guraso-elkarteen alde, eta prestakuntza-jarduerak gurasoentzat, besteak beste. Hartara, 

gurasoek ikastetxearen eta bertako elkarteen bizitzan parte hartzea lortu da, laguntza-

deialdiarekin erdietsi nahi ziren helburuak lortzen lagunduta.  
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1.- Izenburua 

Laguntzak unibertsitateaz besteko ikastetxeak euren titularitatearen pean dituzten 

irakaskuntza-kooperatibentzat 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 15koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, unibertsitateaz besteko irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia 

egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Indarreko legeriaren esparruan, kooperatiba-erregimenean eratutako ikastetxeei arreta berezia 

eskaintzen zaie, gizarte-interesa baitute. Ondorioz, Hezkuntza Sailak arrazoizko ikusten du 

aurrekontu-mugen barruan laguntzea Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz besteko 

mailetako ikasleentzako hezkuntza-jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak abiarazten. 

Jarduera horiek ikasleen gurasoek antolatuko dituzte, irakaskuntza-kooperatibetan bilduta eta 

behar den erregistroan hala inskribatuta. 

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4231 programari (Hezkuntza 

sustapena) dagokion aurrekontu-memoriak 49 kooperatiba ezartzen ditu. 

2016eko deialdian 54 laguntza banatu ziren erkidegoko kooperatiben artean. 

Kooperatibentzako 54 laguntza horietatik, 4 izan ziren Arabako kooperatibentzat, 26 

Bizkaikoentzat, eta 24 Gipuzkoakoentzat. Deialdi horrek 32.998 euro hartu zituen. Deialdi 

honetan, 1.197.000 eurotik gorako laguntzak eskatu zituzten erakundeek. 

Laguntzen bidez, beraz, erakunde horiek eskolaz kanpoko jarduerak prestatu dituzte seme-

alabentzat. Hartara, gurasoek ikastetxearen bizitzan parte hartzea lortu da, laguntza-

deialdiarekin erdietsi nahi ziren helburuak lortzen lagunduta. 
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1.- Izenburua 

Laguntzak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin lankidetzan jardun nahi 

duten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat, ijito ikasleentzako hezkuntza-jarduerak 

garatzeko eskola-esparruan 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-

asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-

jarduerak garatzeko. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Irabazi-asmorik gabeko erakundeek 2016-2017 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko 

eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko aurkezten dituzten 

proiektuak diruz laguntzea da deialdi honen xedea. 

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4221 programari (Haur eta 

Lehen Hezkuntza) dagokion aurrekontu-memoriak ikasle ijitoekin ekintzak garatzen dituzten 4 

erakunde ezartzen ditu. 4225 programari (Hezkuntza berritzea eta irakasleak etengabe 

prestatzea) dagokion aurrekontu-memoriak 167 norbanakoen eta taldeen jarduerak ezartzen 

ditu. 

Zentro edo ikastetxe bakoitzean, jasotako ebaluazioetan, aurrerapenak ikusten dira ondorengo 

alderdiotakoren batean:  

 Ikastetxe-familia harreman errazagoak 

 Ikastetxeko elkarbizitza hobetzea 

 Ijito ikasleen errendimendu akademikoa hobetzea 

 Ikasle gehiagok lortzen du eskola-arrakasta. 

 Eskoletara joatea hobetzea 

 Puntualitatea hobetzea 

 Lan-ohiturak hobetzea 

 Higiene-ohiturak hobetzea 

 Klaustroak erakundearen lana baloratzea  

 Familiak gehiago parte hartzea bileretan 

 Familiak talde-jardueretara joatea 

 Ikasleekin eta/edo haien familiekin diharduten zerbitzuen arteko lankidetza handiagoa 

 Ijito ikasle gehiagok parte hartzea Bidelagunan 
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 Ijito kulturaren presentzia handiagoa ikastetxean. 

 Ijitoen eta ez-ijitoen arteko elkartze espontaneo gehiago. 

 Gatazken konponketa betegarriagoa izatea zerikusia duten alderdientzat 
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1.- Izenburua 

Laguntzak EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako 

itunpeko ikastetxeentzat, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

jarduera-proiektuak egitea eskatzeko 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 13koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia, EAEko Haur Hezkuntzako, 

Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko 

eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 2016-2017, 

2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetan. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Hezkuntza Sailak eskola-eredu mistotik hezkidetzailera igarotzeko eraldaketa-prozesua sustatu 

nahi du, genero-indarkeria eta sexismoan oinarritutako indarkeria-adierazpen oro prebenitzen 

lagunduko duena. Horretarako, “Hezkuntza Sisteman Hezkidetza eta Genero Indarkeriaren 

Prebentzioa Lantzeko Gida Plana” egin du sailak. Hau dugu planaren helburuetako bat: 

ikastetxeek beren kulturan, politiketan eta jardunbideetan genero-ikuspegia txerta dezaten 

sustatzea, eskola-komunitateko eragile guztien laguntzaz. 

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4221 programari (Haur eta 

Lehen Hezkuntza) dagokion aurrekontu-memoriak hezkidetzari eta genero-indarkeriaren 

prebentzioari heltzeko 40 jarduketa-proiektuak 2015-2016 eta 2016-2017 ikasturteetarako 

ezartzen ditu. 4222 programari (Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa) dagokion 

aurrekontu-memoriak 60 jarduketa-proiektuak 2015-2016 eta 2016-2017 ikasturteetarako 

ezartzen ditu. 

 
2016-2017 ikasturtean EAEko 19 itunpeko ikastetxe ari dira jarduera-proiektuak garatzen, 

hezkidetzari eta genero-indarkeriaren prebentzioari ekiteko (15 ikastetxe 2015-2016 

ikasturtean). Horretarako, 38.000 euro jarri dira, guztira: ikastetxeko 2.000 euro. Deialdiaren 

dotazio ekonomikoa 100.000 euro da. 
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1.- Izenburua  

Laguntzak, 2015-2016 ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzekoak 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2016ko uztailaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016-2017 ikasturtean Eskolatze Osagarriko Programak garatzeko laguntzetarako deia egiten 

duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua da hezkuntza-erantzuna ematea hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei, eskola 

muinbakar eta integratzailearen esparruan. Eskolatze Osagarriko Programen hartzaileak 

heziketa-prozesuan berariazko laguntza behar duten ikasleak dira. Izan ere, ikasle horien 

laguntza-premiak ezaugarri pertsonal larrietan edo eskola-historialean oinarritzen dira. Dena 

den, ikasleok programan sartu aurretik, agortuta egon behar dute Derrigorrezko Bigarren 

Hezkuntzak aniztasunari arreta emateko aurreikusita dituen neurri guztiak. Programa horiek 

zuzenean ezar ditzake hezkuntza-administrazioak edo, bestela, hezkuntzan esku hartzen duten 

beste erakunde eta entitateekin lankidetzan, eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleak 

har ditzakete aldi baterako, Hezkuntzari laguntzeko zerbitzuei jarraituz, baldin eta Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntzaren esparru orokorrean hartutako neurriak nahikoak izan ez badira. 

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4222 programari (Bigarren 

Hezkuntza eta Lanbide Heziketa) dagokion aurrekontu-memoriak 21 ikastetxe ezartzen ditu. 

Deailadiaren aurrekontua 1.029.996 eurokoa izan da. 

 
2016-17 ikasturtean 17 programa aurkeztu ziren. 
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1.- Izenburua  

Laguntzak itunpeko sareko ikastetxeentzat eta euskal autonomia erkidegoan dauden 

unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten 

erakunde eta federazioentzat, 2016-2017 ikasturtean parte har dezaten baliabide 

digitalekin irakasteko eta ikasteko sare_hezkuntza gelan izeneko berrikuntza-proiektuan 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2016eko uztailaren 13koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena. Honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia 

Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-

harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, 2016-2017 ikasturtean parte har dezaten 

baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntza-

proiektuan. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Gizartean izandako aldaketa eta aurrerapenek eta gizartearen eskura jarri diren baliabide 

digitalek ekarri dute hezkuntzaren alorrean ere sartzea gizarteak berak ohiko jarduera guztietan 

erabiltzen dituen bitarteko berriak. Hainbat programaren bidez sartu dira pixkanaka IKTak gure 

ikastetxeetan; esaterako, Eskola 2.0.ren bidez. Une honetan, sare eta gailu digitalak erabili nahi 

dira aldaketa pedagogikoa zein metodologikoa sustatzeko. Baliabide teknologikoen erabilerak 

ikasketa-erritmo desberdinetara egokitzen laguntzen du, berdinen arteko ikasketa bultzatzen, 

ikasten ikasteko gaitasuna indartzen eta gelaren espazio fisiko eta denborazkoa zabaltzen 

ikasketarako ingurune birtual eta nonahikora. Horrez gain, hezkuntza-plataforma digitalen bidez, 

ikasgela kanpoaldera zabaltzen da eta ikasleek eta haien familiek edozein unetan izan 

ditzakete baliabide gehiago, eduki analogikoen mende soilik zertan egon gabe. Horri guztiari 

bide emateko, pixkanaka hurbildu beharra dago baliabide digitalen errealitate berrira (baliabide 

metodologikoak eta tresnak) irakasteko eta ikasteko prozesuan. 

Ikastetxeei bultzada eman nahi zaie zenbait proposamen pedagogiko esplora ditzaten eta 

garatzen jarrai dezaten, eta, alde horretatik, 174/2012 Dekretua da proposamen horien 

oinarrietako bat. Ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua zehazten du dekretu horrek, 

eta titulartasun publiko nahiz pribatuko zentroetan aplikatzen da.  

Gaitasun digitalen esparrua oso dinamikoa da, eta, beraz, ikastetxe aitzindariak bultzatu, 

lagundu eta ikusarazteko unea da orain, eta Sare_Hezkuntza izeneko lehendabiziko ikastetxe-

sarea sortzeko, eta, horrela, sare horren bilakaera eredu bihurtu eta beste ikastetxe batzuei 

hobetzeko bideak erakutsi ahal izateko. 

Ikasketarako eta jakintzarako teknologiak erabiltzeko, beharrezkoa da hezkuntza-baliabide 
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digitalak bilatu, hautatu eta erabiltzea; dagokion ikasturteko programazio didaktikoa osatzen 

duten ikasketa-jarduerak aurrera eramatea erraztuko duten baliabide digitalak, hain zuzen. 

Proiektu honek eskatzen du ikasleekin egiten diren hezkuntza-prozesuak aldatzea. Horretarako, 

Ikasketarako eta Jakintzarako teknologiak jarriko dira ikastetxeen eskura, baliabide horiek erabil 

ditzaten. Eta horren osagarri, irakasleak prestatzeko zenbait jarduera egingo dira, banaka zein 

taldean, teknologia horiek erabiltzeko eta curriculumean ezartzeko beharrezkoak diren 

ezaguerak eta trebetasunak eskura ditzaten.  

 

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

2016eko Euskal Autonomia Erkidegoaren Aurrekontu Orokorretan, 4221 programari (Haur eta 

Lehen Hezkuntza) dagokion aurrekontu-memoriak Lehen Hezkuntzan irakasteko eta ikasteko 

baliabide digitalak erabiltzen duten 50 ikastetxe eta 2.500 ikasle ezartzen ditu. 4222 programari 

(Bigarren Hezkuntza eta Lanbide Heziketa) dagokion aurrekontu-memoriak DBHn irakasteko 

eta ikasteko baliabide digitalak erabiltzen duten 65 ikastetxe eta 4.500 ikasle ezartzen ditu. 

2016-2017 deialdian 50 ikastetxe hautatu ziren. Hauek honela banatzen dira: 2 erakunde edo 

federazio eta 10 ikastetxe bakarka. Deialdi honetarako, 305.000 euro izendatu ziren, guztira. 

Laguntza horien bitartez, Ikasketarako eta Jakintzarako teknologiak aplikatu ahal izan dituzte 

ikastetxe horiek, bai eta irakasleak prestatzeko zenbait jarduera egin ere, banaka zein taldean, 

teknologia horiek erabiltzeko eta curriculumean ezartzeko beharrezkoak diren ezaguerak eta 

trebetasunak eskura ditzaten. 
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1.- Izenburua 

Ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien 

hizkuntza sendotzeko programak garatzeko dirulaguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko urriaren 15ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deia egiten da ikasle etorkinentzat 

kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza indartzeko 

programak garatzeko (EHAA 2015/11/5) 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza hauek ikastetxeen kulturarteko ikuspegia koordinatzeko eta hasi berri diren ikasle 

etorkinentzat hizkuntza indartzeko programak egiteko dira, baldin eta komunikatzeko gabezia 

handiak badituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofizialak ez jakiteagatik, eta, beraz, 

2015-2016 ikasturtean hizkuntza indartzeko plan bat behar badute. 

Diruz lagunduko dira: 

a) Lehen hezkuntzan eta/edo bigarren hezkuntzan hezkuntza-itunak dituzten ikastetxeetan 

kulturartekotasuna sustatzeko programak sortu, zuzendu eta kudeatzeko jarduerak. 

Ikastetxe horiek 6 eta 16 urte bitarteko ikasleentzat matrikula-ildo bat baino gehiago izan 

behar dute eta etorkinen portzentajea %17koa baino handiagoa izan behar du 

eskabideak aurkezteko epea amaitzean. Baliabide hau hiru urtez edo gehiagoz erabili 

duten ikastetxeak kanpoan geratuko dira. 

b) Ikasle etorri berrien hizkuntza sendotzeko ekintzak. 

 

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

Aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak: kulturartekotasuna sustatzeko 2 dirulaguntza 

eta ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak garatzeko 96 dirulaguntza. 

Aurrekontua: 1.518.000 euro. 

Emandako diru-kopuru osoa: 1.475.934€, honela banaturik: 

Guztira, ikastetxe batek kulturartekotasuna sustatzeko dirulaguntza jaso zuen eta 90 ikastetxek 

ikasle sartu berrien hizkuntza sendotzeko programak garatzeko dirulaguntza jaso zuten. 

Aurrekontua ez agortu arren, dirulaguntza eskatu eta deialdiak eskatutako baldintzak bete 

dituzten ikastetxe guztiek jaso dute dirulaguntza. 
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1.- Izenburua 

Atzerrian alemaneko, frantseseko eta ingeleseko ikastaroak egiteko plazak, 

derrigorrezko bigarren hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta batxilergoko 1. eta 2. mailetan 

matrikulatutako ikasleentzat 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko urriaren 14koa, Hezkuntza, Politika Lingüística eta Kulturako 

sailburuarena, atzerrian alemaneko, frantseseko eta ingeleseko ikastaroak egiteko plazetarako 

deialdia egiten duena, Euskal Autonomia Erkidegoaren funts publikoz finantzatzen diren 

ikastetxetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. 

mailetan matrikulatutako ikasleentzat (EHAA 2015.10.22). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

552 plaza deitu ziren Alemanian, Frantzian, Erresuma Batuan eta Irlandan, egonaldi eta 

ikastaroak egiteko 2016ko udan. Plaza horiek deitzen dira, Euskal Autonomia Erkidegoaren 

funts publikoz sostengatzen diren ikastetxetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. 

maila eta Batxilergoko 1. eta 2. maila ikasten duten ikasleentzat. 

Kontzeptu hauek izango ditu deitutako plaza bakoitzak: joan-etorriko bidaia Euskal Autonomia 

Erkidegoaren hiru hiriburuetatik ikasleak egonaldia egingo duen herrialdera, bidaia-asegurua, 

egingo duen hizkuntza-ikastaroaren matrikula eta eskola-materiala, alojamendua, mantenu-

gastuak eta ikastaroa emango den zentrorako hiri-garraioa. 

 

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

Aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak: Ikasle onuradunak (552). Aurrekontua: 

847.038 euro. 

Esleipenaren zenbatekoa: 750.993 euro. Plaza guztiak eman ziren (552). 
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1.- Izenburua 

Gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzak (2016-2017ko ikasturtea). Euskal autonomia 

erkidegoko ikastetxeetan lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza egiten 

ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko irailaren 26koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

gailu digitalak eskuratzeko banan banako diru-laguntzetarako deia egiten duena (2016-2017 

ikasturtea). Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko 

Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu 

horietaz (EHAA 2016.10.13). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen xedea da gailu digitalak eskuratzea, 2016-2017ko ikasturtean, Euskal Autonomia 

Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa 

egiten ari diren ikasleek erabil ditzaten. 

 

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

Aurreikusitako dirulaguntza kopurua: 3.800 ikasle. Aurrekontua: 760.000 euro. 

Dirulaguntza jaso duen ikasle kopurua: 3.575. Emandako diru-zenbatekoa, guztira, 717.039,93 

euro, ondoren zehazten den bezala banatuta: 

 

 

Zenbatekoa 

Araba 141.374,84 

Gipuzkoa 216.350,08 

Bizkaia 359.315,01 
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1.- Izenburua 

Bidelaguna 

 

2.- Araua 

JARRAIBIDEAK, Hezkuntza-sailburuordearenak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura 

Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, 2016-2017 ikasturtean BIDELAGUNA: Eskola 

orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten.  

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Lehenengo Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako Ikastetxe Publikoei dei egiten 

zaie eskola laguntza emanez  

 

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

Bidelaguna Programak 2016. Urtean 1.581.300 eurotako aurrekontua izan du. 

Eskola laguntzako Programa Lehen hezkuntzako 142 ikastetxetan eta 223 taldetan ezarri da 

eta Bigarren Hezkuntzako 84 ikastetxetan, eta 148 taldeetara eraman da aurrera. 

Programa honek norabide bitan lan egiteko baliabideak eskaintzen ditu: batetik, 

desberdintasunak eragiten dituzten faktoreak ahultzen laguntzen du eta bestetik talderik 

ahulenen arreta ematea bermatzen du, hobeto presta daitezen. 
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1.- Izenburua 

2016-2017 ikasturterako laguntzak, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun 

pribatuko haur-eskolentzat 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko urriaren 17koa, Hezkuntza sailburuarena, 2016-2017 ikasturterako 

laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun 

pribatuko haur-eskolentzat. (2016ko azaroaren 21ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honetan arautzen diren diru-laguntzak emango dira zero eta hiru urte bitarteko 

umeentzako titulartasun pribatuko Haur-hezkuntzako lehenengo zikloko eskolei eusten 

laguntzeko, familien kuotak gutxitu eta homogeneizatzeko, familia eta lana uztartzeko zerbitzu bat 

eskaintzeko eta hezkuntzaren kalitatea hobetzeko. Izan ere, dagoen eskaintza sendotu nahi da. 

 

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

2017ko martxoaren 9ko ebazpenak laguntzak ematen ditu titulartasun pribatuko Haur-

hezkuntzako lehenengo zikloko 271 ikastetxeei: 37 Araban, 144 Bizkaian eta 91 Gipuzkoan.  

Laguntza jasotzeko eskubide izan duten plaza-kopurua: 

 0 urte: 1.622 

 urte 1: 4.172 

 2 urte: 7.995 

 Guztira: 13.789 

 

Diru-laguntzak emango dira zero eta hiru urte bitarteko umeentzako titulartasun pribatuko Haur-

hezkuntzako lehenengo zikloko eskolei eusten laguntzeko, familien kuotak gutxitu eta 

homogeneizatzeko, familia eta lana uztartzeko zerbitzu bat eskaintzeko eta hezkuntzaren 

kalitatea hobetzeko. Izan ere, dagoen eskaintza sendotu nahi da, eta, beharrezkotzat joz gero, 

zabaldu, beti ere abenduaren 17ko 297/2002 Dekretuaren hirugarren xedapen gehigarriak 

aipatzen dituen plangintza-irizpideekin bat etorrita. 

 

Deialdi honetan 24.389.510,49 euro zegoen diru-laguntzetarako eta 24.389.509,95 € banatu 

ziren. 
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1.- Izenburua 

2016-17 ikasturterako laguntzak, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen 

titular diren toki-korporazioentzat 

 

2.- Araua 

Agindua, 2016ko abenduaren 7koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, 

2016-2017 ikasturterako laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko 

umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. (2016ko abenduaren 22ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honi dagozkion diru-laguntzak 2016-17 ikasturterako zero eta hiru urte arteko 

haurrentzako udal-titulartasuneko haur-eskolen mantentze-kostuak finantzatzeko laguntza gisa 

emango dira eta udal horiek eta Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren arteko 

hitzarmen baten bidez gauzatuko dira. 

 

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

17ko 297/2002 Dekretua indarrean jarri aurretik haurtzaindegi eta/edo haur-eskolen titular diren 

Euskal Autonomia Erkidegoko eta Haurreskolak Partzuergora bildu ez diren 13 udalek parte 

hartu dute deialdi honetan. 

 
Laguntza jasotzeko eskubide izan duten plaza-kopurua, (2017ko martxoaren 9ko ebazpena). 

0 urte: 246 

urte 1:  603 

2 urte: 425 

Guztira: 1.274 

 
Deialdi honetan 4.690.000,00 euro zegoen diru-laguntzetarako eta 3.902.295,39 € banatu ziren. 
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1.- Izenburua 

Helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak garatzen dituzten eta irabazi-asmorik 

gabekoak diren erakundeei diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuaren 2016ko urriaren 11ko Agindua, zeinen 

bidez deialdia egiten baita helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak garatzen dituzten eta 

irabazi-asmorik gabekoak diren erakundeei diru-laguntzak emateko. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza hauen helburua da Oinarrizko Hezkuntza mailako Helduen hezkuntzarako 

jardunak garatzeko baimena duten eta irabazi asmorik gabeko izaera duten erakundeei 

laguntzea, batik bat egoera txarrean dauden edo babes berezia behar duten taldeei 

dagokienean. 

 

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

Diru-laguntzaren zenbatekoa 39.000 eurokoa da. 

Bost Erakundek jaso dute diru-laguntza. Irabazi asmorik gabeko Erakunde hauek I, II eta III. 

Graduko 531 ikasle artatu zituzten.245 ikaslek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako titulua lortu 

zuten. 
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1.- Izenburua 

Musika-ikastegientzako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

Udal musika eskolak: AGINDUA, 2016ko urriaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kulturako sailburuarena, udal musika-ikastegientzako diru-laguntzen deialdia egiten duena 

(2016ko maiatzaren 10ko EHAA). 

Musika eskola pribatuak: AGINDUA, 2016ko urriaren 11koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kulturako sailburuarena, musika-ikastegi pribatuentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena 

(2017ko otsailaren 10ko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Musika-ikastegietako langile-gastuak finantzatzen laguntzeko dira laguntza hauek. Honako 

hauek dira onuradun zentroak: musika-eskola publikoak eta pribatuak, udal-kontserbatorioak 

eta musika-ikasketak emateko baimenduta dauden ikastegiak.  

 

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

Guztira 93 ikastegiri eman zaizkie laguntzak. Horietatik  

- 44 eskola publikoak dira (3 MPK eta 41 udal musika eskolak). 

- 24 aurrekontuaren % 25 edo gehiago finantzatzen die udalak (eskola pribatuak dira).  

- 25 ikastegiak finantzaketarik jasotzen ez duten ikastegienak dira: oinarrizko ikasketak 

emateko baimenduta dauden 6 ikastegi, ikasketa profesionalak emateko baimenduta 

dauden 4 zentro eta 14 eskola pribatuak.  

Aurrekontu programako lotutako magnitudea 93 ikastegi izan zen. 

Irakaskuntza arautu gabeko zentroetan 35.182 ikasle matrikulatu dira (aurrekontuetan 34.997 

ikasle izaten ziren, beraz helburua bete egin da), eta irakaskuntza arautuetan, 2.734 ikasle 

matrikulatu dira. 

Deialdiaren ebazpenean: 

– 770 irakaslerentzat eman dira laguntzak (eta 103 irakasleak ez diren pertsonarentzat), 

udal musika-eskoletan.  

– 362 irakaslerentzat eman dira laguntzak (eta 27 irakasleak ez diren pertsonarentzat), 

udalek aurrekontuaren % 25 edo gehiago finantzatzen dien ikastegietan. 

– 251 irakaslerentzat eman dira laguntzak (eta 34 irakasleak ez diren pertsonarentzat), 

finantzaketarik jasotzen ez duten ikastegietan. 

 
Guztira, 1.383 irakasle izan dira (eta 164 irakasleak ez diren pertsonala). Aurrekontuetan 
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irakasleak 1.651 irakasle izan ziren (eta irakasleak ez diren 176 pertsonak).  

Batez besteko finantzaketa: 

 Udal-finantzaketa duten ikastegietan: % 17,83.  

 Ikastegi pribatuetan udal-finantziaketa partzialarekin: % 24,8. 

 Udal- finantzaketarik jasotzen ez duten ikastegiak: % 6,43. 

Musikaren sustapenean eta gizartearen parte-hartzean lortutako gizarte-eragina izugarria da; 

hainbat espezialitatetako ikasketak ematen dira (pianoa, txirula, tronpa...), eta horrek eragin 

handia du Euskal Autonomia Erkidegoko musika, dantza eta folklorean. 

Jarduera mordoa egiten da kanpora begira, herritarrentzat, herri eta hirietako festa- eta kultura-

ekitaldietan; eta parte-hartzea eta gizarte-konpromisoa izaten dira sistemaren elementu 

bereizgarri eta berezienak. 
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1.- Izenburua 

Arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe baimenduentzako 

diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko apirilaren 19koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena. 

Honen bidez, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe baimenduei 

diru-laguntzak emateko deia egiten da. (2016ko maiatzaren 10eko EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Arte Plastikoetako eta diseinuko zentro baimenduei finantzaketarako laguntza ematea da 

helburua. Ezarpen publiko txikiko irakaskuntza arautuak dira (eskaintza publiko hauxe besterik 

ez daukagu: Vitoria-Gasteizko Arte eta Diseinuko Goi Mailako Eskola eta Ibarrekolanda BHI eta 

Usandizaga- Peñaflorida- Amara BHIk ematen duten publizitate-grafikoko goi-mailako ziklo 

bana), baina gizarte- eta lanbide-interes handia dute gaur egun. Hortaz, eskaintza publikoaren 

osagarritzat jotzen dugu eskaintza pribatua, arteari buruzko kalitatezko prestakuntza-zikloak eta 

irudi, produktu eta giroen diseinuari lotutako jarduerak egiteko lanbide-kualifikazioak eskaintzen 

baitituzte. 

 
Hori dela-eta, eskaintza publikoak egokitzat jotzen den lurralde-hedapena hartzen eta eskaintza 

egokia egiten ez duen bitartean, diru-laguntzen deialdia egiten da arte plastikoetako eta 

diseinuko ekimen pribatuko ikastetxeentzat. 

  

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

Laguntzak bi ikastetxeren artean banatu dira. Aurrekontuetan ere 3 ikastegi izan ziren, baina 

batek ez du aktibitaterik izan. 

 
Ikastegi hauetan zortzi prestakuntza-ziklo ematen dituzte, eta guztira 110 ikasle (horietatik 18 

azken proiektua egiten ari dira) eta 34 irakasle biltzen dituzte. Aurrekontuetan magnitude gisa 

166 ikasle izan ziren eta 30 irakasle. 

 
Hauxe da lortzen den gizarte-eragina: ikasleek lanbide-prestakuntza eta espezializazio-maila 

handiak lortzen dituztela moda- eta barne-diseinuaren, lorategien diseinuaren, diseinu 

grafikoaren... lan-merkatuari begira. 
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1.- Izenburua 

Laguntza ekonomikoak lanbide heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten 

ikastetxeentzat, prestakuntza proiektuak egiteko  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 3koa (EHAA, maiatzaren 25ekoa), Hezkuntza, Hizkuntza Politika 

eta Kulturako sailburuarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko 

ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena, 2016-17 ikasturtean irakasleek 

prestakuntza-jarduerak gauzatzeko. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea da Lanbide Heziketako erdi- edo goi-mailako prestakuntza-zikloak ematen 

dituzten irakasleak 2016-2017ko ikasturtean itunpeko ikastetxe pribatuetan prestatzeko 

jarduerak egiteko diru-laguntzak lehiaketa bidez ematea arautzea. Ikastetxe bakoitzeko Lanbide 

Heziketako irakasleak prestatzeko planak finkatzen dituen beharren araberakoak izango dira 

deialdi honen barruko prestakuntza-jarduerak, eta urteko plangintzaren barruan egongo dira. 

 

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

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 169.600,00 €koa izan zen eta Ebazpena 158.001,78 

€koa izan zen (deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 93%). 

Programa honen bidez, Lanbide Heziketako 20 ikastetxe pribaturen prestakuntza-planetan 

oinarriturik, 63 prestakuntza-ekintza finantzatu ziren, gutxienez 10 irakaslekoak izan behar 

zirenak. Denera, 696 irakasle onuradun izan dituzte proiektuok. 

Irakasleen prestakuntzak duen erabilgarritasuna eta inpaktu soziala Lanbide Heziketako 

ikasleek jasotako irakaskuntzaren kalitatean islatzen da. 
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1.- Izenburua 

Laguntzak ikastetxe pribatuentzat, lanbide heziketako heziketa- zikloak irakasteko, 

eskaintza partzialaren modalitatean  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 3koa (EHAA, maiatzaren 13koa), Hezkuntza, Hizkuntza Politika 

eta Kultura sailburuarena, Lanbide Heziketako irakaskuntzak ematen dituzten Euskal 

Autonomia Erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuei eskaintza partzialeko modalitatean 2016-

2017 ikasturtean heziketa-zikloak irakasteko baimena eta diru-laguntza eskatzeko deia egiten 

diena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntzak ikastetxe pribatuentzat, lanbide-heziketako heziketa-zikloak irakasteko, eskaintza 

partzialaren modalitatean.  

 

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

Aurreikusitako helburuak ondoko adierazle hauetan zehaztu ziren heziketa-zikloetako 50 

modulu eskaintzea ikastetxe pribatuetan eta 975 matrikulak lortzea modulu horietan. 

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 750.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena 747.745,02 

€koa izan zen (deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 99,69%). Deialdi honen bidez 13 

ikastetxe pribatu lagundu ziren diruz, Fabrikazio mekanikoko, Informatikako, Osasuneko, 

Instalazio eta mantentze-lanetako, Elektrizitate eta elektronikako, Garraioa eta Ibilgailuen 

Mantentze lanak, Jarduera fisiko eta kiroletako heziketa-zikloetako 67 moduluren prestakuntza 

antolatzeko. Modulu horietan 1.504 ikasle matrikulatu dira.  

Inpaktu soziala eskaintza partzial honen bidez helduen berariazko lanbide-heziketako ikasketak 

egiteko betekizunak malgutzean datza, lanbide-kualifikazioa hobetu dezaketelako, hala 

dagokionean, dagokien titulua eskuratzea ahalbidetuz. 
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1.- Izenburua 

Laguntzak ikastetxe pribatuentzat, lanbide heziketako heziketa- ziklotarako sarrera 

probak prestatzeko ikastaroak emateko 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 22koa (EHAA, apirilaren 12koa), Hezkuntza, Hizkuntza Politika 

eta Kulturako sailburuarena, Lanbide Heziketako heziketa-zikloetarako sarbide-proben 

prestakuntza-ikastaroak emateko diru-laguntzen deialdia egiten duena, 2016-17 ikasturterako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntzak ikastetxe pribatuentzat, lanbide-heziketako heziketa-zikloen sarrera-probak 

prestatzeko ikastaroak emateko.  

 

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

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 172.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena 117.900,00 

€koa izan zen (deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 68,54%). Deialdi honen bidez 10 

ikastetxe pribatu lagundu ziren diruz, Erdi-mailako eta Goi-mailako heziketa-zikloetarako 

sarbide-probak prestatzeko 14 ikastaro antolatzeko. 

Aurrekontu-programaren aurreikuspena (Lanbide Heziketarako sarbide-probak prestatzeko 25 

talde izatea ikastetxe pribatuetan eta 600 matrikulak) ez da bete. Horren arrazoia Lanbide 

Heziketako heziketa-zikloetarako sarrera-baldintzak aldatu egin ziren, 2013ko abenduaren 9ko 

hezkuntza kalitatea hobetzeko den 8/2013 Lege Organikoaren, (LOMCE) zenbait artikulu 

indarrean sartu zirelako. Horren ondorioz, 2016-17 ikasturterako, Lanbide Heziketako Goi 

Mailako heziketa-zikloetarako sarrera zuzena (proba egin gabe) izan zuten Erdi Mailako 

heziketa-zikloetako tituludunek. 

Horregatik, sarrera probak prestatzeko ikastaroen eskaera eta matrikula nabarmen jaitsi egin 

zen. Hori horrela, aipatutako ebazpenaren bitartez onuradun suertatu ziren 10 ikastetxetatik 

bostek uko egin zioten emandako diru-laguntzari, matrikula faltagatik. Hori dela eta, 

ebazpenaren bidez onartu ziren 14 taldeetatik 9 bakarrik martxan jarri ziren eta 212 pertsonek 

matrikula egin zuten talde horietan.  

Inpaktu soziala ikastaro horien bidez helduak lanbide-heziketako heziketa-zikloetan sartzea 

ahalbidetzean datza. Hala, beren lanbide-kualifikazioa hobetu dezakete, lan-merkatuak 

eskatutako prestakuntzari erantzuteko egokitasun handiagoa lortzeaz gain. 
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1.- Izenburua 

Bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 17koa (EHAA, maiatzaren 30koa), Hezkuntza, Hizkuntza Politika 

eta Kulturako sailburuarena, bizitza osoan zeharreko ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko 

laguntzak arautzen dituen azaroaren 27ko 248/2012 Dekretuan aurreikusitako 2016 urteko diru-

laguntzen deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Bizitza osoko ikaskuntza-jarduerak sustatzea hiru modalitatetan: 55 urtetik gorako pertsonen 

autonomia eta parte-hartze soziala hobetzeko oinarrizko gaitasunei eta gaikuntzari loturiko 

prestakuntza-premiak betetzera bideratutako berariazko prestakuntza-jarduerak, ikaskuntzako 

bitartekaritza-zerbitzuak eta esperimentazio-proiektuak.  

 

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

Aurreikusitako helburua 30 proiektu diruz laguntzea izan zen. 

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 420.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena 420.000,00 

€koa izan zen. Guztira, 25 berariazko prestakuntza-jarduera, 3 ikaskuntzako bitartekaritza-

zerbitzu eta 6 esperimentazio-proiektu lagundu dira diruz. Beraz, guztira 34 proiektu diruz 

lagundu dira. Onuradunak, guztira, 14 erakunde izan dira. Berariazko prestakuntza-ekintza 

horien onuradun, guztira, 730 pertsonak izan dira. Ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzuei 

dagokienez, gutxienez 30.000 biztanleko udalerrietan edo eskualdeetan gauzatuko dira, 3.000 

lagun ingururi zerbitzu emanez. 
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1.- Izenburua 

Laguntzak ikaskuntzarako KA1 mugikortasun-ekintzak antolatu eta garatzeko, Lanbide 

Heziketaren eremuan, ERASMUS + programaren esparruaren barruan 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 9koa, (ekainaren 30ko EHAA), Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kulturako sailburuarena. Honen bidez, diru-laguntzetarako deialdia egiten da Lanbide 

Heziketaren eremuan ikaskuntzarako KA1 mugikortasun-ekintzak antolatu eta garatzeko, 

ERASMUS + programaren esparruaren barruan. (2016-17 ikasturtea) 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Lanbide Heziketako Goi Mailako eta Erdi Mailako heziketa-zikloetako ikasleen eta 

irakasleentzako mugikortasun proiektuak diruz laguntzen dira. Mugikortasun proiektuen bidez 

ikasleek eta irakasleek prestakuntza-egonaldiak egiten dituzte Europa Batasuneko beste 

herrialdetan.  

 

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

Aurreikusitako helburuak entitate pribatuk bultzatutako 22 mugikortasun proiektuak batera 

finantzatzea eta horien bidez 600 mugikortasun egitea.  

Aurrekontuko diru-hornidura 500.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena 499.668,80 €koa izan zen. 

Deialdi honen bidez Lanbide Heziketako Goi Mailako eta Erdi Mailako heziketa-zikloetako ikasle 

eta irakasleentzako 14 mugikortasun-proiektuak diruz lagundu ziren. Diru-laguntza horien 

onuradun zuzenak 448 Lanbide Heziketako ikasleak izan ziren eta 39 irakasleak. 

Horretaz gain, Lanbide Heziketako ikasleen eta irakasleen mugikortasuneko beste 6 proiektu 

aurrera eraman ziren, esandako deialdiaren kontura laguntzarik gabe, Europako funtsa nahikoa 

lortu zutelako, deialdiaren irizpideen arabera. Esandako e proiektu horien bidez 394 

mugikortasunak egin dira. Horregatik, guztira 684 ikasle eta 197 irakasle (guztira 881 

mugikortasunak) Europako mugikortasun bat lortu dute, ikastetxe pribatuek bultzatutako 

proiektuen bidez. 
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1.- Izenburua 

Laguntza ekonomikoak heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuei eta udala 

titularra den ikastetxe publikoei, hoien ikasleek dituzten atzerriko hizkuntzako 

gaitasunak indartzeko 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 1ekoa, (Abenduaren 29ko EHAA) Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kulturako sailburuarena, 2015-2016 ikasturtean zehar atzerriko hizkuntza indartzeko 

laguntzak deitzen dituena heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuetan eta 

udala titularra den ikastetxe publikoetan. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza programaren xedea heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatu 

eta udala titularra den ikastetxe publikoei diru-laguntzak arautzea da, atzerriko hizkuntza 

indartzeko programa gara dezaten 2015-2016 ikasturtean. Ikasleei atzerriko hizkuntzako 

prestakuntza ematen zaie, ikastetxetan bertan, eskolaorduetatik kanpo, gutxienez 80 orduz eta 

gehienez 120 orduz. 

 

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

Aurreikusitako helburua izan zen hizkuntza indartzeko programa duten 23 ikastetxe pribatuak 

diruz laguntzea da. 

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 146.250,00 €koa izan zen eta Ebazpena 146.250,00 

€koa izan zen. 

Programa honen bidez, atzerriko Hizkuntza-prestakuntzako 48 talde diruz lagundu dira, 27 

ikastetxe pribatuetan. Horrela Lanbide Heziketako heziketa-zikloetako 624 ikaslek jaso zuten 

atzerriko hizkuntzari buruzko prestakuntza, guztira 4.140 prestakuntza orduak izanik. 

Lanbide Heziketako ikasleek atzerriko hizkuntzetan duten gaitasuna oso garrantzitsua da 

lanbideratzeari begira. Euskal Herriko enpresak nazioartekotze prozesuan ari dira murgiltzen 

gero eta sakonago eta, horren ondorioz, benetako lan egoeratan, atzerriko hizkuntza bat 

erabiliz, batez ere ingelesez, haien langileak komunikatzeko gauza izatea behar dute. Hori dena 

kontuan hartuz gero, diru-laguntza programa honek duen eragina gizartean eta baliagarritasuna 

justifikatzen dira. 
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1.- Izenburua 

2016-2017 ikasturtean lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten euskal 

autonomia erkidegoko itunpeko ikastetxe pribatuetan ikas-ekinezko erregimenean 

lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko abenduaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2016-2017 ikasturtean 

lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko 

ikastetxe pribatuetan ikas-ekinezko erregimenean lanbide-heziketa dualeko programak 

garatzeko diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea da diru-laguntzak ematea honako jarduera hauei lotutako gastuak 

finantzatzeko: lanbide-heziketako titulua lortzeko helburuarekin, ikas-ekinezko erregimeneko 

lanbide-heziketa dualeko ikasleei tutoretza emateko jarduerak. Ikas-ekinezko erregimenean 

ikastetxearen eta enpresaren artean 2016-2017 ikasturtean garatutako ikaskuntza-prozesuaren 

bitartez egingo da, eta Lanbide Heziketako sailburuordearen ebazpenaren bidez emandako bai-

mena behar izango da. 

 

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

Euskal Autonomia Erkidegoan 38 ikastetxek jaso dituzte diru-laguntzak eta 547 ikaslek egin 

ahal izan dituzte heziketa dualeko proiektuak ikas-ekinezko erregimenean, lanbide-heziketako 

titulua lortzeko. 

Laguntzak 366.000 eurokoak izan dira. Dirua bere asmotara bideratu da osorik. 

Hobekuntzak sistema aratuko ikasleengan izango du eragina, heziketa-zikloetako ikasleei 

prestakuntza eskaini, eta ekoizpen-sektoreko enpresetan enplegatzea ahalbidetuko delako, 

ikaskuntza-eredu integral bat garatuta. 

 

  



 
 
 
 

 

46 

 

1.- Izenburua 

Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean eta gobernu ekintzaren plangintza 

estrategikoko ekimenei dagozkien beste plan batzuetan diseinaturiko espezializazio 

adimentsu estrategiarekin bat datozen berriztapen proiektuen garapenerako diru-

laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko irailaren 13koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak egiteko diru-laguntzetarako dei egiten diena 2016-2017 

ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean zehaztutako estrategiari jarraitzen dioten 

Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxeei. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen helburua da itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleen liberazio osoa edo 

partziala finantzatzea, 2016-2017 ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planari jarraitzen 

dioten berrikuntza-proiektuak egin ditzaten, eta horrela, aldi berean, horietan ikasitakoak 

ikasleei, Euskal Autonomia Erkidegoko gainerako zentroei eta enpresei, batik bat, ETEei, 

helarazteko aukera ahalbidetu dadin. 

Deialdi honetan aurreikusitako diru-laguntzak jaso ditzaketen proiektuek espezializazio 

adimenduneko estrategiari jarraitu behar diote. Estrategia hori Lanbide Heziketako IV. Euskal 

Planean dago ezarrita, baita Gobernuaren Ekintzaren Plangintza Estrategikoko Ekimenen 

barruan sartutako beste plan sorta batean ere. 

 

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

Agindu honen xede diren proiektuak diruz laguntzeko zenbateko osoa 770.000 eurokoa izan da 

eta diru guztia esleitu da. 

29 eskabideri eman zaie diru-laguntza. 

Deialdi honek berriztapen-kate honen elkarloturak indartzen ditu, ezagutzarekin loturiko 

lankidetzaren sustapenean eta hezkuntzaren, enpresaren, ikerkuntzaren eta berriztapenaren 

arteko loturen indartzean oinarritutako bikaintasun-lorpenaren eta espezializazio adimentsuaren 

aldeko bultzadatik, kate horren garapenerako baldintza orokorren hobekuntzara, adibidez, 

elkarlotura hauen finantziazio, inbertsio eta sustapenerako politiken berformulazioaren bitartez. 
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1.- Izenburua  

Lanbide Heziketako IV. Euskal Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-

ildoak garapenerako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-

laguntzen deialdia egiteko dena, 2016-2017 ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal 

Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-ildoak gara ditzaten. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen helburua: 2016-2017 ikasturtean Lanbide-Heziketako heziketa-zikloak ematen 

dituzten itunpeko ikastetxeetan Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean zehaztutako estrategiari 

jarraitzen dioten berrikuntzaren eta etengabeko hobekuntzaren arloko jarduera egiten dituzten 

irakasleak erabat edo partez liberatu ahal izateko finantzabideak eskaintzea. 

Diruz lagundutako ekintzak: Deialdi honetan Lanbide Heziketako IV. Euskal Plana ezartzeko 

lehentasunezkotzat jotako helburuak lortzeko eta Lanbide Heziketako Sailburuordetzak xede 

horrekin bultzatutako jarduerak. 

 

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

Deialdi honetako jarduerak diruz laguntzeko, guztira, 1.754.000 euro izan dira, eta 127 

eskabideri eman zaizkie 1.635.000 euroko diru-laguntza. 

Deialdi honen bitartez, ikastetxeek honako hau lortu dute: 

 Irakasleriaren prestakuntza indartzea. Honek ekarri du irakasleriaren gaitasun maila 

hobetzea eta gero eta ingurune espezializatu eta konplexuagoetan ikaskuntza-metodo 

eta gaitasun berrien garapena ikasleriaren espezializazio- eta kualifikazio-maila 

hobetuz eta horren ondorioz, lanerako aukerak gehituz. 

 Lanbide-heziketaren partaidetza eta elkarlana enpresetan, bereziki ETE-etan, 

suspertzea, batez ere, ingurune konplexuetan eta suspertzen ari diren sektoreetan 

giza-kapitalen eta berriztapen aplikatuaren bitartez sortutako lankidetza suspertuz. 
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1.- Izenburua  

Lanbide-heziketako itunpeko heziketa-zikloak eskaintzen dituzten ikastetxe pribatuen 

ekipamendurako dirulaguntzak  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko abenduaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia 

egiten baita Lanbide Heziketako itunpeko heziketa-zikloak eskaintzen dituzten ikastetxe 

pribatuen ekipamendua erosteko 2016-2017ko ikasturteko diru-laguntzetarako. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen helburua: Behar den eta eguneratuta dagoen ekipamenduaren erosketa 

finantzatzea, curriculum-garapenean ikaskuntzarako metodo eta baliabide berritzaileak 

ezartzeko eta enplegurako prestakuntza-programak eta Informatika eta komunikazioak 

deritzon lanbide-arloko heziketa-zikloetako lanbide-espezializaziorako programak hedatzeko, 

industria-arloko heziketa-zikloez gain, oso garapen teknologiko aurreratua izaten baitute 

ekoizpen-sektorearen egungo garapenean.Industria-arloko heziketa-zikloez gain, 

informatikako eta komunikazioetako lanbide-arloen ekipamendua eguneratzea.  

 

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

Agindu honen xede diren proiektuak diruz laguntzeko zenbateko osoa 776.314eurokoa izan da. 

Zehaztuta helburuen lorpen-maila ebaluatzeko adierazleak honako hauek dira:  

 Ikastetxe pribatu-kopuru osoari dagokionez, ekipamendua eguneratzeko diru-

laguntzetarako deialdian parte hartu duten ikastetxeen ehunekoa. Magnitudea: %80. 

Lortutako baloreak: %97,12 (33 34ren). 

 Eskabide-kopuru osoari dagokionez, diru-laguntza lortzen duten ikastetxe pribatuen 

ehunekoa. Magnitudea: %90. Lortutako baloreak: %100. 

 Diru-laguntza honen bidez erositako ekipamendua erabiltzen duten lanbide-familia 

araberako talde-kopurua. Magnitudea: 216. Lortutako baloreak: 309. 

 Diru-laguntza honen bidez erositako ekipamendua erabiltzen duten heziketa zikloetan 

matrikulatutako ikasle-kopurua. Magnitudea: 2596. Lortutako baloreak: 5753. 

 Diru-laguntza honen bidez erositako ekipamendua erabiltzen duten enplegurako 

Lanbide-Heziketako prestakuntza-ekintzen kopurua: Magnitudea 26. Lortutako behin-

behineko baloreak: 1242. 

33 eskabideri eman zaie diru-laguntza. 

Deialdi honen bitartez, berriztapen- eta ekintzailetza-jarduerak indartu dira, espezializazio- 

adimentsuan eta berriztapen-.aplikatuan oinarritutako ikaskuntza-eredu berrien ezarpenei 
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bultzada berri bat eman zaie, eta Lanbide-Heziketako eredu berriaren garapenean jauzi 

kualitatiboa eman da. Era berean, ikaskuntza-metodo berri horren ezarpenak Hezkuntza-

eskaintzaren motan eta kalitatean eragin zuzena izan du, eskaintza hau etengabeko bilakaeran 

dagoen ekoizpen-sektore baten beharrizanekin egokiago ezkonduz. 
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1.- Izenburua 

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programako laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 19koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

Sailburuarena. Honen bidez, 2016-2017 ikasturtean doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko 

Doktoratu Aurreko Programako laguntza berriak eta laguntza-berritzeak erregulatzen dira, eta 

laguntza horien deialdia egiten da. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da ikertzaileen prestakuntza sustatzea, doktorego-programa baten 

bidez, doktore-titulua lor dezaten eta kalitatezko zientzia-ikerketari lotutako gaitasunak eta 

trebetasunak eskura ditzaten. 

Deialdiaren bidez, laguntza berriak emango dira 2016-2017 ikasturterako, eta 2015-2016 

ikasturterako emandakoak berrituko. 

 

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

Programaren guztizko zenbatekoa 9.020.835 euro da. 

2.016. urterako helburua 440 beka ematea zen (100 berri eta 340 berriztapen). 

Aurkeztutako beken eskaeren kopurua eta esleitutakoenak hauek dira: 

 

Eskaera berriak 374 

Esleitutako bekak 100 

Berriztapenen eskaerak 314 

Berriztapenak 312 

Bekak guztira (berriak+berriztapenak) 412 

 

Programa honek, Euskadin ikertzen duten pertsonen zenbatekoa elikatzen du etengabe; 

zenbateko hau, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren lehia neurtzeko 

adierazle estrategikoa baita. 
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1.- Izenburua 

Doktoreak diren ikertzaileentzako doktoretza-ondoko hobekuntza-programarako laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako Sailburuarena, 

2016-2017 ikasturterako Hobekuntza gauzatzen ari diren Ikertzaile Doktoreentzako doktoretza-

ondoko Programarako laguntzak berritzea eta laguntza berriak ematea arautu eta horietarako dei 

egiten duena 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen bidez, EAEko ezarpen-zentroetan hobekuntza gauzatzen ari diren eta 2016-2017 

ikasturtean atzerrira joango diren ikertzaile doktoreentzako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia 

ezarri nahi da. Deialdiaren bidez, laguntza berriak emango dira, eta 2015-2016 ikasturterako 

emandakoak berrituko.  

Programaren xedea ikertzaile doktoreen hobekuntza sustatzea da. 

 

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

Programaren zenbateko osoa 2.816.500€ da. 

2016rako helburua 75 beka ematea zen (23 berri eta 52 berriztapen). Aurkeztutako beken eskaeren 

kopurua eta esleitutakoenak hauek dira: 

 

Eskaera berriak 92 

Esleitutako bekak 25 

Berriztapenen eskaerak 50 

Berriztapenak 47 

Bekak guztira (berriak+berriztapenak) 72 

 

Programa honen bitartez, doktoreak diren ikertzaileen internazionalizazioa eta Euskadiko 

unibertsitateetara eta bikaintasun zentroetara itzultzea bultzatu nahi da. 

Atzerrian dagoen bitartean, bi urtez, ikertzaileak, orokorrean, bere arloan puntako zentro baten 

ikertzeko aukera izango du, ezagutza, teknika eta kontaktu berriak lortuz. Lorpen berri guzti hauek, 

Euskadiko unibertsitate edo ikerketa zentroan erabili edo martxan jarri ahal izango ditu laguntzaren 

hirugarren urtean, hona bueltatzen denean. 

Internazionalizazioa erabilgarritasun handiko balio erantsi bat da Euskadiko harrerako ikerketa 

taldeentzat, hain zuzen ere, talde hauek, ikertzaileak atzerrian lortutako ezagutza berrien onura izango 

dutelako. 
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1.- Izenburua 

Ikertzaileak prestatzeko doktoretza-aurreko programako bekak aplikatzeko zentroez 

bestelakoetan egonaldiak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaaren 1ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

Sailburuarena, ikertzaileak prestatzeko doktoretza-aurreko programako bekak aplikatzeko 

zentroez bestelakoetan egonaldietarako dei egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Beka aplikatzen den zentroetan ez, beste batzuetan doktoretza-aurreko egonaldiak egiteko dei 

egitea prestatzen ari diren ikertzaileei. Egonaldi horien helburua izango da ikertzaileak zientzia- 

eta teknika-ikerketan hobeto prestatzea, eta horretarako laborategi edo ikerketa-zentroetan 

ikerketa-lanak egitea, ikerketa-proiektuari aplikatzeko teknika berriak ikastea, bibliografia- eta 

ikerketa-fondoetan kontsultatzea eta beste edozein ikerketa jarduera egitea esku artean duen 

tesi-proiektuaren testuinguruan, ikertzailearen zientzia- eta teknika-prestakuntza hobetzeko eta 

tesiaren garapena bultzatzeko, eta nazioarteko doktoretza errazago ateratzeko. 

 

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

2016rako ezarritako helburua 65 diru-laguntza ematea zen. 

Hurrengo taula honek 2016ko doktoretza-aurreko egonaldiak egiteko deialdiraren diru-laguntza 

jarduera laburbiltzen du:  

 

Eskabideak Emandakoak Uko egindakoak Esleitutako diru-
laguntza 

93 87 2 263.425 euro 

 

Egonaldiak egiteko herrialde nagusiak honakoak: AEB, Erresuma Batua, Kanada, Frantzia, 

Italia,Suitza, Belgika, Alemania, Herbehereak, eta Austarlia. 
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1.- Izenburua 

Kongresuak eta zientzia-bilerak egiteko laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 15ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura eta 

Ikerketako Sailburuarena, 2016ko lehenengo seihilekoan kongresuak eta zientzia-bilerak 

egiteko laguntzetarako deia egiten duena. (EHAA 2015/12/31). 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 24koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

Sailburuarena, bigarren seihilabetekoan kongresuak eta zientzia-bilerak egiteko laguntzetarako 

deia egiten duena. (EHAA 2016/05/30). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Bi agindu hauen helburua da diru-laguntzak arautzea eta dei egitea, zientzia-ikerketaren 

eremuan kongresuak eta bilerak antolatzeko Euskal Autonomia Erkidegoan, beti ere, 2016ko bi 

sehilabetekoen zehar aurrera eramango diren jarduerak. 

Hezkuntza Sailaren iritziz, ideia eta ezagupen zientifiko eta teknologiko aurreratuenak 

trukatzeko eta zabaltzeko ez ezik, baita Euskadiko zientzia arloaren ikuspegi orokorra izateko 

ere tresna egokiak dira Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren kongresuak. Horregatik uste 

du interes handikoa dela Euskal Autonomia Erkidegoan horrelako jarduerak egiten laguntzea 

eta, batez ere, horien kalitate zientifikoa eta arrakasta bultzatzea, Espainiako eta atzerriko ospe 

handiko ikertzaile eta irakasleen partaidetzaren bitartez. 

 

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

Guztira emandako diru-laguntzak 83 izan dira, aldez aurretik aurreikusitakoa baino gehiago (75 

aurreikusi ziren): 

 

 Lehen seihilekoan Bigarren seihilekoan Guztira 

Eskabideak 45 53 98 

Emandakoak 42 41 83 

Ukatutakoak 3 12 15 

 

Guztira, 2016an, 483.883 euro eman ziren. 

 

 

Jardueraren izaerari begiratuz eskaerak hauek izan ziren: 

 



 
 
 
 

 

54 

 

 

Nazioarteakoak Nazionalak Guztira 

Kongresuak 14 59 73 

Bilerak 10 45 55 

Guztira 24 104 128 

 

Kontuan harturik horrelako jarduereetan izaten den parte-hartzea eta bertaratuen jatorria, 

programaren eragina handia da. Deialdi hauetako jardunaldietarako bertaratze-kopurua 5.000 

pertsonatik gorakoa izatea aurreikusten da. 
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1.- Izenburua 

Ikertzaile doktoreentzako mugikortasun programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 15ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

Sailburuarena, Ikertzaile doktoreentzako Mugikortasun Programarako deialdia egiten duena. 

(EHAA 2015/12/21). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Norgehiagoka-erregimenean, dedikazio esklusiboarekin, honen helburua ikerketa-zentroetan 

egonaldiak egitea da; batetik, I+G+B zentro eta erakundeetako ikertzaileen eta unibertsitateko 

irakasleen mugikortasun geografikoa bultzatzeko, eta, bestetik, ikertzaile-taldeen lehiakortasuna 

eta gaitasunak hobetzeko. 

Egonaldian zehar, ikertzaileek ikerketa-proiektu bat garatu beharko dute, zeina talde 

hartzailearen lan-ildoan integraturik dagoen; edo, bestela, goi-mailako lortura eta elkartrukeak 

ezartzera bideratutako jarduerak burutu beharko dituzte.. 

 

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

34 eskabide egon ziren eta horietatik 30ek lortu dute diru-laguntza, finkatutako adierazlea (15) 

baino kopuru handiagoa. Deialdirako 220.000 euro jarri ziren, eta 219.105 euro eman ziren.  

Ikertzaile doktoreen formazioa, hobekuntza, eta euren jarduna nazioarteratze aldera burutzen 

den programa da. Egonaldi hauek hobekuntza atzerriko ikerketa taldeekin harremanak 

sendotu, ikerketa-sareak sortu, ikerketa-lerro berriak lortu, eta artikulu zientifikoak argitaratzea 

dute helburu. 
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1.- Izenburua 

Oinarrizko edo/ta aplikatutako ikerketa proiektuak eta lankidetzazko proiektuak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 31koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailbu-

ruarena, 2016-2018 aldian egin beharreko Oinarrizko Ikerketako eta/edo Ikerketa Aplikatuko 

proiektuak egiteko laguntzak deitzekoa. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua: Ondoren azaltzen diren modalitateetan, ikerketa-proiektuetarako diru laguntzak 

ematea:  

 Erakunde bakarreko ikertzaile-taldeen proiektuak. 

 Proiektu berean, erakunde desberdinetako ikertzaile-taldeek parte hartzen 

duteneko lankidetza-proiektuak.  

Onuradunak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen entitate-mota hauek: 

 Oinarrizko Ikerketa- eta Bikaintasundun Zentroak. 

 Zentroak, Departamenduak, Sekzioak, Institutuak eta Unibertsitateetako beste 

Ikerketa-Unitate batzuek., UPV/EHUkoak izan ezik. 

 

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

Esleitatuko diru-laguntzak 688.000 eurokoa izan da (aurreikusitako kopurua), eta 12 proiektu 

(guztiak bakarrean) finantziatu dira 12 entitateei. Aurreko bi deialdian kontuan hartuta, guztira 

49 entitate finantziatu dira, aurreikusitako adierazlea 35 entitatekoa izanda. 
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1.- Izenburua 

Unibertsitate-enpresa proiektuak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 31koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargura Ikerketa 

eta Berrikuntza Teknologikorako laguntzak emateko deialdia egiten duena (2016-2017). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua: Produkzio-enpresentzako onuragarriak diren aplikatutako eta teknologia-ikerketa 

proiektuetarako diru- laguntzak ematea. Unibertsitate-ikertzaileek eta Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzarako Euskal Sareko ikertzaileek parte hartu behar dute enpresetako I+G unitateekin 

batera. Agente horiek gizartean, industrian edota teknologian aplikazioa duten gaiak jorratuko 

dituzte. 

Dirulaguntzaren baldintzak:  

- Enpresa partehartzaileek proiektuaren zenbateko %10a finantzatu beharko dute 

eskudirutan. 

- Unibertsitate onuradunak eta enpresak lankidetza-hitzarmena sinatuko dute.  

- Enpresako ikertzaile bat gutxienez partaide izango da Ikerketa-taldean. 

 

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

Deialdiaren aurrekontua 283.578 eurokoa izan da. 

4 proiektu jaso zuten laguntza; guztira 11 dira indarrean daudenak, aurreko deialdian 

emandakoak kontuan hartuta. Programaren ebaluaketarako zehaztu zen adierazlea 10 diru-

laguntza ematea zen. 
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1.- Izenburua 

Ekipamendu zientifikoa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 31koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

Sailburuarena, ekipamendu zientifikoa eskuratzeko laguntzak emateko 2016eko deialdia 

egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua: Deialdiaren xedea 18.001 eta 240.000 euro arteko kostua duen (BEZik gabe) 

ekipamendu zientifikoa erosteko diru-laguntzak ematea da. 

 

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

Deialdiaren aurrekontua 300.000 eurokoa izan da. 

6 proiektu jaso zuten 204.785,77 euroko diru-laguntza; programaren ebaluaketarako zehaztu 

zen adierazlea 8 diru-laguntza ematea zen. 
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1.- Izenburua  

Euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko diru-

laguntzetarako deialdia 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko azaroaren 10ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko diru-

laguntzetarako deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko laguntza 

ekonomikoetarako deialdia egitea eta oinarriak ezartzea da agindu honen xedea (talde horiek, 

betiere, ondoko arloetako ikerketa-programak garatzen badituzte: Arteak eta Humanitateak, 

Zientziak, Osasun Zientziak, Gizarte eta Lege Zientziak, eta Ingeniaritza eta Arkitektura). 

Hori guztia, oinarrizko finantzaketa bermatzeko, honako hauek lor daitezen: ikerketa-jarduerak 

sustatu eta erraztea; eta kalitate zientifikoa, inpaktu soziala eta nazioarteko ikusgarritasuna 

areagotzea, hain justu ere, EAEn egoitza duten unibertsitateetako departamentu eta 

institutuetako taldeek egindako ikerketei dagokienez. 

Diru-laguntzak sei urterako (2016-2021) edo hiru urterako (2016-2018) izango dira. 

 

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

Programaren guztizko zenbatekoa 26.750.000 eurokoa da. 

180 ikerketa taldeei dagozkien 217 dirulaguntza eskaerak jaso dira; diru-laguntza 86ri eman 

zitzaien. 

Euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen gaineko jardueraren helburuak bi adierazle 

ditu proposamenen kalitatea neurtzeko orduan:  

a) diruz lagundutako A taldeen ehunekoa diruz lagundutako guztien % 45etik gorakoa 

izatea. 

b) laguntzarik jaso ez dutenen ehunekoa % 25etik beherakoa izatea.  

2016an, diruz lagundutako guztiak “A” motako taldeak dira; beraz A adierazlea %100era 

iristen da. Halaber, laguntzarik jaso ez zutenak aurreikusitakoa baino askoz altuagoa izan da. 
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1.- Izenburua 

Euskadi ikerketa saria 

 

2.- Araua 

221/2015 Dekretua, abenduaren 1ekoa, Ikerkuntzarako Euskadi Saria arautzen duena, jarduera 

zientifikoa sustatzeko asmoz. eta Gizarte Zientzien eta Humanitateen modalitateko 2015eko 

deialdia egiten du. (EHAA 2015/12/04). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskadi Ikerketa Saria jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz egiten da. Euskal Autonomia 

Erkidegoko eta Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko ikertzaileek eta talde kualifikatuek egiten 

dituzten ahaleginak sustatzea eta bultzatzea oso garrantzitsua baita, horien lanak oso eragin 

positiboa izan baitu Euskadin. 

 

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

2015eko Euskadi Ikerketa Sarira, Gizarte Zientzia eta Humanitate modalitatean, 15 hautagai 

aurkeztu ziren. 

Epaimahaikideak honakoak izan ziren: Teresa Cabré, Andreu Mas-Colell, Javier López Facal, 

Jean Michel Uhaldeborde y María de Corral (Presidenta). 

Saritua Manuel Carreiras Valiña jauna izan zen,(2016/05/10eko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza 

Politika eta Kultura Sailburuarena).  

Ebaluaketa egiteko markatutako adierazlea zen saria bera ematea.  

Dekretuan ezarritakoari jarraituz, sariaren kopuru gordina 40.000 eurokoa izan zen. 
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1.-  Izenburua 

Glasgowko Unibertsitatean ikertzaile bisitari izateko diru-laguntzaren deialdia (Basque 

Visiting Fellow Programa) 

 

2.-  Araua 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Glasgowko Unibertsitatearen 

arteko lankidetza-hitzarmena, Basque Visiting Fellow Programa garatzeko (2016/02/18). 

Agindua, 2016ko maiatzaren 3koa, 2016/05/9ko EHAA, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta 

Kulturako sailburuarena, Glasgowko Unibertsitatean ikertzaile bisitari izateko laguntzaren 

deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen helburua da diru–laguntza emateko oinarriak ezartzea eta prozedura arautzea, 

2016/2017 ikasturtean Glasgowko Unibertsitateko Kultur Politika Ikertzeko Zentroan ikertzaile 

bisitari gisa aritzeko egonaldiak finantzatze aldera. 

Ikertzaile bisitariak gauza ditzakeen diziplinek kultura, komunikazioa eta komunikabideak 

hartzen dituzte barne. 

 

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

Diru-laguntza, 2016ko ekaina 17ko Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuordearen Ebazpenaren 

bidez esleitu zen. 

Guztira lau hautagai aurkeztu ziren eta Miren Manías izan zen onuraduna, hamar hilabeterako 

2016-17ko epealdian. 

Emandako dirulaguntza 39.936 eurokoa izan zen. 
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1.- Izenburua 

Beka orokorrak, elbarrituentzako bekak eta bikaintasun akademikoko bekak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko uztailaren 27koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, deialdia egiten duena 2015-2016 ikasturtean unibertsitateko eta goi-mailako 

ikasketak egiteko diru-laguntzetarako, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-

gastuak ordaintzeko diru-laguntzetarako eta etekin handiko unibertsitate-ikasleak aintzatesteko 

eta saritzeko bikaintasun akademikoko beketarako (2015eko uztailaren 30eko 143. EHAA). 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

deialdia egiten duena 2016–2017 ikasturtean unibertsitateko eta goi-mailako ikasketak egiteko 

diru-laguntzetarako, mugitzeko zailtasun bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko 

diru-laguntzetarako eta etekin handiko unibertsitate-ikasleak aintzatesteko eta saritzeko 

bikaintasun akademikoko beketarako (2016ko uztailaren 13ko 133. EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

 Beka orokorrak: Administrazio-egoitza Euskadin duten eta unibertsitate-ikasketak 

(unibertsitate-masterrak barne) eta unibertsitatekoak ez diren goi ikasketak autonomia-

erkidego honetan edo estatuko beste edozeinetan egiten dituzten ikasleei zuzendutako 

ikasketetarako laguntzen unibertsitate-beken deialdia. Helburua da aukera-berdintasuna 

bermatzea unibertsitate-irakaskuntzara sartzeko, eskatzaileen errentaren eta egoeraren 

araberako zenbait laguntza-sistemaren bidez. Deialdiak beka eskuratzeko zenbait 

baldintza ekonomiko –errentari eta familia-ondareari dagokienez– eta akademiko ezartzen 

ditu. 

 Elbarrituentzako bekak: Bestalde, ezgaitasunen bat duten unibertsitate-ikasleentzako 

garraio-laguntzaren bidez, helburua da unibertsitatera ezgaitasunen bat duten pertsonek 

berdintasunezko baldintzetan sartzea, garraio egokituaren kostu handia eragozpen 

erantsia izan gabe. Ezgaitasunen bat duten unibertsitate-ikasleentzako garraiorako 

laguntza eskuratzeko, mugikortasun urriko gutxieneko ehunekoa egiaztatu behar da, Foru 

Aldundiak ziurtatuta. 

 Bikaintasun akademikoko bekak: Graduko ikasketak egiteko Autonomia Erkidego honen 

edo Estatuko gainontzeko lurraldeen eremuan kokatutako unibertsitateetan matrikulatuta 

dauden errendimendu akademikoko handiko ikasleentzako bekak; ikasle hauek 

unibertsitate –beka orokorraren onuradunak izan behar dute. 
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4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

- Beka orokorra: 2015-2016 ikasturterako laguntzen deialdiaren azken emaitzak hauek dira: 

Aurkeztutako eskaeren kop.: 18.134 

Emandako beka-kopurua: 11.513 

Ukatutako eskaeren kopurua:  6.621 

Laguntza-kopurua, emandako beka-osagaien arabera: 

Irakaskuntza-zerbitzuen prezio publikoak (matrikula)  11.470 

Material didaktikorako laguntza 11.304 

Hiriarteko garraioa laguntza 4.687 

Egoitzarako laguntza 2.745 

Ezohiko laguntza 176 

Probetxu akademiko laguntza 4.283 

 
Deialdi honen bidez, administrazio-egoitza autonomia-erkidegoan duten eta baliabide 

ekonomiko gutxi dituzten herritarrek unibertsitate-hezkuntzara sartzeko aukera dute, betiere, 

onura akademiko jakina eskuratzen dutenean. 

 
- Elbarrituentzako bekak: Ezgaitasunen bat duten ikasleentzako 2015-2016 ikasturterako 

garraiorako laguntzen azken emaitzak hauek dira: 

Aurkeztutako eskaeren kop.:  12 

Emandako eskaeren kop.:  11 

Ukatutako eskaeren kop.: 1 

 
Erabilgarritasuna eta gizartean duten eragina: 

Ezgaitasunen bat duten euskal unibertsitate-ikasleei EAEko unibertsitate-zentrora joan-etorriak 

egiteko garraio-aukera errazten die; horrela, garraio egokituaren gainkostua ez da goi-mailako 

ikasketak egiteko eragozpen. 

 
- Bikaintasun akademikoko bekak: norgehiagokako deialdi bat da. 120 beka deitu ziren 2015-

2016ko ikasturterako eta guztizko zenbatekoa 120.000 eurokoa izan zen. Datu globalak 

Aurkeztutako eskaeren kop.:  1.272 

Emandako eskaeren kop.:  120 

Ukatutako eskaeren kop.: 1.152 

 
Unibertsitate-ikasleen ikasketetan eta ikerketa-lanetan bikaintasuna sustatzea, errendimendu 

akademikoa sarituz, du deialdi honek helburu. 

 
2015-2016 ikasaturterako 2016 urtean ordaindutako zenbatekoa Deialdiaren zenbatekoarekin 

bat dator, 26.000.000 euro.  
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1.- Izenburua 

Nazioarteko unibertsitate mugikortasunerako bekak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko azaroaren 17koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eta 2015-2016 ikasturtean ikasleen 

nazioarte mailako mugikortasuneko programak dituzten unibertsitateentzako eta goi-mailako 

arte eta kirol irakaskuntzen ikastetxeentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena (2015eko 

azaroaren 26ko 226. EHAA). 

AGINDUA, 2016ko azaroaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Euskal Autonomia Erkidegoan egon eta 2016-2017 ikasturtean ikasleen nazioarte mailako 

mugikortasuneko programak dituzten unibertsitateetarako, goi-mailako arte eta kirol irakaskun-

tzen ikastetxeetarako eta beste zenbait erakundetarako diru-laguntzen deialdia egiten duena 

(2016ko azaroaren 10eko 226. EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako eta 2015-2016 ikasturtean ikasleen nazioarte mailako 

mugikortasuneko programak dituzten unibertsitateentzako eta goi-mailako arte eta kirol 

irakaskuntzen ikastetxeentzako diru-laguntzen deialdia. 

 
Deialdiaren helburua da ikasleei unibertsitate-mugikortasuneko programetara sartzeko 

erraztasunak ematea eta, horretarako, programa horietan jarduteko egon daitezkeen eragozpen 

ekonomikoak arintzea. 

 

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

2015-2016 Deialdia: 

 Aurkeztutako eskaeren kop.:6 

 Emandako eskaeren kop.: 6 

 Diru-laguntza emandako mugikortasun kop.: 1.559 

 
2015-2016 ikasaturterako 2016 urtean ordaindutako zenbatekoa Deialdiaren zenbatekoarekin 

bat dator, 1.072.000 euro. 
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1.- Izenburua 

Ikasiker lankidetza bekak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 8koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Ikasiker lankidetza-bekak deitzen dituena 2016ko irailaren 1etik 2017ko abuztuaren 31ra bitar-

teko aldirako. (2016ko uztailaren 13ko 133. EHAA). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Ikasiker lankidetza beken Deialdia administrazio-egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten 

unibertsitate-ikasleentzat, ikasketak egiten dituzten bitartean, lankidetzan aritu ahal izan 

daitezen Eusko Jaurlaritzak errekonozitutako ikertalde eta zentroetan, hain zuzen ere, Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko agente gisa kreditatutakoetan, deialdiaren 

oinarriei jarraikiz. bi modalitateetan:  

 A modalitatea (ikasturtean zehar, 2016ko irailetik 2017ko ekainera): 120 beka. 

 B modalitatea (udan, 2017ko uztailetik abuztura): 40 beka. 

 

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

A modalitatearen zenbatekoa 172.500 eurokoa izan da, deialdian agertzen den baino 

gutxiagoa, 300.000 eurokoa. 109 eskaera aurkeztu dira eta 69 beka eman dira. 

B modalitatearen aurrekontua 20.000 eurokoa izan da, eta ebatzitako kopurua 5.500 eurokoa 

izan da. 12 eskaera aurkeztu dira eta 11 beka eman dira. 

 

 


