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1.- Izenburua 

Kultura Ondarea Saria 2016 urterako 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015ko azaroaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016. urterako «Kultura Ondarea» Saria iragarri eta arautzeko dena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Sari-deialdi honen xedea da Euskal Kultura Ondarearen ezagutza zabaltzea. Euskal Autonomia 

Erkidegoko, 2016-2017ko ikasturteko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta 

laugarren mailetako, Batxilergoko Lehenengo Mailako eta Lanbide Heziketako Erdi Mailako 

Heziketa Zikloetako lehenengo mailako ikasleak dira Sariaren jasotzaileak. 

 

Sari honen bitartez ikasleen arteko talde-lana sustatuko da (zentroetako irakasleek zuzenduko 

dutena), baita sare sozialetan Kultura Ondarearen ezagutza zabaltzea ere 

(www.kulturaondarea.euskadi.eus Sariaren web-orriak sare horiei euskarri eman nahi die). 

 

«Kultura Ondarea» Sariaren helburua da ekimena, berrikuntza, ekintzailetza-gaitasuna, sormena 

eta gizarte-garapena bultzatzea hezkuntza-alorreko eremu guztietan, Euskal Kultura Ondare 

materialaren zein ez-materialaren forma guztiak ezagutuz eta horiei balioa emanez. 

 

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

Nabarmendu beharra dago aurreko ekitalditik hona %51 bideo gehiago eta %23 ikastetxe parte-

hartzaile gehiago egon direla. Guztira Euskadi osoko bigarren hezkuntzako 32 ikasteetxetatik 92 

bideo aurkeztu dira: 

 

 ARABA BIZKAIA GIPUZKOA Guztira 

Bideo kopurua 19 66 7 92 

Ikastetxe kopurua 7 19 6 32 

 

Horietatik guztietatik Balorazio Batzordeak erabaki zuen saria ematea -7 eguneko bidai bat 

Irlandara- hiru bideori. 
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1.- Izenburua 

Euskal Kultura Ondarea ikertzeko laguntza-programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko irailaren 5ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016-2017 epean euskal kultura-ondarearen babesaren arloari aplikatutako ikerketa-lanak egiteko 

diru-laguntzen deialdia egitekoa. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua da 2016 eta 2017 artean urte anitzeko garapena duten eta hauei buruzko ikerketa-

proiektuak diruz laguntzea: elementu material eta/edo ez materialak, berauen identifikazioa eta, 

hala dagokionean, euskal kultura-ondarearen zati bezala berrezagutze formala eta babes juridikoa 

ahalbidetzen duten balioak dituztenak. Laguntza hauek jaso ahal izateko nahitaezko baldintza da 

proiektu hauek ikerketa basikoaz haratago doan helburua izatea, modu horretan horien emaitza 

potentzialak ikertzen den kultura-ondareari aplikatu ahal daitezen. Baldintza hori justifikatzeko 

dugu ikerketa basikoak jada badauzkalako jaurlaritza honen doktoretza aurreko eta ondorengo 

beka eta laguntzen deialdiak, eta gainera Foru Aldundiek urtero dituzte kultura-ondarearen, batez 

ere arkeologikoaren, ikerketa basikorako berariazko diru-laguntza programak. 

 

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

Aurrekontu-programaren magnitudeei dagokionez, ekitalde honetan eman diren laguntzen 

zerrenda ikusi ondoren pentsatzen dugu hasierako perspektibak gainditu direla, 27 proiektu 

aurkeztu direlako, zeintzuetatik soilik 10 diruz lagundu ahal izan baitira, hau da, %40 baino zerbait 

gehiago. 
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1.- Izenburua 

Museoentzako eta bildumentzako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

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

museoentzako eta bildumentzako 2016ko diru-laguntzak emateko modua arautzen eta deialdia 

egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza hauen bidez, jarduera-ildo estrategiko hauetan eragina izango duten proiektuak egin 

daitezen bultzatu nahi da: 

a) Bilduma kudeatzea eta hari buruz jakiteko modua hobetzea. 

b) Erakusketa iraunkorrak hobetzea eta aldi baterako erakusketak antolatzea. 

c) Funtzio hezitzailea, ludikoa eta kulturla sustatzea beren jardun-eremuan 

d) Beren jarduera-eremuarekin zerikusia duen ezaguera sortzea eta hedatzea 

e) Kudeaketa hobetzea eta berrikuntza sustatzea. 

 

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

Araututako diru-laguntzak lortze aldera, 49 proiektu aurkeztu ziren 2016ko deialdian, haietatik 6k 

ez zuten deialdian ezarritako baldintzak betetzen eta, beraz, Euskadiko Museo eta Bildumen 

Erregistroan inskribatuta dauden 25 entitateek bultzatutako 43 proiektu onartu ziren balorazioa 

egiteko. Diruz lagundutako proiektuak 38 izan ziren, hortaz, kopuru hori Aurrekontu Orokorren 

memoria ekonomikoan aurreikusitako magnitudea (43) baino txikiagoa izan da.  

Emandako diru-laguntzen diru-kopurua guztira 600.000 euro izan zen eta aurreikusitako 

adierazleei erreparatuz honela banatu zen: 

 

Proiektuak Emandakoa Magnitudea* 

1. Bilduma kudeatzea eta hari buruz jakiteko modua 
hobetzea. 

139.506 12 9 

2. Erakusketa iraunkorrak hobetzea eta aldi baterako 
erakusketak antolatzea  

186.114 12 13 

3. Funtzio hezitzailea, ludikoa eta kulturla sustatzea 
beren jardun-eremuan 

235.384 14 3 

4.Beren jarduera-eremuarekin zerikusia duen ezaguera 
sortzea eta hedatzea 

21.782 3 1 

5. Kudeaketa hobetzea eta berrikuntza sustatzea 17.214 2 2 

GUZTIRA 600.000 43 38 

 

*Magnitudea: Aurrekontu-programakoa / Lortutakoa 
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Diru-laguntzak eskatzen dituzten museo eta bilduma gehienak tamaina txikia eta ertaineko 

entitateak dira, Euskadiko esparruan banatzen direnak. Gainera, entitate horiek beraien inguruko 

komunitatean aritzen diren beste kultura, gizarte- eta ekonomia ekintzaileen partehartzea lortzeko 

xedearekin lan egiten dute, museo eta bildumen funtsak osatzen duten ondare materiala eta 

immateriala hedatzeko jarduerak bultzatuz eta, aldi berean, beraien kultura balioak berreskuratzen 

eta babesten lagunduz. 
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1.- Izenburua 

Toki-erakundeei beren artxibo sistema jartzeko edota sendotzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 30ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

toki-erakundeei beren artxibo sistema jartzeko edota sendotzeko dirulaguntzak emateko modua 

arautu eta horretarako 2016. ekitaldirako deia egiten duena (EHAA, 130. zk., 2016-07-08). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Dirulaguntza deialdiaren helburuak dira, besteak beste, ondoko jarduerak bultzatzea: 

a) Artxibo-zerbitzuak abian jartzea, antolatzea (artxiboko dokumentuak sailkatu, ordenatu eta 

deskribatzea) edota mantentzea. 

b) Deskribatzeko tresnak sortzea edo hobetzea. 

c) Dokumentu-funtsak baloratzea eta aukeratzea. 

d) Kultura-zabalkunderako artxibo-jarduerak bultzatzea. 

e) Mankomunatutako artxibo-zerbitzuei eustea. 

f) Artxibo-dokumentuak, artxibo-funtsak eta dokumentu-bildumak digitalizatzeko jarduerak 

burutzea. 

Azken finean, xede nagusia tokiko entitateetan (udalaz gain, udalek baino lurralde txikiagoa 

hartzen duten entitateak eta toki-izaera duten udalaz gaindiko entitateak) artxibo-zerbitzuak 

ezartzea eta horiek sendotzea litzateke, horrela toki-administrazioek artxibo-zerbitzu sendoak 

izanez gero, modu eraginkorragoan erantzun ahalko diote bai administrazio berari eta herritarren 

informazio eskaera eta premiei. 

 

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

Dirulaguntza aginduaren gehieneko kopurua 290.000 eurokoa izan da. 

2016an 90 erakunderen 99 eskaera jaso dira eta guztira 79 programa izan dira diruz 

lagundutakoak, halaber, laguntza 90 udalerritara heldu da. Iazkoarekin alderatuz ia %10eko igoera 

izan da, gero eta tokiko erakunde-mota gehiago dira proiektuak edota programak aurkeztera 

animatzen direnak.  

Behin proiektuak abian jarri eta gero, lortutako emaitzak oso onak dira: a) Toki-administrazioko 

erakundeen esku dagoen dokumentu-ondare aberatsa “betiko” antolatuta gelditzen da. b) Toki-

erakundeak dokumentu-ondareaz arduratzera eta sensibilizatzera animatzen dira. c) Dokumentu 

ondarea herritarren eskura jartzen da, eta EAHko webgunearen bidez (Dokuklik), munduko 

edozein txokotara zabaltzen da. 

Programen kopuruari dagokionez: 
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a) Artxibo-zerbitzuak abian jartzea, antolatzea edota sendotzea (40 programa) 

b) Dokumentu-funtsak baloratzea eta aukeratzea (3 programa) 

c) Artxibo-dokumentuak digitalizatzea (28 programa) 

d) Kultur zabalkunderako jarduerak (6 programa) 

e) Artxibo-zerbitzuak mantentzea, udalenak eta mankomunatuak (8 programa) 
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1.- Izenburua 

Publikoa ez den dokumentu-ondarea osatzen duten ondasunetan egitarauak burutzeko diru-

laguntzak 

 

2.- Araua 

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

publikoak ez diren artxiboak antolatu eta digitalizatzeko diru-laguntzak ezarri eta deialdia egiten 

duena 2016ko ekitaldirako. (EHAA, 185. zk., 2016-09-28). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburuei dagokionez, partikular, familia, erakunde, elkarte eta abarrekin lankidetzan aritzea haien 

jabegoko artxibo funtsak antolatzeko eta ondoren hedatzeko, batez ere Euskadiko Artxibo 

Historikoaren webgunearen bidez. Programa gehienen emaitza izaten da artxiboaren inbentarioa, 

horixe baita baliabide nagusia ondoren kontserbazio edota digitalizazio programak diseinatu ahal 

izateko. 

 

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

2016ko ekitaldirako aurrekontu orokorretan 170.000 euroko diru kopurua bideratu zen programa 

honetara, horrela 14 eskatzaileek 17 eskaera aurkeztu zituzten eta horietatik 15 proiektu diruz 

lagundu ahal izan ziren. 

 
Mota honetako programa baten arrakasta (kontuan izanda horrek dakarren inpaktua gizartean, eta 

jasotako eskaeren kopurua eta kalitatea) jarraitzean eta egonkortasunean datza. Helburua da 

artxibo jabe eta erakunde partikularrak (fundazio, sindikatu, elkarte, etab.) animatzea haien 

artxiboak zaintzera eta erabilgarri jartzera, gizarte osoaren mesedetan. Lortutako emaitzak oso 

pozgarriak direla iruditzen zaigu, egiten den inbertsioa kontuan hartuta. Lortutako emaitza batzuk 

hauxek dira: 1) Betiko antolatzen da jabe pribatuen esku dagoen ondare dokumental aberatsaren 

zati bat. 2) Ekimen pribatua sektore honetan inbertitzera animatzen da. 3) Sare publikoetan 

ondarearen alde oso esanguratsuak integratzen dira, eta herritarren esku jartzen. 4) Jaurlaritzaren 

ikerketa zerbitzua aberasten da Internet bidez, Dokuklik jada funtsezko erreferentzia bihurtu da 

Euskadiri buruzko edozein ikerketa egiteko orduan. 
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1.- Izenburua 

Irakurketa eta liburutegi publikoen zerbitzuen erabilera sustatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

Agindua, irakurketa sustatzeko eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean txertatuta dauden 

liburutegi publikoen zerbitzuak erabiltzeko diru-laguntzak arautzen dituena. (EHAA 125/2016 zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Haur eta gazteen artean irakurketa sustatzea eta garatzea, era berean eta liburutegi publikoen 

erabileraren sustapena eta garapena landuz. Horrekin batera, adin nagusiagoko herritarrak alde 

batera utzi gabe. 

 

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

Irakurketa eta liburutegi publikoen zerbitzuen erabilera sustatzeko diru-laguntzekin ahalbidetu da 

Euskadiko 154 udalerritan herritarrak –haur eta gazteak bereziki- liburutegietara hurbiltzeko era 

askotako jarduerak (ipuin kontalariak, literatur solasaldiak edo irakurketarekin lotutako tailerrak, 

besteak beste) burutzeko programak garatzea. Horrela, espero baino emaitza zertxobait hobeak 

lortu dira. 

 
Horrekin batera, aipatu antolatutako ekintzen emaitzak eta horiekin lortutako eragin soziala ona 

izan dela. Irakurketa sustatzea eta liburutegi zerbitzuak erabiltzea liburutegi publiko ororen 

egintzen ardatz dira. 
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1.- Izenburua 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta 

handitzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta handitzeko 

diru-laguntzak emateko modua arautzen duen Agindua. (EHAA, 125 zk. 2016/07/01). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarea osatzen duten liburutegi publikoak liburu-funtsez hornitzea. 

Sareko liburutegietako liburu-funtsak berritu eta handitzeak, liburutegietara informazio bila 

bertaratzen diren erabiltzaileen beharrak asebetetzea ahalbidetzen du. Irakurketarako materialen 

eskaintza erakargarriagoa bihurtzen da erabiltzaileentzat eta eragin zuzena du liburutegietako 

maileguen eta liburutegietako bazkide kopurua handitzean. 

 

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

Diru-laguntza deialdira 2 eskaera aurkeztu dira liburutegi sortu berrien sor funsak lortzeko eta 180 

liburutegiko funtsak berritzeko eta denak jaso zuten diru-laguntza. Horri esker, E.A.E.ko udal 

liburutegiek, beraien funts-katalogoak berritu eta aberastu egin dituzte, argitalpen berrienak 

erabiltzaileen eskura jarriz. Online sarean, 244.790 ale berri sartu ziren 2016. urtean eta EAEko 

liburutegi publikoetako mailegu kopurua mantentzea lortu da. Bestalde, liburutegi arteko maileguan 

igoera txiki bat antzeman da. 
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1.- Izenburua 

Teknologia berriak liburutegietan: Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietan 

teknologia berriak ezartzeko edo/eta garatzeko diru-laguntzak  

 

2.- Araua 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietan teknologia berriak ezartzeko edo/eta 

garatzeko diru-laguntzak emateko modua arautzen duen Agindua. (EHAA, 125 zk. 2016). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Udal liburutegi publikoetan informazioaren teknologiak ezartzeko eta garatzeko lagungarri izan 

daitezkeen jarduerak bultzatzea, kontuan izanik azpiegitura horien eginkizun funtsezkoena herritar 

orok ezagutza eta informazioa jasotzea dela. 

 

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

Diru-laguntza deialdira 114 eskaera aurkeztu ziren eta denak jaso zuten diru-laguntza. Horri esker, 

udal horien liburutegiek, beraien ekipamendu informatikoak berritu eta aberastu egin dituzte. 

Horrek eragin positiboa dauka bai liburuzainen eguneroko lanean baita herritarrei zuzendutako 

Liburutegi zerbitzuetan ere. Eskanerrak, ereaderrak, portatilak edo haririk gabeko irakurgailuak 

erostea posible da hainbeste liburutegitan agindu honi esker. 
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1.- Izenburua 

Musika 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko maiatzaren 24koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, 

musika jarduera profesionaletarako diru-laguntzak emateko modua arautzen duena (EHAA 111 zk, 

2016ko ekainaren 13an). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez, Musika jarduera profesionalak sustatu nahi dira, hain zuzen ere 

partituren edizio inprimatuak, musika banakako proiektuak, musika ekimen enpresarialak eta 

musika programazioa. 

 

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

Deialdi honetarako aurreikusita zeuden baliabide ekonomiko guztiak (475.000 euro) erabili dira eta 

haren bitartez 61 pertsonek edo entitatek jaso dute Musika jardueretarako laguntza: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Partiturek editatzeko 6 5 30.000 € 30.000 € 

Banakako proiektuak 43 28 120.000 €  120.000 €  

Ekimen enpresarialak 18 15 185.000 € 185.000 € 

Musika programazioa 13 13 140.000 € 140.000 € 

 

Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Lagundutako musika proiektu kop. urtean 61; emaitza 61 

 Lagundutako musika kontzertu kop. urtean 61; emaitza 61 
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1.- Izenburua 

Dantza 

 

2.- Araua 

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

2016. urtean Dantza sustatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena. 

(EHAA 106 zenbakia, 2016ko ekainaren 6a). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez, dantza jarduerak sustatu nahi dira, hain zuzen ere honako jarduera-

modalitate hauek bultzatuz: koreografia sorkuntza laburrak, konpainiak sendotzea, ekoizpena eta 

profesionalentzako etengabeko prestakuntza eta laguntza. 

 

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

Agindu honetarako aurreikusita zeuden baliabide ekonomiko guztiak (400.000 euro) erabili ziren. 

Deialdi honen bitartez, 27 entitate edo pertsonak jaso dute dantzarako laguntza, beraz, esan ahal 

dugu, programa oso eraginkorra dela: 

 

Arloa 
Eskaera 
kopurua 

Emandako 
diru-

laguntza 
kopurua 

Hasierako 
diru kopurua 

Emandako 
diru kopurua 

Koreografia sorkuntza 15 9 28.800 € 28.800 € 

Konpainiak sendotzea 4 4 140.000 € 140.000 € 

Dantza-lanak ekoizpena 14 10 155.000 € 167.403 € * 

Etengabeko prestakuntza eta 
laguntza 

5 4 76.200 € 63.797 € * 

 

*Eskabideak eta eskatutako diru-kopuruak kontuan harturik, Aginduaren 2. artikuluko 2. puntua 

aplikatuz, Etengabeko prestakuntza modalitatetik 12.403 euro eraman dira ekoizpen modalitatera. 

 
Aurrekontu programaren magnitudeei dagokienean: 

-  Lagundutako dantza proiektu kopurua urtean: 23 

-  Dantzako profesionalentzako etengabeko prestakuntzarako eta laguntzarako proiektu 

kopurua urtean: 4 
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1.- Izenburua 

Dantza Zirkuitua 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Euskadiko antzoki Sarearen dantza-zirkuituan parte hartzen duten dantza-konpainientzako diru-

laguntzak arautzen eta haietarako deialdia egiten duena.. (EHAA 67 zk., 2016ko apirilaren 11n). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez dantza sustatu nahi da, dantza-ikuskizunen programazioa bermatuz. 

Horrela, alde batetik, herritar guztiei ziurtatzen zaie kultura eskaintza eskuragarri izatea eta 

kalitatekoa, eta, bestetik, sektorearen profesionalizazioari bultzada ematea bilatzen da. 

Laguntza hauek Sarearen antzokien programazioetan ikuskizunen bat emanez parte hartzen duten 

dantza-konpainiei zuzenduta dago. Ikuskizunak Eusko Jaurlaritzak bultzatutako dantza-zirkuituan 

sartutako antzokietan eman behar dira, betiere. 

2016an programa honi bideratutako kopurua koa izan zen. 

 

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

Agindu honetarako aurreikusita zeuden baliabide ekonomiko guztiak (140.000 euro) erabili ziren –

salbu eta azken momentuan bertan behera geratu zen emanaldi bati esleitutakoa-. 

Deialdi honen bitartez 31 entitate edo pertsona fisiko jaso dute laguntzarik Sarean taularatutako 

emanaldietarako. 

Guztira 39 dantza-lan taularatu dira 71 emanalditan. 

 
Deialdi berria izanik ez zegoen aurreikusita inongo adierazlerik. 
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1.- Izenburua 

Ikus-entzunezkoa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 15ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016. urtean, ikus-entzunezkoen arloan garapen eta produkzioaren aldeko diru-laguntzak emateko 

arauak ezarri eta deialdia egiten duena (EHAA 114 zk., 2016ko ekainaren 16koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen helburu nagusia kulturaren ikuspegitik gure lurraldean hain garrantzitsu eta 

beharrezkoa den ikus-entzunezko azpiegitura finka dadin sustatu eta laguntzea da. Horretarako, 

deialdi honen bidez, ondorengo ekimenak sustatzera dira: 

1.- Proiektuen garapena: 

a) Zinema edota telebistarako lanak: banakako proiektuak eta sailak izan daitezke, 

fikziozkoak, animaziozkoak zein sortze-dokumentalak. 

b) Multimedia-lanak: eduki artistiko eta kulturaleko proiektuak. 

2.- Produkzioa:  

a) Zinemarako diren fikziozko film luzeak: ikus-entzunezko obra, hirurogei minutu edo 

gehiagoko iraupena duena eta zinema-aretoetan merkatal ustiapenerako dena. 

b) Zinemarako diren animaziozko film luzeak: ikus-entzunezko obra, hirurogei minutu edo 

gehiagoko iraupena duena eta zinema-aretoetan merkatal ustiapenerako dena. 

c) Sortze-dokumentalak: Errealitatetik hartutako gaia duten proiektuak; lanak originala izan 

behar du eta gai zehatz bati buruzko ikerketa edo azterlana, gutxienez merkataritza-ordu 

beteko iraupena dutenak eta zinema edota telebistarako direnak. 

d) Film laburrak: Edozein euskarritan egindako filmak hartuko dira, iraupen gomendatua 60 

minutu baino gutxiago dutenak. 
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4.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

2016an programa honen gehienezko zenbateko orokorra 1.800.000 eurokoa izan zen. 

Banaketa honako hau izan zen: 

 

Modalitatea Eskaerak Baiezkoak Emandakoa 

Garapena 41 11 100.000 € 

Produkzioa, fikziozko film luzeak 15 6 1.240.194 € 

Produkzioa, animaziozko film luzeak 2 1 200.000 € 

Produkzioa, dokumentalak 25 4 139.806 € 

Produkzioa, Film laburrak 47 13 120.000 € 

 

Aurrekontu programan jasotako magnitudeak: 

- Kultura ekoizpena dinamizatzea. 

- Lagundutako ikus-entzunezko proiektu kop. urtean: 35 proiektu. 
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1.- Izenburua 

Antzerkiko Profesionalen Prestakuntza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 28koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, antzerkiko profesionalak prestatzeko programa eta jarduerak garatzeko 2016. 

urtean diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena. (EHAA 248 zkia., 2015eko 

abenduaren 30ekoa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez, antzerkiko profesionalak prestatzeko dauden egitarauak eta jarduerak 

sustatu nahi dira, antzerki arloan dauden prestakuntza beharrei erantzun nahian. 

 

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

Agindu honetarako aurreikusita zeuden baliabide ekonomiko guztiak (88.000 euro) erabili dira. 

Lortutako emaitzak positibotzat jo daitezke: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Prestakuntza integrala 6 5 83.000 € 83.000 € 
Prestakuntza arlo zehatzak 3 2 5.000 € 5.000 € 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Antzerkirako prestakuntza integrala helburu duten ikastaroetan izandako ikasle kop. Urtean: 

75; Emaitza 138 

 Antzerkirako prestakuntza berezitua helburu duten ikastaroetan izandako ikasle kop. Urtean: 

30; Emaitza: 63 
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1.- Izenburua 

Antzokietan egoitza proiektuak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 28koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko antzokietan egoitza-proiektuetarako 2016. urtean 

diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena (EHAA 248 zkia., 2015eko 

abenduaren 30ekoa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez erantzun nahi izan zaio sektoreak sarritan errebindikatu duen sektore 

publikoaren eta pribatuaren arteko elkarlana bultzatzearen beharrari. 

Sektore publikoa da nagusiki antzokien jabea, aldiz produkzioa sektore pribatuen eskuetan dago. 

Arte eszenikoen iraupenerako ezinezkoa dira zubiak eraikitzea bi mundu horien artean eta egoitza 

programak tresna ezin hobeak dira ditugun bitartekoei ahal den etekin handiena ateratzeko. 

 

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

Programa honen bitartez 3 egoitzen programaren oinarriak sendotzeaz gain, etorkizun handia izan 

dezaketen bi proiektu berri bultzatu dira. 

Lortutako emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Egoitza programak 5 5 80.000 € 80.000 € 

 

Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Antzerki konpainien egoitza programa kop. urtean, antzoki publikoetan: 3; Emaitza 5 
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1.- Izenburua 

Kale Antzerkia bultzatuz 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko urtarrilaren 4koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

«Kale antzerkia bultzatuz» programari 2016. urtean diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta 

deialdia egiten duena.(EHAA 6 zkia., 2016ko urtarrilaren 12koa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Oraingo krisi ekonomikoak eragin handia du arte eszenikoen alorreko kultur programazioan, eta 

horrek kalte handia egiten dio besteak beste kale antzerki arloko enpresa-egituraren 

jasangarritasunari. Egoera honen aurrean kezkatuta eta jakitun udalek ahalegin ekonomiko handia 

egiten dutela, programa hau dugu aire zabaleko arte eszenikoen programazioak bultzatzeko eta 

zirkuitu baten oinarriak sendotzeko. 

 

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

Programa honen bitartez udaletako kale antzerki arloko programak mantentzea eta hainbat 

kasutan indartzea lortu da. Guztira 148 emanaldi lagundu dira 29 udaletan. 

Lortutako emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Kale Antzerkia bultzatuz 50 29 75.000 € 75.000 € 

 

Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Kaleko ikuskizun eszenikoetako kontratu kop. urtean: 134; Emaitza 148 
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1.- Izenburua 

Antzerki Produkzioa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

antzerki-produkziorako 2016. urtean diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten 

duena (EHAA 69 zkia., 2016ko apirilaren 13koa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez, izaera profesionala duten antzerki-jarduerak sustatu nahi dira, 

produkzioa ahalbidetzen duten prozesu desberdinak diruz lagunduz. Programa honetako lau 

modalitateekin lortu dugu antzerki arloan dauden egoera ezberdinei era egokian erantzutea. 

Konpainien produkzioak lagundu ahal izan dira, konpainia sortu berriek aukera izan dute beren 

lehen produkzioak gauzatzeko, finkatutako konpainiei eskaini zaie laguntza programa 

iraunkorragoa beren proiektuak bideratu ditzaten eta gainera hitzartutako zirkuitua duten 

produkzioetarako laguntzekin lortu dugu bermatzea diruz-lagundutako produkzioen zabalkuntza 

gure erkidegoko antzokietan. 

 

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

Lortutako emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Sormen egonaldiak 2 2 40.000 € 25.720 € 

Produkzioak 22 8 150.000 € 197.628 € 

Hitzartutako zirkuitua duten 
produkzioak 

7 5 187.500 € 154.152 € 

Finkatutako antzerki taldeak 6 4 410.000 € 410.000 € 

 

Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Sortutako antzerki ekoizpen berri kop. urtean.: 20; Emaitza 27 
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1.- Izenburua 

Arte Plastiko eta Ikusizkoak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuarena, 

Arte Plastiko eta Ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko diru-laguntzak emateko 

erregimena ezarri eta arautzen duena (EHAA 67. zk., 2016ko apirilaren 11koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua arte plastiko eta ikusizkoen arloan burutu diren jardueretarako diru-

laguntzak ematea izan da modalitate hauen bidez: 

1. Sustapen-zabalkuntza 

2. Argitalpenak: Euskarri desberdinak erabiliz egindako argitalpenak egitea, beren xedeak 

Euskal Herriko arte garaikidea zabaltzea eta bertako artistak eta haien lana sustatzea 

izanik. 

3. Sorkuntza-ekoizpena: proiektuak egitea, ardatza baldin bada arte ekoizpena edo ikerketa 

proiektuak lantzea. 

 

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

Programarekin lortutako emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Sustapen-zabalkuntza 17 8 81.000 € 66.768 € 

Argitalpenak 42 13 95.000 € 109.179 € 

Sorkuntza-ekoizpena 115 37 240.000 € 238.000 € 

Total 174 58 416.000 € 414.000 € 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Ikusizko arteen zabalkunderako lagundutako proiektu kop. urtean 25, emaitza 21 

 

 Ikusizko arteetan sorkuntza eta ekoizpenerako diruz lagundutako proiektu kop. urtean 

34 (jasotako magnitudea ez zen zuzena, ez zuen kontuan hartu deialdiak 36 proiektu 

diruz laguntzea aurreikusten zuen eta.), emaitza 37 
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1.- Izenburua 

Gure Artea sariak 

 

2.- Araua 

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

arte plastikoak eta ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sariak arautu eta horietarako deialdia egiteko 

dena. (EHAA 112.zk. 2016ko ekainaren 14koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua Arte Plastikoak eta Ikusizkoak sustatzea da. Haien bitartez saritutakoak 

egindako lana aitortu nahi da eta Euskadiko arte garaikidean eta kulturan izan duten ekarpena 

errekonozitu. 

 
Hiru sari banatzen dira, modalitate bakoitzeko bana. Deialdia urtero argitaratzen da. 

 
Modalitateak eta zenbatekoak:  

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: artista saritzen da bere ibilbide artistiko osoagatik. 

18.000€ 

b) Sorkuntza-lana aitortzeko saria: artista saritzen da azken urteetan egindako lanarengatik. 

18.000€ 

c) Ikusizko arteen arloan agenteek egindako lana aitortzeko saria: edozein agente saritzen da 

Euskal Autonomia Erkidegoko arte plastiko eta ikusizkoen arloan egindako ekarpenagatik. 

18.000€ 

 

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

2016ko saridunak honako hauek izan dira: 

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: Jose Antonio Sistiaga 

b) Sorkuntza-lana aitortzeko saria: Mª Victoria Revuelta 

c) Ikusizko arteen arloan agenteek egindako lana aitortzeko saria: Maite Martinez de 

Arenzana (La Taller) 

 
2016ko sari- emate ekitaldia Gasteizko Artium Museoan antolatu da urriaren 5ean 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Emandako Gure Artea sarietan, emakumezko saridun kop. Urtean: 1 Emaitza: 2  

 Aurkeztutako Gure Artea sarietarako emakumezko hautagai kop. urtean: 4 Emaitza: 6 

 Urtean emandako Gure Artea sari kop. : 3, Emaitza: 3  

 Urtean aurkeztutako Gure Artea kandidatura kop.: 15, Emaitza: 16 

 Euskadiko prentsan saridunen eta bere arte lanen aipamen kopurua urtean 8, Emaitza: 10 

 Gure Artea sari emate ekitaldian bertaratutakoen kop. Urtean: 100, Emaitza: 103 
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1.- Izenburua 

Literatura argitalpenak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 3koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016. urtean literatura argitalpenetarako diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten 

duena (EHAA 52 zk., 2016ko martxoaren 16koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Kalitatezko euskal literaturaren ekoizpena eta euskal argitaletxeen sektorea mantentzea bultzatzen 

da diru-laguntza horien bidez. 

 

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

Programa honetako bi modalitateekin lortu da literatura-liburu kopuru handia merkaturatzea. Horien 

artean asko dira jatorriz euskaraz edo gaztelaniaz egindakoak, eta honek ekartzen du euskal 

kulturaren zabalkundea. 

Programarekin lortutako emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Euskarazko argitalpenak 18 16 511.800 € 511.800 € 

Gaztelaniazko argitalpenak 12 11 115.000 € 115.000 € 

 

Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak. 

 Lagundutako argitalpen proiektu kopurua urtean: 500; Emaitza 458. 
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1.- Izenburua 

Euskadi Literatura Sariak 

 

2.- Araua 

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

2016ko urtean Euskadi literatura-sariak arautu eta deitzen dituena (EHAA 112 Zk., 2016ko 

ekainaren 14a). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskadi literatura-sariak, aurreko urtean argitaratutako literatura lanen kalitatea saritzen dute, 

horrela literaturaren alorreko idazle, itzultzaile eta ilustratzaileen sorkuntza sustatzeko. 

 

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

2016an programa honen gehienezko zenbateko orokorra 150.000 eurokoa izan da. 

Deitutako sei modalitateetan esleitu dira sariak: 

- Euskarazko literatura: Luis Garderen Ehiztariaren isilaldia. 

- Gaztelaniazko literatura: Gabriela Ybarraren El comensal. 

- Euskarazko haur eta gazte literatura: Uxue Alberdiren Besarkada. 

- Euskarazko literatura itzulpena: Xabier Olarraren Ulises. 

- Literatura lanaren ilustrazioa: Mikel Casalen Así es la dictadura. 

- Euskarazko saiakera: Mitxelko Urangaren Tartaroa. Mina, boterea eta egia. 

- Gaztelaniazko saiakera: Fernando Mikelarena Sin piedad. Limpieza política en Navarra, 

1936. 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Urtean emandako Euskadi literatura sari kop.: 7, emaitza 7. 
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1.- Izenburua 

Kultura sorkuntza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko ekainaren 23koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

kultura sorkuntza bultzatzeko 2016. urtean diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia 

egiten duena (EHAA 138 zkia., 2016ko uztailaren 20koa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez kultura sorkuntza sustatu nahi da antzerkirako testuak, gidoi 

zinematografikoak, musika-konposizioak egiteko eta gerora garatuko diren produktu eta prozesu 

artistikoen interesa eta bideragarritasuna ebaluatzeko aukera ematen duten proiektuak. 

 

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

Programarekin lortutako emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Antzerkirako testuak 39 8 52.000 € 52.000 € 

Gidoi zinematografikoak 104 11 141.400 € 141.400 € 

Musika-konposizioak 24 14 45.000 € 45.000 € 

Ikertu * 41 12 51.600 € 51.600 € 

 

* Ikertu: proiektu eta prototipoen aldez aurreko diseinuaren sortze-prozesuak 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Egindako musika sorkuntza kop. urtean: 14; Emaitza 13 

 Sortutako gidoi zinematografiko kop. Urtean: 10; Emaitza 11 

 Sortutako antzerki testu berri kop. Urtean: 8; Emaitza 8 

 Lagundutako sorkuntza ikerketa proiektu kop.urtean: 13, Emaitza 12 
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1.- Izenburua 

Sorgune 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 9koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

praktika sortzaileak bultzatzen dituzten kultura gune independenteei 2016. urtean diru-laguntzak 

emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena -Sorgune deialdia-(EHAA 49 zk., 2016ko 

martxoaren 11koa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez eragin nahi da kultura-edukiak ekoizteko formetan, egituretan eta eran 

berrikuntza sustatzeko, betiere oinarri hartuta sormena, ikerketa, esperimentazioa eta diziplina-

arteko elkarrekintzaren sustapena. Labur esanda, diru-laguntzak emateko deialdi honen xedea da 

arte-berrikuntzan espezializatutako zentroak sustatzea eta berrikuntza, diziplinartekotasuna eta 

alde anitzeko elkarrizketa oinarri dituen sormen- eta ekoizpen-eremu bat bultzatzea. 

 

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

Programa honen emaitzak: 

 

Arloa Eskaerak Baiezkoak Aurrekontua Emandakoa 

Biurtekoa 6 5 560.000 € 560.000 € 

Urtekoa 21 5 280.000 € 280.000 € 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Lagundutako sorkuntza gune kop. urtean.: 10; Emaitza 10 
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1.- Izenburua 

Bitartez 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko martxoaren 24koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016. urtean Kultura eta gizarte arloetako bitartekotza- eta berrikuntza-proiektuetarako diru-

laguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena -Bitartez deialdia-. (EHAA 72 zk., 

2016ko apirilaren 18koa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua bitartekaritza eta sare-lanaren bidez ikerketa, berrikuntza eta arte 

garaikidearekin konprometituta dauden proiektuak sustatzea da. Proiektu horiek lagungarri izan 

beharko dute hurrengoetarako: 

 Desberdinen arteko elkarrizketa, kolaborazioa, baterako sorkuntza edota hibridazioa 

etatalentua sustatzeko, gure inguruko sortzeko gaitasuna ahal den gehiena garatzearren. 

 Lurralde berean bizi diren pertsona eta talde desberdinen arteko komunikazioa, harremana 

eta integrazioa hobetzea. 

 Lan-inguruak eta plataforma teknologikoak erabiltzea elkarlan-moduak, ikerketa eta 

ekoizpena areagotzeko. 

 Hainbat hartzaile eta ikus-entzulerengana jotzeko moduko harreman- eta artekaritza-modu 

berriak sortzea, hartara bizipen esanguratsu, bereizgarri eta kualitatiboagoak eragitearren. 

 Praktika kulturaletatik abiatuta berrikuntza kultural eta sozialeko estrategiak planteatzen 

dituzten ekimenak garatzea. 

 

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

2016ko ekitaldian gehienezko zenbateko orokorra 400.000 eurokoa izan da. 

Programa honen bitartez 16 proiektu lagundu dira 85 eskaeren artean, emandako diru-laguntza 

400.000 € izan zelarik. 

 
Aurrekontu programan jasotako indikatzaileak eta magnitudeak eta lortutako emaitzak: 

 Lagundutako kultur proiektu berritzaileak: 17; Emaitza 16 
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1.- Izenburua 

Kultura eta Sormen Industriak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko azaroaren 15ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Kultura eta Sormen Industrien Berrikuntza Funtsaren diru-laguntzak 2016 ekitaldian banatzeko 

arauak ezarri eta deialdia egiten duena. (EHAA 220 zk., 2016ko azaroaren 21ekoa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen xedea, KSI sektoreko I+G+B proiektuak diruz laguntzea da, eta bereziki honelako 

proiektuak:  

 Produktuak, zerbitzuak eta merkatua berritzeko proiektuak, merkatu globaletarako moduko 

eskaintza taxutzeko helburua dutenak. 

 Bideragarritasun-azterketako edo prototipoko fasean dauden I+G+B proiektu traktoreak. 

 Sektore bateko ikerketa-lerro estrategikoak identifikatzera eta garatzera bideratutako 

proiektuak. 

 KSIra teknologia transferitzeko proiektuak, eta merkatu globaletarako moduko produktu eta 

zerbitzu berritzaileak taxutzeko helburua dutenak. 

 Euskadi 2020 ZTBPean definitutako Euskadiko espezializazio adimentsurako beste 

alorrekin lotutako I+G+B proiektu traktoreetan kultura eta sormen industrien parte hartzea 

sustatzen dutenak. 

 Sektore horietan negozio-eredu berriak garatzeari buruzko proiektuak. 

Jarduera-proiektu horiek azpisektore hauetako batekin lotuak izan beharko dute: arkitektura, 

diseinua, moda, bideo-jokoak, ikus-entzunezkoa, musika, arte eszenikoak, ikusizkoa arteak, esku-

langintza, kultura-ondarea, hizkuntzaren industriak, argitalpenak, publizitatea eta marketina, eta 

gastronomia (aurreko azpisektoreren batekin lotua). 

 

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

Deialdi honetarako aurreikusita zeuden baliabide guztiak (315.000 €) erabili dira. 

 Diruz-lagundutako proiektuen zenbatekoa: 12 

 Burututako proiektuen zenbatekoa: 11 
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1.- Izenburua 

Alderdi Politikoen Fundazioak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko irailaren 1ekoa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden alderdi politikoekin lotura duten fundazio eta 

elkarteentzako 2016ko diru-laguntzen deialdia egiten duena (EHAA 170 zk., 2016ko irailaren 

7koa). 

119/2015 DEKRETUA, ekainaren 30ekoa, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden alderdi 

politikoekin lotura duten fundazio eta elkarteentzako diru-laguntzak emateko modua arautzen 

duena (EHAA 128 zk., 2015eko uztailaren 9koa). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen xedea, alde batetik, pentsamenduaren arlo guztiak –batez ere, politikoa, soziala 

eta kulturala– aztertzeko, ikertzeko eta garatzeko askotariko proiektu, programa edo jarduerak 

bultzatzea eta sustatzea da, eta beste alde batetik, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta dauden 

alderdi politikoekin lotura duten fundazio eta elkarteei jarduera horiek egiteko dituzten 

funtzionamendu-gastuak finantzatzen laguntzea. 

 

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

Deialdi honetarako aurreikusita zeuden baliabide guztiak (282.500 €) erabili dira. 

 Diruz-lagundutako fundazioa eta elkarteen zenbatekoa: 6 

 Burututako ekintzen zenbatekoa: 57 
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1.- Izenburua  

Gazteria arloko egitarauak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 18koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, 2016. urtean gazteria arloan egitarauak eta jarduerak garatzeko diru-laguntzak 

emateko modua arautzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren helburua da gazte elkarteek edo gazteen bizi-kalitatea sustatu eta hobetzea xede 

duten erakundeek sustatutako lurraldeaz gaindiko urteroko jarduera programak egikaritzen 

laguntzea, animazio soziokulturaleko eskolek antolatutako dinamizatzaile soziokulturalentzako 

ikastaroak egitea, eta euskal gazteriaren bizi-kalitatea sustatu eta hobetzeko jarduera zehatzak 

gauzatzea, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden erakundeek egindakoak eta helburu zein eduki 

berritzaileak edo eragin soziala dutenak. 

 

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

73 diru-laguntza eskaera erregistratu dira. Horietatik 59k lortu dute diru-laguntza, aurrekontu-

programaren neurria 60 izanik.  

Halaber, emandako diru-laguntzen zenbatekoa 535.601 eurokoa izan da guztira, bideratutako 

zuzkidura ekonomikoaren (536.000 €) %99,93, alegia: 

a) Lurraldez gaindiko urteroko jarduera programak: 320.087 euro.  

b) Dinamizatzaile soziokulturalen ikastaroak: 29.866 euro.  

c) Urteroko programan jaso gabeko jarduera zehatzak, euskal gazteriaren bizi-kalitatea 

sustatu eta hobetzea helburu dutenak, Euskal Autonomia Erkidegoan dauden 

erakundeek egindakoak eta helburu zein eduki berritzaileak edo eragin soziala dutenak: 

185.648 euro.  

 

Diruz lagundutako jarduera horiek erabilgarriak eta beharrezkoak dira gazte-elkartegintza 

sustatzeko, oro har, eta diruz lagundutako arloetan lekua duten jarduera eta programak bereziki, 

lehen deskribatutakoak. 

Alde horretatik, eragin handia dute jarduera horiek, gazteen sustapenari, garapen pertsonalari eta 

gizarte-integrazioari dagokienez. 
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1.- Izenburua  

Gazte-taldeen arteko mugikortasunerako edo elkartrukerako jarduerak garatzeko diru-

laguntzak 

 

2.- Araua  

AGINDUA, 2015eko abenduaren 18koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, 2016. urtean Euskal Autonomia Erkidegoko eta Europako Batasuneko beste 

eskualde eta estatu batzuetako gazte-taldeen arteko mugikortasun eta elkartrukerako jarduerak 

garatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duena. 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak  

Programaren helburua da gazteen arteko mugikortasun edo elkartrukerako jarduerak gauzatzen 

laguntzea, Europako Batasuneko beste erregio eta estatu batzuetako elkarte edo erakundeekin 

batera jarduerak egiteko, bai eta gazteen arteko mugikortasunarekin edo elkartrukearekin lotutako 

lurraldez gaindiko sustapen, hedapen edo prestakuntza jarduerak ere. 

 

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

30 diru-laguntza eskaera erregistratu dira. Horietatik 17k diru-laguntza lortu dute, 4k uko egin diote 

eskabideari, 5 beste diru-laguntza deialdi batera bideratu dira, 2k ezetz esan diote emandako diru-

laguntzari eta 2ri ukatu egin zaie diru-laguntza jarduerak deialdian ezarritako betekizunekin bat ez 

datozelako. Aurrekontu-programaren magnitudea: 20 diru-laguntza. 

Emandako diru-laguntzen zenbatekoa 139.632 eurokoa izan da guztira, bideratutako zuzkidura 

ekonomikoaren (145.000 €) %96,30, alegia. 

Hala, diruz lagundutako jarduerak erabilgarri eta beharrezkotzat joko dira gazteriarentzat, oro har, 

diren programa eta zerbitzuak eta, bereziki, gazteen arteko mugikortasuna, lehen deskribatutakoa, 

garatzeko. Alde horretatik, eragin handia dute jarduera horiek, gazteen sustapenari, garapen 

pertsonalari eta gizarte-integrazioari dagokienez. 
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1.- Izenburua  

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programaren barruan lankidetza proiektuak garatzeko diru-

laguntza  

 

2.- Arau arautzailea  

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

sailburuarena, zeinek garapen-lankidetzarako entitateei dei egiten baitie Euskadiko Autonomia 

Erkidegoko Administrazio Orokorraren 2016ko «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako 

proiektuak aurkez ditzaten. 

 

3.- Diru-laguntza programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Euskadiko GGKEentzako diru-laguntza da, hiru hilean Euskadiko 100 gazte inguru hartuko dituzten 

lankidetza proiektuak aurkez ditzaten. Programaren helburua da Euskadiko gazteak elkartasun eta 

parte-hartze balioetan sentsibilizatzea. GGKEek 600 euro jasotzen dituzte aurkeztutako 

proiektuetan parte hartzen duen kooperante bakoitzagatik. 

 

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

54 lankidetza proiektu aurkeztu ziren, eta 503 gaztek egin zuten eskaera; horietatik 209 hautatu 

ziren aurrena, eta ondoren, horietatik 99k hartu zuten parte. Gazte horiek lankidetza proiektuetan 

hartu dute parte udako hiru hilabeteetan, Ameriketan, Afrikan eta Asian. 

Deialdia 3222-Gazteria aurrekontu programa ekonomikoan dago, hirugarren helburuan 

(“Gazteentzako programa eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea”), bosgarren ekintzan (“Euskadiko 

Gazteak Lankidetzan programa antolatzea”), lehenengo adierazlearen barruan (100 Parte-hartzaile 

magnitudearekin). 

Betetze-maila egokitzat jotzen da, aurrekontu-programaren neurria 100 izanik 99 gaztek parte 

hartu dutelako, azken momentuan gazte batek uko egitea erabaki zuen eta. Halaber, 59.400,00 

eurokoko diru-laguntzak eman dira guztira, bideratutako zuzkidura ekonomikoaren (60.000 €) %99, 

alegia. 

Euskadiko gazteei Hegoaldeko herrialdeetan lankidetza programetan parte hartzeko aukera eman 

nahi diegu, euren esperientziak gure gizartean elkartasun kultura sustatzeko eta horren inguruan 

sentsibilizatzeko balio izan dezan. 
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1.- Izenburua 

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programarako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2015eko abenduaren 14koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako 

sailburuarena, «Euskadiko Gazteak Lankidetzan» programarako 2016ko deialdia egiteko dena. 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak  

hautatutako herrialde eta lankidetza-proiektu jakinetara 1986 eta 1993 urteen artean –bi urteok 

barne– jaiotako 100 pertsona gehienez joateko erraztasunak ematea da diru-laguntza programa 

honen helburua. 

 

Bidaia-gastuetarako eta, hala badagokio, hautatutako pertsonak destinoko herrialdean sartzeko 

bisaren gastuetarako programa honek 2016ko ekitaldirako guztira duen gehieneko zenbatekoa 

155.000 eurokoa da. 

 

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

54 lankidetza proiektu aurkeztu ziren, eta 503 gaztek egin zuten eskaera; horietatik 209 hautatu 

ziren aurrena, eta ondoren, horietatik 99k hartu zuten parte. Gazte horiek lankidetza proiektuetan 

hartu dute parte udako hiru hilabeteetan, Ameriketan, Afrikan eta Asian. 

Deialdia 3222-Gazteria aurrekontu programa ekonomikoan dago, hirugarren helburuan 

(“Gazteentzako programa eta zerbitzuak sustatzea eta garatzea”), bosgarren ekintzan (“Euskadiko 

Gazteak Lankidetzan programa antolatzea”), hirugarren adierazlean (Kontratua (bidaia-agentzien 

zerbitzuak)), magnitudea: 1. 

Adierazleen magnitudeari dagokionez, bidaia-kontratazioa aurrekontu-programan aurreikusita 

zegoen bezala egin da; horregatik betetze-maila egokitzat jotzen da. 

Euskadiko gazteei Hegoaldeko herrialdeetan lankidetza programetan parte hartzeko aukera eman 

nahi diegu, euren esperientziak gure gizartean elkartasun kultura sustatzeko eta horren inguruan 

sentsibilizatzeko balio izan dezan.  
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1.- Izenburua  

Gazte-ekipamenduen sarea toki esparruan bultzatzeko diru-laguntzak  

 

2.- Araua  

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

Euskal Autonomia Erkidegoko toki-erakundeei eta toki-izaerako udalaz gaindiko erakundeei beren 

gazte-ekipamenduen sarea bultzatzeko 2016rako diru-laguntzak emateko modua arautzen duena 

eta deialdia egiten duena. 

 

3.- Diru-laguntza programaren deskribapen laburra eta helburuak  

Programaren helburua da gazte-ekipamenduak eraikitzeko, handitzeko edo hobetzeko diru-

laguntzak ematea. 

Diruz lagundu daitekeen esparrua: Ekitaldian, espezifikoki 12-30 urte bitarteko gazteentzako 

ekipamenduak hartzeko etxebizitzak eraikitzeko, berritzeko, egokitzeko edo handitzeko proiektuak 

egiteko gaituta dauden profesionalen proiektuen gastuak, bai eta halako obrak egiteko gastuak 

edo kostua ere. 

 

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

31 diru-laguntza eskaera erregistratu dira. Horietatik 28k diru-laguntza lortu dute, eta beste 3 ukatu 

egin dira (1 epez kanpo aurkezteagatik eta 2 deialdiaren xedea ez betetzeagatik). 

 
Deialdia 3222-Gazteria aurrekontu programa ekonomikoan dago, lehenengo helburuaren, bigarren 

ekintzaren, lehenengo adierazlean, hogei magnitudearekin:  

HELBURUA: 1. Gazte politika integrala sustatzea 

EKINTZA: 2. Gazte-ekipamenduen sarea bultzatzea. 

ADIERAZLEA: 1. Toki-erakundeentzako diru-laguntzak, gazte-ekipamenduen sarea indartzeko. 

MAGNITUDEA: 20 (Ustez emango diren diru-laguntzak). 

 
Emandako diru-laguntzen zenbatekoa 289.984 eurokoa izan da guztira, bideratutako zuzkidura 

ekonomikoaren (290.000 €) %99,99, alegia. 

 
Diruz lagundutako proiektu horiek erabilgarria keta beharrezkoak dira toki esparruan gazteria 

arloko zerbitzu-politika sustatzeko. 
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1.- Izenburua 

Euskal kirol-federazioen 2016ko kirol-programak finantzatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

2015eko abenduaren 15eko Agindua, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

euskal kirol-federazioen 2016ko kirol-programak finantzatzeko diru-laguntzen deialdia arautzen 

duena. (EHAA, 248. zk, 2015eko abenduaren 30ekoa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza hauen helburua da kirol-federazioak finantzatzea, haien urteroko kirol-

programetarako diru-laguntza ez itzulgarriak emanez. 

 

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

2016an, 2.350.000 euroko diru-kopurua jarri da diru-laguntzen deialdirako. 

46 eskaera aurkeztu ziren, eta 45ari eman zitzaizkien diru-laguntzak (bat kanpoan utzi zen, ez 

baitzituen bete deialdiko baldintzak). Beraz, deialdiaren emaitzek %95,74an bete zuten ezarritako 

adierazlearen magnitudea. 

 
Guztira 2.350.000 euro eman ziren, honela banatuta lurraldeen arabera: 

Araba   179.779,10 € 

Gipuzkoa   1.076.535,73 € 

Bizkaia  1.093.685,17 € 

 
Federazio-programen finantzaketari esker, euskal federazioek honako ekintza hauek aurrera 

eraman ahal izan zituzten 2016an: 

- Euskadiko txapelketa ofizialak antolatzea. 

- Estatuko eta nazioarteko lehiaketa ofizialetan parte hartzea. 

- Federazio-lizentziak ematea eta tramitatzea. 

- Federazioaren esparruan kirol arloko diziplina-ahalmena erabiltzea. 

- Federazioaren esparruan erregelamenduak egiteko ahala. 

- Kirol-teknifikaziorako programak garatzea. 

- Goi-mailako kirolerako programak garatzea. 

- Jolas-kirolerako programak garatzea. 
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1.- Izenburua 

Kirol-lehiaketa ofizialetan, nazioarteko eremua eta izaera dutenetan, kategoria absolutuan 

parte hartzeko diru-laguntzak  

 

2.- Araua 

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

2016ean egingo edo hasiko diren nazioarteko eremuko eta izaerako kirol-lehiaketa ofizialetan parte 

hartzeko, kategoria absolutuan, diru-laguntzak emateko erregimena ezartzen duena. (EHAA, 136. 

zk, 2016ko uztailaren 18koa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

2016an egingo edo hasiko diren kirol-lehiaketa ofizialetan, nazioarteko esparrua eta izaera 

dutenetan, kategoria absolutuan parte hartzeko diru-laguntzak emateko erregimena ezartzen du 

agindu honek. 

 

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

32 eskaera aurkeztu ziren, eta 25 laguntza eman. Zazpi eskaera ez ziren onartu, zenbait arrazoi 

tarteko: eskaera ez delako nazioarteko lehiaketa batean parte hartzeari buruzkoa; diru-laguntza ez 

delako eskatzen kategoria absolutuko proba baterako; eskaera egin den lehiaketan modalitate 

horretako selekzio nazionalak parte hartzen duelako; nazioarteko egutegian ez delako agertzen 

diruz lagundu nahi den proba; lehiaketetan parte ez delako parte hartu; eskaera epez kanpo 

aurkeztu delako. 

 
Beraz, deialdiaren emaitzek %104,16an bete zuten ezarritako adierazlearen magnitudea (24). 

 
Guztira 340.000,00 € eman ziren laguntzetan. 
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1.- Izenburua 

Goi-mailako kirol lehiaketak antolatzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

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

zeinaren bidez iragartzen eta arautzen baitira 2016. urtean goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko 

diru-laguntzak. (EHAA, 124. zk, 2016ko ekainaren 30ekoa). 

 

3.- Diru-laguntza programaren azalpen laburra eta helburuak 

2016. urtean hasten edo egiten diren goi-mailako kirol-lehiaketa ofizialak antolatzeko diru-

laguntzak ematea da programaren helburua. 

 

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

36 eskaera aurkeztu ziren. Bat ez zen onartuta eskabidea epez kanpo aurkeztu zutelako Beraz, 

deialdiaren emaitzek %129,62an bete zuten ezarritako adierazlearen magnitudea (27). 

Guztira 245.000,00 euro eman ziren laguntzetan. 

Programa honek inpaktu handia du gizartean. Euskal Autonomia Erkidegoan maila goreneko 

nazioarteko 35 kirol-lehiaketa antolatzeko sostengua eman da, eta, seguru asko, diru-laguntzen 

lerro hau gabe, lehiaketa horietako asko ezin izango ziren antolatu. Lehiaketa horiek denek 

jarduera ekonomikoa sustatzen dute ingurunean eta Euskadi nazioartean ezagutzera ematen dute. 
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1.- Izenburua 

Euskara Gizarte-Bizitzan (EUSKALGINTZA) 

 

2.- Araua 

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

sailburuarena, 2016. urtean gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko 

diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (Euskalgintza deialdia). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea da gizarte-bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko 

lanean diharduten pertsona fisikoek edo juridiko pribatuek 2016an burutuko dituzten egitasmoei 

zuzenduriko diru-laguntzak arautu eta dei egitea. Honako hauek dira, multzoka emanda, diruz 

lagun daitezkeen egitasmoak: 

 Euskararen erabilera areagotu eta sendotzeko egitasmoak esparru ez formaletan, bereziki 

aisialdian garatzen direnak (aisialdiko begiraleen eskoletan euskarazko adarra bermatzeko 

egitasmoak, eta arlo horretan euskara integratzeko lagungarri izan daitezkeen ekimen 

berritzaileak; begiraleei zuzendutako prestakuntza eta material-prestakuntza; harreman-

sareetan eta aisialdiko kirol ekintzetan euskararen erabilera areagotu, sustatu eta 

indartzeko egitasmoak...). Haur eta gazteei zuzendutakoak lehenetsiko dira. 

 Euskaraz ez dakiten euskal herritarrak eta etorkinak euskarara hurbiltzeko helburua duten 

jarduerak eta egitasmoak. 

 Euskararen familia bidezko transmisioa sendotzea helburu duten egitasmoak. 

 Euskararen ondareari buruzko informazioa jaso, gorde edota digitalizatu eta hedatzea 

helburu duten egitasmoak. 

 Euskarari zuzenean lotutako alderdiak aztertzea helburu duten jardunaldiak (gehienez ere, 

7 egitasmo diruz lagunduko dira, puntuazio altuena lortzen dutenak). 

 Euskalgintzan ibilbide oparoa izateagatik nabarmendutako pertsonak edo elkarteak 

omentzeko egitasmoak. 

 Euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea helburu duten egitasmoak: irakurketa- eta 

idazketa-trebetasunak garatze aldera buruturiko jardunak, sariak, lehiaketak, idazleen eta 

irakurleen arteko topaketak eta literatura gidak. 

 

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

Magnitudeari dagokionez, 130 egitasmo diruz lagunduko zirela aurreikusten zen. 2016ko deialdian 

185 egitasmo aurkeztu ziren eta horietatik 134 diruz lagundu dira. 

Deialdiaren diru-baliabideak: 979.200 euro. 

Bantutako diru-laguntza: 979.200 euro. 

Deialdiak gizartean duen eragina handia da. 
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1.- Izenburua 

Euskara Hedabideetan (HEDABIDEAK) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2016ko uztailaren 20koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

2016-2018 epealdian euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko 

diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (Hedabideak deialdia). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza deialdi honen xedea da euskarazko hedabideak sendotu, garatu normalizatu eta 

eraginkortzea, bezeroei begira irismen-maila indartuz. Honako hauek dira diruz lagun daitezkeen 

hedabideak: euskara hutsezko idatzizko hedabideak; euskara hutsezko idatzizko hedabideak; 

irratiak; telebistak, eta Internet bidezko hedabideak. 

 

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

Magnitudeari dagokionez, 132 egitasmo diruz lagunduko zirela aurreikusten zen. 2016ko 

Hedabideak deialdira 135 egitasmo etorri ziren eta horietatik 124 diruz lagundu dira. 

Deialdiaren diru-baliabideak: 4.875.000 euro urteko (14.625.000 euro guztira). 

Bantutako diru-laguntza: 4.875.000 euro urteko (14.625.000 euro guztira). 

Deialdiak duen eragina handia da. 
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1.- Izenburua 

Euskara Gaztelaniazko Hedabideetan 

 

2.- Araua 

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

sailburuarena, 2016. urtean nagusiki gaztelania darabilten paperean inprimatutako idatzizko 

egunkarien edizio digitaletan eta Internet bidez notiziak euskaraz ere ematen dituzten berri-

agentzietan, euskararen erabilera areagotzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta 

deialdia egiteko dena. 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea da nagusiki gaztelania darabilten paperean inprimatutako idatzizko 

egunkarien edizio digitaletan eta Internet bidez notiziak euskaraz ere ematen dituzten berri-

agentzietan, euskararen erabilera areagotzeko diru-laguntzak emateko modua arautu eta deia 

egitea. Honako hauek dira diruz lagun daitezkeen egitasmoak: 

 Nagusiki gaztelania darabilten paperean inprimatutako idatzizko egunkarien edizio digitalak. 

 Internet bidez notiziak euskaraz ere ematen dituzten berri-agentziak. 

 

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

Magnitudeari dagokionez, 7 egitasmo diruz lagunduko direla aurreikusten da. 

Gutxiago izan dira diruz lagundutako egitasmoak. Euskara Gaztelaniazko Hedabideetan deialdi 

honetara etorritako egitasmoak 8 izan dira, eta horietatik 4 diruz lagundu dira. 

Deialdiaren diru-baliabideak: 400.000 euro. 

Banatutako diru-laguntza: 259.806 euro.  

 

 



 
 
 
 

 

42 
 

1.- Izenburua 

Euskara Teknologia Berrietan (IKT) 

 

2.- Araua 

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

sailburuarena, 2016an Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskara sustatu, garatu 

edota normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (EHAA, 

2015eko abenduaren 30ekoa, 248 zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren Azalpen Laburra eta Helburuak 

– Euskarazko atari edo webguneak:  

ET1.– Euskarazko atari edo webgune berriak sortzea  

ET2.– Aurretik abian dauden sareko hedabideen webguneetan funtzionalitate berriak 

gehitzea eta webgune horiek gailu mugikorretarako egokitzea  

ET3.– Aurretik abian dauden euskarazko gainontzeko webguneak zerbitzu, funtzionalitate eta 

eduki berriz hornitzea eta hobetzea, hala nola webgune horiek gailu mugikorretarako 

egokitzea  

– Softwarea euskaraz sortzea edota euskarara lokalizatzea:  

ET4.– Softwarea euskaraz sortzea edota euskarara lokalizatzea 

 

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

2016. urtean 95 egitasmo diruz lagundu da eta horren eragina bereziki sarean diren euskarazko 

edukietan antzeman da. Hona hemen datu adierazgarrienak: 

- Deialdira etorritako eskaerak: 235 

- Atzera egin duten eskatzaileak: 4 

- Bazterrean utzitako egitasmoak: 6 

- Lehiaketara pasatako egitasmoak: 225 

- Diruz lagundutako egitasmoak: 95  

- Aurkeztutako aurrekontua: 5.906.982,35 euro  

- Eskatutakoa: 2.810.141,12 euro 

- Esleitutakoa: 807.347 euro 

Magnitudea: 802 eskaera (magnitudea ez zen zuzena, 300 inguru eskaera espero zen). 
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1.- Izenburua 

Euskara Entitate Pribatuetan (LANHITZ) 

 

2.- Araua 

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

sailburuarena, entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietan 2016an euskararen erabilera eta 

presentzia areagotzeko diru-laguntzak (Lanhitz) emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko 

dena. (EHAA, 2015eko abenduaren 30a, 248 zk.). 

 

3.- Diru-laguntza Programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea, entitate pribatuek EAEn dituzten lantokietan 2016an euskararen erabilera eta 

presentzia areagotzeko diru-laguntzak emateko modua arautzea da (LanHitz). 

 LH1 multzoan: Euskaraz lan egiten duten profesionalen elkargoetako kideentzako euskarazko 

hizkuntza-trebakuntza, berariazko prestakuntza barne, betiere beren lan profesionalari 

zuzenean lotutakoa eta dagokion elkargoak antolatua eta bideratua. 

 LH2 multzoan: EAEn lantokiak dituzten entitate pribatuen lehen euskara-planaren diseinua 

eta kudeaketa-plana. 

 

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

Hona hemen datu adierazgarrienak: 

- Deialdira etorritako eskaerak: 179 (5 LH1 eta 174 LH2) 

- Baldintzak ez betetzeagatik baztertutako eskabideak: 3 (LH2) 

- Lehiaketa fasera pasatakoak: 174 (5 LH1 eta 169 LH2) 

- Balorazio fasearen ostean puntuazio minimora iritsi ez direnak: 3 (LH2)  

- Lehen euskara-planaren diseinurako eta kudeaketa plana garatzeko eskabideak: 19 

- Kudeaketa-plana garatzeko eskabideak: 174 

- Diruz lagundutako egitasmoak: 171 (5 LH1 eta 166 LH2) 

- Aurkeztutako aurrekontua: 12.954.689,67 euro (214.182,11 LH1 eta 12.740.507,56 LH2) 

- Eskatutakoa: 4.973.767,96 euro (100.564,11 LH1 eta 4.873.203,85 LH2) 

- Esleitutakoa: 1.650.000 euro (86.425 € LH1en eta 1.563.575 € LH2) 

2016ko memorian jasotako magnitudea, 180 proiektu finantziatzea zen. 

 

 


