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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko uztailaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena 2017-2018 ikasturterako. 

 
AGINDUA, 2018ko irailaren 5ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena 2018-2019 ikasturterako. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

2017/2018 Deialdia:   https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/07/1703848e.shtml 

2018/2019 Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804527e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Dauden muga edo desorekak berdintzera bideratutako neurriak hartzea hezkuntzara berdintasun egoeran 

iritsi ahal izateko. 

 

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

2017/2018 ikasturteko deialdiaren beka-kopurua: 

 

Kontzeptua Beka-kopurua 

Ikasmateriala 125.210 

Irakaskuntza 2.540 

Joan-etorriak 3.321 

Egoitza 61 

Jantokia 59.367 

Guztira 190.499 

 

2018ko ekitaldiko aurrekontua %92a betearazi da: alde batetik, 2017/2018 ikasturteko deialdiko zati bat 

finantzatzeko eta, bestetik, 2018-2019 ikasturteko deialdiko beste zati bat. 

 
2018/2019 ikasturteko deialdia bukatu gabe dago: zati bat ebatzi eta finantzatu da 2018ko ekitaldiko 

aurrekontuaren kontura, eta ebatzi gabe dagoena 2019ko ekitaldiko aurrekontuaren kargura finantzatuko 

da. 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/07/1703848e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804527e.shtml
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena    Emaitza   

Ikasle onuradunak 127.000 127.822 

Laguntza kopurua 192.000 190.499 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Garraiatzeko banan banako diru-laguntzak 2017/2018 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko abenduaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen 

Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako esleipenetarako deialdia egiten duena 

2017/2018ko ikasturterako. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706266e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

publikoko ikasleen eskola-garraioa diruz laguntzea. 

 

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

Aurrekontuaren %73,42 gauzatu da. 2018ko aurrekontu-ekitaldiko behin betiko datuak honako hauek 

dira: 

Emandako diru-laguntzen kopurua: 1.777 

Emandako diru-laguntzaren batez bestekoa: 413,17 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza 

Ikasle onuradunak 1.700 1.777 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706266e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Diru laguntza, hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako 

eraikinetan obra egiteko gastuak finantzatzekoa (Udalaguntza-2018) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko abenduaren 18koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, iragartzen da 

hezkuntza-administrazioaren mendeko ikastetxeak dauden udal jabetzako eraikinetan obrak egiteko 

gastuak finantzatzeko deialdia (Udalaguntza-2018). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu/ 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aginduan ezarritakoaren arabera, hauek dira finantzatu daitezkeen obrak: 

a) Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 9/2017 Legearen 232 artikuluan adierazitakoak; 

(lege horren bidez, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2014ko otsailaren 26ko 

2014/23/EB eta 2014/24/EB zuzentarauen transposizioa egin zen.), lehen ezarpeneko, 

kontserbazioko eta mantentze obrak izan ezik. 

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. 

 

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

325 diru-laguntza eskaera onartu dira, 100 udaletxeek egin dituzte eskaerak, 174 ikastetxeetan obrak 

egiteko. Finantzazioaren zenbateko osoa 5.997.885,45  €, izan delarik: 

 

LH Udaletxe 
onuradunen 

kopurua 

Ikastetxe 
onuradunen 

kopurua 

Eskabide 
kopurua 

Diru-laguntzak 

(eurotan) Araba 19 41 64 762.651,63 € 

Bizkaia 41 79 175 3.173.417,61 € 

Gipuzkoa 40 54 86 2.061.816,21 € 

Guztira  100 174 325 5.997.885,45 € 

 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/udalaguntza/y22-izapide/eu/
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza  

Udaletxe onuradunak 87   100 

Ikastetxe onuradunak 145   174 

Eskabide kopurua 260   325 

Diru-laguntzak 6.000.000,00 €  5.997.885,45 € 



 
 
 
 
 
 

 

 

9 
 

1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Kooperatiba edo Fundazio diren itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko diru-

laguntzak (Hezkoop 2018) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko uztailaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, kooperatiba edo fundazio diren 

itunpeko sareko ikastetxeetan inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiten duena 

(Hezkoop-2018). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/hezkoop/y22-izapide/eu 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea itunpeko ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatiba edo -fundazioek 

sinatutako maileguen finantzaziorako laguntzen deialdia egitea da, hezkuntza-erabilerako higiezinak 

erostera bideratutako inbertsioak egiteko edo indarrean dagoen legediak eskatutako baldintzetara 

egokitzeko eraikuntza, zabaltze, ordezte eta egokitze lanak egiteko. 

 
Diru-laguntzen xede izango dira Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako ikastetxeetan egindako 

inbertsioetarako sinatutako maileguak. 

 

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

96 diru-laguntza eskaera onartu dira, 55 ikastetxek egin dituztelarik eskaerak. Diru-laguntzen  zenbateko 

osoa 12.800.000,00 €, izan delarik 

 

 

 

 

 

 

 

 

LH 
Ikastetxe onuradunen 

kopurua 
Eskabide 
kopurua 

Diru-laguntzak 
(eurotan) 

Araba 7 20 1.884.205,04 € 

Bizkaia 21 36 6.146.494,05 € 

Gipuzkoa 27 40 4.769.300,91 € 

Guztira 55 96 12.800.000,00 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena     Emaitza                                   

Ikastetxe onuradunak 38 55 

Eskabide kopurua 58 96 

Diru-laguntzak 12.800.000,00 € 12.800.000,00 € 

 

https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/hezkoop/y22-izapide/eu
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Hezkuntza-premia bereziko ikasleak eskolatzen dituzten hezkuntza laguntzako espezialistak 

kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez laguntzak iragartzen 

baitira hezkuntza-premia bereziko ikasleak eskolatzen dituzten eta 2018-2019 ikasturterako Hezkuntza 

Laguntzako Espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803272a.shtml 10.2 artikuluak adierazten 

du: 

Ebazpena modu elektronikoan jakinaraziko zaie erakunde interesdunei, eta Euskal Herriko 

Agintaritzaren Aldizkarian argitaratuko da denek jakin dezaten. 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua duen laguntza honek; Hezkuntza-premia bereziko ikasleak eskolatzen dituzten eta 2018-2019 

ikasturterako Hezkuntza Laguntzako Espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe 

pribatuentzako. 

 
 Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntza-erantzun egokia ahalbidetzea 

 Hezkuntza laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxeentzako diru-

laguntza 

 

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

Lortutako emaitzen inguruan datuak, honako hauek dira: 

 Lanpostuen kopurua (bataz beste asteko 25 ordu): 535 

 Ikastetxeen kopurua: 215 

 Ikasleen kopurua: 1.628 

 
Aurrekontuaren banaketa honako hau da: 

 

 

 

2018ko ARIKETA  2019ko ARIKETA  TOTALA 

4.200.700,00 € 7.699.300,00 € 11.900.000€ 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/06/1803272a.shtml
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

    
 Ikastetxeak Eskatutako orduak  Emandako orduak 

ARABA: 29 3.090  2.430 

GIPUZKOA: 79 4.375  4.415 

BIZKAIA: 107 8.625  4.415 

GUZTIRA: 215 16.090 13.385 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Ezgaitasun fisiko, psikiko edo sentsoriala duten eta ohiko eskola-garraioa erabili ezin duten 

ikasleentzat banakako diru-laguntza, 2018-2019 ikasturtean ikastetxe publikoetan edo, 

salbuespen gisa, itunpeko ikastetxe pribatuetan eskolatuta daudenak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez eskola-garraiorako 

banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten 

ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo 

Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu batean eta ezin badute 

saileko eskola-garraioa erabili. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803386e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Elbarritu ikasleentzat garraiorako finantzaketa. 

 

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

 

 

(€) DIRU 

KOPURUA 
IKASLE IKASTETXE 

ARABA 294.186,53 53 18 

BIZKAIA 1.799.281,02 569 79 

GIPUZKOA 1.039.631,42 318 33 

GUZTIRA 3.133.098,97 940 130 
 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Ikasle kopurua: 929 940 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803386e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Irakasleen etengabeko prestakuntzarako plana: erakundeentzako deialdia, Prest_Gara 2018-19 

(erakundeentzako diru-laguntzak) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko apirilaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie 

Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest_Gara Plana garatzeko 2018-2019 ikasturtean zehar 

proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA. 

 
Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoko iragarki-taulan argitaratutako ebazpenak: 

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena. Honen bidez,1.1 

multzoa ebazten da, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest-Gara Plana garatzeko proiektuak 

aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei egindako 

deialdiari dagokiona. 

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena. Honen bidez,1.2 

multzoa ebazten da, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest-Gara Plana garatzeko proiektuak 

aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei egindako 

deialdiari dagokiona. 

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena. Honen bidez,2.1 

multzoa ebazten da, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest-Gara Plana garatzeko proiektuak 

aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei egindako 

deialdiari dagokiona. 

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena. Honen bidez,2.2 

multzoa ebazten da, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest-Gara Plana garatzeko proiektuak 

aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei egindako 

deialdiari dagokiona. 

EBAZPENA, 2018ko maiatzaren 25ekoa, Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendariarena. Honen bidez,3. 

multzoa ebazten da, Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest-Gara Plana garatzeko proiektuak 

aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin batera lan egin nahi duten erakunde publiko eta pribatuei egindako 

deialdiari dagokiona. 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honek diru-laguntzak ematea du helburu, 2018-2019 ikasturtean Irakasleen 

Prestakuntzarako Prest_Gara Planaren prestakuntza-eskaintza garatzeko lankidetza ematen duten 

erakunde publiko eta pribatuentzat. 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/04/1802168e.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0172708/eu_def/adjuntos/resolucion%20entidades%202018_2019%20b.1.1.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0254308/eu_def/adjuntos/resolucion%20entidades%202018_2019%20b.1.2.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0254408/es_def/adjuntos/resolucion%20entidades%202018_2019%20b.2.1.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0254508/eu_def/adjuntos/resolucion%20entidades%202018_2019%20b.2.2.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1033203/eu_def/adjuntos/resolucion%20entidades%202018_2019%20b.3.pdf
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Aurrekontuko diru-horniduraren banaketa honako hau da: 

 

Deialdiko diru-hornidura 2018. urtea 2019. urtea Guztira 

1.1. blokea 66.000,00 44.000,00 110.000,00 

1.2. blokea 120.000,00 80.000,00 200.000.00 

2.1. blokea 79.200,00 52.800,00 132.000,00 

2.2. blokea 120.000,00 80,000,00 200.000,00 

3. blokea 42.000,00 28.000,00 70.000,00 

GUZTIRA 427.200,00 284.800,00 712.000,00 

 

Eta exekutatzea honako hau: 

Exekutatzea 2018. urtea 2019. urtea Guztira 

1.1. blokea 68.290,20 45.526,80 113.817,00 

1.2. blokea 71.247,60 47.498,40 118.746,00 

2.1. blokea 62.587,80 41.725,20 104.313,00 

2.2. blokea 162.480,00 108.320,00 270.800,00 

3. blokea 62.484,00 41.656,00 104.140,00 

GUZTIRA  427.089,60 284.726,40 711.816,00 

 

Lortutako emaitzak hurrengo taulan jasotzen dira: 

Eskainitako ikastaroak 250 

Egindako ikastaroak 231* 

Eskainitako plazak 5.353 

Jasotako eskariak 14.502 

Onartuak 4.668 

 

* 231 ikastarotik, 211 erakundeentzako deialditik datoz, eta beste 20 ikastaroak sailak berak antolatzen 

ditu (sailak dituen baliabideekin egiten dira). 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Irakasleriari begirako Prest_Gara prestakuntza plana. 

Irakasle parte-hartzaileak:  4.843 4.668 

Ikastaroen kopurua:   240 231 
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1. Haur-Hezkuntzako ikastaroak:   17 15 

2. Lehen Hezkuntzako ikastaroak:   12 21 

3. Lehen Hezkuntza eta 1. Ziklo DBHeko ikastaroak:    6 12 

4. Bigarren Hezkuntzako ikastaroak (DBH eta Batxilergoa):   47 29 

5. Musika eta arte-eskoleetako ikastaroak:    2 3 

6. Hizkuntza-Eskola Ofizialetako ikastaroak:   10 8 

7. Helduen Hezkuntzako ikastaroak:   1 1 

8. Irakasle guztientzako ikastaroak:   85 107 

9. Atzerriko Hezkuntza ikastaro orokorrak:   60 54 

10. On line ikastaroak / Aurrez aurreko ikastaroak.:  85/165 89/161 

Entitateei deialdia Irakasleen prestakuntza planean lankidetzan aritzeko 

Erakunde laguntzaileen kopurua:  66 59 

Jardueren kopurua: 211 211 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Irakasleen etengabeko prestakuntzarako plana: 2018an irakasleentzako jarduerak egiten dituzten 

Irabazi-Asmorik Gabeko Erakundeentzako deialdia 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia 

iragartzen baita 2018an irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko 

jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA. 

 
EBAZPENA, 2019ko ekainaren 4koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez 

argitaratzen baitira 2018ko ekainaren 19ko Aginduaren babespean emandako dirulaguntzak, jendeak 

horren berri izan dezan: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903266e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

Erkidegoko irakasleentzako prestakuntza-jarduerak (jardunaldiak, elkarraldiak, mintegiak...) egiten 

dituzten irabazi-asmorik gabeko elkarte eta federazio edo erakundeei.    

 

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

Honako hauek dira deialdiren emaitzak, aurrekontua exekutatzea barne: 

Eskaeren 

kopurua 
Onartuak 

Ezezkoa hartu 

dutenak 

Aurrekontu diru-

hornidura 

Esleitutako diru-laguntzen 

zenbatekoa 

17 15 2 100.000,00 99.987,00 
 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea       Aurreikuspena    Emaitza 

Erakundeen kopurua: 10 15 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/07/1803417e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Irakasleen prestakuntzarako plana – prestakuntza /bikaintasuneranzko prestakuntza itunpeko 

ikastetxeetan 2018-2019 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko otsailaren 21ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie 

unibertsitateaz kanpoko ikasketak –heziketa-zikloak izan ezik– ematen dituzten itunpeko ikastetxe 

pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei hezkuntzaren 

bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten 2018-2019ko ikasturtean (Bikaintasunerantz). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA. 

 

EBAZPENA, 2019ko urtarrilaren 14koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez 

argitaratzen baitira 2018ko otsailaren 21eko Aginduaren babespean emandako diru-laguntzak, jendeak 

horren berri izan dezan. 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

Hasierako zuzkiduraren banaketa, prozeduren eta lurraldeen arabera: 

 

Lurraldea P.Integralak 
Curriculuma 

aberasteko P. 

Berrikuntzarako 

prestakuntzarako p. 
Guztira 

Araba 16.000,00 

25.000,00 

57.000,00 

480.000,00 
Bizkaia 50.000,00 167.000,00 

Gipuzkoa 38.000,00 127.000,00 

Guztira 104.000,00 351.000,00 

 

 

Esleitutako zenbatekoaren banaketa, prozeduren eta lurraldeen arabera: 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801459e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900391e.pdf


 
 
 
 
 
 

 

 

18 
 

Lurraldea P.Integralak 
Curriculuma 

aberasteko P. 

Berrikuntzarako 

prestakuntzarako p. 

Emandako 

zenbateko osoa 

Araba 11.000,00 9.000,00 26.000,00 46.000,00 

Bizkaia 11.000,00 8.000,00 35.700,00 54.700,00 

Gipuzkoa 18.000,00 6.655,00 51.180,00 75.835,00 

Guztira 40.000,00 23.655,00 112.880,00 176.535,00 

 

88 proiektu onartu ziren. Honela banatu ziren onetsitako proiektuak, lurraldea eta modalitatea kontuan 

hartuta: 

Lurraldea P.Integralak 
Curriculuma 

aberasteko P. 

Berrikuntzarako 

prestakuntzarako 

p. 

Araba 4 4 13 

Bizkaia 7 4 18 

Gipuzkoa 10 3 26 

Total 21 10 57 
 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza   

Berrikuntza-proiektu integralak:  35 21 

Curriculuma aberasteko proiektuak 5 10 

Berrikuntzarako prestakuntzarako proiektuak 82 57 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Irakasleen prestakuntzarako plana – itunpeko sarean, 2018-2019 ikasturtean, hizkuntza-proiektu 

eleaniztunak eta, proiektu horiei lotuta, irakasleentzako atzerriko hizkuntzako prestakuntza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko apirilaren 18koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, deialdia egiten zaie 

Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin 

harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten federazio eta elkarteei, prestakuntza-

jarduerak egin ditzaten 2018-2019 ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-

proiektuei lotuta (L3. Elebitasuna hezkuntza eleaniztunaren esparruan). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA 

 
EBAZPENA, 2019ko urtarrilaren 14koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, zeinaren bitartez 

argitaratzen baitira 2018ko apirilaren 18ko Aginduaren babespean emandako diru-laguntzak, jendeak 

horren berri izan dezan. 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Finantzaketa ematea itunpeko ikastetxeetako federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu eleaniztunak 

garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, irakasleek atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko 2017-2018 

ikasturtean. 

 

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

Itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak edo erregelamenduzkoak dituzten federazio eta 

elkarteei zuzentzen du deialdiak. Honela banatzen dira proiektu horietan parte hartu duten ikastetxe 

eta irakasleak, elkarteen edo federazioen arabera: 

 

Elkartea/Federazioa Zentroak Parte hartu duten irakasleak 

Kristau Eskola 97 3.462 

Eusko Ikastola Batza 7 262 

Euskal Herriko Ikastolak 58 2.516 

AICE 3 80 

Ikasgiltza 7 328 

TOTAL  172 6.648 

 

Aurrekontuko diru-hornidura 1.332.000 € izan zen eta osoa agortu dute. Honela zehazten da diru-

laguntzen zenbatekoa, elkarteen edo federazioen arabera: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/05/1802432e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/01/1900392e.pdf
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Elkartea/Federazioa Diru-laguntza 

Ikasgiltza 43.530,00 

Euskal Herriko Ikastolak 353.179,51 

Eusko Ikastola Batza 80.965,53 

AICE 12.372,59 

Kristau Eskola 841.952,37 

Total  1.332.000,00 
 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza    

Proiektu eleanitzak itunpeko ikastetxeetan:  199 172 
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1 Dirulaguntza-programaren izenburua  

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

 

2.- Araua 

Agindua, 2018ko uztailaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baita 

unibertsitate aurreko irakasmailetarako ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzak 

eskatzeko (EIMA 1). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

- Agindua EHAAn argitaratu, 2018/08/08an. 

- Ebazpena, 2018ko abenduaren 31koa: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900387e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitate aurreko ikasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuak produzitu, argitara eman eta 

zabalkundea izan dezaten sustatze-lana egin eta laguntza eskaintzea. 

 

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

Aurkeztutako eskabide-orriak: 101 

Diruz lagundutako ikasmaterialak: 94  

Diru-laguntza jaso duten argitaletxeak: 8 

Aurrekontuan zegoen diru kopurua: 500.000 € 

Esleitutako diru kopurua: 500.000 €  €  

2017ko EIMA 1 deialdian baldintza berri bat ezarri zen eta horrek 2018ko deialdian ere izan du eragina. 

Baldintza hori ikasmaterialen didaktika-onespena da. Ikasmaterialek eskabidea aurkeztu aurretik, bete 

beharreko baldintza da, eta ikasmaterial askok ez dute bete. Hori da eskabideak eta diruz lagundutako 

ikasmaterialen kopurua nabarmen gutxitu izanaren arrazoia. Lagundu nahi ditugun kalitatea bermatzeko 

ezinbestekotzat jotzen dugu baldintza hori. Hortaz, bere horretan mantenduko dugu. 

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

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Diruz lagundutako ikasmaterialak 140 94 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900387e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Unibertsitate aurreko irakasmailetako euskarazko ikasmaterial digitalak diruz laguntzako 

programa (EIMA 2.0) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko uztailaren 17koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira 

unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntzak (EIMA 2.0).  

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

-Agindua EHAAn argitaratu, 2018/08/08an. 

-Ebazpena, 2018ko abenduaren 31koa:  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900388e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitate aurreko ikasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak sortu, argitara eman eta 

zabalkundea izan dezaten sustatze-lana egin eta laguntza eskaintzea. 

 

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

Aurkeztutako eskabide-orriak: 21 

Diruz lagundutako ikasmaterialak: 13  

Diru-laguntza jaso duten produkzio-etxeak: 10 

Aurrekontuan zegoen diru kopurua: 360.000 € 

Esleitutako diru kopurua: 344.858,56 €  

EIMA 2.0-ren kasuan, deialdiak ezarritako baldintzak betetzen zituzten ikasmaterial guztiek jaso dute 

dirulaguntza. Ez da aurrekontua bere osotasunean erabili. Soberakina 15.141,44 eurokoa izan da 

(aurrekontuaren %4,2). 

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

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Diruz lagundutako ikasmaterialak 10 13 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900388e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Unibertsitate aurreko euskarazko ikasmaterialak sortzeko edota egokitzeko laguntza-bidea (EIMA 

4) 

 

2.- Araua 

Agindua, 2018ko uztailaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira 

unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko laguntzak 

(EIMA 4). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

-Agindua EHAAn argitaratu, 2018/08/08an. 

-Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900386e.shtml  

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Unibertsitate aurreko ikasmailetarako ikasmaterialen sorkuntza-lana bultzatzea eta materialon 

produkzioa, argitalpena eta zabalkundea bermatzea. 

 

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

Aurkeztutako eskabide-orriak: 28 

Diruz lagundutako ikasmaterialak: 22  

Diru-laguntza jaso duten argitaletxe /lan-taldeak: 9 

Aurrekontuan zegoen diru kopurua: 100.000 € 

Esleitutako diru kopurua: 100.000 €  

 
Gizarteko eragin-gune nagusia: Unibertsitate azpiko irakasmailetako ikasle-irakasleak  

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza   

Diruz lagundutako ikasmaterialak 30  22 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900386e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Itunpeko ikastetxeetako hizkuntza normalizazioko proiektuetarako deialdia (Ulibarri) 

 

2.- Araua 

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

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, ULIBARRI programak itunpeko 

ikastetxeentzat 2018-2019 ikasturtean izango dituen gehienezko diru-baliabideak, programan sartzeko 

eta jarraitzeko baldintzak eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten 

dituena. 

EBAZPENA, 2018ko urriaren 26koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez jakinarazten baita 

zein itunpeko ikastetxek jarraituko duten Ulibarri programan, zeintzuk sartuko diren 2018-2019 

ikasturtean, zein ordu-kopuru dagokien, eta zein itunpeko ikastetxek utzi duten programa. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

http://www.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2018/05/22/(6)/dof/eus/html/x59-preview/eu/ 

http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-

preview/eu/contenidos/resolucion/bopv201806052/eu_def/index.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

2018ko aurrekontuan kopuru hauek agertzen dira: 980.000 euro 2017-2018 ikasturteko bigarren 

ordainketa egiteko, eta 245.000 euro 2018-2019 ikasturteko hasierako ordainketa egiteko. 

Emaitzak honako hauek dira: 16.600 irakasle inguru, 180.000 ikasle inguru, eta391 ikastetxe (horietatik 

165 itunpekoak). 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena      Emaitza   

Ikastetxe kopuru 167 165 

http://www.euskadi.eus/eli/es-pv/o/2018/05/22/(6)/dof/eus/html/x59-preview/eu/
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/resolucion/bopv201806052/eu_def/index.shtml
http://www.legegunea.euskadi.eus/x59-preview/eu/contenidos/resolucion/bopv201806052/eu_def/index.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Nolega deialdi bateratua 2018-19 

 

2.- Araua 

2018ko abuztuaren 30eko Barne Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, ikastetxe publikoetako giroa 

euskalduntzeko 2018-2019 ikasturterako dotazio-deialdia zabaltzen duena. 

Barne ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Hezkuntza sailburuordearena, 2018-19 ikasturterako herri 

ikastetxeetako eskola giroa euskalduntzeko dotazioa ebazten duena. 

Agindua, 2018ko uztailaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa 

euskalduntzeko 2018-2019 ikasturterako laguntza-deialdia zabaltzen duena. (EHAA, 2018/08/30). 

Ebazpena, 2018ko azaroaren 9koa, Hezkuntza sailburuordearena; 2018-19 ikasturterako itunpeko 

ikastetxeen eskola giroa euskalduntzeko diru-laguntzak ebazten dituena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Herri-ikastetxeetarako deialdia, barne-ebazpen bidez argitaratzen dena: 

https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/nolega-2018 

Itunpeko ikastetxeentzako Agindua, Euskal Herriko Aldizkari Ofizialean argitaratzen da, eta Ebazpena, 

Egoitza Elektronikoko iragarki taulan: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/nolega/y22-izapide/eu 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdiaren xedea da euskararen erabilera bultzatzea jarduera hauen bidez: 

 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. 

 Euskal giro batean bizipena eskaintzeko asmoz antolatutako egonaldi-irteerak.  

 Ikastetxe barruan arlo akademikotik at euskaraz bizitzeko helburuarekin prestatutako jarduerak. 

 Guraso, langile ez-irakasle edota irakasleentzat antolatutako berariazko jarduerak, beti ere 

ikasleen erabilera areagotzea dutenean helburu. 

 Erabilera areagotzearekin lotutako ikasleen antolamenduzko jarduerak: hizkuntza paisaia; 

liburutegia; idatzizko arauak. 

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

helburu duten Ikastetxeen arteko truke-irteerak. 

 

https://educacion.hezkuntza.net/group/deialdiak/nolega-2018/
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2018/nolega/y22-izapide/eu/
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

2018-2019 ikasturterako 590.544 euroko aurrekontua egon da: Herri Ikastetxeen deialdirako 400.544 

euro, eta itunpekoentzat, berriz, 190.000 euro.  

Guztira 515 ikastetxek parte hartu zuten deialdian, horietatik 343 herri ikastetxe eta 172 itunpekoak. 

Hona hemen atalez ataleko datuak: 

Ikastetxe publikoak: 

 Ahozko adierazmena          104.474 ikasle 

 IKE:                                     265.333 ikasle 

 EGE                                       8.425  ikasle 

 IKABIL                                       459  ikasle 

Ikastetxe kontzertatuak: 

 Ahozko adierazmena           84.901 ikasle 

 IKE:                                    256.116 ikasle 

 EGE                                    16.028  ikasle 

 IKABIL                                     395  ikasle 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena     Emaitza  

Ikastetxe kopurua  

 Ahozko adierazmena:    430    461 

 IKE      377    398 

 EGE:     210    210 

 IKABIL: 14 17 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Irale-Euskaltegiak. 2018ko udan eta 2018-2019 ikasturtean Irale programaren barnean Hezkuntza 

sailaz kanpoko eragileez bideratu diren ekintzetan parte hartzeko deialdia 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntza sailburuarena 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803445e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi-agindu honek, beraz, Hezkuntza Sailaz kanpoko ikasketa-elkarteei 2018ko udan eta 2018-2019 

ikasturtean IRALE programaren ekintzetan parte hartzeko aukera ematea du helburu. 

Ekintza horiek irakastorduz kanpoko edo irakastordu barneko goi-mailako zenbait ikastaroetan gauzatuko 

dira. 

 

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

Irakasleen euskalduntzearen alorrean honako ikastaro hauek egin dira: 

a) Irakastorduetatik kanpoko trebakuntza-ikastaroak (IRALE): 

- 91 ikasketari 2018ko udan 

- 2.078 ikasketari 2018/19 ikasturtean (2019ko maiatzerarte) 

b) Irakastorduen barruko trebakuntza-ikastaroak: 

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

- 48 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (lehen txanda) 

- 61 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (bigarren txanda) 

c) Irakaskuntza-elkarte baimenduen kopurua: 22 (hemen eman de jaitsieraren arrazoia da A eta E 

ikastaroak lehen guk ematen genituela, baina orain HABEk ematen ditu) 

 
Programa hau, 121.055,15 euroko diru kopuruagatik exekutatu da (2017/2018 urtarrila-ekaina eta 

2018/2019 iraila-abendua). 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena     Emaitza  

Eskola-orduez kanpoko prestakuntza-jarduerak 

Matrikulak ordaindu zaizkien euskaltegien kopurua:     22 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803445e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Irale-Pribatuak. Irale programaren baitan 2018. urtean irakastordu barneko ikastaroren batean 

jarduteko irakasleak liberatu nahi dituzten ikastetxe pribatu edo gizarte-ekimenezkoentzako 

laguntzetarako dei egiten duena 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 6koa, Hezkuntza sailburuarena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803241e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

2018. 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. 

 

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

Irakasleen euskalduntzearen alorrean honako ikastaro hauek egin dira: 

a) Irakastorduetatik kanpoko trebakuntza-ikastaroak (IRALE): 

- 40 ikasketari 2018ko udan 

- 742 ikasketari 18/19 ikasturtean (2019ko maiatzera arte) 

b) Irakastorduen barruko trebakuntza-ikastaroak: 

- 48 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (lehen txanda) 

- 61 postu, ikastetxe pribatuetako irakasleentzako (bigarren txanda) 

c) Parte hartu duen ikastetxe-pribatuen kopurua: 77 

 
Programa hau, 1.185.465,62 euroko diru kopuruarekin exekutatu da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea        Aurreikuspena  Emaitza 

Ikastetxe pribatuetako irakasleentzako liberatu kopurua (lehendabiziko txandan): 

   Oinarrizko ikastaroak, urtebetekoak:        7 

   Goi-mailako ikastaroak, hiruhilabetekoak:       41 

Ikastetxe pribatuetako irakasleentzako liberatu kopurua (bigarren txandan): 

   Oinarrizko ikastaroak, urtebetekoak:        18 

   Goi-mailako ikastaroak, hiruhilabetekoak:       43 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803241e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren 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, 2017ko urriaren 4koa, Hezkuntzako sailburuarena, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta 

alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena Euskal Autonomia Erkidegoaren funts 

publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta 

Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat (EHAA 2017.10.23). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1705071e.pdf 

Emate-erabakia: www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus webgunean argitaratu zen ebazpena. 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

533 plaza deitu ziren Alemanian, Frantzian, Erresuma Batuan eta Irlandan, egonaldi eta ikastaroak 

egiteko 2018ko 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. 

Egonaldiaren kostuak, partez, Hezkuntza Sailak ordaintzen ditu eta, partez, ikasleak. Egonaldi hauetan 

parte hartzen duen ikasleari ordaintzea dagokion zatia 170 eurokoa (1. Tartea) eta 680 eurokoa da (2. 

Tartea). 

Honekin batera, egonaldiak antolatu eta kudeatzeko kontratua bideratu zen (C02/014/2017), 

Administrazioari dagokion aurrekontua 847.038 eurokoa izan zen. Hizkuntzak ikasteko ikastaroak 

antolatzeko lehiaketan, 19 plaza gehituko zaizkio Erresuma Batuari dagozkion plazei. Batxilergoko 

Aparteko Saria lortu duten 15 pertsonentzat eta matematika-olinpiadan lehen lau postuak lortu dituzten 

DBHko 2. mailako ikasleentzat izango dira plaza gehigarri horiek. Beraz, guztira 552 plaza dira. 

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. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1705071e.pdf
http://www.hezkuntza.ejgv.euskadi.eus/
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

4.616 eskabide jaso ziren. 

Plaza guztiak eman ziren (552). Batxilergoko saria jaso zutenen arteko bi ikaslek plazari uko egin zioten; 

beraz, guztira 550 ikaslek egin zuten egonaldia. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza   

Ikasle onuradunak: 552 550 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Postu-deialdia, Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek ingelesean murgiltzeko egonaldiak 

garatzeko 

 

2.- Araua 

EBAZPENA, 2017ko maiatzaren 9koa, Hezkuntza sailburuordearena, hainbat plaza eskaintzen dituena 

herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin 

ditzaten. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: Herri ikastetxeei zuzendutako atarian “Herri-ikastetxeak/Deialdiak” 

https://educación.hezkuntza.net/group/deialdiak/ 

 
Emate-erabakia: Herri ikastetxeei zuzendutako atarian “Herri-ikastetxeak/Deialdiak” 

https://educación.hezkuntza.net/group/deialdiak/ 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

2.196 plaza betetzeko deia egitea. Plaza horiek herri ikastetxeetan matrikulaturik dauden Lehen 

Hezkuntzako 6. mailako ikasleentzako dira. Deialdiaren helburua da ikasleek ingeles hizkuntzan 

murgiltzeko egonaldietan partea hartzea. 

 
Egonaldiaren kostuak, partez, Hezkuntza Sailak ordainduko ditu eta, partez, ikasleak. Egonaldi hauetan 

parte hartzen duen ikasleari ordaintzea dagokion zatia 40 eurokoa da. 

 
Honekin batera, egonaldiak antolatu eta kudeatzeko kontratua bideratu zen. 

 

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

Ebazpena, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariak 2017ko ekainaren 30ean emandakoa, hizkuntzan 

murgiltzeko egonaldiak egiteko plazak ematen dituena. 

 
2.193 plaza eman ziren. Horietatik 2.007 ikaslek egin zuten egonaldia. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Ikasle onuradunak: 2.196 2.193 

https://educación.hezkuntza.net/group/deialdiak/
https://educación.hezkuntza.net/group/deialdiak/
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Gailu digitalak eskuratzeko dirulaguntzak (2017-2018ko ikasturtea). Euskal Autonomia 

Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza egiten ari diren 

ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko uztailaren 18koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, 

zeinaren bidez diru-laguntzak iragartzen baitira gailu digitalak eskuratzeko, 2018-2019 ikasturterako. 

Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta 

Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz (L4 Ikasmaterialak eta 

Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak) (EHAA 2018.09.3). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

EHAA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804402e.pdf 

 
Emate-erabakia: 

Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan https://www.euskadi.eus/y22-ediktu/eu 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aurrekontua: 1.505.800,00 euro. 

 
Eskatzaile bakoitzarentzako laguntza 200 (berrehun) eurokoa izango da gehienez, eta horretarako muga 

izango da justifikatutakoa gailu bakoitzaren fakturaren ordainagiriaren bidez. 

 
Deialdi honetaz balia daitezke Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko 

2018-2019ko ikasturteko ikasleak, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko zein itunduetakoak, 

baldin eta eskakizun hauek betetzen badituzte: 

a) Ikastetxea “sare_hezkuntza gelan” izeneko sarean egotea 2014-2015eko ikasturtetik aurrera. 

b) Ikasle onuradunak unibertsitateaz kanpoko mailarako beketarako edo ikasketa-laguntzetarako 

deialdiko beka bat jaso izana 2017-2018 ikasturtean, eskola-materialaren atalean. 

Deialditik kanpo gelditzen dira Hezkuntzako sailburuaren 2015eko irailaren 30eko Aginduaren, 

2016ko irailaren 26ko Aginduaren eta 2017ko irailaren 28ko Aginduaren bidez araututako 

aurreko deialdietan diru-laguntza hau bera jaso zuten ikasle bekadunak. 

c) Berdinak izatea laguntza-eskabideko gailu digitala eta ikastetxeak eskatzailearen talde osorako 

aukeratutakoa, eta gailu digitala 2017ko azaroaren 1etik aurrera erosi izana. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804402e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-ediktu/eu
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Ebazpena, 2018ko abenduaren 14koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena, gailu digitalak 

eskuratzeko diru-laguntzetarako deialdia ebazten duena (2018-2019ko ikasturtea). Euskal Autonomia 

Erkidegoko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari 

diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. 

 
Ebazpen honen diru-zenbatekoa, guztira, miloi bat, laurehun eta berrogeita hamazazpi mila hirurehun 

eta laurogeita lau euro eta laurogeita sei zentimokoa da (1.457.384,86 €), ondoren zehazten den bezala 

banatuta: 

 

 
Itunpeko ikastetxeak Herri ikastetxeak Guztira 

Araba 147.800,00 88.800,00 236.600,00 

Gipuzkoa 243.192,15 163.571,19 406.763,34 

Bizkaia 540.840,51 273.181,01 814.021,52 

Guztira:  931.832,66 525.552,20 1.457.384,86 
 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea             Aurreikuspena      Emaitza   

Ikasle onuradunak: 6.279 7.311 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

2018-2019 ikasturtean eskolatze osagarriko programa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko irailaren 4koa, Hezkuntza Sailburuarena, 2018-2019 ikasturtean Eskolatze 

Osagarriko Programak garatzeko laguntzetarako deia egiten duena. 

 
EBAZPENA 2018ko abenduaren 28koa, hezkuntza sailburuordearena, 2018-2019 ikasturtean Eskolatze 

Osagarriko Programak garatzeko laguntzetarako deia egiten dena 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804557e.pdf  

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

Ikasle jakin batzuen hezkuntza-premia berezien aurrean erantzuteko bide arrunt eta aparteko guztiak 

agortu ondoren eta zailtasun sozial bereziak edo eskolan moldatzeko zailtasun handiak dituzten ikasleei 

edota ikasleen kolektiboei erantzutearren, berariazko tratamendu bat hartu ahal izango da aparteko 

izaeraz, hain zuzen ere hamalau urte baino gehiagoko eta hamasei urte baino gutxiagoko ikasleei 

zuzendutako eskolatze-programa osagarrien bidez. Segida ematen zaio horrela sailaren jarduerari, 

aurreko ikasturteetan ere eman delako taldeentzako diru-laguntza jarduera horretan ari zitezen. 

Hartara, 2018-19 ikasturtean, 19 talderentzat egin zen laguntza-deia, 1.066.400 euroko guztizko 

kopuruarekin. Gehieneko diru kopurua proiektuko 63.750 euro izan zen. Proiektuko aurreko urtean baino 

3.162 euro gehiago. 

Programa horiek oso emaitza onak eduki dituzte, aurreko deialdien memorietatik ondorioztatzen denez. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804557e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena       Emaitza 

Onuradun proiektuak  19 18 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntzak Hezkuntza sailarekin lankidetzan jardun nahi duten Irabazi-Asmorik Gabeko 

Erakundeentzat. helburua: ijito ikasleentzako hezkuntza-jarduerak garatzea eskola-esparruan 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie 

Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei eskola-

esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko 2018-2019 ikasturtean (L2. Hezkuntza 

inklusiboa eta aniztasunaren arreta). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803036e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805054e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805055e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805056e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diruz lagun daitezkeen jarduerak dira Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan, irakasleen 

zuzendaritzapean, ijitoen eskola-arrakasta areagotzeko eta ijitoak dauden ikastetxeetan kulturen arteko 

bizikidetza hobetzeko asmoz egiten diren jarduera guztiak. 

Erakundeen esku-hartze lana koordinazioan egiten da berritzeguneetako erreferenteekin eta Ijito 

Ikasleak Eskolatzeko Hobekuntza Taldearekin, aniztasunaren arduradunaren eta Jarraipen 

Batzordearen begiradaren pean, eta jarraipena eta balorazioa dokumentuetan geratzen dira jasota. 

 

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

Emandako diru-kopuru osoa: 435.890,00 €. Hiru lurraldeetako aurrekontua agortu da. 

Araban elkarte batek jaso du dirulaguntza, Bizkaian bik eta Gipuzkoan batek. 

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

alderdietakoren batean:  

 Ikastetxe-familia harreman errazagoak 

 Ikastetxeko elkarbizitza hobetzea 

 Ijito ikasleen errendimendu akademikoa hobetzea 

 Ikasle gehiagok lortzen du eskola-arrakasta. 

 Eskoletara joatea hobetzea 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803036e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805054e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805055e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805056e.shtml
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 Puntualitatea hobetzea 

 Lan-ohiturak hobetzea 

 Higiene-ohiturak hobetzea 

 Klaustroak erakundearen lana balioztatzea  

 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 

 Ijito kulturaren presentzia handiagoa ikastetxean. 

 Ijitoen eta ez-ijitoen arteko elkartze espontaneo gehiago. 

 Gatazken konponketa betegarriagoa izatea zerikusia duten alderdientzat. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza  

Ikasle ijitoekin ekintzak garatzen 

dituzten erakundeak 4 4 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Laguntzak helduen hezkuntzako ikasleen elkarteentzat eta unibertsitate-mailakoak ez diren 

ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzat 

 
2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita 

Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez 

diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzak emateko, Haur Hezkuntzako lehenengo 

ziklokoak izan ezik (L1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza). 

 
3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804464e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900561e.shtml 

 
4.- Dirulaguntza-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. 

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

Deialdi honetarako, 780.000,00 € izendatu ziren, guztira. Aurrekontua agortu da. 

 
504 laguntza eman zaizkie ikasleen guraso-elkarteei eta ikasle-elkarteei (89 Araban, 244 Bizkaian eta 

172 Gipuzkoan). 

 
6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza  

Elkarteak 515 504 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804464e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900561e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Laguntzak unibertsitateaz besteko ikastetxeak euren titularitatearen pean dituzten irakaskuntza-

kooperatibentzat 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, Unibertsitateaz kanpoko 

irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten 

duena. (L1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804465e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806054e.shtml  

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

Deialdi honetarako, 33.000,00 € izendatu ziren, guztira.  Aurrekontua agortu da. 

 
2018ko deialdian, 52 laguntza eman zitzaizkien irakaskuntza-kooperatibei (4 Arabakoentzat, 23 

Bizkaikoentzat, eta 25 Gipuzkoakoentzat). 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza  

Elkarteak 55 52 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804465e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806054e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Laguntzak unibertsitatez besteko ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioentzat 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baita 

unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteen federazio eta konfederazioei 

bideratutako laguntzen deialdia. (L1. Hezkuntza-komunitatearen prestakuntza). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804466e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806384e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

2018an deialdi honetarako, 350.000,00 € izendatu ziren, guztira.  Aurrekontua agortu da. 

 
2018ko deialdian, 15 laguntza eman zitzaizkien guraso-elkarteen Federazioei eta Konfederazioei (2 

Arabakoentzat, 9 Bizkaikoentzat, eta 4 Gipuzkoakoentzat). 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza  

Federazioak eta Konfederazioak 15 15 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804466e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806384e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Laguntzak EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergoko itunpeko ikastetxeentzat, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

jarduera-proiektuak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 

 

2.- Araua 

AGINDUA  2018ko apirilaren 25koa, Hezkuntza sailburuordearena, zeinaren bidez aukeratzen baitira 

EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko 

itunpeko ikastetxeak, jarduera-proiektuak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

lantzeko, 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan.  

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802433e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804468e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Genero-indarkeria da sexismoan eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasun-ezean oinarritutako 

sistema baten ondorio larriena. Eskolak ikasleen arteko botere-harremanak aldatzen lagundu dezake, 

behar diren aldaketak eginez, berdintasunean oinarritutako harremanen bidezko sozializazioa 

ziurtatzeko. Sozializazio horrek identitate-aniztasuna errespetatu behar du, eta ikasle guztien garapen 

pertsonala ahalbidetu, nola nekeena, hala mutilena. 

 
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. 

 

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

Deialdi honetarako, 100.000,00 € izendatu ziren, guztira.  Aurrekontua ez da agortu. 

 
2018-2019 deialdian 15 itunpeko ikastetxe hautatu ziren, jarduera-proiektuak egin ditzaten, hezkidetza 

eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko, 2018-2019, 2019-2020 eta 2020-2021 ikasturteetan. 

30.000,00 € esleitu dira, 2.00,00 € ikastetxe bakoitzeko. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Ikastetxe itunpekoak 50 15 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802433e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804468e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Laguntzak Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta 

Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko 

Sare_Hezkuntza gelan izeneko berrikuntza-proiektuan 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko martxoaren 28koa, Hezkuntzako 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, baliabide 

digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har 

dezaten, 2018-2019 ikasturtean. (IE4. Ikasmaterialak eta Informazioaren eta Komunikazioaren 

Teknologiak). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Programaren araua eta deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/04/1802049e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804469e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 
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 digitalak 

bilatu, hautatu eta erabiltzea; dagokion ikasturteko programazio didaktikoa osatzen duten ikasketa-

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/04/1802049e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804469e.shtml
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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. 

 

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

Deialdi honetarako, 305.000 euro izendatu ziren, guztira. 

 
2018-2019 deialdian 20 ikastetxe hautatu ziren, hauen artean 2 erakunde edo federazio eta ikastetxe 1 

bakarka. 158.144,76 € esleitu ziren. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza  

Ikastetxe itunpekoak 50 20 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza 

sendotzeko programak garatzeko dirulaguntzak 

 

2.- Araua 

Ohiko deialdia: AGINDUA, 2017ko azaroaren 8koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, diru-

laguntzetarako deia egiten da ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle 

hasi berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko (EHAA 2017/11/28) 

 
Ezohiko deialdia: AGINDUA, 2018ko ekainaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez 

aparteko diru-laguntzetarako deialdia egiten baita, aniztasunari babesa emateko berariazko programak 

gauzatze aldera (L2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari arreta). (EHAA 2018/09/3) 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Ohiko deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705759e.pdf 

Ezohiko deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804401e.pdf 

 
Emate-erabakia: Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoaren iragarki-taulan: 

Ohiko deialdia: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2019_000_0042906/es_def/adjuntos/resol

ucion_inmigrantes_18_19_bilingue_con_anexos_final.pdf 

 
Ezohiko deialdia: https://www.euskadi.eus/resolucion_definitiva/subvenciones-extraordinarias-para-el-

desarrollo-de-programas-especificos-de-apoyo-a-la-diversidad-curso-18-19/web01-tramite/es/ 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Ohiko deialdia: 

Ondoko helburuak dituzten diru-laguntzetarako oinarriak ezarri eta deialdia egitea: Ikastetxeetan 

kulturartekotasunaren ikuspegia koordinatzea, eta ikasle sartu berrien –EAEko hizkuntza ofizialak 

jakiteari dagokionez komunikatzeko zailtasunak dituztenen– artean hizkuntza indartzeko programak 

gauzatzea, betiere 2017-2018 ikasturtean zehar beharrezkoa bada hizkuntza indartzeko plan bat. 

 
Deialdi honen onuradun izan daiteke honako ikastetxe pribatuak: Lehen Hezkuntza, edo/eta Bigarren 

Hezkuntzak unitate itunduak dituztenak eta, halaber, udalaren titulartasuneko ikastetxe pribatuak, 

Oinarrizko Lanbide Heziketa ematearren Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailetik diru-

laguntzak jasotzen dituztenak. 

 
Honako hauek lagun daitezke diruz: 

a) Linea bateko edo gehiagoko lehen hezkuntzako edo/eta derrigorrezko bigarren hezkuntzako 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705759e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804401e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2019_000_0042906/es_def/adjuntos/resolucion_inmigrantes_18_19_bilingue_con_anexos_final.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2019_000_0042906/es_def/adjuntos/resolucion_inmigrantes_18_19_bilingue_con_anexos_final.pdf
https://www.euskadi.eus/resolucion_definitiva/subvenciones-extraordinarias-para-el-desarrollo-de-programas-especificos-de-apoyo-a-la-diversidad-curso-18-19/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/resolucion_definitiva/subvenciones-extraordinarias-para-el-desarrollo-de-programas-especificos-de-apoyo-a-la-diversidad-curso-18-19/web01-tramite/es/
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hezkuntza-itunen ikastetxe titularretan, kulturartekotasuna sustatzeko programak prestatu, 

zuzendu eta kudeatzeko burututako jarduerak; nolanahi ere, eskabideak egiteko epea amaitzen 

denean 6 urtetik 16 urtera bitarteko ikasleen matrikulan, etorkinen portzentajea % 17tik gorako 

bada; kanpoan geratzen direlarik hiru urtetan edo luzaroago baliabide hori erabili dutenak. 

b) Berrikitan sartu diren ikasleen hizkuntza indartzeko ekintzekin osatutako jarduerak. 

 
Ezohiko deialdia: 

Deialdia 2018 aurrekontuetan izandako legebiltzar-zuzenketa baten ondorioa da. 

Diru-laguntzak ikastetxeko ikasleen kultura-aniztasunari erantzuteko neurriak jasotzen dituzten 

berariazko laguntza-programak prestatu, gidatu eta kudeatzeko jardueretarako izango dira. 

 
Diruz lagundu daitezkeen jardueren tipologia: 

a) Irakasleen prestakuntza. Eskola inklusiboaren esparruan hezkuntza-komunitatea heztea: 

hezkuntza arloan berariazko laguntza-premiak dituzten eta hezkuntza-irakaskuntza 

inklusiboetako metodologiak eta estrategiak behar dituzten ikasleak detektatu, identifikatu eta 

artatzea. Metodologia eta estrategia horiek ikasle guztien parte-hartzea, presentzia eta arrakasta 

lortzen lagunduko lukete, ikasle guztiena, hezkuntza arloan berariazko laguntza-premiak 

dituztena barne.  Horrela, orobat, lortuko litzateke errazago kudeatzea gelan gertatzen diren 

gatazkak eta jarrera-arazo larriak, eskolako elkarbizitza eta ahalmen intelektual handiak; ikasle 

atzerritarren eta ijito ikasleen eskolatzea hobetuko litzateke, kultura-artekotasuna, 

jasangarritasuna, zuzentasuna, elkartasuna eta justizia soziala... 

b) Ikasleekiko jarduerak. Hezkuntza-irakaskuntza inklusiboetako metodologiak eta estrategiak 

praktikan jartzea, tutore-ekintzako planari lotutako ekintzak, ikasle atzerritarrak hartzeko 

ekintzak, hizkuntza indartzeko irakasleen ekintzak... 

 
Deialdi honen onuradun izan litezke zenbait ikastetxe pribatu, baldin eta Haur Hezkuntzan eta Lehen 

Hezkuntzan edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan eta Oinarrizko Lanbide Heziketan itundutako 

unitateak badituzte. 

 

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

Ohiko deialdia: 

Emandako diru-kopuru osoa: 1.562.215,60 €. Aurrekontua ez zen agortu (1.698.000,00€). Dirulaguntza 

eskatu eta deialdiak eskatutako baldintzak betetzen zituzten ikastetxe guztiek jaso zuten dirulaguntza. 

 
Ikastetxe batek kulturartekotasuna sustatzeko dirulaguntza jaso zuen eta 106 ikastetxek ikasle sartu 

berrien hizkuntza sendotzeko programak garatzeko dirulaguntza jaso zuten. 1.741 ikasle sartu berriri 

eman zaie arreta. 

 
Ezohiko deialdia: EBAZPENA, 2018ko azaroaren 20koa, Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariarena. 
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Honen bidez, ohiz besteko diru-laguntzetarako deialdia egiten da, aniztasunari babesa emateko 

berariazko programak gauzatze aldera. 

 
Emandako diru-kopuru osoa: 250.000,00€, hau da, aurrekontua agortu egin da. 

7 ikastetxek jaso dute dirua, hau da, baldintzak bete zituzten ikastetxe guztiek. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Ohiko dirulaguntza: 

Itunpeko sareko errefortzu-kopurua: 106 106 

Ikastetxearen kultura arteko ikuspegiaren 

koordinatzaileak: 1 1 

Ezohiko dirulaguntza: 

Dirulaguntza jasotzen duten ikastetxe-kopurua 10 7 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Musika-ikastegientzako diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko azaroaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, udal-titulartasuneko musika-ikas-

tegietarako diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

AGINDUA, 2018ko azaroaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, musika-irakaskuntzak ematen 

dituzten ikastegi pribatuetarako diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

 

3.- Programaren araudia, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA, 2018ko azaroaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, udal-titulartasuneko musika-

ikastegietarako diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 11koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez udal musika-

ikastegiei 2018ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, Udal musikaikastegietarako dirulaguntzen deialdia 

egiten duen Hezkuntzako sailburuaren 2018ko azaroaren 27ko Aginduari jarraituz. 

AGINDUA, 2018ko azaroaren 27koa, Hezkuntzako sailburuarena, musika-irakaskuntzak ematen dituzten 

ikastegi pribatuetarako diru-laguntzen deialdia egiten duena  

EBAZPENA, 2019ko apirilaren 11koa, Hezkuntzako sailburuordearena, zeinaren bidez musika 

irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuei 2018ko dirulaguntzak ematen baitzaizkie, musika-

irakaskuntzak ematen dituzten ikastegi pribatuetarako diru-laguntzen deialdia egiten duen Hezkuntzako 

sailburuaren 2018ko azaroaren 27ko Aginduari jarraituz. 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Musika-ikastegietako 2017-18 ikasturteko kostuak finantzatzen laguntzeko ditugu bi laguntza hauek: 

 Udal musika-ikastegiak. 

 Udalek aurrekontuaren % 25 edo gehiago finantzatzen dien ikastegienak eta finantzaketarik 

jasotzen ez duten ikastegienak.  

 
Zentroak honako hauek dira: musika-eskola publikoak eta pribatuak, udal-kontserbatorioak eta musika-

ikasketak emateko baimenduta dauden ikastegiak.  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806101e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806101e.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806120e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806120e.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_1041003/eu_def/adjuntos/musika%20udal_2018_ebazpena.pdf
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lotutako magnitudeak eta eragina gizartean  

Guztira, 93 ikastegiek eskariak egin dituzte. Horietatik: 

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

 26 zentro, aurrekontuaren % 25 edo gehiago finantzatzen die udalak (hauek eskola pribatuak 

dira).  

 23 ikastegi, finantzaketarik jasotzen ez dituztenak badira: oinarrizko ikasketak eskeintzeko 

baimenduta dauden 6 ikastegi, ikasketa profesionaletan ari diren 4 zentro eta 13 eskola pribatu.  

Musika eskoletako bi zentrori ez zaie dirulaguntzarik eman. 

Ikastegi partehartzaileen ikasle kopurua 36.571koa da (35.478 irakaskuntza arautu gabekoetan eta 

1.093 irakaskuntza arautuetan). 

Ikastegi hartzaileetako langileei dagokionez, guztira 1.533 irakasle daude (900 udal musika-eskoletan 

eta 653 pribatuetan) eta 200 irakasle ez diren langileak (139 dal musika-eskoletan eta 61 pribatuetan). 

Batez besteko finantzaketa: 

 Udal-finantzaketa duten ikastegietan: aurkeztutako aurrekontuak 42.255.388.60 eurokoak izan dira 

(↑1.705.357.24 aurreko urtearekin konparatuz), eta, hortaz, batez beste % 23,46 finantzaketa eman 

da (↑%2,73).  Aipatu behar da aurten zenbatekoa handiagoa izan da, hain zuzen ere, 838.455.00€ 

gehiago. 

 Ikastegi pribatuetan: 

1. % 25 edo gehiago finantzaketa duten ikastegiak: 8.313.609,82 €-koa izan da aurkeztutako 

aurrekontuen batuketa, eta, beraz, % 22,36ko finantzaketa eman da (↑415.939,10 € aurreko 

urtearekin konparatuz, % 0,76 gutxiago).  

2. finantzaketarik jasotzen ez duten ikastegiak: 3.984.996,76 €-takoa izan da aurkeztutako 

aurrekontuen batuketa (↓642.097.22€ aurreko urtearekin konparatuz), eta batez  beste % 6,8 

finantzaketa eman da. Aurreko deialdian  %  6,43 lortu zen, baina kontuan hartu behar da aurten 

ikastegi bat gutxiago parte hartu duela deialdian. 

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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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea       Aurreikuspena   Emaitza  

Udal eskolen batezbesteko finantzaketa   20%    23,46% 

Eskola pribatuen batezbesteko finantzaketa  15,15%    14,5 % 

Ikastegi kopurua     94    93 

Irakasleak      1.651    1.553 

Irakasleak ez direnak     176    200 

Ikasle kopurua      37.795    36.571 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Arte eta diseinu ikastetxeentzako dirulaguntzak  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko irailaren 25ekoa, Hezkuntza sailburuarena. Honen bidez, arte plastikoetako eta 

diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe baimenduei diru-laguntzak emateko deia egiten da. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA, 2018ko irailaren 25ekoa, Hezkuntza sailburuarena. Honen bidez, arte plastikoetako eta 

diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe baimenduei diru-laguntzak emateko deia egiten da.  

EBAZPENA azaroaren 30koa, Hezkuntza Sailburuordearena, Hezkuntza Sailburuaren 2018ko irailaren 

25ko Aginduz egindako deialdia, arte plastikoetako eta diseinuko lanbide-irakaskuntzako ikastetxe 

baimenduei diru-laguntzak emateari buruzkoa, ebazten duena.(Eusko Jaurlaritzako egoitza elektronikoan 

argitaratuta) 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua irakaskuntza eskaerari erantzuna ematea da, kalitatezkoa izan dadin. Horretarako, deialdi 

honek, izaera publikoa izanda, Arte Plastiko eta Diseinu ikastetxe pribatuen finantzazioan laguntzea 

xedea du, zehazki, 2017-18ko ikasturtean irakaslegoaren kostuetan laguntzea. 

 

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

Goreneko zenbateko globala 60.000 € izan da. Dena den, banatu den guztizkoa 47.285,03 € izan da, 

eskola baten eskaintzaren jeitsiera dela eta, ikasle gabeziaren ondorio. 

 
Dirulaguntzak bi ikastetxeei banatu zaie. Biek Arte Plastiko eta Diseinuko Erdi mailako zikloetarako 

formakuntza eta Goreneko irakaskuntza Artistikoak eskeintzen dituzte. Ikastetxe hauek Goreneko 

ikasketetan eskaintza zabalagoa dute. Formakuntza zikloetan 6 ezberdin eskeintzen dituzte: PYDO, 

Grafica Publizitarioa, Animazioa, Ilustrazioa eta Argazkilaritza, baita Amaiera Proiektua.  

 
Deialdian 85 Ikaslek parte hartu dute. Diru laguntza programan 166 ikasle adierazten zen, jeitsiera 

esan dezakegu, formakuntza zikloen eskaintzaren gutxitzea dela arrazoia, aurten bi ziklo gutxiago 

eskeintzen direlarik.  

 
Dirulaguntzak 20 irakasleentzako izan dira eta 5 ez irakasleentzako. 

Aurrekontuak 361.526,76 €-takoak izan ziren, honen gainean bataz besteko finantzazioa %6,53koa 

izanik.  

 
Honek gizartean daukan eragina da, irakaskuntza mota hau gorenekoetara pasatzeko zubia dela, 

profesionaltasun handiagoa lortuz eta baliabide handiagoak eskuratzeko lan merkatuan lekua izateko. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1804938e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1804938e.shtml
https://www.euskadi.eus/ebazpnea/arte-diseinu-2018/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/ebazpnea/arte-diseinu-2018/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/ebazpnea/arte-diseinu-2018/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/ebazpnea/arte-diseinu-2018/web01-tramite/eu/
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena      Emaitza  

Ikastetxe kopurua    2    2 

Ikasle kopurua     166    85 

Irakasle kopurua     30    20 

Irakasle ez direnak    7    5 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

2018-19 ikasturterako laguntzak, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren 

toki-korporazioentzat 

 

2.- Araua 

297/2002 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera 

bitarteko haurren Haur Eskolak 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan arautzen dituena EHAA, 2002ko 

abenduaren 31a). 

 
215/2004 DEKRETUA, azaroaren 16koa, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolek bete beharreko 

gutxieneko baldintzak ezarri, eta abenduaren 17ko 297/2002 Dekretuaren artikulu batzuk indarrean 

iraunarazten dituena. Azken Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera 

bitarteko umeen haur-eskolak arautu zituen 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan (EHAA, 2004ko 

azaroaren 19a). 

 
AGINDUA, 2018ko azaroaren 20koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2018-2019 ikasturterako 

laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren 

toki-korporazioei (EHAA, 2018ko abenduaren 17a). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

297/2002 Dekretua: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2002/12/0207420e.shtml 

215/2004 Dekretua: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2004/11/0405961e.shtml 

Deialdia: http://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806141e.pdf 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900972e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honi dagozkion diru-laguntzak 2018-19 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. 

 

5.- 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 (2019ko otsailaren 8ko ebazpena): 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706061e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706061e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706061e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2002/12/0207420e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2004/11/0405961e.shtml
http://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806141e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900972e.shtml
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 0 urte: 194 

 Urte 1: 601 

 2 urte:  371 

 Guztira:  1.166 

 
Deialdiaren zenbatekoa 3.500.000,00 €koa izan zen. Ebazpena kantitate horretakoa izan zen, 

beharrezko izango ziren 3.529.314,99 € hainbanatu ondoren. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena      Emaitza   

Ikastetxe kopurua    13    13 

Ikasleen kopurua    1.274    1.166 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

2018-2019 ikasturterako laguntzak, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko 

haur-eskolentzat 

 

2.- Araua 

297/2002 DEKRETUA, abenduaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera 

bitarteko haurren Haur Eskolak 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan arautzen dituena EHAA, 2002ko 

abenduaren 31a). 

 
215/2004 DEKRETUA, azaroaren 16koa, 0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolek bete beharreko 

gutxieneko baldintzak ezarri, eta abenduaren 17ko 297/2002 Dekretuaren artikulu batzuk indarrean 

iraunarazten dituena. Azken Dekretu horrek Euskal Autonomia Erkidegoko zero urtetik hiru urtera 

bitarteko umeen haur-eskolak arautu zituen 2002-2003 eta 2003-2004 ikasturteetan (EHAA, 2004ko 

azaroaren 19a). 

 
AGINDUA, 2018ko azaroaren 6koa, Hezkuntza sailburuarena, zeinaren bidez 2018-2019 ikasturterako 

laguntzetarako deialdia egiten baita zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-

eskolentzat (EHAA, 2017ko azaroaren 14a). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

297/2002 Dekretua: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2002/12/0207420e.shtml 

215/2004 Dekretua: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2004/11/0405961e.shtml 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805594e.pdf 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902161e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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, Familia Planak adierazitakoa betez  

 

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

2018ko abenduaren 31eko ebazpenak  laguntzak ematen ditu titulartasun pribatuko Haur-hezkuntzako 

lehenengo zikloko 277 ikastetxeei: 37 Araban, 149 Bizkaian eta 91 Gipuzkoan. 

 
Laguntza jasotzeko eskubide izan duten plaza-kopurua:  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2002/12/0207420e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2004/11/0405961e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805594e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902161e.shtml
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 0 urte: 1.494 

 Urte 1: 4.051 

 2 urte:  7.708 

 Guztira: 13.253 

Deialdiaren zenbatekoa 26.595.744,68 €koa izan zen. 

Ebazpena zenbatekoa 26.595.744,40 €koa izan zen, beharrezko izango ziren 30.308.251,71 € 

hainbanatu ondoren. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza  

Ikastetxe kopurua     272   277 

Ikasleen kopurua     13.789   13.253 

  



 
 
 
 
 
 

 

 

56 
 

1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntzak ikastetxe pribatuentzat, lanbide heziketako heziketa zikloak eskaintza partzialean 

irakasteko 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 29koa, Hezkuntzako sailburuarena, Euskal Autonomia Erkidegoko itunpeko 

ikastetxe pribatuei 2018-2019ko ikasturtean Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintza partzialean 

irakasteko baimena eska dezaten dei egin eta horien finantzaketa arautzen duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803010e.shtml 

 
Emate-erabakia:  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805400e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

modalitatean. 

2018-2019 deialdirako aurreikusitako helburuak honela zehaztu ziren: ikastetxe pribatuetan 60 heziketa-

zikloko modulu irakastea, eta 1.000 matrikulazio izatea. 

 

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

Deialdi honen bidez 12 ikastetxe pribatu lagundu ziren diruz honako heziketa-ziklo hauen lanbide-arloetako 

81 moduluren prestakuntza antolatzeko: Instalatze eta Mantentze Lanak, Informatika eta Komunikazioak, 

Osasungintza, Ostalaritza eta Turismoa, Administrazioa eta Kudeaketa, Gizarte- eta Kultura-Zerbitzuak, 

Fabrikazio Mekanikoa, Merkataritza eta Marketina, eta Jarduera Fisikoak eta Kirola.  

 
81 modulu finantzatu baitira eta 1.115 ikaslek egin dute matrikula;. 

 
Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 838.872,00 €-koa izan zen eta Ebazpena 837.756,23 €-koa izan 

zen (deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren % 99,86).  

 
Deialdi hauen gizarte-eragina eskaintza partzial honen bidez helduen berariazko lanbide-heziketako 

ikasketak egiteko betekizunak malgutzean datza, lanbide-prestakuntza hobetu dezaketelako, hala 

dagokionean, dagokien titulua eskuratzea ahalbidetuz. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803010e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805400e.shtml
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza  

Ikastetxe pribatutan eskainitako modulu kopurua 60 81 

Ikastetxe pribatutan eskaintza partzialean 

matrikula-kopurua.  1.000 1.115 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Diru-laguntzak lanbide-heziketa dualeko programak garatzeko ikas-ekinezko erregimenean, 

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

ikastetxe pribatuetan 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 26koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2018-2019 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.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/08/1804372e.shtml 

 
Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805693e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren 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  

2018-2019 ikasturtean garatutako ikaskuntza-prozesuaren bitartez egingo da. 

 

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

Euskal Autonomia Erkidegoan 49 itunpeko ikastetxek jaso dituzte diru-laguntzak eta 20 lanbide-arlotan 939 

ikaslek egin ahal izan dituzte heziketa dualeko proiektuak ikas-ekinezko erregimenean, Lanbide 

Heziketako titulua lortzeko, itunpeko ikastetxeetan. 

 
Laguntzak 650.000 eurokoak izan dira guztira. 

 
Hobekuntzak prestakuntza arautuko ikasleengan izango du eragina, etorkizunean laneratu daitezen, bai 

eta etengabeko prestakuntzako eta prestakuntza okupazionaleko programetan parte hartuko dutenengan 

ere. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena    Emaitza  

Lanbide arloak 18 20   

Parte hartzen duten ikasleen kopurua 1.300 1.704 (*) 

 
(*) 765 ikasle 2017-2018 ikasturtekoak dira, eta 939, berriz, 2018-2019 ikasturtekoak. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/08/1804372e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805693e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuen 

ekipamendua erosteko edo errentan hartzeko diru-laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko abenduaren 11koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita 

Lanbide Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuen ekipamendua 

erosteko edo errentan hartzeko 2017-2018ko ikasturteko diru-laguntzetarako. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706313e.shtml 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/08/1804043e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdiaren xedea: Behar den eta eguneratuta dagoen ekipamenduaren erosketa edo errentaren kuotak, 

bai eta eratorritako instalazio-gastuak ere, finantzatzea, curriculum-garapenean ikaskuntzarako metodo eta 

baliabide berritzaileak ezartzeko eta jarraian adierazten diren heziketa-zikloen lanbide-espezializaziorako 

programak eta enplegurako prestakuntza-programak hedatzeko. 

 

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

Programatutako helburuak bete diren ebaluatzeko, behean adierazitako jarduera-adierazleen analisia 

egiten da. Lehen bi jarduera-adierazleekin, deialdian parte hartu dezaketen itunpeko ikastetxeen parte-

hartzea altua izan dela ikus daiteke, eskatzaile guztiek diru-laguntza eskuratu dutelarik. Diruz-lagundutako 

ekipamenduek talde-kopuruan, ikasle-kopuruan eta prestakuntza–ekintzen kopuruan izan duten erabilera 

eta eransketa mailarekin loturiko azken hiru jarduera-adierazleei erreparatuz, ikus dezakegu ikastetxeen 

datu errealak jarduera-adierazleak ebaluatzeko erabilitako magnitudeak baino altuagoak izan direla. 

 
Horrela, jarduera-adierazleen betetze-maila egokia izan dela ondorioztatzen da eta helburuen betetze-

maila egokia lortu dela esan daiteke. 

 
Ezarritako epean eta eran nahitaezko agiriak aurkeztu duten eskabide-kopurua 34koa izan da eta eskabide 

guztiek deialdian parte hartzeko oinarrizko baldintzak bete dituzte. Balorazio-prozesuaren ondorioz, 34 

ikastetxeei eman zaie diru-laguntza. 

 
Deialdi honen xede diren ekipamenduak diruz laguntzeko zenbateko osoa 1.400.000 eurokoa izan da, eta 

amaierako exekuzioa 1.399.415,15 eurokoa izan da (zenbateko osoaren %99,95). 

Deialdi honen bitartez, ikastetxeek honako hau lortu dute: Berriztapen- eta ekintzailetza-jarduerak 

indartzea, espezializazio- adimentsuan eta berriztapen-.aplikatuan oinarritutako ikaskuntza-eredu berrien 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706313e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/08/1804043e.shtml
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ezarpenei bultzada berri bat ematea eta Lanbide-Heziketako eredu berriaren garapenean jauzi kualitatiboa 

ematea. 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. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea        Aurreikuspena  Emaitza
  
Deialdian parte hartu duten ikastetxeen ehunekoa 80  87 

Diru-laguntza lortzen duten Itunpeko ikastetxeen ehunekoa 90  100 

Ekipamendua erabiltzen duten lanbide-familia araberako talde-kopurua 216    351 

Ekipamendua erabiltzen duten heziketa zikloetan matrik. ikasle-kopurua2.596  7.313 

Ekipamendua erabiltzen duten enplegurako Lanbide-prestak. kopurua 26  993  
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Laguntza ekonomikoak lanbide heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten ikastetxeentzat, 

prestakuntza proiektuak egiteko  

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko martxoaren 20koa (EHAA, apirilaren 9koa), Hezkuntzako sailburuarena, Lanbide 

Heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzen deialdia 

egiten duena, 2018-19 ikasturtean irakasleek prestakuntza-jarduerak gauzatzeko. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/04/1801836e.pdf 

Ebazpena: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803387e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen bidez, lanbide-heziketako heziketa-zikloak eskaintzen dituzten 20 ikastetxeren prestakuntza-

proiektuak lagundu ziren diruz eta 700 irakasle prestatu ziren. 

 

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

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 169.600,00 €koa izan zen eta Ebazpena 169.548,77 €koa izan zen 

(deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 99,96%). Programa honen bidez, Lanbide Heziketako 21 

ikastetxe pribaturen prestakuntza-planetan oinarriturik, 67 prestakuntza-ekintza finantzatu ziren, gutxienez 

10 irakaslekoak izan behar zirenak. Denera, 659 irakasle onuradun izan dituzte proiektuok. Beraz, 

aurreikusitako helburuak bete egin dira. 

 
Agindu honen bidez diruz lagunduko diren ekintzek ikastetxe bakoitzean izendatutako irakasleen 

prestakuntza-premiei modu egokituan erantzuten diete.  

 
Irakasleen prestakuntzak duen erabilgarritasuna eta inpaktu soziala Lanbide Heziketako ikasleek jasotako 

irakaskuntzaren kalitatean islatzen da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea       Aurreikuspena   Emaitza  

Irakasleen prestakuntza-proiektuen kopurua (ikastetxe pribatuak): 20   21 

Prestatutako irakasle kopurua: 700 659 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/04/1801836e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803387e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntzak, bizitza osoan zehar egiten den ikaskuntzari lotutako jarduerak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko irailaren 18koa (EHAA, irailaren 24koa), Hezkuntzako sailburuarena, bizitza osoan 

zeharreko ikaskuntzari lotutako jarduerak egiteko laguntzak arautzen dituen azaroaren 27ko 248/2012 

Dekretuan aurreikusitako 2018 urteko diru-laguntzen deialdia egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804637e.pdf 

 
Emate-erabakia: 

http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0051206/es_def/adjuntos/resolucio

n.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 930.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena 930.000,00 €koa izan zen 

(deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 100 %). 

Guztira, 30 berariazko prestakuntza-jarduera, 17 ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzu eta 10 esperimentazio-

proiektu lagundu dira diruz. Onuradunak, guztira, 21 erakunde izan dira. Berariazko prestakuntza-ekintza 

horien onuradun, guztira, 652 pertsonak izan dira. 

Ikaskuntzako bitartekaritza-zerbitzuei dagokienez, gutxienez 30.000 biztanleko udalerrietan edo 

eskualdeetan gauzatuko dira, 8.500 lagun ingururi zerbitzu emanez. Esperimentazio-proiektuen bitartez 

1685 pertsonek onura izango dute. Aurrekontu-programaren memorian  bizialdi osoko ikaskuntzako 

ekintzak garatzen dituzten 20 proiektu finantzatzea aurreikusten zen. Beraz, aurrekontu-memorian 

adierazlearekin bete egin da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena   Emaitza   

Diruz-lagundutako proiektuen kopurua: 60 57 

Erabiltzaile-kopurua: 5.000 8.500 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804637e.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0051206/es_def/adjuntos/resolucion.pdf
http://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0051206/es_def/adjuntos/resolucion.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntzak ikaskuntzarako KA1 mugikortasun-ekintzak antolatu eta garatzeko, Lanbide Heziketaren 

eremuan, Erasmus + programaren esparruaren barruan 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko apirilaren 24koa, (ekainaren 22ko EHAA), Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, 

diru-laguntzetarako deialdia egiten da Lanbide Heziketaren eremuan ikaskuntzarako KA1 mugikortasun-

ekintzak antolatu eta garatzeko, ERASMUS + programaren esparruaren barruan.  

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803239e.pdf 

 
Emate-erabakia: 

https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2018_000_0097406/es_def/adjuntos/resolucio

n.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-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. Aurreikusitako helburuak 

entitate pribatuk bultzatutako 21 mugikortasun proiektuak batera finantzatzea eta horien bidez 600 

mugikortasun egitea.   

 

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

2018-19 ikasturteari dagokion deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 500.000,00 €koa izan zen eta 

Ebazpena 500.000,00 €koa izan zen (deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 100%). Deialdi honen 

bidez Lanbide Heziketako Goi Mailako eta Erdi Mailako heziketa-zikloetako ikasle eta irakasleentzako 17 

mugikortasun-proiektuak diruz lagundu ziren. Diru-laguntza horien onuradun zuzenak 492 Lanbide 

Heziketako ikasleak izan ziren eta 48 irakasleak. Lanbide Heziketako ikasleek atzerrian egiten duten 

prestakuntza-egonaldien bataz besteko luzapena 12 asteko (3 hilabete) izaten da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza    

Ikastetxe edo entitate pribatuetako  

mugikortasuneko proiektu-kopurua: 21 17 

Ikastetxe edo entitate pribatuetako  

mugikortasun kopurua: 600 540 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803239e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntza ekonomikoak heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuei, 2017-18 ikasturtean 

zehar, atzerriko hizkuntza indartzeko, lanbide heziketako ikasleen artean 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko urriaren 3koa, (Urriaren 16ko EHAA) Hezkuntzako sailburuarena, 2017-2018 ikasturtean 

zehar atzerriko hizkuntza indartzeko laguntzak deitzen dituena heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko 

ikastetxe pribatuetan. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704947e.pdf 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/01/1800526e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-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 2017-2018 ikasturtean.  

 
Esandako atzerriko hizkuntza indartzeko programaren bidez, Lanbide Heziketako heziketa-zikloetako 

ikasleei atzerriko hizkuntzako prestakuntza ematen zaie, ikastetxetan bertan, eskola-orduetatik kanpo, 

gutxienez 80 orduz eta gehienez 120 orduz, astean gutxienez 4 orduz eta gehienez 8 orduz.  

 

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

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura 146.250,00 €koa izan zen eta Ebazpena 95.200,00 €koa izan zen 

(deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren 65,09%). 

 
Programa honen bidez, atzerriko Hizkuntza-prestakuntzako 28 talde diruz lagundu dira, 18 ikastetxe 

pribatuetan. Horrela Lanbide Heziketako heziketa-zikloetako 375 ikaslek jaso zuten atzerriko hizkuntzari 

buruzko prestakuntza, guztira 2.380 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. Ildo beretik, , Lanbide Heziketako IV. Euskal Planaren barruan, 

ondoko hau ezartzen da: “Eredu hirueleduna garatzea, euskarazko lanbide-heziketaren eskaintza indartuz 

eta hirugarren hizkuntza bat ikastea sustatuz – batez ere ingelesa-. Eredu horrek gure ikasleen 

enplegagarritasun-aukerak eta lanbide-garapena indartu behar ditu.” Hori dena kontuan hartuz gero, diru-

laguntza programa honek duen eragina gizartean eta baliagarritasuna justifikatzen dira. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704947e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/01/1800526e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza   

Programa parte hartzen duten  

ikastetxe pribatu-kopurua: 25 18 

Programa parte hartzen duten  

ikastetxe pribatuetako ikasle-kopurua: 550 375  
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntza ekonomikoak heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuei, lanbide heziketako IV. 

Planean zehaztutako estrategiari jarraitzen dioten berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektuak egiteko, 

2018-19 ikasturtean 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko martxoaren 13koa, (Martxoaren 21eko EHAA), Hezkuntzako sailburuarena, berrikuntza- 

eta ekintzailetza-proiektuak egiteko diru-laguntzetarako deialdia egiten diena 2018-2019 ikasturtean 

Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean zehaztutako estrategiari jarraitzen dioten Lanbide Heziketako 

heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxeei. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801531e.pdf  

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805103e.pdf  

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak  

Diru-laguntza programaren helburua da itunpeko ikastetxe pribatuetako irakasleen liberazio osoa edo 

partziala finantzatzea, 2018-2019 ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planari –lehentasunez– 

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

ikasleei, Euskal Autonomia Erkidegoko lanbide-heziketako gainerako zentroei eta enpresei, batik bat 

ETEei, helarazteko aukera ahalbidetu dadin. 

Diru-laguntzak jaso ditzaketen proiektuen artean, hauekin lotuta daudenei emango zaie lehentasuna:  

1. Fabrikazio aurreratua. Prozesuen hobekuntzarekin eta horien simulazioarekin lotuta daudenak. 

Neurketa-elementuak jasotzen dira, bereziki prozesuko neurketak. Material berriak sartzea, 

bereziki konposite eta material arinak, bai eta horien eraldaketa- eta lotze-prozesuak ere. 

Fabrikazio-prozesu berriak, hala nola fabrikazio aditiboa, diseinutik bertatik fabrikazio eta post-

tratamendura arte. 

2. Fabrika digital eta konektatua. Hauekin lotutakoak: ekipo industrialetan sortutako informazioaren 

konexioa, monitorizazioa, trazabilitatea, kudeaketa eta tratamendua. Hauek barnean direla: 

konektibitatea, zibersegurtasuna, Big Data datu-tratamendua eta erabakiak hartzea. Produktu edo 

ekipoei adimena (funtzionalitateak) emateko teknologiak barnean direla. Gauzen Internetekin edo 

Makinen Internetekin lotutakoak. 

3. Energia-efizientzia. Energia-efizientziara eta energia-sorkuntzara bideratutako alderdiak. Bizitegi-

sektorea sartzen bada ere, interes berezia jartzen da industria-prozesuetako energia-efizientzian 

eta sare adimendunen kudeaketan, eta, bereziki, energia-kontsumitzaile handietan. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2018/03/1801531e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805103e.pdf
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4. Biozientziak eta nanozientziak. Bio eta nano soluzioen merkatuko aplikazio praktikoarekin 

lotutakoak. Bio-osasunean arreta berezia jarrita. 

5. Ekonomia jasangarria. Jasangarritasunarekin eta bioekonomiarekin lotutakoak. Arlo hauetara 

bideratuta: nekazaritza, elikagaien industriak, egurra eta altzariak, eraikuntza eta obra zibilak, eta 

itsasoa eta arrantza. 

6. Errealitate birtuala/fusionatua. Ikaskuntza-prozesuan tresna horiek erabiltzearekin lotuta 

daudenak, enpresetara bideratutako zerbitzu- eta ezagutza-sortzaile gisa. 

7. Osasuna 4.0. Hauekin lotutakoak: elektromedikuntza-ekipoen mantentze-lanak, eta teknologia eta 

baliabide teknologiko berriak sartzea osasunaren zaintzan. 

Diru-laguntza programa honen aurreikusitako helburuek berrikuntza aplikatua eta ekintzailetzako 

proiektuak bultzatzea nahi dute, Lanbide Heziketako ikastetxeetan estrategi-eremuak eta arloak errazten 

dituztenak. 

 

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

Deialdiaren aurrekontuko diru-hornidura  770.000,00 €koa izan zen  eta Ebazpena o 766.850,00 €koa 

(deialdiaren aurrekontuko diru-horniduraren %99,59). 

Programa honen bidez, berrikuntza- eta ekintzailetzako 24 proiektuak diruz lagundu dira, zeinetan 17 

ikastetxe pribatuk parte hartu duten. 

Diruz lagundutako proiektuen bidez irakasle-prestakuntza sendotzen duten proiektuetan parte har dezaten 

–prestakuntza horren xedea da ikaskuntza-ingurune gero eta espezializatu eta konplexuagoetara 

egokitutako gaitasunak eta metodoak garatzea–, lanbide-heziketaren partaidetza bultza dezaten 

enpresetan –bereziki ETEetan–, suspertzen ari diren sektoreetan lan egin dezaten giza kapitalaren 

espezializazioaren eta berrikuntza aplikatuaren bidez, lanbide-heziketako ikastegien partaidetza susta 

dezaten ingurune konplexuetan lan egiten duten enpresen espezializazio-maila hobetzeko –bereziki 

ETEena–. Esandako dena kontuan hartuta, diru-laguntza programa honek duen eragina gizartean eta 

baliagarritasuna justifikatzen dira.  
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

1.-Itunpeko ikastetxe-kopuru osoari dagokionez, 

berriztapen-proiektuak garatzeko diru-laguntzetarako 

deialdian parte hartu duten ikastetxeen ehunekoa: % 70 %76 

2.-Eskabide-kopuru osoari dagokionez, diru-laguntza 

lortzen duten itunpeko ikastetxeen ehunekoa: % 90 %85 

3.-Diruz lagundutako proiektu-kopuru osoari dagokionez 

garatuta dagoen ekimen batean txertatzen diren  

proiektuen ehunekoa: %25 % 21 

4.-Diruz lagundutako proiektuen ondorioz lortutako 

 produktuen ikastetxe-onuradunen kopurua: 60 72 

5.-Lankidetzarik gabe aurkezturiko diruz lagundutako  

proiektu-kopuru osoari dagokionez, amaieran beste batzuen 

 lankidetzaren bitartez garatzen diren proiektuen ehunekoa: %15 0 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntza ekonomikoak heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuei, 2018-19 ikasturtean, 

lanbide heziketako IV. Euskal Planaren barruan eremu estrategikoetako jarduera-ildoak garatzeko 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 22koa, (ekainaren 4ko EHAA) Hezkuntzako sailburuarena, Lanbide 

Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzen deialdia 

egiteko dena, 2018-2019 ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planaren barruan eremu 

estrategikoetako jarduera-ildoak gara ditzaten. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1802913e.pdf 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805595e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza programaren helburua da irakasleen liberazio osoa edo partziala finantzatzea, 2018-2019 

ikasturtean Lanbide Heziketako IV. Euskal Planean estrategikotzat hartutako eremuak ezartzeko jarduerak 

garatzeko. 

 
Ondorengo jarduera-ildo hauek dira diru-laguntza programa honen helburua:  

1. Prestakuntza egokitua eta espezializazioa  

2. Ikaskuntza-eredu berriak (ETHAZI) 

3. Hobekuntza-arlo berriak  

4. Ingurune estrategikoak  (TKGUNE) 

5. Espezializazio-arloak ezartzea suspertzen ari diren sektoreetan  (Internet of machines, Fabrikazio 

aditibo metalikoa SLM, Automative Technologies, Ingurune birtualak, Green Smart Plataforma, 

nekazaritzako elikagaia, Gehigarria, medikuntza-sektorea ) 

6. Kultura ekintzailea eta enpresak sortzea  

7. Kudeaketa aurreratua. Pentsamendu sortzailea  

8. Lanbide Heziketako ikastetxe espezializatuen sare bat sortzea  

 
Jarduera-ildo hauen bitartez, ikastetxeak adimen estrategikoaren eta ezagutzaren unitate autonomo eta 

malgu bihurtzen diren; era horretan, etengabeko eboluzioan ari den gizartearen eta ekoizpen-sektorearen 

–bereziki industrialaren– beharrak aurreikusteaz gain, produktu edo ekoizpen-prozesu berriak sortzeko 

aukerak modu proaktiboan identifikatu ere egin ditzakete, bai eta indarra hartzen ari diren sektoreetako 

jarduerak ere, euskal ekoizpen-ehunaren lehiakortasuna zein ikasleen enplegagarritasuna hobetu eta 

indartzearren.  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1802913e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805595e.pdf
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Lehentasuna duten jarduera-ildoak ondorengo eremu estrategikoekin lotuta daude: Prestakuntza 

integratua, berrikuntza aplikatua, ekintzailetza aktiboa eta nazioartekotza.  

 
Ondorengo hauek dira lortu nahi ziren kopuruak: diruz-lagundutako ekintzen kopurua: 114, ikastetxe 

onuradunen kopurua: 17. 

 

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

Deialdiaren aurrekontu-hornidura 1.817.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena  1.710.975,00 € (deialdiaren 

aurrekontu diru-horniduraren %94,16).  

 
Programa honen bidez, 119 ekintzak diruz-lagundu dira eta 31 itunpeko ikastetxe ezberdinek parte hartu 

dute (horietako batzuek, jarduera-ildo diferentekin lotutako ekintza bat baino gehiagotan parte hartu 

dutelarik).  

 
Diruz lagundutako ekintzek, Lanbide Heziketako IV. Planeko jarduera-ildoen eta eremu estrategikoen 

arabera, ondoko arlo hauetan lagundu dute:  

 ETHAZI Errendimendu handiko zikloen eredua garatze eta hedatze-prozesuan, aktiboki laguntza 

emanez, ereduak eta materialak diseinatu eta garatzeko orduan, ikastetxean aldaketa 

metodologikorako proiektuaren buru izanez, eta ikaskuntza-koordinatzaileen bileretan eta sare-

nodoetan modu aktiboan parte hartuz, ETHAZI errendimendu handiko zikloen eredua ezartzeko 

prozesuan parte hartuz, deialdian zehaztutako zikloan, eskakizun hauek betez: moduluarteko 

programazioa, zikloko irakasle-talde autogestionatua, antolamendu-malgutasuna eta SET 

ebaluazio-ikuspegia.  

 Lanbide-heziketako sistemaren bikaintasuna laguntzea ikastetxeei laguntza emanez kudeaketa-

sistemak mantentzen eta etengabe hobetzen.  

 TKGUNE programa garatze eta hedatze-prozesuan, TKGUNE programaren bidez, berrikuntza 

aplikatutako proiektuak egiten dira, ETEkin batera, deialdiaren barnean ezarritako lanbide 

arloetan (Fabrikazio Mekanikoa, Automozioa, automatizazioa, sormen-industria, energia) 

 -Espezializazio-arloak garatzen. Besteak-beste, ondoko arlo hauek:  Internet of Machines (IoM), 

Material konposatuak,  automative technologies, Fabrikazio aditibo metalikoaren arloan  (SLM), 

ingurune birtualak,…  

 Lanbide-heziketako ikasleen eta ikasle ohien artean ekintzailetzari buruzko sentsibilizazio-

ekintzak garatzea, Urratsbat metodologiari jarraituz prozesuaren fase guztietan (ideia - proiektua - 

enpresa).  

 Lanbide Heziketarako pentsamendu eraikitzaileko eredua garatzen eta hedatzen laguntzea  

Azaldutako testuinguru honetan, diru-laguntza programa honek duen eragina gizartean eta 

baliagarritasuna justifikatzen dira.  
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena   Emaitza   

1.- Itunpeko ikastetxe-kopuru osoari dagokionez 

diru-laguntzetarako deialdian parte hartu duten  

ikastetxeen ehunekoa: % 70 %79 

2.- Eskabide-kopuru osoari dagokionez,  

diru-laguntza lortzen duten itunpeko 

ikastetxeen ehunekoa. Magnitudea: % 90 %88,57 

3.- Jardueretan parte hartzen duten  

irakasle-kopurua. Magnitudea: 88 121 

4.- Diruz lagundutako proiektu-kopuru osoari  

dagokionez, gainerako lanbide-heziketako  

ikastetxeetara transferi eta ezar daitekeen  

produktu bat garatu duten jardueren ehunekoa: % 70 %72 

5.- Diruz lagundutako jardueren ondorioz  

lortutako produktuen ikastetxe-onuradunen kopurua: 60 72 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntza ekonomikoak lanbide heziketako ikasleen artean kultura ekintzailea sustatzeko, 2018-19 

ikasturtean 

 

2.- Araua 

Agindua, 2018ko urriaren 16koa, Hezkuntzako Sailburuarena, 2018-2019ko ikasturteko lanbide heziketako 

ikasleen artean kultura ekintzailea sustatzeko laguntzen deialdia egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805159e.pdf 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806328e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Diru-laguntza hauen xedea da kultura ekintzailea sustatzea Erdi-mailako edo Goi-mailako heziketa-zikloko 

2. maila egiten ari diren ikasleen artean, eta ikasgelan enpresa-simulazioko proiektu bat egiten ari diren 

ikasleen artean, 2018-2019ko ikasturtean, ikastetxe publikoetan zein ikastetxe pribatu itunpekoetan. 

 
Enpresa-simulazioko proiektuak erabiltzen dira ikasteko tresna gisa, eta, horrela, ikasleek aukera dute 

hainbat konpetentzia garatzeko, pertsona profesional, enplegagarri, aktibo eta ekintzaile edo intraekintzaile 

izateko eta lan-merkatu aldakor eta ezegonkorrari aurre egiteko. Era berean, ikasleak sentsibilizatu ere 

egin daitezke, autoenplegua aukera gisa ikus dezaten. 

 
Deialdia aurreikusten zituen diru-laguntzak 225 enpresa-simulazio proiektuak, gehienez, finantzatzeko. 

Horietatik, 124 proiektu Erdi Mailako heziketa-zikloetako ikasleek garatzeko ziren eta 101 proiektu Goi 

Mailako heziketa-zikloetako ikasleek egiteko. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontu programarekin lortutako magnitudeak eta eragina gizartean 

Deialdiaren aurrekontu-hornidura 450.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena  36.868,72 €. 

 
Jasotako eskaerak 70 enpresa-simulazio proiektuk garatzeko ziren eta horietatik 54 eskaerek diru-

laguntza jaso zuten. Diru-laguntza ez jasotzeko arrazoia izan zen aurkeztutako gastuak onartu ezinak 

zirela, deialdiaren eskakizunen arabera.  Bestalde, emandako diru-laguntza proiektuko, batezbesteko, 

682,75 € izan zen, eta aldiz, deialdiaren oinarrietan, aurreikusita zegoen 2.000 €tako diru-laguntza 

proiektuko,  gehienez.  

 
Dena den, aurkeztutako proiektuetan 19 ikastetxek parte hartu zuten eta 317 ikaslek. 

 
Esan behar da, nahiz eta deialdiaren barruan eskaerarik ez aurkeztu, kultura ekintzailea landu egin zela 

81 ikastetxetan eta 5.836 ikasleekin. Horien bidez 860 proiektu garatu ziren. Hala ere, deialdiaren 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805159e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806328e.pdf
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konplexutasun eta ezarritako epeak kontuan hartuta, ikastetxe askok ezi izan zuten haien proiektuak 

aurkeztu. Programaren baliagarritasuna eta eragina gizartean ikasleek gaitasun ekintzaileak 

bereganatzean datza. Ekintzailetzako eskarmentua izanda, ikasleek gertutik ondo ikusten dute 

autoenpleguaren aukerak eta zailtasunak. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena   Emaitza 

Parte hartzen duten ikastetxe-kopurua: 75 19 

Onuradun ikasle-kopurua: 225 317 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Laguntza ekonomikoak ikastetxe itunduetako lanbide heziketako irakasleak zientziaren eta 

teknologiaren arloetan egunean jartzeko, 2018ko urtean 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko irailaren 18koa, Hezkuntza Sailarena, zeinaren bidez diru-laguntzak emateko deialdi 

bat egiten baita. diru-laguntza horiek ikastetxe itunduetako Lanbide Heziketako irakasleak zientziaren eta 

teknologiaren arloetan egunean jar daitezela sustatzeko dira, 2018ko ekitaldian enpresekin lankidetzan 

jardunez. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804638e.pdf 

Emate-erabakia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1805943e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburuak: 

 Lanbide Heziketako irakasleak zientziaren eta teknologiaren arloetan egunean jartzea 

 Parte hartzen duten ikastetxeetako beste irakasleei eta ikasleei teknologiaren berrikuntza 

transferitzea 

 
Ekintzak:  

Irakasleek enpresan behatzea bai produktuen bai ekoizpen-prozesuen garapena eta horietan 

enpresetako eguneko erronkak detektatzen dira. Gero, ikastetxearen eta enpresaren arteko berrikuntza-

proposamen baten bidez ebazten saiatuko dira erronka horiek  

 

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

Deialdian Lanbide Heziketako heziketa-zikloak irakasten dituzten 17 itundutako ikastetxek parte hartu 

dute, 117 irakaslek eta 888 enpresek. Horren ondorioz, ikastetxe eta enpresen arteko 189 lankidetza-

proiektuak egin dira eta horietatik 46 erronka ebatzi egin dira. Horrek suposatu ditu ikasleen 4.230 lan-

orduak, guztira. 

 
Deialdiaren aurrekontu-hornidura 400.000,00 €koa izan zen eta Ebazpena  231.246,57 €koa (deialdiaren 

aurrekontu diru-horniduraren %57,81).  

 
Programaren baliagarritasuna eta eragina gizartean ondoko arrazoi honetan datza: Lanbide Heziketako 

irakasleek izan behar duten produkzio-sektore bakoitzak izan eta izango dituen erronken eta gaitasun-

beharren berri , orain eta etorkizunean. Eta ezagutza hori eguneratua izan beharko da beti, horrek 

baldintzatzen baitu ikasleek jasotzen duten prestakuntza. Horregatik, premiazko da Lanbide Heziketako  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/09/1804638e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1805943e.pdf
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irakasleek kontaktua izatea teknologikoki aitzindari diren enpresekin, irakasleek zientziaren eta 

teknologiaren arloan dituzten gaitasunak eguneratu ahal izateko.  

Ikastetxe eta enpresaren lankidetzaren ondorioz, benetako erronken garapenaren bidez, teknologiaren 

arloan irakasleek lortzen duten ezagutza eguneratua, gero ikasleei eta baita espezialitate bereko 

irakasleei transferitzen zaie. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena   Emaitza  

Parte hartzen duten ikastetxe-kopurua: 25 17 

Ekintzetan zuzenean parte hartzen duten irakasle-kopurua: 50 117 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Beka orokorrak, elbarrituentzako bekak eta bikaintasun akademikoko bekak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko ekainaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, deialdia egiten duena 2017–2018 

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 (2017ko 

ekainaren 30eko 124. EHAA). 

 
AGINDUA, 2018ko uztailaren 3koa, Hezkuntzako sailburuarena, deialdia egiten duena 2018–2019 

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 (2018ko 

uztailaren 10eko 132. EHAA). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

2017-2018 ikasturterako deialdia: http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2017/07/1703356e.pdf 

EBAZPENA, 2018ko irailaren 18koa, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuordearena, zeinaren bidez 

handitzen baita agindu baten zenbatekoa; agindu horren bidez deialdia egin zen 2017-2018 ikasturtean 

unibertsitateko eta bestelako goi-mailako ikasketak egiteko diru-laguntzetarako, mugitzeko zailtasun 

bereziak dituzten ikasleen garraio-gastuak ordaintzeko, eta etekin handiko unibertsitate-ikasleak 

aintzatesteko eta saritzeko bikaintasun akademikoko beketarako: 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804730e.pdf 

 
2018-2019 ikasturterako deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-

bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803573e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-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: ezgaitasunen bat duten unibertsitate-ikasleentzako garraio-laguntzaren bidez, 

helburua da unibertsitatera ezgaitasunen bat duten pertsonek berdintasunezko baldintzetan sartzea, 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2017/07/1703356e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2018/09/1804730e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803573e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/07/1803573e.pdf
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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 

akademiko handiko ikasleentzako bekak; ikasle hauek unibertsitate –beka orokorraren onuradunak 

izan behar dute. 

 

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

- Beka orokorra: 2017-2018 ikasturterako laguntzen deialdiaren azken emaitzak hauek dira: 

Aurkeztutako eskaeren kopurua: 19.037 

Emandako beka-kopurua: 11.803 

Ukatutako eskaeren kopurua:  7.234 

Laguntza-kopurua, emandako beka-osagaien arabera: 

Irakaskuntza-zerbitzuen prezio publikoak (matrikula) 11.803 

Material didaktikorako laguntza 11.671 

Hiriarteko garraioa laguntza 4.484 

Egoitzarako laguntza 3.173 

Ezohiko laguntza 101 

Probetxu akademiko laguntza 4.660 

 
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 2017-2018 ikasturterako garraiorako 

laguntzen azken emaitzak hauek dira: 

Aurkeztutako eskaeren kopurua:  11 

Emandako eskaeren kopurua:  9 

Ukatutako eskaeren kopurua: 2 

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 2017-2018ko 

ikasturterako eta guztizko zenbatekoa 120.000 eurokoa izan zen. Datu globalak: 

 
Aurkeztutako eskaeren kopurua  Emandako eskaeren kopurua Ukatutako eskaeren kopurua  

 1.226      120     1.106 
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Deialdi honen helburua da unibertsitate-ikasleen ikasketetan eta ikerketa-lanetan bikaintasuna sustatzea, 

errendimendu akademikoa sarituz. 

 
2017-2018 eta 2018-2019 ikasturteetako deialdien inguruan 2018 urtean ordaindutako zenbatekoa 

30.503.586 eurokoa izan da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Ekintza     Adierazlea  Aurreikuspena  Emaitza  

Beka orokorraren deialdia Emandako bekak 11.500 11.803 

Desgaitasunak dituzten pertsonen 

garraiorako diru-laguntzen deialdia  Emandako bekak 15 9 

Bikaintasun-beken deialdia  Emandako bekak 120 120 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Nazioartean unibertsitate ikasleak mugitzeko dirulaguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko urriaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, 2017-2018ko ikasturtean ikasleen 

nazioarte mailako mugikortasun-programak dituzten EAEko unibertsitateei, goi-mailako arte- eta kirol-

irakaskuntzen ikastetxeei eta beste zenbait erakunderi diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena. 

(EHAA: 214, 2017ko azaroaren 9koa)  

 
AGINDUA, 2018ko azaroaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2018-2019ko ikasturtean ikasleen 

nazioarte mailako mugikortasun-programak dituzten EAEko unibertsitateei, goi-mailako arte- eta kirol-

irakaskuntzen ikastetxeei eta beste zenbait erakunderi diru-laguntzak emateko deialdia egiten duena. 

(EHAA: 226, 2018ko azaroaren 23koa) 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

2017-2018 ikasturterako deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705365e.shtml 

EBAZPENA, 2018ko urtarrilaren 22koa, Administrazio eta Zerbitzuen sailburuordearena, 2017-2018ko 

ikasturtean ikasleen nazioarte mailako mugikortasun-programak dituzten EAEko unibertsitateei, goi-

mailako arte- eta kirol-irakaskuntzen ikastetxeei eta beste zenbait erakunderi emandako diru-laguntzen 

zenbatekoa handitzen duena. (EHAA: 25, 2018ko otsailaren 5ekoa): 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/02/1800623e.shtml 

 
2018-2019 ikasturterako deialdia: 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805764e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako 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. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705365e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/02/1800623e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/11/1805764e.shtml


 
 
 
 
 
 

 

 

80 
 

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

2017-2018 Deialdia: 

Aurkeztutako eskaeren kopurua: 5 

Emandako eskaeren kopurua: 5 

Diru-laguntza emandako mugikortasun kopurua: 1.933 

2017-2018 ikasturterako 2018 urtean ordaindutako zenbatekoa deialdiaren zenbatekoarekin bat dator, 

1.531.470 euro. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Diruz lagundutako entitateak 6 5 

Ikasle-mugikortasunak 2.200 1.933 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Ikasiker lankidetza bekak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, Ikasiker lankidetza-bekak deitzen 

dituena 2018ko irailaren 1etik 2019ko irailaren 30era bitarteko aldirako. (2018ko maiatzaren 31ko 104. 

EHAA). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

http://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802866e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-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) A modalitatea (ikasturtean zehar): 120 beka. 

b) B modalitatea (udan): 40 beka. 

 

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

A modalitatea (ikasturtean zehar egindako lankidetza) 2018ko abenduan ebatzi zen eta 307.500 eurokoa 

izan zen. 

Modalitate honen eskaerei buruz: 

- Aurkezt. eskaeren kop.: 145 

- Emandako eskaeren kop.: 123 

- Ukatutako eskaeren kop.: 22 

- Atzera egindako kop.: 1 

 
B modalitatea (udan egindako lankidetza) 2018ko abenduan ebatzi zen 11.000 eurokoa. 

Modalitate honen eskaerei buruz: 

- Aurkezt. eskaeren kop.: 28 

- Emandako eskaeren kop.: 23 

- Ukatutako eskaeren kop.: 5 

- Atzera egindako kop.: 1 

 

http://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802866e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako bekak 160 145 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko programako laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA. 2018ko maiatzaren 2koa, Hezkuntza Sailburuarena. Honen bidez, 2018-2019 ikasturtean 

doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programako laguntza berriak eta laguntza-

berritzeak erregulatzen dira, eta laguntza horien deialdia egiten da. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802669e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806326e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900308e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806075e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programaren honen xedea da doktoreak ez diren ikertzaileek doktorego-tesia egitera bideratutako ikerketa 

finantzatzea. Deialdiaren bidez, laguntza berriak emango dira, eta 2017-2018 ikasturterako emandakoak 

berrituko.  

 
Programaren helburua da ikertzaileen prestakuntza sustatzea, doktorego-programa baten bidez, doktore-

titulua lor dezaten eta kalitatezko zientzia-ikerketari lotutako gaitasunak eta trebetasunak eskura ditzaten. 

 

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

Programaren guztizko zenbatekoa, deialdi honetan, 8.023.036 euro da. 

Dirulaguntzak, bai berriak, bai berriztapenak, Unibertsitate eta Ikerketa hurrengo Ebazpenen bitartez ebatzi 

ziren: 

- Laguntza berriak Ikerketa Orokorrean:  2018ko abenduak 18 

- Laguntza berriak Ikerketa Berezian: 2018ko azaroak 28 

- Laguntzen berriztapenak: 2018ko azaroak 13 

 

Lortutako emaitzak  

Eskaera berriak 395 

Esleitutako bekak 101 

Berriztapenen eskaerak 283 

Berriztapenak 283 

Bekak guztira (berriak+berriztapenak) 384 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802669e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806326e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/01/1900308e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806075e.shtml
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Aurre doktoretzako ikertzaileen prestakuntzarako programa hau, orain dela urte asko ezarri zen gaur egun 

den Hezkuntza Sailan, giza kapitala espezializatua formatzeko funtsezkoa izanik. Programa honek, 

Euskadin ikertzen duten pertsonen zenbatekoa elikatzen du etengabe; zenbateko hau, Zientzia, Teknologia 

eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren lehia neurtzeko adierazle estrategikoa baita. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena   Emaitza   

Laguntza berri     102    101 

Berriztutako laguntzak    313    283  
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Doktoreak diren ikertzaileentzako doktoretza-ondoko hobekuntza-programarako laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko maiatzaren 29koa, Hezkuntza Sailburuarena, 2018-2019 ikasturterako Hobekuntza 

gauzatzen ari diren Ikertzaile Doktoreentzako doktoretza-ondoko Programarako laguntzak berritzea eta 

laguntza berriak ematea arautu eta horietarako dei egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803035e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806327e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806142e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806143e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen bidez, EAEko ezarpen-zentroetan hobekuntza gauzatzen ari diren eta 2018-2019 ikasturtean 

atzerrira joango diren ikertzaile doktoreentzako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia ezarri nahi da. 

Deialdiaren bidez, laguntza berriak emango dira, eta 2017-2018 ikasturterako emandakoak berrituko.  

 
Programaren xedea ikertzaile doktoreen hobekuntza sustatzea da. 

 

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

Programaren zenbateko osoa 2.547.570 € da. 

Dirulaguntza berriak eta berriztapenak, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordearen hurrengo ebazpenen 

bitartez ebatzi ziren: 

- Laguntza berriak Ikerketa Orokorrean: 2018ko azaroak 29 

- Laguntza berriak Ikerketa Berezian: 2018ko azaroak 28 

- Laguntzen berriztapena: 2018ko azaroak 13 

 

Lortutako emaitzak  

Eskaera berriak 65 

Esleitutako bekak 24 

Berriztapenen eskaerak 40 

Berriztapenak 40 

Bekak guztira (berriak+berriztapenak) 64 

 

Programa honen bitartez, doktoreak diren ikertzaileen internazionalizazioa eta Euskadiko unibertsitateetara 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803035e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806327e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806142e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806143e.shtml
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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. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena      Emaitza   

Laguntza berri      26    24 

Laguntza berriztuak    45     40  
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Ikertzaileak prestatzeko doktoretza-aurreko programako bekak aplikatzeko zentroez bestelakoetan 

egonaldiak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko urriaren 10ekoa, Hezkuntza sailburuarena, ikertzaileak prestatzeko doktoretza-aurreko 

programako bekak aplikatzeko zentroez bestelakoetan egonaldietarako dei egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA, 2017ko urriaren 10ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez deialdia egiten baita 

Ikertzaileak Prestatzeko Doktoretza-aurreko Programa aplikatzen den zentroez bestelakoetan egonaldiak 

egiteko laguntzetarako. 

 
EBAZPENA, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordearena, 2018ko urtarrilaren 12koa, ikertzaileak 

prestatzeko doktoretza-aurreko programako bekak aplikatzeko zentroez bestelakoetan egonaldiak egiteko 

laguntzetarako deialdia ebazten duena. 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

Hurrengo taula honek deialdiaren diru-laguntza jarduera laburbiltzen du:  

 

Aurkeztutako 
eskabideak 

Kanporatuak Baloratutako 
eskabideak 

Emandakoak Ukatutakoak Ukoak Emandako 
zenbatekoa 

91 10 81 59 22 1 175.000 

 

Kanporatutako 10 eskabide horietatik, 8 beharrezkoa zen dokumentazioa ez aurkezteagatik izan zen, eta 

beste biak Aginduan ezarritako gutxieneko aldiarekin bat ez etortzeagatik. 

 
2018rako aurreikuspena deialdi honen bidez diruz laguntza jaso ez duten doktoretza-aurreko bekadunen 

eskaerei erantzutea zen, batez ere, bekaren azken urtean zeudenei; ondoren, bigarren berriztapenenean 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704948e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704948e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704948e.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-tramite/eu/contenidos/resolucion_definitiva/resol_egonlabur_2017_2018/eu_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-tramite/eu/contenidos/resolucion_definitiva/resol_egonlabur_2017_2018/eu_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-tramite/eu/contenidos/resolucion_definitiva/resol_egonlabur_2017_2018/eu_def/index.shtml
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zeudenei, eta azkenik, lehen berriztapenekoei. Aurten emandako laguntzak kontuan izanik, azken urtean 

zeuden eskaera guztiek jaso dute diru-laguntza, baita bigarren urteko ia guztiek (baten faltan). 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea   Aurreikuspena        Emaitza   

Esleitutako laguntzak   60      59  
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Kongresuak eta zientzia-bilerak egiteko laguntzak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko urriaren 17koa, Hezkuntza sailburuarena, 2018ko lehenengo seihilekoan kongresuak eta 

zientzia-bilerak egiteko laguntzetarako deia egiten duena. 

 
AGINDUA, 2018ko martxoaren 20koa, Hezkuntza Sailburuarena, bigarren seihilabetekoan kongresuak eta 

zientzia-bilerak egiteko laguntzetarako deia egiten duena.  

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Lehenengo seihilekoa: AGINDUA BOPV Nº 05072/2017, Ebazpena 2018/02/02 

 
Bigarren seihilekoa: (EHAA 2018/06/12), Ebazpena: 2018/06/25 

 

4.- Dirulaguntza-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, 2018ko bi seihilabetekoetan 

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. 

 

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

Lehenengo deialdirako, hau da 2018ko lehen seihilabeterako, 33 eskabide jaso ziren, 2017an baino 2 

gehiago; eta bigarrenerako, 50 jaso dira, 2017an baino 9 gehiago. Guztira 83 eskabide, 2017an baino 11 

gehiago. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1705072e.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-tramite/eu/contenidos/resolucion_definitiva/resol_ikerbilerak_1_2018/eu_def/index.shtml
https://www.euskadi.eus/web01-tramite/eu/contenidos/resolucion_definitiva/ikerbilerak_2_2018_ebazpena/eu_def/index.shtml
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 Lehen seihilekoan Bigarren seihilekoan Guztira 

Eskabideak 33 50 83 

Kanporatuak 2 3 5 

Ukatutakoak (dirua 
agortuta) 

0 26 28 

Emandakoak 31 21 52 

 

Lehenengo seihilabetekoa. Emandako zenbatekoa: 190.224,00€ 

Bigarren seihilabetekoa. Emandako zenbatekoa: 200.000,00€. 

50 eskabideetatik, 25 Kongresuetarako izan dira, horietatik 6 nazioartekoak eta 19 estatalak. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea:    Aurreikuspena      Emaitza 

Diruz lagundutako jarduerak   75     50 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Ikertzaile doktoreentzako mugikortasun programa 

 
2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko urriaren 3koa, Hezkuntza sailburuarena, Ikertzaile doktoreentzako Mugikortasun 

Programarako deialdia egiten duena. (EHAA 2017/10/09). 

 
3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA, 2017ko urriaren 3koa, Hezkuntza sailburuarena, Ikertzaile doktoreentzako Mugikortasun 

Programarako deialdia egiteko dena 

Ebazpena, 2018/01/29 

 
4.- Dirulaguntza-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. 

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

Deialdirako zenbatekoa 120.000 euro. 

Lauki honetan ikus daitezke aurkeztutako eskaera-kopura eta emandako zenbatekoa, guztira: 

ESKAERAK 18 

EMANDAKOAK 14 

UKATUAK 4 

DIRULAGUNTZA 120.000,00 € 

 
Laguntza hauen onuradun honako hauek izan daitezke: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal 

Sareko agente kreditatuak, haien agente-kategoria edozein delarik ere, betiere Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzarako Euskal Sarearen osaera arautu eta eguneratzen duen ekainaren 23ko 109/2015 

Dekretuaren 2. artikuluarekin bat etorriz (2015eko uztailaren 16ko EHAA, 3170. zk.). 

2018an, 7 erakundek aurkeztu dituzte eskabideak eta 7ek lortu dute dirulaguntza. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea:   Aurreikuspena      Emaitza 

Esleitutako laguntzak   15     14  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704824e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/10/1704824e.pdf
https://www.euskadi.eus/web01-tramite/eu/contenidos/resolucion_definitiva/resol_ikermugikortasuna_2018/eu_def/index.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Oinarrizko edo/ta aplikatutako ikerketa proiektuak eta lankidetzazko proiektuak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko azaroaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira 2018-

2020 aldian egin beharreko oinarrizko ikerketako eta/edo ikerketa aplikatuko proiektuak egiteko laguntzak, 

eta 2018-2019 aldirako Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargura ikerketa eta 

berrikuntza teknologikorako laguntzak (EHAAren 238 zk., 2017ko abenduaren 15ekoa). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

DEIALDIA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706035e.pdf 

EBAZPENA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805026e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

 Oinarrizko eta bikaintasuneko ikerketa-zentroak (BERC). 

 Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateetako ikerketa-egiturak. 

 
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. 

 

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

Diru-laguntzak, 2018ko irailaren 5eko Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordearen ebazpenaren bitartez 

esleitu ziren (urriaren 15eko EHAA); 18 proiektuk jaso zuten laguntza; guztira 41 dira indarrean daudenak, 

aurreko bi deialdietan emandakoak kontuan hartuta. Programaren ebaluaketarako zehaztu zen adierazlea 

35 diru-laguntza ematea zen. 

 

Deialdia Urteanitzeko 
diru kopurua 

2018ko 
Exekuzioa 

Proiektu kopurua eta 
modalitatea (bakarrean/ 

lankidetzan) 

Erakunde onuradunaren 
kopurua eta mota (BERC / 

Unibertsitatea) 

PI-2016-18 688.000 122.060,25 12 (12 bak.+ 0 lank.) 7 BERC, 5 Unib. 

PÌ-2017-19 688.000 219.630,79 11 (7 bak + 2 lank.) 6 BERC, 5 Unib. 

PI-2018-20 807.860 403.252,00 18 (18 bak. + 0 lank.) 5 BERC, 13 Unib. 

Orotara 2018  744.943,04 41  

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706035e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805026e.pdf
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Entitate bakarreko eta lankidetzako proiektuen arteko duela hiru urte egindako diru kopuruaren banaketa 

(%50) oso egoki ikusten genuen, deialdia entitate gehiagorako zabalik egon den bitartean. Onuradun-

eremuak murriztearen eraginak modalitate honi zuzenduriko aurrekontua banakako modalitaterako erabili 

ahal izana ekarri du. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea:     Aurreikuspena:   Emaitza 

Jardunean dauden proiektu-kopurua 35    41 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Unibertsitate-Enpresa Proiektuak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko azaroaren 28koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira 2018-

2020 aldian egin beharreko oinarrizko ikerketako eta/edo ikerketa aplikatuko proiektuak egiteko laguntzak, 

eta 2018-2019 aldirako Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargura ikerketa eta 

berrikuntza teknologikorako laguntzak (EHAAren 238. zk., 2017ko abenduaren 15ekoa). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

DEIALDIA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706035e.pdf 

EBAZPENA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805026e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Onuradunak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen Erregistroan kategoria honetan 

akreditatuta dauden eragileak: “Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateetako ikerketa-

egiturak”.  

Lankidetzan diharduten erakundeak (ezin dira izan deialdi honetako laguntzaren onuradun, nahiz eta 

enpresaren ordainketetatik (%10) kobratu ahal izango duten): Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 

Euskal Sarean honako kategoria hauetan egiaztatuta dauden eragileak: 

 Oinarrizko Ikerketa- eta Bikaintasundun Zentroak. 

 Kooperatiba-Ikerkeetarako Zentroak. 

 Zentro Teknologikoak. 

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

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

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

Eragile horiek gizartean, industrian edota teknologian aplikazioa duten gaiak jorratuko dituzte. 

 

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

Diru-laguntzak, 2018ko irailaren 5eko Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordearen ebazpenaren bitartez 

(urriaren 15eko EHAA) esleitu ziren; 4 proiektu jaso zuten laguntza; guztira 6 dira indarrean daudenak, 

aurreko deialdian emandakoak kontuan hartuta. Programaren ebaluaketarako zehaztutako adierazleak diru-

laguntza jasotako 8 proiektu jardunean izatea eskatzen zuen. 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/12/1706035e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/10/1805026e.pdf
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Deialdiak Urteanitzeko 

esleipena 

2018ko 

exekuzioa 

Zenbat  proiektu Erakunde 

onuradunak 

UE2017-18 159.726,83 47.572,81 2 proiektu 2 Unibertsitate 

2 Enpresa 

UE2018-19 162.140,00 75.450,00 4 proiektu 4 Unibertsitate 

4 Enpresa 

Guztira 2018                                 123.022,81   
 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Jardunean dauden Unibertsitate-Enpresa proiektu-kopurua 8 6 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Ekipamendu zientifikoa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko urriaren 24koa, Hezkuntzako sailburuarena, ekipamendu zientifikoa eskuratzeko 

2018ko ekitaldiko laguntzen deialdia egiteko dena (EHAAren 2 zk., 2017ko azaroaren 2koa). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

DEIALDIA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705249e.pdf 

EBAZPENA: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802702e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

 Oinarrizko Ikerketa- eta Bikaintasundun Zentroak. 

 Zentroak, Departamenduak, Sekzioak, Institutuak eta Unibertsitateetako beste Ikerketa-Unitate 

batzuek., UPV/EHUkoak izan ezik. 

 Kooperatiba-Ikerkeetarako Zentroak. 

 Zentro Teknologikoak. 

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

zientifikoa erosteko diru-laguntzak ematea da. 

 
Dirulaguntzaren baldintzak: Deialdi honen inguruko eskaerak ikerketa-talde bakar batek edo erakunde 

batzuren Ikerketa taldeek batera egin ahal dituzte. 

 

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

Onuradunak: 

Deialdia Diru kopurua 2018ko 

exekuzioa 

Ekipamendu 

proiektuak 

EC2018 237.642,40 178.231,80 3 proiektu 

 

Dirulaguntzak, 2018ko martxoaren 23ko Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordearen ebazpenaren bitartez 

(maiatzaren 22ko EHAA) esleitu ziren. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea   Aurreikuspena     Emaitza  

Laguntza-kopurua   8     3 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/11/1705249e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/05/1802702e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Euskadi Ikerketa Saria 

 

2.- Araua 

261/2017 DEKRETUA, abenduaren 5ekoa, jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz Ikerkuntzako Euskadi 

Saria arautu eta sari horren Gizarte Zientzien eta Humanitateen modalitateko 2017ko deialdia egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: BOPV Nº 05987/2017 

Ebazpena: AGINDUA, 2018ko maiatzaren 8koa, Hezkuntza sailburuarena, 2017ko Euskadi Ikerketa Saria 

Gizarte Zientziak eta Humanitate alorrean Enrique Echeburua Odriozola jaunari esleitzen duena.(EHAA 

2018/05/22) 

 

4.- Dirulaguntza-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. 

 

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

Deialdi honetara 8 hautagai aurkeztu ziren. 

Agindua, 2018ko apirilaren 19koa, Hezkuntzako sailburuarena, 2017. urteko Ikerkuntzarako Euskadi Sariko 

epaimahaia izendatu zuen Gizarte Zientziak eta Humanitate modalitatean, eta epaimahaia 2018ko 

maiatzaren 8an bildu zen. 

2018ko maiatzaren 8ko, Hezkuntzako sailburuaren Agindu bidez, 2017ko Euskadi Ikerketa Saria gizarte 

zientziak eta humanitateen alorrea, Enrique Echeburua Odriozolari esleitu zitzaion. 

Sari banaketa ekitaldia ekainaren 5an izan zen. Sari kopurua 42.000 eurokoa izan da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea   Aurreikuspena    Emaitza   

Laguntza kopurua   1    1 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/12/1705987a.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Oxfordeko Unibertsitatean ikertzaile bisitari izateko diru-laguntzaren deialdia (Basque Visiting 

Fellow programa 2018) 

 

2.- Araua 

Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren eta Oxford-eko Unibertsitateko St Antony’s 

College-ren arteko lankidetza-hitzarmena, Basque Visiting Fellow programa garatzeko. 

 
AGINDUA, 2018ko martxoaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Oxfordeko Unibertsitateko St Antony's 

College-n ikertzaile bisitari izateko laguntzaren deialdia egiten duena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

AGINDUA, 2018ko martxoaren 13koa, Hezkuntzako sailburuarena, Oxfordeko Unibertsitateko St Antony's 

College-n ikertzaile bisitari izateko laguntzaren deialdia egiten duena BOPV Nº 01530/2018 

Ebazpena, 2018(06/06 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Hezkuntza Sailak eta Oxford-eko Unibertsitateko St Antony’s Collegen artean lankidetza-hitzarmena sinatu 

zen 2007ko otsailaren 26an, Oxfordeko unibertsitatean ikertzaileei egonaldia bideratze aldera. 

 
Aginduak, diru-laguntzak emateko oinarriak finkatzen ditu eta prozedura arautzen, 2018/2019 ikasturtean 

ikertzaile bisitarien egonaldiak finantzatzeko. 

 
Ikertzaile bisitariek, besteak beste, diziplina hauek landu ahal izango dituzte: Historia Modernoa, Ekonomia, 

Gizarte Zientziak, Antropologia eta Nazioarteko Zuzenbidea. 

 

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

Diru-laguntza, 2018ko ekainaren 6ko Unibertsitate eta Ikerketako Sailburuordearen Ebazpenaren bidez 

esleitu zen. 

Laguntzaren zenbatekoa 50.036 eurokoa izango da 2018-2019 ikasturte osorako, hau da, 9 hilabeteko 

egonaldi osoa egiteko. Kopuru hori honela banakatzen da: 

a) 20.786 euro St Antony´s College-ri emango zaizkio, berak emandako laguntza material eta teknikoa 

ordaintzeko (laguntza administratiboa, lan-espazio bat erabiltzea, 12 «High Tables»etan parte 

hartzeko aukera, «Combine Common Room»a erabiltzea, Hall-a erabiltzea). 

b) 4.500 euro, gehienez, ikertzaile bisitariak mintegi bat antola eta gara dezan. Egonaldi osoa edo sei 

hilabetekoa eginez gero baino ez da ordainduko kontzeptu hori. 

c) 24.750 euro (2.750 euro/hileko), ikertzaile bisitariaren mantenuari dagozkion hileroko ordainketak 

egiteko. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/03/1801530e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/03/1801530e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/03/1801530e.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/resol_ikeroxford_2018/eu_def/Rsolución%20_bil_tablón%20de%20anuncios.pdf


 
 
 
 
 
 

 

 

99 
 

Deialdia arautzen duen Aginduaren 7.5. artikulua ezarritakoari jarraituz, 2019ko urtarrilaren 1etik aurrera, 

laguntzaren esleipendunaren ordez beste pertsona bat jarri zen, ezin zuelako urte akademiko osoa burutu. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea   Aurreikuspena    Emaitza  

Laguntza kopurua   1    2 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Lanbide-heziketako ikasleek enpresako egonaldia luzatzeko bekak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena, Lantokiko Prestakuntzaren modulua 

2017-2018 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa batean egin eta titulua lortu ez duten 

lanbide-heziketako ikasleek enpresako egonaldia luzatzeko bekak emateko deialdia egiteko dena. 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

Deialdia: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803209e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Xedea da heziketa-sistemako lanbide-heziketako ziklo batean Lantokiko Prestakuntzaren modulua 2017-

2018 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa batean egin eta titulua lortu ez duten lanbide-

heziketako ikasleek enpresako egonaldia luzatzeko bekak ematea. 

Diruz lagun daitekeen enpresako egonaldiaren gehienezko denbora hiru hilabetez luzatzea, egonaldia 

hasten denetik aurrera, LOE prestakuntza-zikloaren «bigarren mailako azken ebaluazioa» edo LOGSE 

prestakuntza-zikloaren «zikloko amaierako aparteko ebaluazioa» egin ondoren. Dena den, ikasleak titulua 

lortzen badu diruz lagun daitekeen gehienezko epean, beka amaitu egingo da. 

Guztira 750 beka emango dira, eta onuradun bakoitzak gehienez ere 1.800 euro jasoko ditu (600 euro 

hileko). 

 

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

39 beka eman ziren (9 Araban, 28 Bizkaian eta 2 Gipuzkoan), 77.477,88 euroko zenbatekoarekin. 

Erabilgarritasun eta eragin sozial txikia izan du. Zergatiak aztertuko dira. Hurrengo aurrekontu-ekitaldietan 

Enplegu Planean zuzkidura ekonomikoari eusten bazaio, diru-laguntzen programaren helburua aldatuko 

da, beka horien onuradun izan daitekeen kolektiboa handitzeko. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazle Aurreikuspena Emaitza 

Deitutako beken kopurua 750 39 

 CFPB 150 4 

 CFGM 375 4 

 CFGS 225 31 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/06/1803209e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Oinarrizko ikerketa eta bikaintasun zentroen kategorian egiaztatuta dauden zientzia, teknologia eta 

berrikuntzako euskal sareko eragileei laguntzak (BERC programa) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2017ko irailaren 12koa, Hezkuntzako sailburuarena. Honen bidez, oinarri arautzaileak ezartzen 

dira Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzako Euskal Sareko eragileei laguntzak emateko (BERC Programa). 

 

3.- Programaren araua, deialdia eta emate-erabakia (EHAAri Hiperesteka) 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/diru_laguntza/2017/berc/ 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/09/1704591e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea da 2018-2021 aldirako diru-laguntzen oinarriak ezartzea eta deialdia egitea, 

Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzako Euskal Sareko eragileen jarduera ez-ekonomikoa finantzatzeko (BERC Programa). 

 
Agindu honen bidez, Euskadi talentu gune aurreratu bilaka dadila bultzatu nahi da, betiere egin beharreko 

jarduerak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza 2020 planean azaltzen diren estrategiekin uztartuz; izan 

ere, plan horrek, ildo estrategikoen artean, BERCak sortu eta garatzen laguntzea ezartzen du. Laguntza-

agindu honekin, azken finean, lortu nahi da lehen mailako ikerketa zientifikoa bultzatzea, Euskadiko 

ikerketa zientifiko eta teknikoaren kalitatea areagotzeko eta erakartzeko estrategikotzat jotzen diren 

espezializazio zientifikoko ikertzaileak, nazioartekoak eta bizkortu egingo dutenak hala bikaintasuna, nola 

egiten den ikerketaren nazioarteko eragina. Hori dela-eta, ekimen hau oso lotuta dago Ikerbasque 

Fundazioak egiten duen lanarekin, hain zuzen ere Zientziaren Euskal Sistematik kanpoko ikertzaileak 

erakarri eta bereganatzeko lanarekin. Era berean, ikerketa-zentro horiek eratu eta abian jarri eta gero, 

mekanismoak ezarri beharko dituzte, lankidetzan jarduteko Euskadiko unibertsitateetako eta beste I+G+B 

zentro batzuetako ikertzaileekin, eta, horrela, ikertu eta lehiatzeko duten ahalmena bultzatzeko. 

 

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

Deialdi honetako diru-laguntzen programaren guztizko zenbatekoa, 42.000.000 eurokoa izan da. Diru-

laguntzak Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordearen 2018/01/29ko ebazpenaren bidez eman ziren. 

 
Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen (BERC) kategorian kreditatuta dauden Zientzia, Teknologia 

eta Berriztapeneko Euskal Sarearen bederatzi zentroak aurkeztu ziren deialdira; horietako batek A+ maila 

lortu zuen (95 eta 100 puntu artean); beste bostek 85 eta 95 puntuko tartean (A maila); bik B maila (75 eta 

85 puntu artean) eta batek C maila (60 eta 75 puntu artean). Guztiek diru-laguntzak eskuratzeko 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/diru_laguntza/2017/berc/
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2017/09/1704591e.pdf
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gutxienezko puntuazioa, lortu egin zuten (60 puntu). Horrela, deialdi honetan markaturiko adierazlea burutu 

zen. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazle      Aurreikuspena   Emaitza  

Positiboki ebaluatutako zentroak    9    9 

 


