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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Kirol Federazioen Programak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko apirilaren 17koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

arautzen baita euskal kirol-federazioen 2019ko kirol-programak finantzatzeko dirulaguntzetarako deialdia. 

(EHAA, 2019ko maiatzaren 15a, 90. zk.). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902274e.shtml   

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905621e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Euskadiko kirol-federazioak urteko programa gauzatzeko finantzatzea, itzultzekoak ez diren dirulaguntzen 

bidez. 

 

287/2000 Dekretua, abenduaren 26koa, euskal kirol-federazioen kirol-programetarako dirulaguntzak 

ematea arautzen duena betetzeko. 

 

Helburua da Euskadiko kirol-federazioei laguntza ekonomikoa ematea, euren kirol modalitateari dagozkion 

autonomia erkidegoko eremuko kirol jarduera eta lehiaketak bultzatzeko, kalifikatzeko, baimentzeko, 

arautzeko eta antolatzeko. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

47 federaziok dirulaguntza jaso zuten 2019an. 

Eragina gizartean: helburuak bete ditu dirulaguntza honek, beraz, erabat erabilgarria dela adierazten dugu. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza 

Eskaerak 47 47 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902274e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905621e.shtml


 
 
 
 
 

3 
 

1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Kirol lehiaketen antolaketa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko ekainaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

iragartzen eta arautzen baitira 2019. urteko goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzeko dirulaguntzak. (EHAA, 

2019ko uztailaren 1a, 123. zk). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903229e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/11/1905211e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

 

Euskal Autonomia Erkidegoan goi-mailako kirol-lehiaketak antolatzen laguntzeko dirulaguntzak dira. 

 

Helburua da goi mailako kirola sustatzea, batetik, Euskal Herrian oinarrizko kirola garatzeko funtsezko 

faktorea delako eta, bestetik, estatu-mailako eta nazioarteko kirol-lehiaketa ofizialetan errepresentazio-

funtzioa duelako. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

34 eskaera egon ziren eta 33k dirulaguntza jaso zuten. Lehiaketa guztiak goi-mailakoak dira eta estatu-

mailako edota nazioarteko kirol esparruan eragin handia sortu dute. 

 

Eragina gizartean: helburuak bete ditu dirulaguntza honek, beraz, erabat erabilgarria dela adierazten dugu. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea     Aurreikuspena    Emaitza 

Eskaerak 28 33 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903229e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/11/1905211e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Kirol lehiaketetan parte hartzea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko ekainaren 5ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

ezartzen baita dirulaguntzak emateko erregimena 2019an egingo edo hasiko diren kirol-lehiaketa 

ofizialetan parte hartzeko, nazioarteko eremua eta izaera dutenetan, kategoria absolutuan, eta 

emakumezkoen liga nazionaletan, kategoria absolutuan. (EHAA, uztailaren 4a, 126. zk). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903291e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000232e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

zuzendutako dirulaguntzak dira. Emakumezkoen liga nazionaletan, kategoria absolutuan, parte-hartzea 

ere diruz laguntzen da. 

 

Helburua da euskal kirola nazioarteko esparruan egotea, eta kirol-jarduera sustatzea ere bai. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

29 eskaera egon ziren eta 29k dirulaguntza jaso zuten. Nazioarteko lehiaketetan parte hartu zuten klubak 

eta kirolariak izan dira eta horren ondorioz, kirol esparruan eragin handia sortu dute. 

 

Eragina gizartean: helburuak bete ditu dirulaguntza honek, beraz, erabat erabilgarria dela adierazten dugu. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea      Aurreikuspena   Emaitza 

Eskaerak 30 29 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903291e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000232e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Mugiment 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 16koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

ezartzen baita 2019an jarduera fisikoaren arloko orientazio-zerbitzuak sortu eta garatzeko dirulaguntzak 

emateko araubidea (Mugiment deialdia). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904562e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000074e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, agindu honen bidez, dirulaguntzen lerro bat ezartzen du jarduera 

fisikoaren arloko orientazio-zerbitzuak sortu eta garatzen laguntzeko. 

 

Inaktibitate fisikoaren eta sedentarismoaren ondoriozko arazoen garrantzia sozialak eraginda egiten da 

deialdi hau, eta, arazo horiek konpontzeko, jarduera fisikoen egitekoa da gakoa. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

34 eskaera jaso ziren, eta 23 udalek eta mankomunitate batek 170.000 €ko dirulaguntza jaso dituzte 

deialdi honen bidez. Horrez gain, deialdi honek eragin pedagogikoa ere badu, kirol sistemak gizartearen 

beste arlo batzuekin batera jarduera fisikoaren sustapenean elkarlanean lan egiteko beharra agerian utziz.  

EAEan dauden orientazio zerbitzu gehienek jaso dute deialdi honen laguntza, eta hemen ikusgai horren 

ebaluazioa: https://mugiment.euskadi.eus/albistea/2020/orientazio-zerbitzuen-emaitzak-2019/ac14-

content/eu/ 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Aurretik erreferentziarik ez genuenez, ez zegoen aurreikuspenik. 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904562e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000074e.shtml
https://mugiment.euskadi.eus/albistea/2020/orientazio-zerbitzuen-emaitzak-2019/ac14-content/eu/
https://mugiment.euskadi.eus/albistea/2020/orientazio-zerbitzuen-emaitzak-2019/ac14-content/eu/
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Kultura ondarea saria 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko abenduaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

Kultura Ondarea Sariaren deialdia egin eta sari hori arautzen baita 2019rako. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806122e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/06/1902791e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen xedea da saritzea 2018-2019 ikasturtean Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan 

matrikulatuta dauden eta Euskal Kultura Ondarearen ezagutza hobekien zabaltzen laguntzen duten 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren eta laugarren mailetako, Batxilergoko lehenengo mailako 

eta Lanbide Heziketako Erdi Mailako Heziketa Zikloetako lehenengo mailako ikasleak.  

 
Sari honen bidez sustatuko da, batetik, ikasleen talde-lana, zeina ikastetxeetako irakasleek gidatuko 

baitute, eta, bestetik, kultura-ondarearen ezagutza zabaltzea sare sozialen bidez, zeinei euskarria eman 

nahi baitzaie Sariaren blogean (www.kulturaondareasaria.blog.euskadi.eus). Blog horretan artxibatuta 

geratuko dira aurkezten diren bideoak. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

Oso aipagarria da lehiaketan parte hartu duten ikastetxeen kopurua (33: Arabako 8, Bizkaiko 19 eta 

Gipuzkoako 6) ez ezik, aurkeztutako bideoen bolumena ere (153: Arabako 33, Bizkaiko 107 eta Gipuzkoako 

13), bai eta, batez ere, horien kalitatea ere. Horiek guztiek inguruko kultura-ondarera hurbiltzea islatzen 

dute, bizi behar duten gizartearen ikuspegitik. 

 

Kalitateaz gain (lehen edizioetakoa baino askoz ere hobea), gaien tratamenduan aniztasun eta 

aberastasun handia dagoela azpimarratu behar dugu. 

 

Urtero bezala, 30.000 €-ko aurrekontua aurreikusi da programa honetarako, eta horietatik 29.990 € inbertitu 

dira. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Kultura ondarea sariak 3 3 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2018/12/1806122e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/06/1902791e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Kultura ondarearen ikerketa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019an eta 2020an 

euskal kultura-ondarearen babesaren arlora bideratutako ikerketa-lanak egiteko dirulaguntzen deialdia 

egin eta hartarako araubidea arautzen duena. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904246e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000109e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Helburua da 2019 eta 2020 artean urte anitzeko garapena duten eta hauei buruzko ikerketa-proiektuak 

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

euskal kultura-ondarearen zati bezala berrezagutze formala eta babes juridikoa ahalbidetzen duten 

balioak dituztenak. Laguntza hauek jaso ahal izateko nahitaezko baldintza da proiektu hauek ikerketa 

basikoaz haratago doan helburua izatea, modu horretan horien emaitzak ikertzen den kultura-ondareari 

aplikatu ahal daitezen. Baldintza hori justifikatzeko dugu ikerketa basikoak jada badauzkalako Jaurlaritza 

honen doktoretza aurreko eta ondorengo beka eta laguntzen deialdiak, eta, gainera, Foru Aldundiek urtero 

dituzte kultura-ondarearen, arkeologikoa hain zuzen ere, ikerketa basikorako berariazko diru-laguntza 

programak. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

Aurkeztutako eta onartutako 23 proiektuetatik 12 proiekturi eman zaie diru-laguntza. Diru-laguntzek ia 

agortu dute erabilgarri dagoen aurrekontu-partida, guztira 158.240 euro baitira. 

 

Aurkeztutako 23 proiektuetatik 14k diru-laguntza jasotzeko eskubidea izateko beharrezkoa den gutxieneko 

puntuazioa lortu dute. Hala ere, horiei guztiei ezin izan zaie diru-laguntza eman, balorazioaren ondoriozko 

lehentasun-ordenako lehen hamabietako zenbatekoek eskuragarri zegoen partida agortzen zutelako 

praktikan. Diruz lagundutako proiektuen xedea ondare artistikoaren, paleontologikoaren, arkeologikoaren 

eta industrialaren alderdi zehatzak dira. 

 

Haren erabilgarritasunari eta inpaktu sozialari dagokionez, ikerketen gaian ohartarazten da eragin 

positiboa izaten ari dela kultura-ondarearen esparru kontzeptuala zabaltzeak, Euskal Kultura Ondareari 

buruzko maiatzaren 9ko 6/2019 Lege berriak aitortu eta bultzatutakoa. 2019ko deialdian, garai garaikideko 

kultura-ondare higiezin eta higigarriaren proiektuetan presentzia handiagoa dagoela ikusi da: gudu-zelai 

karlisten eta Gerra Zibilaren arkeologia, ikus-entzunezko ondarea... Halaber, gai berritzat jo daiteke 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904246e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000109e.pdf
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musika-ondarea, 1800 baino lehenagoko organoak inbentariatu eta katalogatzeko proiektu batekin. Alde 

horretatik, uste dugu agindu hau oso eragin positiboa izaten ari dela euskal kultura-ondarearen ezagutzan, 

eta, beraz, diru-laguntza horien bidez bultzatutako ikerketen emaitzak jendaurrean ezagutaraztea 

aurreikusi dugu. Horretarako, aurreko deialdietako lanen egileekin lanean ari gara gure ustez 

interesgarrienak izan daitezkeen lanen hautaketa bat editatzeko eta argitaratzeko, lan horien xedea, 

metodologia eta emaitzak berriak direlako. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Kultura ondarearen babesaren alorrari aplikatutako ikerketa 

lanak (dirulaguntza kop.) 
12 12 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Kultura ondarearen garrantzia azpimarratzea 

 

2.- Araua 

Agindua, 2019ko irailaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Euskal Kultura 

Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko 2019-2021 aldirako diru-laguntzetarako deialdia egiten 

duena. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904431e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000234e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu horren bidez, Euskal Kultura Ondarearen garrantzia azpimarratu eta hedatzeko jardueretarako 

diru-laguntzen deialdia egiten da urtero, eta diru-laguntza horiek eskatzeko, emateko eta justifikatzeko 

baldintzak arautzen dira. 

 

Diruz lagundu daitezkeen jarduerak, gehienez ere, 2019-2021 hiru urteko aldian garatu beharko dira, 

EAEko kultura-ondasunaren deklarazioa duten ondasunen gainean, eta pertsona fisiko jabeek nahiz 

irabazi-asmorik gabeko pertsona juridiko pribatuek edo publikoek sustatu beharko dituzte. 

 

Aurrekontu-zuzkidura 2.100.000 eurokoa da, 700.000 euroko 3 urterokotan banatuta (2019, 2020 eta 

2021). 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

19 jarduerari eman zaie diru-laguntza (2 Araban, 6 Bizkaian eta 11 Gipuzkoan). Onuradunak honako 

hauek dira: 14 erakunde publiko (udalak), irabazi-asmorik gabeko 3 erakunde pribatu (elkarteak eta 

fundazioak) eta 2 pertsona fisiko jabe. Jarduera motari dagokionez, diruz lagundu dira ondasun higiezinak 

berrerabiltzeko 4 proiektu, aurretiko 2 azterlan, Donejakue Bideko Monumentu Multzoaren balioa 

nabarmentzeko 3 proiektu, Burdin Hesiaren Monumentu Multzoaren balioa nabarmentzeko proiektu 1, 

Hirigune Historikoen balioa nabarmentzeko 3 proiektu, beste monumentu-multzo edo monumentu batzuen 

balioa nabarmentzeko 11 proiektu, Ondare arkeologikoari balioa emateko 6 proiektu eta industria-

ondarearen arloan esku hartzeko 7 proiektu. 

 

Jarduerak hasi zirenetik igarotako epea oraindik oso laburra denez, jardueretako bakar bat ere ez da 

amaitu oraingoz. 

 

Guztira 1.697.519 euro eman ziren. 
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Diru-laguntzaren erabilgarritasunari dagokionez, kultura-ondarea osatzen duten ondasunetan egindako 

jarduketak, kasu askotan, izaera bereziko ondasun baliotsu eta kalteberetan egindako esku-hartze 

konplexuak dira, eta inbertsio ekonomiko handiak eskatzen dituzte konplexutasun teknikoagatik, 

espezifikotasunagatik, kontserbazio-egoera eskasagatik edo tamainagatik. Diru-laguntza emateko 

agindua ezinbesteko sustapen-neurria da; izan ere, kasu askotan, jabe partikularrek eta administrazio 

publikoek ez dute haiek bakarrik lantzeko gaitasunik. Bestalde, agindua bereziki eraginkorra da arlo 

ekonomikoan apalagoak diren jarduerak sustatzeko, gizartea sentsibilizatzera eta kultura-ondarea 

sozializatzera bideratuta daudenak, eta, ondare hori zaintzeko eta kontserbatzeko ezinbestekoak izan 

arren, batzuetan lehentasunezkotzat jotzen ez direnak, bereziki, toki-administrazioek.  

 

Gizarte-inpaktuari dagokionez, egiaztatu da pertsona juridiko pribatuak (irabazi-asmorik gabekoak izan 

ezik) baztertzeko aginduan onuradunei dagokienez egindako aldaketaren ondorioz handitu egin dela 

erakunde publikoek aurkeztutako eskaeren proportzioa erakunde pribatuen aldean, eta horrek aukera 

ematen du interpretatzeko proiektu horiek eragin eta interes sozial handiagoa izango dutela. Bestalde, 

diruz lagundutako ia jarduera guztiek kultura-ondasunen seinaleztapena eta interpretazioa barne hartzen 

dute, eta horrek haien ondare-balioei buruzko hedapena eta sentsibilizazioa bultzatzen du gizartean. 

Azpimarratzekoa da, halaber, kultura-ondarearen sektorean espezializatutako teknikariak eta enpresak 

kontratatzea eskatzen duten diruz lagundutako jardueren garapenak sortutako jarduera ekonomikoa, 

tokiko garapenari lagun diezaiokeena. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazle Aurreikuspena Emaitza 

Emandako diru-laguntzen kopurua 35 19 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Itsas kultura-ondarea 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 17koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, itsas kultura-

ondarearen garrantzia nabarmentzeko 2019ko ekitaldiko diru-laguntzen oinarri arautzaileak ezarri eta 

deialdia egiten duena. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904432e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905784e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Laguntza hauek itsaso-ondarearen arloan eman ditugu kultura-balioa duten elementuak sustatzeko, 

sendotzeko, konpontzeko eta bere erabilerara egokitzeko. Jarduera horiek, betiere, bateragarriak izan 

behar dira elementu horien kultura-balioekin. 

 

Bost diru-laguntza lerrotan eman dira laguntzak, jarraian adierazten den bezala: 

• 1. lerroa. Egurrezko ontzietan obrak egitea, musealizazioa helburu. Honako hauek lagunduko dira 

diruz: azterlanak, segurtasunerako obrak eta sarbidea, kartelak… 

• 2. lerroa. Egurrezko ontziak tresnatzea eta prestatzea, jendeari zerbitzua emateko. Barne: 

segurtasun- eta nabigazio-ekipamendua, balioan jartzea eta egiturazko lanak, nabigaziorako 

beharrezkoak direnak. 

• 3. lerroa. Lehorreko instalazioen garrantzia nabarmentzea: ontziolak, lonjak eta ontziralekuak. 

Hauek sartzen dira atal honetan: aurretiazko beharrezko azterlanak irizpideak finkatzeko; eranskin 

itsusgarriak kentzea; zenbait eraikin erabiltzeko moduan jartzea; kartelak; panelak eta gainerako 

elementuak egin beharreko balioespenari edo musealizazioari berez dagozkionak. 

• 4. lerroa. Egurrezko ontziak konpontzeko eta egokitzeko gastuak. Barne hartuta ontziaren 

nabigaziorako beharrezkoak diren lizentzia eta baimenak izapidetzeko gastuak. Esku-hartzeak ez 

die ondare-balioei kalte egingo. 

• 5. lerroa. Ekitaldiak, egurrezko itsas kultura-ondarearen garrantzia nabarmentzeko eginak: 

erakusketak, ikuskizunak etab. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904432e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905784e.shtml
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2018ko ekitaldian sortu zen diru-laguntza programa hau. Lehen urte horretan harrera eskasa izan zuen, 

diru-laguntzen tradiziorik ezagatik, "Kultur arloko" jabeen deskonexioagatik eta plangintza ona egitea 

ahalbidetu ez zuten epe laburrengatik. 2019ak hobera egin du nabarmen, aurrekontuen aurreikuspena 

bete gabe ere. 2020an, zenbait izapide sinplifikatu nahi izan dira, eskatzaile potentzial askorentzat 

gogaikarriak izan daitezkeenak, hala nola jarduera-memoriak egitea, balizko eskatzaile askoren 

egunerokotasun soziologikoarekin guztiz zerikusirik ez dutenak. Nolanahi ere, eskainitako dirua egokitu 

da, 200.000 €-tik 150.000 €-ra murriztuz. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

 2018* 2019 

L1 2 5 

L2 2 7 

L3 2 1 

L4 5 10 

L5 1 5 

Emandako guztia 85.837,19 € 131.136 € 

* oraingo lerroetara egokituta 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Museoak eta bildumak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko uztailaren 24koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

iragartzen eta arautzen baitira 2019. urteko Euskadiko museo eta bildumetarako diru-laguntzak. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/08/1903933e.shtml 

https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2019_000_0037507/es_def/adjuntos/ebaz

pena.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

daitezen bultzatu nahi da: 

a) Bilduma osatzen duten funtsak katalogatzea eta dokumentatzea. 

b) Erakusketa finkoa berritzea eta aldi baterako erakusketak egitea. 

c) Bakoitzaren gaiaren eta jarduketa-eremuaren araberako jarduera didaktikoak eta kultura 

zabaltzekoak diseinatu eta eskaintzea. 

d) Dituzten gai eta jarduketa-eremuarekin lotutako ezagutza sortzea. 

e) Berrikuntza hobetu eta bultzatzea museoaren kudeaketan eta zabalpen- eta komunikazio-

planean. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Araututako dirulaguntzak lortze aldera, 25 entitatek bultzatutako 43 proiektu aurkeztu eta onartu ziren 

balorazio tramiteari begira. 

 

Emandako 43 dirulaguntzak onuradunak izan  litezkeen 36 museoetako 25ri eman zaizkie –deialdiaren 

arauaren arabera Erregistroan izena emana duten museo guztiak ezin dira dirulaguntzen onuradunak 

izan-, beraz esan daiteke dirulaguntza hauek museoen jardueran oro har eragin handia izan dutela, 

2019ko Aurrekontuen memorian aurreikusitako dirulaguntzen kopurua (43) lortu delarik. 

 

Emandako dirulaguntzen diru-kopurua 700.000 euro izan zen. 

 

Dirulaguntzak eskatzen dituzten museo eta bilduma gehienak tamaina txiki eta ertaineko entitateak dira, 

Euskadiko esparruan banatzen direnak. Gainera, entitate horiek beraien inguruko komunitateekin batera, 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/08/1903933e.shtml
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2019_000_0037507/es_def/adjuntos/ebazpena.pdf
https://www.euskadi.eus/contenidos/resolucion_definitiva/res_2019_000_0037507/es_def/adjuntos/ebazpena.pdf
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museo eta bildumen funtsak osatzen dituzten ondare materiala eta immateriala hedatzeko jarduerak 

bultzatzen dituzte, aldi berean beraiek kultura balioak berreskuratzen eta babesten lagunduz. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea           Aurreikuspena Emaitza 

Bildumaren kudeatzea eta berau ezagutzeko sarbidea hobetzea.               10 8 

Erakusketa iraunkorra berritzea eta aldi baterako erakusketak antolatzea  12 14 

Didaktika eta hedapen-jarduerak, museo eta bildumaren izaeraren 

edo espezialitatearen arabera.                                                                     16 12 

Museoaren jardun-eremuarekin zerikusia daukan ezagutza sortzea.           2 5 

Kudeaketa hobetzea eta berrikuntza sustatzea.                                           3 4 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Artxibo publikoak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko ekainaren 26koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena. Horren bidez, toki-

erakundeei beren artxibo-sistema martxan jarri edo sendotzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri, 

eta 2019ko ekitaldiko deialdia egiten da. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903268e.shtml 

https://www.euskadi.eus/behin_betiko_erabakia/ebazpena-kulturako-sailburuordearena/web01-

tramite/eu/ 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aginduak Euskadiko Artxibo Sistemaren artxibo politikan ezinbesteko garrantzia dauka eta epe erdi eta 

ertainera artxibo zerbitzuak egonkortu eta sendotzeko ezinbesteko tresna da. 

 

Helburuak hauexek dira, besteak beste, ondoko jarduerak bultzatzea: 

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

deskribatzea) edota mantentzea 

• Deskribatzeko tresnak sortzea edo hobetzea 

• Dokumentu-funtsak baloratzea eta aukeratzea 

• Kultura-zabalkunderako artxibo-jarduerak bultzatzea 

• Mankomunatutako artxibo-zerbitzuei eustea 

• Artxibo-dokumentuak digitalizatzeko jarduerak burutzea 

 

Dirulaguntzaren zenbatekoa orotara 298.000 eurokoa izan da, eta aurkeztutako programa bakoitzak, 

gehienez, aurrekontuaren %50a jaso du, muga 20.000 eurokoa izanda. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2019an, 93 erakunderen 99 eskaera jaso dira eta guztira 79 programa izan dira diruz lagundutakoak. 

Eskaerak apur bat jaitsi badira ere, azken 5 urteko gorabeheren mugetan egonkor mantentzen da, eta 

urterik urte entitate berriak animatzen dira programan parte hartzen. Entitate moten arabera, udalek egin 

dituzte 65 eskaera, kontzejuek 32 eta mankomunitateek 2 egin dituzte. Alde horretatik emaitzak oso 

positiboak dira, eta gizartean duen eragina begi bistakoa da. Mota honetako programen arrakasta segida 

izatean datza. Ildo horretan, udal txikiek egiten ari diren ahalegina -bitarteko urriak izanagatik- 

nabarmendu behar da. Halaber, esan behar da erakundeak, poliki bada ere, jabetuz doazela artxibo-

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903268e.shtml
https://www.euskadi.eus/behin_betiko_erabakia/ebazpena-kulturako-sailburuordearena/web01-tramite/eu/
https://www.euskadi.eus/behin_betiko_erabakia/ebazpena-kulturako-sailburuordearena/web01-tramite/eu/
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zerbitzu antolatu eta eraginkorra edukitzeak duen garrantziaz, bai erakundearentzako eta baita 

herritarrentzako ere. 

 

Behin proiektuak abian jarri eta gero, lortutako emaitzak oso onak dira: 

• Toki-administrazioko erakundeen esku dagoen dokumentu-ondare aberatsa “betiko” antolatuta 

gelditzen da. 

• Diru-laguntza deialdien bidez, toki-erakundeak dokumentu-ondareaz arduratzera eta 

sentsibilizatzera animatzen dira, eta behin antolatuta edukita funts horiek gizartera hedatzera: 

digitalizatutako dokumentuak irudiak Interneten bidez edota erakusketen bidez zabalduz. 

• c) Dokumentu ondarea herritarren eskura jartzen da, eta webgunearen bidez (Dokuklik), munduko 

edozein txokotara zabaltzen da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Udal artxiboa sortzea edo hobetzea 46 47 

Funts dokumentalen balorazioa 3 17 

Artxibo-dokumentuak digitalizatzea 23 32 

Kultura zabaltzeko programak 3 2 

Mankomunitateko artxibo-zerbitzuak mantentzea 7 2 

 

21 proiektu adierazle bat baino gehiagorekin elkar daitezke. 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Artxibo pribatuak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko uztailaren 3koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez, 

publikoak ez diren artxiboak antolatu, digitalizatu eta zabaltzeko dirulaguntzak ezartzen baitira, eta 2019ko 

ekitaldirako deialdia egiten. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903425e.shtml  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904475e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aginduak artxibo politikaren atal egonkor bat indartzen du epe luzera: artxibo-funtsen jabe pribatuei 

laguntzea (Euskal Herriaren historia berezia dela-eta bereziki ugariak baitira). Helburuei dagokionez, 

aurreko urteekin alderatuta ez dago aldaketarik: partikular, familia, erakunde, elkarte eta abarrekin 

lankidetzan aritzea haien jabegoko artxibo funtsak antolatzeko eta ondoren hedatzeko, batez ere, 

Euskadiko Artxibo Historikoaren webgunearen bidez. Programa gehienen emaitza izaten da artxiboaren 

inbentarioa, horixe baita baliabide nagusia ondoren kontserbazio edota digitalizazio programak diseinatu 

ahal izateko. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2019ko ekitaldirako aurrekontu prorrogatuetan 170.000 euroko diru kopurua bideratu zen programa 

honetara, 19 eskatzaileek 21 eskaera aurkeztu zituzten eta, horietatik 16 proiektu diruz lagundu ahal izan 

ziren. Edonola ere, aurkeztutako programa bakoitzeko diru-laguntzak ez du gainditu 20.000 euroko 

zenbatekoa. 

 

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

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

jabeak eta erakunde partikularrak (fundazio, sindikatu, elkarte, etab.) animatzea haien artxiboak zaintzera 

eta erabilgarri jartzera, gizarte osoaren mesedetan. Lortutako emaitzak oso pozgarriak direla iruditzen 

zaigu, egiten den inbertsioa kontuan hartuta. 

Lortutako emaitza batzuk hauexek dira: 

• Betiko antolatzen da jabe pribatuen esku dagoen ondare dokumental aberatsaren zati bat; 

• Ekimen pribatua sektore honetan inbertitzera animatzen da; 

• Sare publikoetan ondarearen alde oso esanguratsuak integratzen dira, eta herritarren esku 

jartzen; 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903425e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904475e.shtml
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• Jaurlaritzaren ikerketa zerbitzua aberasten da Internet bidez, Dokuklik jada funtsezko 

erreferentzia bihurtu da Euskadiri buruzko edozein ikerketa egiteko orduan. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Artxibo-funtsak antolatzea eta artxibo-tratamendua hobetzea 8 11 

Informazioa zabaltzea eta Badator informazio-zerbitzuan 

integratzea 
8 8 

Artxibo-funtsak digitalizatzea 11 9 

 

Proiektu batzuk (12) adierazle bat baino gehiagorekin elkar daitezke. 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Liburutegietan irakurketa sustatu 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

arautzen baitira irakurketa sustatzeko eta Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarean txertatuta dauden 

liburutegi publikoen zerbitzuak erabiltzeko diru-laguntzak. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904245e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905668e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duen apirilaren 11ko 

82/2017 Dekretuak dio Liburutegi Zerbitzuaren eskumenekoa dela Euskadiko liburutegi-sistemaren 

planifikazioa, funtzionamendua eta koordinazioa garatu eta betetzea, baita irakurketa sustatzeko neurriak 

diseinatzea ere. 

 

Hori dela eta, eta jakinik haurtzaroan eta gaztaroan errazago hartzen dela liburuekiko zaletasuna eta 

liburutegiak erabiltzeko ohitura, Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak uste du lehentasuna duela batez ere 

herritarren parte horren beharrizanei erantzuteak. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean 

Guztira, 155 eskaera inguru espero ziren, eta, azkenean, 162 izan dira. Azken urteetan 150 eta 160 artean 

mantendu da kopurua, beraz, 2019an lortutako igoera azpimarratu behar da. 

 

Gehien programatu diren jarduerak, azken urteetan bezala, osagarriak izan dira: ipuin kontalariak, 

literatura tailerrak edo lehiaketak. Azpimarratzekoa da, halaber, irakurketa-klubek azken urteetan izan 

duten gorakada. Era berean, erakusketak eta solasaldiak edo literatura-lehiaketen antolaketa ere egonkor 

mantentzen dira liburutegietako programazioetan. Liburua erakartzeko kanpainek presentzia txikiagoa 

izan dute, baina oraindik ere egiten dira, eta profesionalen prestakuntza espezifikoak aurreko urteetan 

galdu zuen presentzia izan du berriz ere. 

 

Balorazioa oso positiboa da; izan ere, urtez urte mota askotako jarduerak egiten dira Euskadiko Irakurketa 

Publikoko Sareko liburutegietan, eta, beraz, ekitaldi honetan deialdi honetarako aurkeztutako zuzkidura 

handiagoa justifikatuta dagoela dirudi. Udalek egindako gastu-kopuruek, jasotako laguntzekin alderatuta, 

hala erakusten dute urtez urte. 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904245e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905668e.shtml
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Liburuari lotuta erakusketen, hitzaldien, etab.-en antolaketa. 40 48 

Literatura-lehiaketen antolaketa. 60 65 

Liburuetara eta liburutegietara hurbiltzeko kanpainak. 85 78 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Liburutegietako liburu funtsak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 11koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean 

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

laguntzak emateko modua arautzen duena. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904244e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905761e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programak bi arlo ditu, bata, liburutegi sortu berrientzako lehen funtsetarako eta bigarrena indarrean 

dauden liburutegiei liburu berriez hornitzeko. 

 

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

liburutegietako liburu-funtsak berritu eta handitzeak, liburutegietara informazio bila bertaratzen diren 

erabiltzaileen beharrak asebetetzea ahalbidetzen du. Irakurketarako materialen eskaintza erakargarriagoa 

bihurtzen da erabiltzaileentzat eta eragin zuzena du liburutegietako maileguen eta liburutegietako bazkide 

kopurua handitzean. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Diru-laguntza deialdiko liburutegi berrien arloan ez eskaerarik aurkeztu. 

 

Funtsak berritzeko 188 eskaera aurkeztu ziren eta denak onartu eta diru-laguntza jaso zuten. 

 

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

erabiltzaileen eskura jarriz. Online sarean, 245.000 ale berri sartu ziren 2019. urtean eta EAEko liburutegi 

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

antzeman da. Zerbitzu hau, liburutegi arteko mailegua, herritarrek gero eta gehiago balioesten duten 

Zerbitzua delarik. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Liburutegi sortu berrientzako liburu sortak 1 0 

Liburutegietako funtsak berritu eta handitzeko 180 188 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904244e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905761e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  
Liburutegietan teknologia berriak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez onartzen baitira Euskadiko 

Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietan teknologia berriak ezartzeko edota garatzeko dirulaguntzen 

oinarriak, eta laguntza horien deialdia iragartzen. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904247e.pdf 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/01/2000110e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programari esker, liburutegiek elementu teknologikoak eskuratzen eta/edo berrizten dituzte. 

Helburua da liburutegi publikoetan informazio teknologien ezarpena eta garapena ahalbidetzen dituzten 

ekintzak laguntzea. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Diru-laguntzaren 350.000 €-etatik % 96 gauzatu da (336.472,92 €). 

 

Agindu honetara bideratutako zenbatekoa ez erabiltzearen arrazoiak honako hauek izan dira: 

- Gutxitzeak: 2 liburutegik hasieran aurrekontuan jasotako gastua baino txikiagoa justifikatu dute. 

Arrazoi horregatik 2.184,08 € itzuli dira. 

- Justifikazioa aurkezteko epeak ez betetzea edo justifikazio-izapidean eskatutako dokumentazio 

guztia ez aurkeztea: 5 liburutegi. Arrazoi horrengatik 11.343,00 € itzuli dira. 

 

105 eskaera izapidetu dira. Laguntza horiek emateak esan nahi du EAEko 105 udal horietako 

liburutegietan ekipamendu informatikoak hobetu egin direla, eta horrek esan nahi du hobetu egin dela bai 

liburutegien eguneroko lana, bai kontsultak eta erabiltzaileek funtsak erabiltzearena. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Berriztutako ordenagailu eta monitore kopurua 254  240 

Jarritako eskaner, irakurgailu optiko, etab.-en kopurua 460  316 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904247e.pdf
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/01/2000110e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Musika 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko ekainaren 20koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, musika jarduera 

profesionaletarako dirulaguntzak emateko modua arautzen duena. (EHAA 116 zk., 2019ko ekainaren 

20a). 

 

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

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/o/2019/06/12/(3)/dof/eus/html/ 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/res/2019/09/24/(2)/dof/eus/html/ 

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/res/2019/11/14/(4)/dof/eus/html/ 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez, musika jarduera profesionalak sustatu nahi dira, hain zuzen ere, partituren edizio 

inprimatuak, musika proiektu unitarioak, musika ekimen enpresarialak,  zuzen-zuzenean zirkuitua eta 

musika zikloak. 

 
Programaren behin betiko zenbatekoa 610.000 eurokoa izan zen, honela banatuta: 

- 42.548 € -  Partituren edizioa. 

- 165.262 € -  Musika proiektu unitarioak. 

- 215.028 € - Musika ekimen enpresarialak. 

- 140.000 €, Zuzen-zuzenean zirkuitua 

- 50.000 €, Musika zikloak 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Deialdi honetarako aurreikusita zeuden baliabide ekonomiko guztiak erabili dira, eta haren bitartez 77 

pertsonek edo entitatek jaso dute musika jardueretarako laguntzak, beraz, esan ahal dugu, programa  oso 

eraginkorra dela. 

 

Hurrenez hurren: Arloa, Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa 

- Partiturak argitaratzeko: 14, 10, 30.000 €, 42.548 € 

- Banakako proiektuak: 42, 37, 155.000 €, 165.262 € 

- Ekimen enpresarialak: 22, 17, 205.000 €, 215.028 € 

- Zuzen-zuzenean zirkuitua: 11, 11, 140.000 €, 140.000 € 

- Musika zikloak: 5, 3, 50.000 €, 47.162 € 

 

  

https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/o/2019/06/12/(3)/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/res/2019/09/24/(2)/dof/eus/html/
https://www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/-/eli/es-pv/res/2019/11/14/(4)/dof/eus/html/
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako musika proiektu kopurua urtean 56 78 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Arte eszenikoen sustapena 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 13koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean arte 

eszenikoak sustatzera bideratutako programak garatzeko diru-laguntzak emateko arauak ezarri eta 

deialdia egiten duena. (EHAA 43 zk., 2019ko martxoaren 1a). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901131e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903292e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Arte eszenikoen arloan (antzerkia eta dantza) oro har arte eszenikoen sustapenean eta, bereziki, antzerkia 

eta dantza prestatu, sustatu eta erakustean esku hartzen duten programak biltzen dituen deialdia. 

 
Antzerkiko eta dantzako profesionalen prestakuntza sustatuz, sektore publikoaren eta pribatuaren arteko 

lankidetza erraztuko duen bide bat arbitratuz eta dantza-ikuskizunen eta kaleko arteen erakustaldia 

bultzatuz, sektorearen profesionalizazioan aurrera egin nahi da, eta herritar guztientzako kultur eskaintza 

irisgarria eta kalitatezkoa bermatu. 

 
2019an, programa honetarako guztizko zenbatekoa 630.000 eurokoa izan zen, honela banatuta 

modalitateen artean: 

A) Prestakuntzarako laguntzen modalitateak: 

- 55.000 euro antzerkiko profesionalen prestakuntza integralerako. 

- 105.000 euro arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntzarako. 

B) Sustapenerako laguntzen modalitatea: 

- 160.000 euro arte eszenikoak sustatzeko proiektuetarako. 

C) Erakusketarako laguntza-motak: 

- 150.000 euro arte eszenikoak kalean erakusteko programak garatzeko. 

- 160.000 euro Sarearen dantza zirkuituaren garapenerako. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Bost modalitateetan aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura guztia erabili da. Deialdi honen bidez, 14 

prestakuntza-proiektu, lankidetza publiko pribatuan oinarritutako arte eszenikoak sustatzeko 8 proiektu, 

eta erakusketa-esparruan, kaleko arteen 56 udal-programazio eta Sarearen dantza-zirkuituan parte 

hartu duten 35 konpainia lagundu dira. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901131e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903292e.pdf
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Honako datu hauek jaso dira, hurrenkera honetan: modalitatea, Eskaerak, Diru-laguntzen kopurua, 

Aurrekontua eta Esleitua: 

- Antzerkiko profesionalen prestakuntza integrala: 6, 6, 55.000 €, 55.000 €. 

- Arte eszenikoetako profesionalen etengabeko prestakuntza: 20, 8, 105.000 €, 105.000 € 

- Arte eszenikoak sustatzeko proiektuak: 17, 8, 160.000 €, 160.000 € 

- Arte eszenikoen erakustaldia kalean: 57, 56, 150.000 €, 150.000 € 

- Sarea dantza-zirkuitua: 35, 35, 160.000 €, 160.000 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Arte eszenikoen profesionalentzako etengabeko prestakuntzarako 

eta laguntzarako proiektu kopurua urtean. 
20 14 

Arte eszenikoetako sustapen-programa kopurua urtean, antzoki 

publikoetan. 
4 8 

EAEn lagundutako arte eszeniko ikuskizun  kontratu kopurua urtean. 245 314 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Arte eszenikoen produkzioa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko martxoaren 6koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. Urtean arte 

eszenikoak ekoizteko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena (EHAA 53 zk., 

2019ko martxoaren 15a). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901381e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904142e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bidez, jarduera eszeniko profesionalak sustatu nahi dira, ekoizpen eszenikorako 

beharrezkoak diren prozesuak babestuz, zehazki. 

 
Diru-laguntzen programa honek 4 modalitate ditu, eta sektorearen beharrei behar bezala erantzun nahi 

die. Ekoizpenak egiten laguntzea, konpainia sortu berriek lehen ekoizpenak egin ahal izatea ahalbidetzea, 

finkatutako konpainiei esparru egonkorragoa eskaintzea edo hitzartutako zirkuitua duten ekoizpenei diruz 

lagundutako ekoizpenen zabalkundea bermatzea. 

 
2019an, programa honetarako guztizko zenbatekoa 1.460.000 eurokoa izan zen, honela banatuta 

modalitateen artean: 

- Hitzartutako zirkuitu duten produkzioak: 280.000 euro (Antzerkia: 200.000; Dantza: 80.000) 

- Produkzioa I eta banaketa: 200.000 euro (Antzerkia: 100.000; Dantza: 100.000) 

- Produkzioa II eta banaketa: 400.000 euro (Antzerkia: 210.000; Dantza: 190.000) 

- Bi urteko jarduera eszenikoa: 580.000 euro (Antzerkia: 464.000; Dantza: 116.000) 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Agindu honetara bideratutako baliabide ekonomiko guztiak erabili dira. 4 laguntza-modalitateen bidez, 25 

antzerki-proiektuek eta 14 dantza-proiektuek, eszenaratzea ahalbidetu duten laguntzak jaso dituzte. 

 
Honako datu hauek jaso dira, hurrenkera honetan: modalitatea, eskabide-kopurua, emandako laguntza-

kopurua, hasierako zenbatekoa, emandako zenbatekoa. 

 
- Hitzartutako zirkuitu duten produkzioak: 15, 9, 280.000 €, 200.000 € 

- Produkzioa I eta banaketa: 30, 15, 200.000 €, 313.150 € 

- Produkzioa II eta banaketa: 23, 10, 400.000 €, 336.126 € 

- Bi urteko jarduera eszenikoa: 9, 5, 580.000 €, 580.000 € 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901381e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904142e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako arte eszeniko proiektu kopurua urtean.. 45 39 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Ikusentzunezkoen garapena 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko martxoaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean, ikus-

entzunezkoen arloan garapenaren aldeko dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena. 

(EHAA 68 zk., 2019ko apirilaren 8koa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/04/1901771e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905760e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen helburu nagusia ikus-entzunezkoen produkzioaren aurreko jarduerak sustatzea da eta 

jarduera horien artean nabarmentzekoa da gidoiaren garapena, ikus-entzunezkoen sektoreak ekoizten 

dituen obren kalitate eta bideragarritasun handiagoa bultzatuz. 

 

Dirulaguntza hauen xedea: 

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

animaziozkoak zein sortze-dokumentalak. 

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

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2019an programa honen gehienezko zenbateko orokorra 300.000 eurokoa izan zen. Banaketa honako 

hau izan zen: 56 eskaera jaso ziren, lagundutako proiektuen kopurua 16 eta 300.000 euro emandako 

kopurua. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako ikus-entzunezko proiektu kopurua urtean 45 16 
 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/04/1901771e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/12/1905760e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Ikusentzunezko produkzioa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko ekainaren 25ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

iragarri eta arautzen baitira ikus-entzunezkoen ekoizpena sustatzeko 2019. urteko dirulaguntzak. (EHAA 

128 zk., 2019ko uztailaren 8koa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903336e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000499e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen helburu nagusia kulturaren ikuspegitik gure lurraldean hain garrantzitsu eta beharrezkoa 

den ikus-entzunezko azpiegitura finka dadin sustatu eta laguntzea da. Horretarako, deialdi honen bidez, 

ondorengo ekimenak sustatzen dira: 

1.-Film luzeen produkzioa: 

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

iraupena duena eta zinema-aretoetan merkatal ustiapenerako dena. 

b) Aurrekontu txikiko zinemarako diren fikziozko film luzeak: ikus-entzunezko obra, hirurogei minutu 

edo gehiagoko iraupena duena eta zinema-aretoetan merkatal ustiapenerako dena, eta aurrekontua 

800.000 eurokoa baino txikiagoa baldin bada eta honako baldintzetako bat betetzen badu: 

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

iraupena duena eta zinema-aretoetan merkatal ustiapenerako dena. 

d) Film luze dokumentalak: Errealitatetik hartutako gaia duten proiektuak; lanak originala izan behar 

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

dutenak eta zinema edota telebistarako direnak. 

2.- Film laburren produkzioa: Edozein euskarritan egindako filmak hartuko dira, iraupen gomendatua 30 

minutu baino gutxiago dutenak. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2019an programa honen gehienezko zenbateko orokorra 2.260.000 eurokoa izan zen. Banaketa honako 

hau izan zen: Hurrenez hurren: Modalitatea: Eskaerak, Baiezkoak eta Emandakoa: 

- Produkzioa, fikziozko film luzeak: 16, 5, 1.606.824 €. 

- Produkzioa, aurrekontu txikiko fikziozko film luzeak: 7, 2, 209.976 €. 

- Produkzioa, animaziozko film luzeak: 1, 0, 0 €. 

- Produkzioa, film luze dokumentalak: 32, 6, 283.200 €. 

- Produkzioa, film laburrak: 52, 11, 160.000  €. 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903336e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000499e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako ikus-entzunezko proiektu kopurua urtean 45 24 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Arte plastikoak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 13koa, kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Arte Plastiko eta 

Ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzak emateko erregimena ezarri eta 

arautzen duena. (EHAA 44. zk., 2019ko martxoaren 4koa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901162e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904159e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua 2019an zehar arte plastiko eta ikusizkoen arloan burutu diren jardueretarako 

dirulaguntzak ematea izan da. Diruz laguntzen diren modalitateak honako hauek dira: 

1. Sustapen-zabalkundearen modalitatea: 55.000 € 

2. Argitalpenen modalitatea: euskarri desberdinak erabiliz egindako argitalpenak egitea, beren xedeak 

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

121.000 € 

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

ikerketa proiektuak lantzea. 269.000 €. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programa honen helburua, hiru modalitateen bitartez, ikusizko arteen arloko zabalkunde eta ekoizpen 

beharrei erantzuten saiatzea da, hiru modalitateak, zabalkundea, argitalpenak eta ekoizpena, oso 

finkatuta daude eta. 

 

Hurrenez hurren, honako datu hauek jaso dira: Arloa, Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa 

- Sustapen-zabalkuntza: 21, 8, 55.000 €, 54.994 € 

- Argitalpenak: 52, 16, 121.000 €, 121.000 € 

- Ekoizpena: 116, 41, 269.000 €, 269.000 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Ikusizko arteen zabalkunderako lagundutako proiektu kopurua urtean 25 24 

Ikusizko arteetan sorkuntza eta ekoizpenerako diruz lagundutako 

proiektu kopurua urtean 
40 41 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901162e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904159e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Gure Artea sariak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko apirilaren 3koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, arte plastikoak eta 

ikusizkoak sustatzeko Gure Artea sariak arautu eta horietarako deialdia egiteko dena. (EHAA 74. zk. 

2019ko apirilaren 16koa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/04/1901937e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904157e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

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

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

 

Modalitateak eta zenbatekoak: 

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: artista saritzen da bere ibilbide artistiko osoagatik. 18.000 € 

b) Sorkuntza-lana aitortzeko saria: artista saritzen da azken urteetan egindako lanarengatik. 18.000 € 

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

Autonomia Erkidegoko arte plastiko eta ikusizkoen arloan egindako ekarpenagatik. 18.000 € 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2019ko saridunak honako hauek izan dira: 

a) Ibilbide artistikoa aitortzeko saria: Miren Sorne Arenzana Letamendi 

b) Sorkuntza-lana aitortzeko saria: Sahatsa Jauregi Azkarate 

c) Ikusizko arteen arloan agenteek egindako lana aitortzeko saria: Xabier Arakistain Ezenarro 

 

2019ko sari-emate ekitaldia Gasteizko Artium Museoan antolatu da irailaren 17an. 

Aurreikusitako diru-kopurua esleitu egin da: 54.000 euro (18.000 euroko 3 sari). 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/04/1901937e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904157e.shtml
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitzak 

Emandako sarietan emakumezko saridun kopurua urtean 1 2 

Aurkeztutako sarietako emakumezko hautagai kopurua urtea 4 7 

Urtean emandako Gure Artea sari kopurua 3 3 

Urtean aurkeztutako kandidatura kopurua 15 15 

Euskadiko prentsan saridunen eta bere arte lanen aipamen 

kopurua urtean 
8 12 

Sari emate ekitaldian bertaratutako kopurua urtean 100 156 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Literatura argitalpenak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 27koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean 

literatura argitalpenetarako dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena. (EHAA 47 zk., 

2019ko martxoaren 7koa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901238e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Kalitatezko euskal literaturaren ekoizpena eta euskal argitaletxeen sektorea mantentzea bultzatzen da 

dirulaguntza horien bidez. 

 

2019an programa honen gehienezko zenbateko orokorra 626.800 eurokoa izan da eta dirulaguntza 

modalitate bakoitzera honako kopuruak zuzendu dira: 

- 511.800 euro euskarazko argitalpenak 

- 115.000 euro gaztelaniazko argitalpenak 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

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

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

zabalkundea. 

 

Hurrenez hurren: Arloa, Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa: 

- Euskarazko argitalpenak: 23, 18, 511.800 €, 511.800 € 

- Gaztelaniazko argitalpenak: 18, 14, 115.000 €, 115.000 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako argitalpen proiektu kopurua urtean 275 477 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/03/1901238e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Euskadi literatura sariak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko apirilaren 13koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019ko urtean 

Euskadi literatura-sariak arautu eta deitzen dituena. (EHAA 57 zk., 2019ko apirilaren 22a). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901491e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

literaturaren alorreko idazle, itzultzaile eta ilustratzaileen sorkuntza sustatzeko. 

 

2019an programa honen gehienezko zenbateko orokorra 150.000 eurokoa izan da. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Deitutako sei modalitateetan esleitu dira sariak: 

- Euskarazko literatura: Irati Elorrietaren Neguko argiak. 

- Gaztelaniazko literatura: Ramon Ederren Palmeras solitarias. 

- Euskarazko haur eta gazte literatura: Patxi Zubizarretaren Korri, Kuru, korri!. 

- Euskarazko literatura itzulpena: Isabel Etxeberriaren Etsaiak, lagunak, ezkongaiak, maitaleak, 

senar-emazteak. 

- Literatura lanaren ilustrazioa: Asisko Urmenetaren AztiHitza. 

- Euskarazko saiakera: Juan Carlos Etxegoienen Etxera bidean. 

- Gaztelaniazko saiakera: Daniel Innerarityren Politica para perplejos. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako Euskadi literatura sari kopurua Urtean 7 7 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901491e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Irudi sorkuntza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 4koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, kultura sorkuntza 

bultzatzeko 2019. urtean dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena. (EHAA 33 zk., 

2019ko otsailaren 15ekoa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900813e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen bitartez irudi sorkuntza sustatu nahi da, azken helburua, gaur egun gure Herrialdean 

gorakada handia duen sormen-sektore hori finkatzea bultzatzea eta laguntzea da. 

 

2019ko ekitaldian gehienezko zenbateko orokorra 105.000 eurokoa izan da, dirulaguntza modalitate 

bakoitzera honako kopuruak zuzendu direlarik: 

 

- 60.000 euro komiki edo nobela grafiko bat argitaratzea helburu duten ilustrazio-proiektuak sortzeko. 

- 45.000 euro irudidun album edo liburu bat argitaratzea helburu duten ilustrazio-proiektuak sortzeko. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programa honetako bi laguntza modalitateen bitartez Euskadiko kultura ondarea osatuko dituen 7 obra 

berri sortzen lagundu dugu: 4 komiki edo nobela grafikoak eta 3 album edo irudidun liburuak. 

Hurrenez hurren: Arloa, Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa: 

- Komikiak edo nobela grafikoak: 19, 4, 60.000 €, 60.000 € 

- Albumak edo irudidun liburuak: 16, 3, 45.000 €, 45.000 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako dirulaguntzen kopurua  4 4 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900813e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Sorkuntzako kultura guneak (Sorgune) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 12koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean praktika 

sortzaileak bultzatzen dituzten kulturagune independenteei zuzendutako dirulaguntzak emateko arauak 

ezarri eta deialdia egiten duena (Sorgune deialdia). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1901069e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1901069e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

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

elkarrekintzaren sustapena. Labur esanda, dirulaguntzak emateko deialdi honen xedea da, arte-

berrikuntzan espezializatutako zentroak sustatzea eta berrikuntza, diziplinartekotasuna eta alde anitzeko 

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

 

2019ko ekitaldian gehienezko zenbateko orokorra 560.000 eurokoa izan da. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programa honetako bi laguntza modalitateen bitartez 5 zentro lagundu dira. 

Hurrenez hurren: Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa: 17, 5, 560.000 €, 560.000 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako sorkuntza gune kopurua  6 5 
 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1901069e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1901069e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Bitartekotza eta berrikuntza kultura eta gizarte arloan (Bitartez) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 12koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean kultura 

eta gizarte arloetako bitartekotza- eta berrikuntza-proiektuetarako dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta 

deialdia egiten duena (Bitartez deialdia). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901209e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000003e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

garaikidearekin konprometituta dauden proiektuak sustatzea da. Proiektu horiek lagungarri izan beharko 

dute hurrengoetarako: 

- Desberdinen arteko elkarrizketa, kolaborazioa, baterako sorkuntza edota hibridazioa eta talentua 

sustatzeko, gure inguruko sortzeko gaitasuna ahal den gehiena garatzearren. 

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

integrazioa hobetzea. 

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

areagotzeko. 

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

sortzea, hartara bizipen esanguratsu, bereizgarri eta kualitatiboagoak eragitearren. 

- Praktika kulturaletatik abiatuta berrikuntza kultural eta sozialeko estrategiak planteatzen dituzten 

ekimenak garatzea. 

 

2019ko ekitaldian gehienezko zenbateko orokorra 500.000 eurokoa izan da. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programa honen bitartez 17 proiektu lagundu dira. 

Hurrenez hurren: Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa: 79, 17, 500.000 €, 500.000 € 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako kultur proiektu berritzaileen kopurua urtean 12 17 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/03/1901209e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000003e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Kultura sorkuntza 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko otsailaren 6koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, kultura sorkuntza 

bultzatzeko 2019. urtean dirulaguntzak emateko arauak ezarri eta deialdia egiten duena. (EHAA 33 zk., 

2019ko otsailaren 15ekoa). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900814e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

musika-konposizioak egiteko eta gerora garatuko diren produktu eta prozesu artistikoen interesa eta 

bideragarritasuna ebaluatzeko aukera ematen duten proiektuak. 

 
2019ko ekitaldian gehienezko zenbateko orokorra 362.800 eurokoa izan da, diru-laguntza modalitate 

bakoitzera honako kopuruak zuzendu direlarik: 

- 52.000 euro antzerkirako testuak sortzeko. 

- 104.000 euro gidoi zinematografikoak sortzeko. 

- 50.000 euro musika-konposizioak sortzeko. 

- 48.000 euro proiektu eta prototipoen aldez aurreko diseinuaren sortze-prozesuetarako (Ikertu). 

- 40.000 euro gazteei zuzendutako literatura testuak sortzeko. 

- 40.000 euro ipuinak eta eleberri motzak sortzeko. 

- 28.800 euro koreografiak sortzeko. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programa honetako zazpi laguntza modalitateen bitartez Euskadiko kultura ondarea osatuko dituen 56 

obra berri sortzen lagundu dugu: 8 antzezlan berri, 8 gidoi zinematografiko, 9 musika-konposizio, 12 

sortze-prozesuak, gazteentzako 5 literatura testuak, 5 ipuin edo eleberri motzak eta 9 koreografia. 

 
Hurrenez hurren, Arloa, Eskaerak, Baiezkoak, Aurrekontua eta Emandakoa: 

- Antzerkirako testuak: 34, 8, 52.000 €, 52.000 € 

- Gidoi zinematografikoak: 113, 8, 104.000 €, 104.000 € 

- Musika-konposizioak: 36, 9, 50.000 €, 50.000 € 

- Ikertu: 35, 12, 48.000 €, 48.000 € 

- Gazteentzako literatura testuak: 12, 5, 40.000 €, 40.000 € 

- Ipuinak eta eleberri motzak: 20, 5, 40.000 €, 40.000€ 

- Koreografiak: 16, 9, 28.800 €, 28.800 € 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/02/1900814e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Sortutako antzerki testu berri kopurua urtean 8 8 

Sortutako gidoi zinematografiko kopurua urtean 8 8 

Egindako musika sorkuntza kopurua urtean 14 9 

Lagundutako sorkuntza ikerketa proiektu kopurua urtean 12 12 

Literaturan diruz lagundutako proiektu kopurua urtean 10 10 

Lagundutako koreografia kopurua urtean 9 9 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Jaialdiak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko uztailaren 16koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

arautzen eta iragartzen baita kultura-arloko jaialdiak antolatzeko dirulaguntzak 2019. urtean emateko 

deialdia. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903650e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000498e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen xedea izan da 2019ko ekitaldiko dirulaguntzak emateko baldintzak arautzea eta 

haietarako deialdia egitea, kultura-arloko jaialdiak antolatzeko, bereziki kultura-arlo hauetan: musika, 

antzerkia, dantza, liburugintza, ikus-entzunezkoak eta ikusizko arteak. Kultura-ekintzok espezializazio- 

edo berezitasun-maila handikoak izan beharko dute, eta interes berezia sortu Euskal Autonomia 

Erkidegoko kulturaren eremuan. Gizartea oro har kulturaren arlo guztietako ekoizpenetara iristen 

laguntzeko formula bat bilatu nahi izan da horrela. 

 

Programa honen aurrekontua 350.000 €-koa izan da. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Nazio eta nazioarteko jaialdi lagunduen kopurua urtean: 63 eskaeratatik 30 lagundu dira diruz; 350.000 € 

bideratu dira horretara. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako dirulaguntza kopurua 40 30 
 

 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/07/1903650e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000498e.pdf
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Alderdi politikoen fundazioak 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 10ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, Eusko Lege-

biltzarrean ordezkaritza duten alderdi politikoei lotutako fundazio eta elkarteentzako 2019ko 

dirulaguntzetarako deialdia egiten duena. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904243e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000036e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

kulturala- aztertzeko, ikertzeko eta garatzeko askotariko proiektu, programa edo jarduerak bultzatzea eta 

sustatzea da, eta beste alde  batetik, Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta diren alderdi politikoekin lotura 

duten fundazio eta elkarteei jarduera horiek gauzatzeko dituzten funtzionamendu-gastuak finantzatzen 

laguntzea. 

 

2019ko ekitaldia, dirulaguntza hauek finantzatzeko guztizko aurrekontu-zuzkidura 282.500 €-koa izan da. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Deialdi honetarako aurreikusitako baliabide guztiak, pentsamenduaren arlo guztiak –batez ere, politikoa, 

soziala eta kulturala- aztertzeko, ikertzeko eta garatzeko askotariko proiektu, programa edo jarduerak 

sustatzen eta gauzatzen erabili dira, eta Eusko Legebiltzarrean ordezkatuta diren alderdi politikoen 

fundazioekin lotura duten fundazio eta elkarteei jarduera horiek egiteko dituzten funtzionamendu-gastuak 

finantzatzen laguntzeko erabiliak izan dira. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena emaitza 

Emandako dirulaguntza kopurua urtean 6 5 

Gauzatutako jarduera kopurua urtean 40 87 
 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904243e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/01/2000036e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Kultura publikoa 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko urriaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikarako sailburuarena, zeinaren bidez 

arauak ezartzen eta deialdia egiten baita 2019. Urtean Euskadin Kultura arloko ikuslegoa sortzeko, 

fidelizatzeko eta ugaritzeko proiektu eta jarduerak gauzatzeko dirulaguntzak emateko. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904907e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/02/2000668e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Programa honen helburua Euskadiko Autonomia Erkidegoan kultura arloko ikuslegoa areagotzeko, 

fidelizatzeko eta ugaritzeko helburu zehatza duten beren beregizko proiektu eta jarduerak gauzatzeko 

dirulaguntzak emateko arauak ezartzea eta deialdia egitea da. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

2019koa deialdi honen bigarren edizioa izan zen eta oso berandu argitaratu bazen ere 30 eskaera jaso 

ziren. Hala ere, 15 baino ez ziren balorazio fasera igaro proiektu asko eta asko ez baitziren aginduaren 

xedearekin bat etortzen. 13 dirulaguntza esleitu ziren. 

 

Ekonomia zuzkidurari bagagozkio berriz, 320.000,00 eurotatik 284.030,00 euro esleitu ziren. Honen 

arrazoiak besteak beste izan ziren alde batetik, salbuespenak salbuespen aurkezturiko proiektuen 

aurrekontua txikiak edo ertainak izan zirela eta bestetik, proiektu asko eta askoren hasiera 2019an oso 

berandukoak zirela. 

 

Ekitaldi honetan ezinezkoa da inpaktu soziala neurtzea baina hala eta guztiz ere 2020ko edizioan 

proiektuek duten inpaktu gaitasuna neurtzeko balorazio irizpideak ezarriko dira. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazleak Aurreikuspena Emaitza 

Lagundutako proiektu kopurua urtean 10 13 
 

 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904907e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2020/02/2000668e.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Euskara gizarte bizitzan (Euskalgintza) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2018ko ekainaren 7koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean gizarte-

bizitzan euskara sustatzeko, garatzeko edota normalizatzeko dirulaguntzak emateko araubidea ezarri eta 

deialdia egiteko dena (Euskalgintza deialdia). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902604a.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902604e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

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

diharduten pertsona fisikoek edo juridiko pribatuek 2019an burutuko dituzten egitasmoei zuzenduriko 

dirulaguntzak arautu eta dei egitea. Diruz lagun daitezkeen egitasmoak hauek dira: 

A multzoa: 

– A1: euskararen erabilera areagotu eta sendotzeko egitasmoak esparru ez formaletan, bereziki 

aisialdian garatzen direnak (aisialdiko begiraleen eskoletan euskarazko adarra bermatzeko 

egitasmoak, eta arlo horretan euskara integratzeko lagungarri izan daitezkeen ekimen berritzaileak; 

begiraleei zuzendutako prestakuntza eta material-prestakuntza; harreman-sareetan eta aisialdiko 

ekintzetan euskararen erabilera areagotu, sustatu eta indartzeko egitasmoak...). 16 urtetik gorako 

gazteei zuzendutakoak lehenetsiko dira. 

– A2: euskaldunen artean euskararen erabilera areagotu eta sendotzeko asmoz, gizarte aktibazioaren 

bidez, hizkuntza-ohiturak aldatu eta euskararen erabileraren aldeko jarrerak sustatzeko egitasmoak. 

B multzoa: euskaraz ez dakiten euskal herritarrak eta etorkinak euskarara hurbiltzeko helburua duten 

jarduerak eta egitasmoak. 

C multzoa: euskararen familia bidezko transmisioa sendotzea helburu duten egitasmoak. 

D multzoa: euskararen ondareari buruzko informazioa jaso, gorde edota digitalizatu eta hedatzea helburu 

duten egitasmoak. 

E multzoa: euskarari zuzenean lotutako alderdiak aztertzea helburu duten jardunaldiak. 

F multzoa: euskalgintzan ibilbide oparoa izateagatik nabarmendutako pertsonak edo elkarteak omentzeko 

ekitaldiak. 

G multzoa: euskaraz irakurtzeko zaletasuna sustatzea helburu duten egitasmoak: irakurketa- eta idazketa-

trebetasunak garatze aldera buruturiko jardunak, sariak, lehiaketak, idazleen eta irakurleen arteko 

topaketak eta literatura gidak. 

 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/05/1902604a.shtml
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5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Deialdira 130 egitasmo etorri ziren eta horietatik 116 diruz lagundu dira. 

Deialdiaren diru-baliabideak: 979.200 euro. 

Banatutako dirulaguntza: 979.200 euro. 

Deialdiak gizartean duen eragina handia da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Esparru ez formalak 

130 

84 

116 

Erdaldunak eta etorkinak 6 

Familia bidezko transmisioa 7 

Ondarea 3 

Jardunaldiak 7 

Omenaldiak 2 

Irakurketa 7 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua 

Euskara hedabideetan (Hedabideak) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko irailaren 12koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019-2021 epealdian 

euskarazko hedabideak sendotu, eraginkortu, garatu eta normalizatzeko dirulaguntzak emateko 

araubidea ezarri eta deialdia egiteko dena (Hedabideak deialdia). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904300a.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904300e.shtml 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aginduaren xedea da euskarazko hedabideak sendotu, garatu, normalizatu eta eraginkortzea. Diruz 

lagundu ahal diren hedabideak honako hauek dira:  

a) Nazio mailako argitalpenak: Euskal Autonomia Erkidego osoan zabaltzen diren informazio 

orokorreko aldizkariak zein aldizkari espezializatuak. 

b) Tokiko irratiak: zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoan eman ahal izateko beharrezkoak diren 

lizentzien jabe izanik, osorik euskaraz emititzen ari diren uhin bidezko irratiak.  

c) Tokiko telebistak: zerbitzua Euskal Autonomia Erkidegoan eman ahal izateko beharrezkoak diren 

lizentzien jabe izanik, osorik euskaraz emititzen ari diren uhin bidezko telebistak.  

d) Hedabide digital hutsak: Euskara hutsezko hedabide digitalak, on-line bidez baino zabaltzen ez 

direnak. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Euskarazko hedabideetako deialdia hiru urterako izan zen: 2019-2021. 

2019ko ekitaldira etorritakoak: 63 ( gaztelaniazko hedabideetan 13) eta horietatik 60 diruz lagundu dira 

(gaztelaniazko hedabideetan 11) 

Deialdiaren diru-baliabideak: 12.165.900,00 euro (4.055.300 euro urteko) 

Banatutako dirulaguntza: 12.165.900 euro. 

Deialdiak duen eragina handia da. 

 

  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904300a.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904300e.shtml
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Aldizkariak 

130 (gaztelaniazkoak barne) 

27 

60 
Irratiak 5 

Telebistak 7 

Internet bidezkoak 21 
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1. Dirulaguntza-programaren izenburua 

Euskara gaztelaniazko hedabideetan 

 
2. Araua 

AGINDUA, 2019ko urriaren 2koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, 2019. urtean, zeinaren 

bidez arautu eta iragartzen baitira nagusiki gaztelania darabilten hedabideetan (eguneroko prentsan eta 

uhin bidezko irratietan) eta internet bidez albisteak euskaraz ere ematen dituzten berri-agentzietan 

euskararen erabilera areagotzeko dirulaguntzak. 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904947e.shtml 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1904947a.shtml 

 
4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Aginduaren xedea da arautzea eta iragartzea nagusiki gaztelania darabilten hedabideetan (eguneroko 

prentsan), paperean zein inprimatutako egunkarien edizio digitaletan, uhin bidezko irratietan eta internet 

bidez albisteak euskaraz ere ematen dituzten berri-agentzietan, euskararen erabilera areagotzeko 

dirulaguntzak. 

 
Diruz lagundu ahal diren hedabideak hauek dira:  

• A multzoa: eguneroko prentsa, egunkariak.  

o A1: nagusiki gaztelania darabilten paperean inprimatutako egunkariak.  

o A2: nagusiki gaztelania darabilten paperean inprimatutako egunkarien edizio digitalak. 

• B multzoa: Internet bidez albisteak euskaraz ere ematen dituzten berri-agentziak. 

• C multzoa: osorik euskaraz emititzen ez duten uhin bidezko irratiak. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Euskara Gaztelaniazko Hedabideetan deialdi honetara etorritako egitasmoak 13 izan dira eta horietatik 11 

diruz lagundu dira. 

Deialdiaren diru-baliabideak: 1.000.000 euro. 

Banatutako dirulaguntza: 1.000.000 euro. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Egunkarien paperean inprimatutako edizioak 

130 (euskarazkoak barne) 

4 

11 
Egunkarien edizio digitala 5 

Berri-agentziak 1 

Uhin bidezko irratiak 1 
 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/10/1904947e.shtml
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/10/1904947a.shtml
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Euskara sektore pribatuan (Lanhitz) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko uztailaren 17koa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

arautzen eta iragartzen baitira EAEko sektore pribatuan dauden lantokietan 2019an euskararen erabilera 

eta presentzia areagotzeko dirulaguntzak (LANHITZ). 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904077e.pdf  

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904077a.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Agindu honen xedea, EAEko sektore pribatuan dauden lantokietan, 2019an euskararen erabilera eta 

presentzia areagotzeko dirulaguntzak arautzea eta iragartzea (Lanhitz). 

 

Diruz lagun daitekeen jarduera honako hau da: EAEn lantokiak dituzten entitate pribatuen edo pertsona 

fisikoen euskara-planaren urteko kudeaketa-plana. Planeko ekintzak 2019ko urtarrilaren 1etik urte bereko 

abenduaren 31ra bitartean egindakoak izan behar dute. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programari esker, 132 egitasmo diruz lagundu dira. Hona hemen datu adierazgarrienak: 

- Deialdira etorritako eskaerak: 132 

- Entitate eskatzaileetako langile-kopurua: 48.523 (emak: 24.664  % 50,82; giz: 23.859  % 49,18) 

- Elebidun-kopurua: 26.631, % 55 (emak: 12.036, % 45,16; giz: 14.595, % 54,84) 

- Planak zuzenean eragindako langileak: 34.734, % 72 (emak: 13.394, % 38,56; giz: 21.340, % 

61,44) 

- Baldintzak ez betetzeagatik baztertutako eskabideak: 0 

- Lehiaketa-fasera pasatutakoak: 132 

- Balorazio-fasearen ostean puntuazio minimora iritsi ez direnak: 0 

- Diruz lagundutako egitasmoak: 132 ( Araban,5 % 4; Bizkaian, 43 % 33; eta  Gipuzkoan, 84 % 64) 

- Aurkeztutako aurrekontua: 11.022.783,90 € 

- Araztutako aurrekontua: 8.911.677,00 € 

- Eskatutakoa: 4.979.861,14 € 

- Aurrekontu-partida: 1.850.000 € 

- Esleitutakoa: 1.850.000 € 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/09/1904077e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2019/09/1904077a.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako dirulaguntza kopurua 170 132 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Euskara ingurune digitalean 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko maiatzaren 15ekoa, Kultura eta Hizkuntza Politikako sailburuarena, zeinaren bidez 

ezartzen baita 2019an Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko dirulaguntzak 

emateko araubidea, eta deialdia egiten. 

 

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

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902603e.pdf 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/11/1905212e.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Mota hauetako egitasmoak aurkeztu ahal izan dira: 

ID1. Interneten edukiak euskaraz soilik hedatuko dituzten egitasmo ez komertzialak (300.000 euro): 

− 2019an abian jarriko diren egitasmoen garapena eta horiek hornitzeko euskarazko edukiak. 

− Lehendik abian dauden egitasmoetan funtzionalitateak hobetzea edo gehitzea edota egitasmoak 

hornitzeko euskarazko edukiak gehitzea. 

ID2. Interneten euskaraz gain beste hizkuntza batean edo batzuetan zabaltzen diren egitasmo ez 

komertzialetako euskarazko bertsioak (150.000 euro): 

- 2019an abian jarriko diren egitasmoen garapena eta horiek hornitzeko euskarazko edukiak. 

- Lehendik abian dauden egitasmoetan funtzionalitateak hobetzea edo gehitzea edota egitasmoak 

hornitzeko euskarazko edukiak gehitzea. 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Programari esker, 2019. urtean 43 egitasmo diruz lagundu da. Lehendik ziren web guneak edo atalak 

eguneratu dira, euskarazko eduki berriak ere sortu dira, eta webserie, chatbot podcast eta webmail berriak 

sortu dira. Hona hemen datu adierazgarrienak: 

- Deialdira etorritako eskaerak: 94 

- Atzera egin duten eskatzaileak: 3 

- Bazterrean utzitako egitasmoak: 16 

- Lehiaketara pasatako egitasmoak: 75 

- Diruz lagundutako egitasmoak: 43  

- Aurkeztutako aurrekontua: 2.631.332,64 euro  

- Eskatutakoa: 1.242.407,17 euro 

- Esleitutakoa: 438.412,00 euro 

 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/05/1902603e.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2019/11/1905212e.pdf
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6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Euskarazko egitasmoak (ID1) - Diruz lagundutako egitasmo-

kopurua 
5 

37 

43 
Egitasmoen euskarazko bertsioak (ID2) - Diruz lagundutako 

egitasmo-kopurua 
6 
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1.- Dirulaguntza-programaren izenburua  

Euskara eta genero berdintasuna (Berdintzen) 

 

2.- Araua 

AGINDUA, 2019ko azaroaren 19koa, Kultura eta Hizkuntza Politika sailburuarena, 2019an eta 2020an 

hizkuntza eta genero berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko lau bekatarako deialdia arautzen eta 

onartzen duena. 

 

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

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905462e.pdf 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905462a.pdf 

 

4.- Dirulaguntza-programaren azalpen laburra eta helburuak 

Deialdi honen xedea lau beka ematea da, 2019. urtean eta 2020. urtean hizkuntza eta genero 

berdintasunari buruzko ikerlanak egiteko. 

 
Esleituko den beka bakoitzaren ikerketa-gaiak honakoak izango dira: 

a) 1. beka: Hizkuntza gutxituaren biziberritze prozesuak generoari lotuta ulertzeko ikerketa teoriko 

edo-eta metodologiko demolinguistikoak.  

b) 2. beka: Generoaren ikuspegia txertatuz eraikitzen diren hizkuntza gutxituaren biziberritze 

prozesuei buruzko ikerketa aplikatuak.  

c) 3. beka: Generoa eta hizkuntza uztartzen dituzten corpus, komunikazio edo-eta diskurtso 

azterketak eremu ezberdinetan (hezkuntza, lan mundua, familia, aisialdia eta kirola…). 

d) 4. beka: Hizkuntza gutxituaren biziberritzean emakumeek izan duten paperari buruzko ikerketa 

lanak (ahozko ondarea baliatuz edo-eta ikerketa bibliografikoak eginez). 

 

5.- Lortutako emaitzak, aurrekontuaren gauzatzea eta eragina gizartean  

Lau beketatik hiru esleitu dira. Laugarrena hutsik geratu da, ez delako bekaren xedeari egokitzen zaion 

proiekturik aurkeztu. 

 
Beka-deialdiaren aurrekontua guztira (2019-2020) 60.000 eurokoa da, 30.000 euro 2019an eta beste 

30.000 euro 2020an. Beka bat hutsuk geratu denez, 2019rako aurreikusitako 30.000 euroetatik 22.500 

euro esleitu dira. 2020rako aurreikuspena berbera da. 

 

6.- Dirulaguntza Plan Estrategikoaren adierazle emaitzak 

 

Adierazlea Aurreikuspena Emaitza 

Emandako beka-kopurua 4 3 
 

 

http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905462e.pdf
http://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2019/11/1905462a.pdf
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