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HERRI-HELBURU HANDIA, 2020rako 

XI. legegintzaldiaren (2017-2020) Gobernu Programak (zeina Gobernu Kontseiluaren 2017ko otsailaren 21eko Erabakiz onetsi baitzen) jasotzen du bere lau 

oinarrietako bat dela “enplegua, suspertzea eta jasangarritasuna”; oinarri horretako ardatzetako bat da ENPLEGU GEHIAGO ETA HOBEA sortzea, Enpleguaren 

eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Arlo Publikoaren eta Pribatuaren arteko Estrategia Global baten bidez. 

Helburu horrekin, 2017ko martxoaren 28an, Jaurlaritzak onetsi zuen “Euskadi 2020” Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa; 

horrek 8.800 milioi euro aurreikusten ditu 2017-2020 aldirako, guztira, eta bi jarduketa-ardatz handi: Enpleguaren ardatza, 1.175 milioi euroko aurrekontukoa, eta 

suspertze ekonomikoaren ardatza, 5.225 milioi eurokoa. 

Enplegua sortzeko helburu orokorra ezarrita, aldi berean landu behar dira kualitatiboagoak diren zenbait helburu espezifiko: esaterako, enplegua eskuratzeko 

aukerak berdinak, eta, bereziki, gazteak laneratzea sustatzea; enpleguen kalitatea berreskuratzea; eta pertsonei zein enpresei zerbitzuak eta aukerak eskaintzen 

dizkien Euskal Enplegu Zerbitzu bat eratzea.  

Datu kuantitatiboei dagokienez, bi helburu estrategiko zehatz lortu behar dira: batetik, langabezia-tasa % 10 baino txikiagoa izatea 2020an; eta, beste alde batetik, 

20.000 gazteri lan-aukera bat eskaintzea 2017-2020 aldian. 
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20.000 gaztek  
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EUSKADI 2020 PLANGINTZA ESTRATEGIKOAN SARTUTA DAGO ESPARRU-PROGRAMA 

Gobernuak XI. legealdian egingo dituen ekintzak 15 plan estrategikoren bidez egituratu dira. Lehendakariak ezarritako helburu estrategikoei erantzuteko planak 

dira, eta «Europa 2020 Estrategia»rekin lerrokatuta daude. Plangintza horrek giza garapena, hazkunde ekonomikoa eta hazkunde adimenduna bultzatu nahi ditu 

EAEn. Planak, halaber, Nazio Batuen Garapen Jasangarrirako helburuekin lerrokatuta daude (bost «P»ak): People; Prosperity; Peace; Planet eta Partnership. 

 

2017-2020 aldirako Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru-programak bat egiten du Gobernuak legealdi honetarako onetsi dituen plan 

estrategikoen programarekin. Jardute integratzailea planteatu da, eta bertan txertatzen dira datozen urteetan enpleguaren eta, oro har, ekonomia-jardueren arloetan 

egingo diren politikak.  
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Esparru-programak izaera bateratzailea du. Herri-estrategia moduan eratu da, eta bost plan estrategiko bidez garatu eta zehaztuko da:  

 

 Enplegu-plana.  

 Berrikuntza-plana (ZTBP 2020). 

 Nazioartekotze Plana. 

 Industrializazio Plana.  

 Inbertsio publikoko programa. 

 

Plan horiek, gainera, 2020 aldirako Enpleguaren 

Euskal Estrategian zehaztutako gidalerro askoren 

garapen operatiboa bultzatzen dute. Estrategia 

hori herrialdeko eragile sozialekin ados jarrita 

osatu zen, betiere ildo osagarriak —hala nola gure 

hezkuntza formala etengabe hobetzea 

(derrigorreko hezkuntza, lanbide-heziketa eta 

unibertsitate-sistema)— landu beharra kontuan 

hartuta. Horrela, Enpleguaren Euskal Estrategiak 

(2020) bere ikuspegi orokorretik proposatzen 

dituen erronkei aurre egin ahalko diegu. 

 

Bost plan horiek bi jardute-ardatz handitan 

egituratuta daude: hazkundea eta enplegua 

berreskuratzea, Enplegu Plan Estrategikoaren 

bidez; eta ekonomia suspertzea, 4i Estrategiaren 

bidez (inbertsioa, berrikuntza, nazioartekotzea eta 

industrializazioa). 

 

 

2 JARDUTE-ARDATZ: ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

ENPLEGUA 

E.1 
ETEak, GIZARTE-EKONOMIA ETA TOKIKO 
GARAPENA 

E.2 EKINTZAILETZA SUSTATZEA 

E.3 GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA 

E.4 ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 

E.5 LANERATZEKO PIZGARRIAK 

E.6 RENOVE BIRGAITZE-PROGRAMAK 

E.7 ENPLEGU PUBLIKOA 

E.8 ENPLEGUAREN KALITATEA HOBETZEA 

E.9 ENPLEGUAREN EUSKAL SISTEMA HOBETZEA 

SUSPERTZE EKONOMIKOA 

R.1 
INBERTSIOA 

R.2 
BERRIKUNTZA 

R.3 NAZIOARTEKOTZEA 

R.4 
INDUSTRIALIZAZIOA 

2 JARDUTE-ARDATZ: ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 
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BALIABIDE EKONOMIKOAK 

Esparru-programaren aurrekontu-zuzkidura zenbatetsia 8.800 milioi eurokoa da 2017-2020 aldirako, eta honako osagai hauek ditu: 

  Zenbatekoa 

I.- Enplegu-plana (*) 
1.175 milioi 

euro 

II.- Ekonomia suspertzeko planak 
5.225 milioi 

euro 

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I + II) 
6.400 milioi 

euro 

Abalak 
2.400 milioi 

euro 

Baliabideak, guztira  8.800 milioi 

euro 

(*) “E.7- Enplegu publikoa”, “E.8- Enpleguaren kalitatea hobetzea” eta “E-9- EAEko enplegu-sistema hobetzea” izeneko eremu operatiboei lotutako baliabide ekonomikoak ez dira sartu, gehienbat, 

aurrekontu-eduki zuzenik gabeko ekintzak dituztelako; edo barneko kostuak dituztelako, batik bat. 
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  1. ARDATZA: ENPLEGUA 

E.1 
  ETEak, GIZARTE-EKONOMIA 
ETA TOKIKO GARAPENA 

E.2 
  
EKINTZAILETZA SUSTATZEA 

E.3 
  GAZTEEN ENPLEGUA 
SUSTATZEA 

E.4 
  ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA 

E.5 
  
LANERATZEKO PIZGARRIAK 

E.6 
  RENOVE BIRGAITZE 
PROGRAMAK 

  2. ARDATZA: SUSPERTZE EKONOMIKOA 

R.1 

  
INBERTSIOA 

R.2 

  
BERRIKUNTZA 

R.3 

  
NAZIOARTEKOTZEA 

R.4 

  
INDUSTRIALIZAZIOA 

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-PROGRAMA 2020 

2017-2020 ALDIRAKO ZENBATETSITAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan) 

  ENPLEGU-PLANA   4i ESTRATEGIA 

63 

milioi 

euro 

86 

milioi 

euro 

99 

milioi 

euro 

282 

milioi 

euro 

298 

milioi 

euro 

347 

milioi 

euro 

2.610 

milioi 

euro 

1.765 

milioi 

euro 

125 milioi 

euro 

725 

milioi 

euro 

AURREKONTUA 

ENPLEGUA: 1.175 milioi 

euro 

SUSPERTZEA: 5.225 

milioi euro 

ABALAK  

2.400 milioi euro 

GUZTIRA 

8.800 milioi euro 

1.175 milioi euro 5.225 milioi euro 
2.400 milioi euro  

ABALAK 

ABALAK: 

2.400 

milioi 

euro 



9 

AURREIKUSITAKO ERAGINA, 2017-2020 

ENPLEGUA HOBEA ETA ENPLEGU GEHIAGO sortzeko planteatu diren herri-helburuekin batera, EAEko ekonomian eragin hau izatea aurreikusi da 

programan: 45.000 lanpostu sustatzea; 6.000 enpresa berriri laguntzea; 100 ikerkuntza-proiektu berri finantzatzea; 1.200 ETEri laguntzea kanpoko merkatuetan 

sartzen; eta 4.100 berrikuntza-proiekturi laguntzea. 

    

  

  

  

  

  

  

►58.000 lanpostu sustatzea 

►6.000 enpresa berriri laguntzea 

►100 ikerkuntza-proiektu berri finantzatzea  

►1.200 ETEri laguntzea kanpoko merkatuetan sartzen 

►1.100 ETEri —batez ere, industria-arlokoei— laguntzea beren modernizatzeko eta hedatzeko proiektuetan 

►4.100 berrikuntza-proiekturi laguntzea, ETEetan egitekoak 
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4.100 berrikuntza-proiekturi 

laguntzea, ETEetan egitekoak 

6.000 enpresa berriri laguntzea 

58.000 lanpostu sustatzea 

12.000 lanpostu sortzea, enpresa berriak sortzearen ondorioz. 

15.000 lanpostu, etxebizitzak eta ekipamendu publikoak birgaitzeko laguntza publikoari lotuta. 

13.000 lanpostu, enplegu publikorako eskaintza (txanda irekia). 

5.000 mikroenpresa eta autonomo berri. 

1.000 enpresa berritzaile berri. 

100 ikerketa-proiektu estrategiko 

berri finantzatzea 

100 proiektu estrategiko, I+G arlokoak, enpresen lidergoarengatik sortuta eta EAEko gaitasun zientifikoak eta 

teknologikoak baliatuta. 

1.200 ETEri laguntzea atzerriko 

merkatuetan sartzen 

200 ETEri laguntzea nazioartekotzeko planak egiten. 

1.000 ETEri laguntzea nazioartekotzeko proiektuak martxan jartzeko ekintzetan. 

1.100 ETEri laguntzea —batik 

bat, industriaren arlokoak—, 

modernizatzeko eta hedatzeko 

beren proiektuetan 

1.000 ETE, teknologia modernizatzeko eta produkzio-prozesuak hobetzeko proiektuekin. 

70 ETE, hazkunde- eta hedapen-proiektuekin. 

30 ETEri laguntzea, zailtasunei aurre egin diezaieten. 

600 ETE, kudeaketa aurreratuko, berrikuntzarako eta lehiakortasunerako proiektuekin. 

3.500 ETE, I+G arloko proiektuekin eta produktu berriak garatzeko proiektuekin. 

Helburu global horiek, honela xehakatu dira: 

* Hasieran, 45.000 lanpostu sustatzea aurreikusi zen. Baina aurreikuspen horri, 13.000 lanpostu gehitu zaizkio: Administrazio Orokorrean, Osakidetzan, Hezkuntzan eta Ertzaintzan atera diren lan-

eskaintza publikoetan gehitutako lanpostuak, hain zuzen ere. 
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 3.000 gazte kontratatzea enpresek, beraien ikasketekin bat datozen lanpostuetan, lehen lan-aukera emanda (Lehen 

Aukera). 

 5.000 gaztek hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioko esperientzia praktikoa izatea. 

 3.500 gazte ekintzaile berri.  

 2.500 gazte kontratatzea tokiko eta eskualdeko enplegu-planen bidez. 

 3.200 gaztek EAEko administrazio publikoan erretiratzen diren pertsonen lanpostuak ordezkatzea. 

 400 gazte sektore pribatuko errelebo-kontratuen onuradunak izatea. 

 Atzerrian prestakuntza eta esperientzia eskuratu dituzten 200 gazteri itzultzen laguntzea. 

 1.800 gaztek enpresa-esperientzia praktikoa bereganatzeko beken onuradun izatea. 

 400 gazte aukera-arlo zehatzetan sartzeko eta garapen profesionala egiteko laguntza-programen onuradunak izatea. 

20.000  
gaztek  

lan-aukera 

bat 

edukitzea 

Gazteen enpleguari dagokionez, helburua da 20.000 gazteri lan-aukera eskaintzea: 
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JARRAIPEN-METODOLOGIA 2.- 
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JARRAIPEN- ETA EBALUAZIO-PROZESUAREN IKUSPEGI OROKORRA 

Amaierako kontu-
ematearen 

aurrerapena  
(2020ko azken 
hiruhilekoan) 

Exekuzioaren barne-
jarraipena eta urteroko 
kontu-emate partzialak 
(urterokoa —bigarren 

hiruhilekoa—)  

Gobernu Kontseiluak 
onestea 2017-2020 

aldirako Enpleguaren 
eta Suspertze 

Ekonomikoaren aldeko 
Esparru Programa 
(2017ko martxoa) 

2017-2020 aldirako Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programaren jarraipena eta ebaluazioa honela diseinatu da: jarduketen 

etengabeko barne monitorizazioa, urteroko kontu-emateak eta amaierako kontu-emate bat. 
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JARRAIPEN-METODOLOGIA 

Egindako lanen jarraipena eta kontrola programaren bi jarduketa-ardatzetan zerikusia duten sailburuordetzei egindako zuzeneko informazio-eskaeren 

bidez egin da, ekimenen egoera, eraginaren emaitzak eta aurrekontuaren exekuzio-maila egiaztatze aldera.  

 

Halaber, esparru-programaren definizioan jasota zegoen bezala, 2017ko azaroaren 14an Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2020 Esparru 

Programaren Jarraipen Batzordea eratu zen, Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiak koordinatuta eta Lehendakaritza beraz gain 4 sailetako 9 

sailburuordetzak osatuta. Batzordeak ohiko 2 bilera egin ditu: bata, 2017ko azaroan, eta, bestea, 2018ko martxoan. 

ESPARRU-PROGRAMAREN EXEKUZIOAN ETA JARRAIPENEAN ZERIKUSIA DUTEN JAURLARITZAREN ARLOAK 

SAILBURUORDETZA 
JARRAIPEN-

BATZORDEA 
JARDUKETEN BERRI SAILA 

Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia X X 
Lehendakaritza 

Kanpo Ekintzarako Idazkaritza Nagusia X 

Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza X 
Gobernamendua 

Funtzio Publikoko Sailburuordetza X X 

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordetza X X 

Ekonomiaren Garapena eta Azpiegiturak 
Industria Sailburuordetza X X 

Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza X X 

Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza  X 

Enplegu eta Gazteria Sailburuordetza X X Enplegu eta Gizarte Politikak 

Ingurumen Sailburuordetza X Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 

Etxebizitza Etxebizitza Sailburuordetza  X 

Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Sailburuordetza X X Ogasuna eta Ekonomia 

Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza X 

Hezkuntza Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza X X 

Lanbide Heziketako Sailburuordetza X X 

Administrazio eta Finantzaketa Sanitarioko Sailburuordetza X Osasuna 

Turismo eta Merkataritza Sailburuordetza  X Turismoa, Merkataritza eta Kontsumoa 

Lan eta Gizarte Segurantza Sailburuordetza X X Lana eta Justizia 
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2017an LORTUTAKO ERAGINAREN EMAITZAK ETA 

AURREKONTUAREN EXEKUZIO-MAILA 
3.- 
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2017an LORTUTAKO EMAITZEN IKUSPEGI OROKORRA  

ENPLEGU GEHIAGO ETA 

HOBEA IZATEKO HELBURUA 

     TEak eta toki-garapena E 

      restakuntza 

      azteen enplegua G 

P 

      aneratzea 

I.- ENPLEGUA 

Enplegu Plana 

II.- SUSPERTZE EKONOMIKOA 

4i estrategia 

 

269 

milioi 

euro 

14 milioi 

euro 

19 milioi 

euro 

20 milioi 

euro 

55 milioi 

euro 

83 milioi 

euro 

GUZTIRA, 2.084 milioi euro (% 96) 

      kintailetza 

      enove 

78 milioi 

euro 

       nbertsioa 

      errikuntza 

       azioatekotzea 

E 

L 

R 

I 

B 

N 

ENPLEGUA                269 milioi euro 

      + 

SUSPERTZEA               1.815 milioi euro       

Aurrekontua      1.215  

Abalak                   600 

ERAGINAREN EMAITZAK 

 
15.799  lanpostu sustatu dira 
  6.856  gazte-lanpostu sustatu dira 
  1.557  enpresa berriri lagundu zaie 
        35  ikerkuntza-proiektu berri finantzatu dira 
      245  ETEri lagundu zaie atzerriko merkatuetan sartzen 
      431  ETEri lagundu zaie modernizatzeko eta hedatzeko beren proiektuetan 
  1.294   berrikuntza-proiekturi lagundu zaie, ETEetan 
        34   azpiegitura-proiektu estrategiko egikaritzen ari dira 
  

 

       ndustrializazioa I 

      balak  A 

6.856 gaztek lan-aukera bat izatea 

2017an 

Langabezia-tasa: % 11,2 (2017ko 

IV. hiruhilekoan) 

2017an, 2.083 milioi euro bideratu dira, guztira, Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko 2020 Esparru Programa exekutatzeko, honela banatuta: 

600 milioi 

euro 

28 milioi 

euro 

418 milioi 

euro 

613 milioi 

euro 

156 milioi 

euro 

1.215 M€ 
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2017an EXEKUTATUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOEN IKUSPEGI XEHATUA 

2017rako aurreikusitako baliabide ekonomikoen ikuspegitik, Esparru Programaren aurrekontuaren exekuzio-maila aurreikusitako zuzkidura ekonomikoaren 

% 97koa izan da. Ardatzei dagokienez, Enplegu Planaren aurrekontuaren % 93 exekutatu da, eta Ekonomia Suspertzeko Planen aurrekontuaren % 96 exekutatu 

da, guztira. 

 

Kontuan hartuta 2017-2020 aldirako aurreikusitako aurrekontu orokorra, aurrekontuaren exekuzioaren aurrerapen-maila % 24koa da. 

  

Aurreikusitako 

zenbatekoa (2017-

2020) 

Aurrekontuetako 

zenbatekoa (2017) 

Egikaritutako 

zenbatekoa (2017) 

2017rako 

aurreikusitako 

aurrekontuaren 

exekuzio-maila 

2017-2020 aldirako 

aurreikusitako 

aurrekontuaren 

exekuzio-maila 

I.- Enplegu-plana (*) 
1.175 milioi 

euro 
288 milioi euro 269 milioi euro % 93 % 23 

II.- Ekonomia suspertzeko planak 
5.225 milioi 

euro 

1.269 milioi 

euro 

1.215 milioi 

euro 
% 96 % 23 

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I + II) 
6.400 milioi 

euro 

1.557 milioi 

euro 

1.484 milioi 

euro 
% 95 % 23 

Abalak (**) 
2.400 milioi 

euro 
600 milioi euro 600 milioi euro % 100 % 25 

Baliabideak, guztira  8.800 milioi 

euro 

2.157 milioi 

euro 

2.084 milioi 

euro 
% 97 % 24 

(*) “E.7- Enplegu publikoa”, “E.8- Enpleguaren kalitatea hobetzea” eta “E-9- EAEko enplegu-sistema hobetzea” izeneko eremu operatiboei lotutako baliabide ekonomikoak ez dira sartu, gehienbat, 

aurrekontu-eduki zuzenik gabeko ekintzak dituztelako; edo barneko kostuak dituztelako, batik bat. 

(**) Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontuen abenduaren 22ko 5/2017 Legearen 9.2 artikuluak jasotzen duen enpresa, profesional autonomo eta ETEen aldeko birfidantzamendu-aurreikuspena 
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  1. ARDATZA: ENPLEGUA 

E.1 
  ETEak, GIZARTE-EKONOMIA 
ETA TOKIKO GARAPENA 

E.2 
  
EKINTZAILETZA SUSTATZEA 

E.3 
  GAZTEEN ENPLEGUA 
SUSTATZEA 

E.4 
  ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA 

E.5 
  
LANERATZEKO PIZGARRIAK 

E.6 
  RENOVE BIRGAITZE 
PROGRAMAK 

  2. ARDATZA: SUSPERTZE EKONOMIKOA 

R.1 

  
INBERTSIOA 

R.2 

  
BERRIKUNTZA 

R.3 

  
NAZIOARTEKOTZEA 

R.4 

  
INDUSTRIALIZAZIOA 

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-PROGRAMA 2020 

2017an EXEKUTATUTAKO BALIABIDEAK, GUZTIRA (milioi eurotan) 

  ENPLEGU-PLANA   4i ESTRATEGIA 

14 

milioi 

euro 

19 

milioi 

euro 

20 

milioi 

euro 

55 

milioi 

euro 

78 

milioi 

euro 

83 

milioi 

euro 

613 milioi 

euro 

418 milioi 

euro 

28 milioi 

euro 

156 

milioi 

euro 

AURREKONTUA 

ENPLEGUA: 269 milioi 

euro 

SUSPERTZEA: 1.215 

milioi euro 

ABALAK  

600 milioi euro 

GUZTIRA 

2.084 milioi euro 

269 milioi euro 1.215 milioi euro 
600 milioi euro  

ABALAK 

ABALAK: 

600 milioi 

euro 
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16 M€ 

21 M€ 

69 M€ 

73 M€ 

85 M€ 

24 M€ 

2017an 

aurreikusitako 

exekuzioa 

(milioi eurotan) 

288 M€ GUZTIRA 

% 22 

% 22 

% 19 

% 26 

% 24 

% 20 

2017-2020 

aldirako 

aurreikusitako 

aurrekontuaren 

exekuzio-maila 

2017an (%) 

% 23 

  

1. ARDATZA: ENPLEGUA 

E.1 
  
ETEak, GIZARTE-EKONOMIA ETA TOKIKO GARAPENA 

E.2 
  
EKINTZAILETZA SUSTATZEA 

E.3 
  
GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA 

E.4 
  
ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 

E.5 
  
LANERATZEKO PIZGARRIAK 

E.6 
  
RENOVE BIRGAITZE PROGRAMAK 

ENPLEGU-PLANAREN AURREKONTUAREN EXEKUZIO-MAILA 

% 91 

% 89 

% 79 

% 107 

% 98 

% 83 

2017rako 

aurreikusitako 

aurrekontuaren 

exekuzio-maila 

2017an (%) 

% 93 

Enplegu Planaren ikuspegitik, beraren ardatz guztiek aurrekontuaren exekuzio-maila handia lortu dute 2017an. “Laneratzeko pizgarriak” ardatzak izan du 

aurrekontuaren exekuzio-maila handiena (% 107), eta beraren ondoren, Renove Birgaitze programek (% 98). “Gazteen Enplegua Sustatzea” eta “Enplegurako  

Prestakuntza” ardatzek, berriz, aurrekontuaren exekuzio-maila txikiena izan dute (% 83 eta %79) 

14 M€ 

19 M€ 

55 M€ 

78 M€ 

83 M€ 

20 M€ 

2017an 

exekutatutakoa 

(milioi eurotan) 

269 M€ 
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613 M€ 

418 M€ 

158 M€ 

28 M€ 

2017an 

exekutatutakoa 

(milioi eurotan) 

1.215 GUZTIRA 

% 23 

% 24 

% 21 

% 22 

2017-2020 

aldirako 

aurreikusitako 

aurrekontuaren 

exekuzio-maila 

2017an (%) 

% 23 

R.1 
  
INBERTSIOA 

R.2 
  
BERRIKUNTZA 

R.3 
  
NAZIOARTEKOTZEA 

R.4 
  
INDUSTRIALIZAZIOA 

4i ESTRATEGIAREN AURREKONTUAREN EXEKUZIO-MAILA  

% 94 

% 102 

% 88 

% 90 

2017rako 

aurreikusitako 

aurrekontuaren 

exekuzio-maila 

2017an (%) 

% 96 

4i Estrategiari dagokionez, programa guztiek % 90ekotik gertukoa edo handiagoa izan dute aurrekontuaren exekuzio-maila. Berrikuntza Planak, exekuzio-

mailarik handiena izan du (% 102), eta beraren ondoren, Inbertsio Programak (% 94). Nazioartekotze Planak eta Industrializazio Planak antzeko exekuzio-maila 

izan dute, aurreikusita zuten aurrekontuaren % 88koa eta % 90ekoa, hurrenez hurren. 

  
2. ARDATZA: SUSPERTZE EKONOMIKOA 

650 M€ 

410 M€ 

178 M€ 

31 M€ 

2017an  

aurreikusiitakox

exekuzioa 

1.269 
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2017ko ERAGINAREN EMAITZEN IKUSPEGI OROKORRA 

ENPLEGUAREN 

ARDATZA 

ADIERAZLEAK 

AURREIKUSITAKO 

HELBURUAK (2017-

2020) 

BENETAKO EMAITZAK 

(2017) 

2017-2020 ALDIRAKO 

HELBURUEN BETETZE-

MAILA 

Sustatu diren lanpostuak, guztira (*) 58.000 (*) 15.799 % 27 

Laguntza jaso duten enpresa berriak 6.000 1.557 % 26 

Finantzatu diren ikerketa-proiektu estrategiko berriak 100 35 % 35 

Atzerriko merkatuetan sartzeko laguntza jaso duten 

ETEak 
1.200 245 % 20 

Modernizatzeko eta hedatzeko proiektuetan laguntza 

jaso duten ETEak (batez ere, industriaren arlokoak) 
1.100 431 % 39 

Laguntza jaso duten ETEen berrikuntza-proiektuak 4.100 1.294 % 32 

Azpiegituretako inbertsio-proiektu estrategikoak 40 34 % 85 

SUSPERTZE 

EKONOMIKOAR

EN ARDATZA 

* Hasieran, 45.000 lanpostu sustatzea aurreikusi zen. Baina aurreikuspen horri, 13.000 lanpostu gehitu zaizkio: Administrazio Orokorrean, Osakidetzan, Hezkuntzan eta Ertzaintzan atera diren lan-

eskaintza publikoetan gehitutako lanpostuak, hain zuzen ere. 

2017an, Esparru Programaren eraginaren emaitza nagusiak honako hauek izan dira: 15.799 enplegu sustatu dira; 1.557 enpresa sortzen lagundu da; 35 

ikerkuntza-proiektu finantzatu dira; 245 ETEri lagundu zaie atzerriko merkatuetan sartzen, eta 1.725 ETEri lagundu zaie berrikuntza-, modernizazio- eta 

hedapen-proiektuetan. Halaber, azpiegituren 32 proiektu estrategiko jarri dira martxan. 

 

Emaitza horiek, % 27ko ekarpena egin diete Enpleguaren Ardatzean 2017-2020 aldirako aurreikusitako helburuei. Suspertze Ekonomikoaren Ardatzean izan duen 

eraginak ekarri du % 30etik gorakoa izatea aurreikusitako helburuen batez besteko betetzea, nazioartekotzekoarena izan ezik (% 20). 
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ENPLEGUAREN ARDATZAREN 2017ko ERAGINAREN EMAITZEN IKUSPEGI XEHATUA 

2017-2020 ALDIRAKO 

KONPROMISO 

PUBLIKOAK 

ADIERAZLEAK 

AURREIKUSITAKO 

HELBURUAK (2017-

2020) 

BENETAKO EMAITZAK 

(2017) 

2017-2020 ALDIRAKO 

HELBURUEN 

BETETZE-MAILA 

1 
  
  

58.000 lanpostu 

sustatu* 

1.1 
Enpresa berriak sortzearen ondorioz sortu diren 

lanpostuen kopurua 
12.000 3.713 % 31 

1.2 

Etxebizitzak eta ekipamendu publikoak 

birgaitzeko laguntza publikoari lotutako 

lanpostuen kopurua 

15.000 3.214 % 21 

1.3 
 Kontratuak egiteko pizgarrien bidez sortutako 

lanpostuen kopurua.  
18.000 4.651 % 26 

1.4 
Lan-eskaintza publikoetan sartu diren plazen 

kopurua (txanda irekian) 
13.000 4.221 % 32 

Sustatu diren lanpostuak, guztira 58.000 15.799 % 27 

2 

6.000 
enpresa 
berriri 
laguntzea 

2.1 
Mikroekintzailetza eta autonomo berrien 

kopurua 
5.000 1.278 % 26 

2.2 Enpresa berritzaile berrien kopurua 1.000    279 % 28 

Laguntza jaso duten enpresa berriak, guztira 6.000 1.557 % 26 

* Hasieran, 45.000 lanpostu sustatzea aurreikusi zen. Baina aurreikuspen horri, 13.000 lanpostu gehitu zaizkio: Administrazio Orokorrean, Osakidetzan, Hezkuntzan eta Ertzaintzan atera diren lan-

eskaintza publikoetan gehitutako lanpostuak, hain zuzen ere. 



23 

SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZAREN 2017ko ERAGINAREN EMAITZEN IKUSPEGI XEHATUA 

2017-2020 ALDIRAKO 

KONPROMISO 

PUBLIKOAK 

ADIERAZLEAK 

AURREIKUSITA

KO 

HELBURUAK 

(2017-2020) 

BENETAKO 

EMAITZAK (2017) 

2017-2020 ALDIRAKO 

HELBURUEN 

BETETZE-MAILA 

3 
100 ikerketa-proiektu 

estrategiko berri 

finantzatzea 

3.1 
Finantzaketa jaso duten ikerketa-proiektu estrategikoen 

kopurua 
100 35 % 35 

Finantzaketa jaso duten ikerketa-proiektu estrategikoak, 

guztira 
100 35 % 35 

4 
1.200 ETEri laguntzea 

atzerriko merkatuetan 

sartzen 

4.1 
Nazioartekotzeko planak egiteko laguntza jaso duten 

ETEen kopurua 
200 28 % 14 

4.2 
Nazioartekotzeko proiektuak martxan jartzeko ekintzetan 

laguntza jaso duten ETEen kopurua 
1.000 217 % 22 

Atzerriko merkatuetan sartzeko laguntza jaso duten ETEak, 

guztira 
1.200 245 % 20 

5 

1.100 ETEri laguntzea 

—batik bat, 

industriaren arlokoak—

, modernizatzeko eta 

hedatzeko beren 

proiektuetan 

5.1 
Prozesu produktiboak hobetzeko berrikuntza 

teknologikoko proiektuak dituzten ETEen kopurua 
1.000 371 % 37 

5.2 
Hazkunde- eta hedapen-proiektuak dituzten ETEen 

kopurua 
70 51 % 73 

5.3 
Zailtasunei aurre egiteko laguntza jaso duten ETEen 

kopurua 
30 9 % 30 

Modernizatzeko eta hedatzeko proiektuetan laguntza jaso 

duten ETEak, guztira 
1.100 431 % 39 

6 
4.100 berrikuntza-

proiektuk jaso dute 

laguntza ETEetan 

6.1 
Kudeaketa aurreratuko, berrikuntzarako eta 

lehiakortasunerako proiektuak dituzten ETEen kopurua 
600 410 % 68 

6.2 
I+G arloko proiektuak eta produktu berriak garatzeko 

proiektuak dituzten ETEen kopurua 
3.500 884 % 25 

Berrikuntza-proiektuetarako laguntza jaso duten ETEak, 

guztira 
4.100 1.294 % 32 
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GAZTEEN ENPLEGUAREN ARDATZAREN 2017ko ERAGINAREN EMAITZEN IKUSPEGI XEHATUA 

ADIERAZLEAK 

AURREIKUSITAKO 

HELBURUAK (2017-

2020) 

BENETAKO 

EMAITZAK (2017) 

HELBURUEN BETETZE-

MAILA 

Lehen Aukera programa 3.000 498 % 17 

Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioa  5.000 2.166 % 43 

Gazte ekintzaileei laguntzea 3.500 847 % 24 

Tokiko eta eskualdeko enplegu-planen bidez kontratatutako gazteak 2.500 834 % 33 

Gazteak, lan-eskaintza publikoetan 3.200 1.868 % 58 

Errelebo-kontratua 400 31 % 8 

Gazteen Itzulerako Programa 200 2018an hastekoa - 

Prestakuntza - enplegurako bekak 1.800 612 % 34 

Sektore berezietako programak 400 2018an hastekoa - 

GAZTEEN ENPLEGURAKO PROGRAMAK, GUZTIRA 20.000 6.856 % 34 

Gazteen enpleguari dagokionez, 2017an, lan-aukera eman zaie 6.856 gazteri, zenbait programaren bidez: enpresek beraien titulazioarekin zerikusia duten 

enpleguetan kontratatzea, gazteen ekintzailetza, hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioko lehenengo esperientzia bat, nazioarte-esparruan esperientzia 

praktikoa hartzeko bekak eta langileria berritzea lan-eskaintza publikoen eta errelebo-kontratuen bidez. 

 

Programek lortutako emaitzek % 34ko ekarpena egin diote 2017-2020 aldirako aurreikusitako helburuak betetzeari. 
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EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK 4.- 
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ENPLEGUAREN ARDATZEAN EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK 

2 HEZKUNTZA-MUNDUTIK LAN-MUNDURAKO TRANTSIZIOKO PROGRAMA ETA GAZTEEN EKINTZAILETZAKO PROGRAMA 

 

Ikasleen artean hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioa eta ekintzailetza sustatzea, Eusko Jaurlaritzaren, EAEko hiru unibertsitateen, lanbide-

heziketako zentro publikoen elkarteen eta HETEL gizarte-ekimeneko lanbide-heziketako zentro pribatu-itunduen elkarteen arteko esparru-akordioaren bidez. 

 

Bi programa diseinatu dira akordio beraren pean, unibertsitateko eta lanbide heziketako ikasle gazteei zuzenduta, lan-munduan lehenengo aldiz 

sartzeko aukera emateko eta kultura ekintzailea sustatzeko, ekintzailetza-proiektuak egiten lagunduz. Trantsizio-programak 3 hilabeteko lehenengo 

esperientzia praktikoa eman die 1.126 gazteri (432 gizon eta 694 emakume). Ekintzailetza-programaren bidez, 150 proiektu sustatu dira, prestakuntza-

lantegien, mintegien, aholkularitzaren eta ideiei laguntzearen eta ekintzaileentzako azpiegiturak eskaintzearen bidez.  

2017ko LAN-ESKAINTZA PUBLIKOA ONESTEA 

 

2017ko abenduaren 5ean Gobernu Kontseiluak onetsi zuen EAEko Administrazio Publikorako 2017ko lan-eskaintza publikoa, osasunaren, hezkuntzaren, 

segurtasunaren eta administrazio orokorraren esparruetan. Lan-eskaintza publiko horretan 4.580 plaza eskaini dira, horietako gehienak txanda irekian; 

horietatik, 3.335 osasunaren esparruan dira, 795 hezkuntzarenean, 300 segurtasunarenean eta 150 administrazio orokorrarenean. Plaza horiek dagozkien 

deialdien bitartez betetzekoak dira. 

 

1 

2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoa 2017ko azaroaren 28an onartu zen, 1.175 milioi euroko zuzkidurarekin. Beraren barruan, nabarmentzekoak dira 2017rako 

honako jarduketa hauek:  

3 ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKI-EKINTZAK 

 

Honako hauek sustatu dira: enplegua sustatzeko tokiko ekintzen bidez langabeak kontratatzea, eta laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen 

enplegagarritasuna hobetzeko enplegua sustatzeko jarduketak (3 eta 6 hilabete bitarteko kontratuak); tokiko enpresek langabeak kontratatzea (gutxienez 

3 hilabeteko kontratuak); oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren tokiko enpresa pribatuek enpresa-proiektu berriak edo hedapen-proiektuak 

egitea (gutxienez 6 hilabeteko kontratuak). Programako jarduketek 2.199 pertsona kontratatzea sustatu dute (1.244 emakume eta 955 gizon). 



27 

5 GIZARTERATZEKO ETA LANERATZEKO PROIEKTU BEREZIAK 

 

Lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak dituzten pertsonei zuzendutako prestakuntzako eta lan-aktibazioko jarduketa integralak eskaintzen dituzten 

enplegagarritasuna hobetzeko proiektu konbinatuak garatzea. Jarduketa horien barruan honako hauek daude, nagusiki: oinarrizko gaitasunetako eta 

gaitasun profesionaletako prestakuntza edo ikas-ekineko modalitatean lanpostuan ikasteko prestakuntza-jarduerak; parte hartzen duten pertsonak 

kontratatzea bultzatzen duten enplegu-aukeren prospekzioa; emaitzen jarraipena eta ebaluazioa egiten duten laneratze-ibilbide pertsonalizatuak sustatzen 

dituzten orientazio- eta lanbideratze-jarduerak; eta gutxienez 6 hilabetez kontratatzeko laguntzak. 

 

2017an, 26 proiektu berezi onetsi dira, eta horietan 2.609 pertsonak hartu dute parte.  

4 EKINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA-PROGRAMA 

 

Ekintzailetza eta kultura ekintzailea sustatzea, Ekintzailetzako Toki Proiektuen barruan, ekintzaile izan daitezkeen pertsonei lagunduz beren negozio-

ideiak martxan jartzeko faseetan zehar. Programak lau laguntza-lerro espezifiko ditu: negozio-ideia sortzeko, aztertzeko eta egituratzeko lehenengo 

faserakoa; negozio-ideia definitua duten enpresa-proiektu berriak martxan jartzea sustatzekoa; jarduera hasteko behar diren aktibo finkoak finantzatzeko 

laguntzen bidez proiektuak gauzatzekoa; eta jarduera hasi berria duten eta negozioaren gutxieneko errentagarritasuna ziurtatzeko laguntza behar duten 

pertsonentzako enpresa finkatzekoak.  

 

2017an, 326 ekintzaileri lagundu zaie negozio-ideia garatzen (153 gizon eta 173 emakume); 234 ekintzaileri, jarduera martxan jartzen (119 gizon eta 

115 emakume); 234ri, proiektua gauzatzen (119 gizon eta 115 emakume); eta 725i, jarduera finkatzen (386 gizon eta 339 emakume). 
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SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZEAN EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK: INDUSTRIALIZAZIOA 

: 

 

 

FABRIKAZIO AERONAUTIKO AURRERATUKO ZENTROAREN INAUGURAZIOA 

 

Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentroa azaroan inauguratu zen, Zamudioko Parke Teknologikoan; fabrikazio aeronautiko aurreratuko puntako 

zentroa bilakatu da, nazioarteko eragina duela, eta industria-prozesuak eta makineria aurreratua hobetzera zuzenduta dago. Arlo publikoaren eta 

pribatuaren arteko ekimena da, zeinak 9 milioi euroko hasierako inbertsioa baitu. Horretan parte hartzen dute Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, 

Euskal Herriko Unibertsitateak eta enpresa multzo batek (49 enpresak osatua: aeronautika-arlokoak, makina-erremintaren eta osagaien hornitzaileak, 4.0 

arloko teknologien hornitzaileak…). 

 

Zentroaren jardueraren helburua da heldutasun-maila handiko ekoizpen-teknologietan aurreratzea da (“Manufacturing Readiness Levels 6-7”); horrek esan 

nahi du benetakoen antzeko tamainako eta funtzioko proiektuak garatzeko makinak eta teknologiak erabiltzea eta EAEko enpresetan epe laburreko 

aplikazioa izatea. Zentroak 1,2 milioi euroko urteko aurrekontua du; horietako % 65 baino gehiago etorriko dira enpresentzat garatzen dituen kontratuetatik. 

Bi plangintza-tresna onetsi dira: “Basque Industry 4.0” 2017-2020 Industrializazio Plana, 2017ko uztailaren 18an, 1.225 milioi euroko zuzkidurarekin, eta 2020 

Ekintzailetzako Erakunde Arteko Plana, 2017ko ekainaren 27an, 295 milioi euroko zuzkidurarekin. 

  

“BASQUE CYBERSECURITY CENTRE” ZIBERSEGURTASUNERAKO EUSKAL ZENTROA ABIARAZTEA 

 

Zibersegurtasunerako Euskal Zentroa honako helburu hauekin sortu da: EAEko enpresetan zibersegurtasuna txertatzea sustatzea, kudeaketako 

berrikuntzako funtsezko osagai gisa hartuta, eta laguntzea azpiegitura kritikoei eta enpresei prebentzio- eta erantzun-estaldura eraginkor eta fidagarria 

ematen zibersegurtasunaren arloko balizko mehatxu eta erasoen aurrean. CERT publikoa bilakatzeko asmoa du (“Computer Emergency Response Team”), 

hau da, informatika-segurtasuneko gorabeherei erantzuteko taldea, mundu osoan zehar dauden CERT publiko eta pribatuen sareari lotua.  

 

Zentroa Miñaoko Parke Teknologikoan dago, eta irailean hasi da funtzionatzen, SPRIren mendeko unitate zentralizatu batetik lan egiten, Ertzaintzarekin eta 

EJIErekin (Eusko Jaurlaritzaren Informatika Elkartea) etengabe koordinatuta.  

 

2 

1 
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ETEei, BANAKO ENPRESABURUEI ETA PROFESIONAL AUTONOMOEI FINANTZA-LAGUNTZA EMATEKO PROGRAMA 

 
Finantzaketa-lerro bat sortzea enpresa txiki eta ertain, enpresaburu eta profesional autonomoentzat, likideziako eta kapital zirkulatzaileko beharrizanei 

erantzuteko behar den banku-finantzaketa lortzeko. Eragiketak finantza-erakundeekiko hitzarmenen bidez eratzen dira, maileguak abantaila-egoeretan 

eskaintzeko; zenbatekoa 50.000 eta 650.000 euro bitartekoa da ETEentzat, eta 5.000 eta 100.000 euro bitartekoa enpresaburu eta profesional 

autonomoentzat. Horrez gain, lankidetza-hitzarmenak egiten dira Elkar Bermatzeko Sozietateekin, formalizatutako finantzaketa-eragiketetarako abala 

emateko.  

 

.  

“GAUZATU INDUSTRIA” PROGRAMA 

 
Oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren ETEak sortzea eta garatzea sustatzea, enplegua sortzen duen inbertsioari laguntzea, eta 

gizarte-kohesioa sustatzeko eremu geografiko ahulenak biziberritzea bultzatzea. Programaren ardatz nagusia da oinarri teknologikoaren eta berrikuntzaren 

maila handiko sektoreetan ekintzaile izateko eta arriskuak onartzeko gaitasuna sustatzen duten baldintzak ezartzea eta bultzatzea; horretarako, finantzaketa 

jartzen du ETEen esku, aurrerapen itzulgarrien bidez (% 25 eta % 35 bitartekoak). Helburua da produktu berriak garatzea sustatzea, produktu 

tradizionalentzako merkatu berriak zabaltzea, fabrikazio-prozesuen teknologia hobetzea… 

 

2017an, 42 enpresari lagundu zaie; 79 milioi euroko inbertsioa hitzartu da, eta 471 enplegu sortu dituela zenbatesten da. 

ZAILTASUNAK DITUZTEN ENPRESEI LAGUNTZEKO BANAKAKO KONPONBIDEAK ZEHAZTEA 

 

Erakundeen arteko eta arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetza, beren bideragarritasunari eragiten dioten egoerak eta arazo zehatzak 

konpontzeko berariazko laguntza behar duten enpresei laguntzeko, aholkularitza emateko eta kudeaketa-zerbitzuak emateko. Zerbitzu horien 

barruan laguntza-programek babesten ez dituzten jarduketak sartu dira, honako esparru hauetan: laneko harremanak, enpresa berriro aurrera ateratzeko 

inbertsoreak bilatzea eta haiekin harremanetan jartzea, zerga-zorra geroratzeko erraztasunak aztertzea, birfinantzatzeko bideak, hartzekodunekin edo 

hornitzaileekin akordioak lortzea… 

 

Filosofia hori oinarri hartuta, zailtasunak dituzten eta 5.321 pertsonari enplegua ematen dieten 31 enpresaren kasuak aztertu, eta egoera konpontzen 

lagundu zaie. Horrez gain, 2.607 langileri eragiten dieten 16 kasu gehiago aztertu dira. 

 

 

4 

3 

5 



30 

SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZEAN EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK: BERRIKUNTZA 

ESS BILBAO ZENTROARI BURUZKO AKORDIOA 

 
ESS Bilbao nazioarteko erreferentziako zentroa da neutroi-teknologietan; ezagutza eta balio erantsia ematen du Espalazio bidezko Neutroien Iturria 

Europako proiektua garatzeko gauzazko ekarpenaren bidez. Proiektua etorkizuneko ikerketa-azpiegiturarik handienetako bat da, eta gaur egun eraikitzen ari 

da Lund-en (Suedia). 

 

Testuinguru horretan, uztailean akordio bat sinatu da Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren artean, ESS Lund-en bazkide sortzaile gisa ERIC 

Europako partzuergoan (European Research Infraestucture Consortium) sartzeko baldintzei buruz. Bi administrazioek zehaztu dituzte azpiegitura 

eraikitzeko ERIC partzuergoarekin hartutako akordioak betetzeko egin behar diren ekarpen ekonomikoak: Espainiako Gobernuak 42 milioi euroko ekarpena 

egingo du, eta Eusko Jaurlaritzak, 22 milioi eurokoa. Aurreikusita dago 2025erako amaituta egotea eraikuntza. 2018ko apirilaren 27an ERICen Batzordeak 

berretsi du atxikipena 

1 

EAEko TEKNOLOGIA PARKEEN SAREAREN PLAN ESTRATEGIKOA (2017-2020) ONESTEA 

 

EAEko parke teknologikoen sareak (zeina Araba, Bizkaiko eta Gipuzkoako parke teknologikoek osatzen baitute) irailean onetsi du bere 2017-2020 aldirako 

Plan Estrategiko berria, EAEn berrikuntza eta garapen teknologikoa sustatzeko eta egituratzeko eragile nagusia eta I+G+b arloko nazioarteko erreferente 

bilakatzeko helburuarekin. Plana egiteko, EAEko erakunde guztien, unibertsitateen eta enpresen ordezkariek parte hartu dute.  

 

Planaren ardatz nagusia da teknologia-ezagutzaren trukaketarako ekintzak areagotzea enpresa, eragile teknologiko eta unibertsitateen artean, 

sustatzea parkeetako enpresa berritzaileak sortzeko eta handitzeko proiektuak, eta sendotzea enpresa-proiektu estrategikoak erakartzeko eta sarea 

nazioartean ikusgaiago egiteko ekimenak. Halaber, aurreikusten da gaur egungo instalazioak handitzea eta beste parke teknologiko eta industrial bat 

zabaltzea Ezkerraldea-Meatzaldean. 

 
 

2 

IKERKUNTZA-PARTZUERGO BERRI BAT ERATZEA SUSTATZEKO AKORDIOA 

 

EAEko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Kontseiluak, 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren 3. fasearen barruan, EAEko 

teknologia-partzuergo berri bat sortzea onetsi du: 16 zentrok osatuko dute, elkarlan bidezko zentroak zein zentro teknologikoak, eta 3.590 langile 

izango lituzkete, eta 265 milioi euroko urteko diru-sarrerak. 

 

Partzuergoaren helburua izango da balio handiko zerbitzuak eskaintzea EAEko enpresei, barien lehiakortasun globala hobetzeko, EAEko zientzia eta 

teknologia atzerrian proiektatzea, herrialdearen erronkekin bat datorren ikerkuntza-agenda erkide bat zehaztea, eta osatzen duten eragileen arteko 

lankidetza eraginkorrerako dinamikak sustatzea.  

3 
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ZIENTZIA-AZPIEGITURA BERRIAK ABIARAZTEA 

 
2017an, 3 zientzia-azpiegitura berriren instalazioak inauguratu dira, gizarte-zientzien arloan, neurozientzien arloan eta osasun-arloan ikertzekoak: 

 

 Euskal Herriko Unibertsitateko Micaela Portilla Ikerketa Zentroa zuzenduta dago Gizarte- eta Giza Zientzietako ikerketa zientifikorako zerbitzua 

ematera; jakintza-arlo horrek pisu espezifiko handia dauka Arabako campusean. Zentroak EAEko ikerkuntzarako erreferentzia-gunea izan nahi du, eta 

linguistikako bi laborategi erkide ditu (Hizketaren Pertzepzioko Laborategia eta Linguistika Esperimentaleko Laborategia), eta beste 3 Arkeologiakoak. 

 Achúcarro Ikerketa Zentroa, zeinaren Instalazio berriak Euskal Herriko Unibertsitateko Parke Zientifikoan baitaude, neurozientzien esparruko 

nazioarteko garrantziko ikerkuntza-proiektuak garatzera zuzenduta dago; espezializatuta dago garunaren funtzio fisiologiko eta fisiopatologikoetan, eta 

sortutako ezagutza hedatzeko eta komunikatzeko eragile aktiboa da. Zentroak 80 pertsonako plantilla dauka, eta aurreikuspenak daude 2021ean 

100era handitzeko. 

 BIO Arabak, Arabako Osasun Ikerketarako Institutu berriak, bere barruan biltzen ditu Arabako Erakunde Sanitario Integratuaren inguruan egindako 

ikerkuntza publiko guztia, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, beste zenbait erakunde-eragilerekin eta ingurune zientifiko-tekniko eta enpresarialekin 

lankidetzan. Zentroaren helburua da biomedikuntzaren, epidemiologiaren, osasun publikoaren eta osasun-zerbitzuen arloetako ikerkuntza, sortutako 

ezagutza zientifikoa hedatzeko asistentzia-praktika medikora, biztanleen osasuna hobetze aldera. 

TALENTU IKERTZAILEA:  IKERBASQUEREN 2018-2021 PLANA ETA UPV-EHUren LAN-ESKAINTZA 

 
Ikerbasque Zientziarako EAEko Fundazioaren lana sustatzea, beraren 2018-2021 Plan Estrategikoa onartuz; horretan, garrantzia berezia ematen zaio 

ikerketa zientifikoa sustatzeari, honako 3 esparru hauen inguruan antolatutako zenbait jarduera-lerroren bidez: talentua, kudeaketa bikaina eta EAEko 

zientzia-sistema sustatzea. Erronka nagusi ditu, besteak beste, plantilla handitzea 120 ikertzaile berri hartuz (% 40 emakumeak izango dira) zeinak gaur 

egun dituen 240ra gehituko baitzaizkie, eta produkzio zientifikoa sustatzea, argitalpen-bolumena urteko eragin handiko 1.250 artikulura iristeko eta 80 

milioi euroko itzulkina lortzeko. 

 

Horrekin batera, Euskal Herriko Unibertsitateak onetsi du lan-eskaintza publiko bat argitaratzea, irakasle eta ikerlarientzat; 161 plaza izango dira guztira, 

eta horiei esker profil kualifikatu eta lehiakorrak sortzea sustatuko da, ikerketa zientifikoa garatzeko eta indartzeko. 

4 

5 
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SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZEAN EGINDAKO JARDUERA NAGUSIAK: NAZIOARTEKOTZEA 

EUSKADIKO NAZIOARTEKOTZE-AGENTZIA SORTZEA (“BASQUE TRADE INVEST”) 
 

Euskadiko Nazioartekotze Agentzia honako helburu honekin sortu da: EAEko ekonomia nazioartekotzea sustatzea, enpresei lagunduz euren nazioarteko 

proiekzioan eta eskumena duten eragileei atzerriko inbertsioak erakartzen lagunduz. Horretarako, agentziak planteatu du Eusko Jaurlaritzaren 

nazioartekotzeko gaitasunen eta aktiboen integrazioa eta sendotzea, eta balio erantsiko zerbitzuen zorro berria eskaintzea, zenbait enpresa-profiletara 

egokitzeko segmentatuta, bere gaitasunak eta eragile laguntzaileenak uztartzen dituen eredu integral batean.  

 

Hala, agentziak Adimen Lehiakorreko Unitate bat izango du, merkatuen ezagutza aurreratua sortzeko, eta, hartara, enpresentzako aukera berriak 

zabaltzeko. Horretarako, merkatuen joerak aztertuko ditu; aukera berriak hauteman eta kudeatuko ditu, eta bere politikak ebaluatu eta besteen politikak 

esploratu. Eta ezagutza-aliantzak sortzea bultzatuko du nazioartekotzearen esparruan, EAEko ekonomiaren eta enpresen onurarako. SPRIren Kanpoko 

Sarearen bulego komertzialak agentzia berriaren mende geratuko dira. 

LONDRESEKO SPRIren BULEGOA ZABALTZEA ETA BREXITerako EUSKO JAURLARITZAREN BATZORDEA ERATZEA 

 

Erresuma Batuaren eta Euskal Autonomia Erkidegoaren artean dauden lotura ekonomikoak sendotzeko eta negozio-aukera berriak sustatzeko, apirilean 

SPRIren bulego berri bat zabaldu zen Londresen, eta, geroago, maiatzean, Brexiterako Eusko Jaurlaritzaren Batzordea eratu zen.  

 

Londresekoa EAEren nazioarteko sareko 16. bulegoa da, eta elkargunea izan nahi du EAEko nazioarteko merkataritzarako ekonomiarik 

garrantzitsuenetako batean, eta aldi berean Britainia Handiko enpresa eta erakundeei EAEko zerbitzuak eta produktuak eskaintzeko tokia. Bestalde, 

Brexiterako Eusko Jaurlaritzaren Batzordeak, zeina arlo publikoaren eta pribatuaren arteko ekimena baita, helburu du hautematea zer erronka eta zer 

aukera zabaltzen zaizkion EAEri testuinguru berrian. 

  
“BASQUE CONSORTIUM” NAZIOARTEKOTZEKO EUSKAL PARTZUERGOAREN PROIEKTUETARAKO FINANTZIAZIOAREN OINARRIAK 

EZARTZEKO HITZARMENA 

 

Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoa 2014an eratu zen arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzarako plataforma gisa, egitura integratu bat 

edukitzeko EAEren nazioartekotzea sustatzeko ekimenen politika publikoa koordinatzeko. 2017ko martxoan, Eusko Jaurlaritzak onetsi zuen 

lankidetza-hitzarmen bat sinatzea Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin, beren baterako proiektuen finantzaketaren oinarriak 

ezartzeko. Hitzarmenaren pean, zenbait alderdi zehaztu dira: baterako proiektuetako alderdi bakoitzaren partaidetza-araubidea, kostu gehigarrien 

banaketa, eta konpromisoak behar bezala exekutatzen diren jarraitzea, zaintzea eta kontrolatzea, besteak beste. 

1 

2 

3 
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“BASQUE COUNTRY LICITACIONES” PLATAFORMA AURKEZTEA 
 
“Basque Country Licitaciones” plataformak, zeina Euskadiko Nazioartekotze Agentziak bultzatu baitu, helburu du EAEko enpresek nazioarteko funtsek 

sustatzen eta finantzatzen dituzten proiektu aldeaniztunen lizitazioetan parte hartzen laguntzea. Horretarako, plataformak proiektuak identifikatzen 

ditu; EAEko enpresa egokienei aurkezten dizkie; beroriei lagun egiten die erakunde aldeaniztunen aurrean proposamena kokatzen, eta hautagaitzak 

prestatzen ditu EAEko Merkataritza Ganberekin lankidetzan. 

 

2017an, 7 bidaia egin dira harremanak egiteko deialdiak egiten dituzten organismoekin, eta EAEko enpresak gomendatzeko Kolonbian, Mexikon, eta 

Argentinan azpiegituren, hiri-garapenaren eta uraren eta saneamenduaren sektoreetako proiektuak garatzeko. 

4 

NAZIOARTEKO ENPRESA-MISIOAK 
 
2017an, zenbait erakunde- zein enpresa-bidaia egin dira kanpo-merkataritzarako gakoak diren zenbait jomugatara: 

 

 Txina: Eusko Jaurlaritzaren eta SPRIren ordezkaritza baten erakunde- zein enpresa-bidaia; horretan 10 bisita eta bilera egin ziren han kokatuta 

dauden EAEko enpresekin; Batz konpainiaren (Mondragon korporazioa) laugarren instalazioaren inaugurazioan parte hartu, eta topaketak egin ziren 

Jiangsu eskualdeko tokiko gobernuarekin eta enpresa-ganberarekin. 

 Londres: Industria-aukera berriak bilatzeko erakunde-misioa; horretan sektorekako jardunaldia teknikoak egin ziren, energiaren eta trenbidearen 

arloetako EAEko 20 enpresa baino gehiago harremanetan jartzeko enpresa britainiarrekin, eta negozio-bide berriak zabaltzeko sektore horietan. 

 Hannover: SPRIk lagun egin zien EMO Hannover makina-erreminta arloko nazioarteko feria nagusian egon ziren EAEko 49 enpresei. EAEko 

enpresen presentziak pisu oso handia izan du, Espainiaren ordezkaritzan doazen enpresen % 65 izan baitira. 

 Kolonbia: Eusko Jaurlaritzaren ordezkaritza baten bidaia ofiziala; horretan, EAEko lehendakariak topaketa bat izan zuen Kolonbiako 

Lehendakariordearekin eta Hezkuntzako Ministroarekin, identifikatzeko zer esparrutan egin daitekeen lankidetza ekonomiaren, kulturaren, 

hezkuntzaren eta bakearen eta bizikidetzaren arloetan, EAEko eredua erreferentzia hartuta. 

 Munich: Alemaniarako erakunde- zein enpresa-bidaia, EAEko ETEen digitalizazioa sustatzeko erakunde-apustuaren esparruaren barruan. Bidaiaren 

barruan, bisita bat egin zen Bavariako Digitalizazio Zentrora, eta topaketa bat egin zen Ekonomiako, Hedabideetako, Energiako eta Teknologiako 

ministroarekin. 

 Kanada: Ekonomia-, erakunde- eta kultura-helburuak zituen Ottawa, Montreal eta Quebecerako bidaia ofiziala; horretan EAEko lehendakariak 

topaketak egin ditu agintariekin, erakundeekin eta enpresen eta kultura-arloaren ordezkariekin, sustatzeko erakundeen arteko lankidetza, CETA 

akordioaren (Europar Batasunaren eta Kanadaren arteko Merkataritza Akordioa) ostean zabaltzen diren aukera berriak eta bizikidetza-arloko 

lankidetza. 

 Arabiar Emirerri Batuak: Erakunde- zein enpresa-bidaia; helburu zuen in situ esploratzea zer aukera ematen dion merkatu horrek EAEko ekonomiari, 

eta ezartzea maila handiko harremanak han kokatuta dauden EAEko enpresei lagungarri izateko. 

5 
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40 INBERTSIO-PROIEKTU ESTRATEGIKO BERRI 5.- 
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PROIEKTUAK 
PROIEKTUAK, 

GUZTIRA 
HASITAKO PROIEKTUAK 

AURREKONTUA 
(2017-2020) 

EGIKARITUTAKOA 
(2017-12-31n) 

Azpiegiturak eta mugikortasun jasangarria 16 13 1.243 milioi euro * 409 milioi euro ** 

Hiri- eta ingurumen-berroneratzea 13 10 126 milioi euro 19 milioi euro 

Lehen eta bigarren hezkuntzako hezkuntza-azpiegiturak 
gehitzea 

3*** 3*** 44 milioi euro 23 milioi euro 

Osasun-azpiegiturak gehitzea 8 8 39 milioi euro 48 milioi euro 

GUZTIRA 40 34 1.452 milioi euro 499 milioi euro 

      40 INBERTSIO-PROIEKTU ESTRATEGIKO BERRI. LABURPENA  

*   AHTren 2017-2025 aldirako aurrekontua barne (755 milioi euro) 

  **  AHTren 2017ko egikaritzea barne (105 milioi euro) 

 *** Hezkuntza-azpiegiturak 3 multzotan banatzen dira, lurralde historiko bakoitzeko bat 

• Araban 3 zentro daude, eta horietatik 1 ari da egikaritzen 

• Bizkaian 5 zentro daude, eta horietatik 4 ari dira egikaritzen 

• Gipuzkoan 4 zentro daude, eta horietatik 2 ari dira egikaritzen 

 

Esparru Programak 40 inbertsio-proiektu identifikatu ditu 2017-2020 aldian garatzeko, eskema honi jarraituz:  
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40 INBERTSIO-PROIEKTUEN AURREKONTUAREN EXEKUZIO-MAILA 

Ardazkako xehetasunek erakusten dute proiektu horietako bakoitzaren aurrekontuaren exekuzio-maila (2017-12-31n):   

 

 
1. ardatza: Azpiegiturak eta mugikortasun jasangarria 

Zk. Proiektua 
Egikaritutakoa 

(2017-12-31n) 

1 Ezkerraldeko teknologia-parkea handitzea (1. fasea) 3.600.000 euro 

2 Hegoaldeko trenbide-saihesbidea (ikerlanak eta proiektuak) 415.646 euro 

3 Abiadura handiko trenaren azpiegitura (*)  98.060.000 euro 

4 Jundizeko Plataforma Logistiko Multimodala (trenbide-autopistarekin) 39.699 euro 

5 Jundiz-Forondako trenbide-lotura 0 euro 

6 Arasur trenbide-plataforma 6.400.000 euro 

7 Donostialdeko alderik aldeko trenbidea 2.070.000 euro 

8 Metro Bilbao: 3. linea 274.210.000 euro 

9 Gasteizko tranbia 1.050.000 euro 

10 Lezoko Gipuzkoako plataforma logistikoa handitzea 17.950 euro 

11 Gasteizko BEI-BEA sare integratua (Autobus Elektriko Adimentsua) (**) 10.267.785 euro 

12 Bilboko tranbia: Zorrotzaurre-Autonomia eta Zabalburu 0 euro 

13 Debako trenbide-geltokia eraberritzea 0 euro 

14 Ermuko trenbide-geltokia bikoiztea eta berritzea 11.770.765 euro 

15 Portuetako inbertsioak: Ondarroako arrain-lonjak eta Donostiako “Portaaviones” eraikina 12.765 euro 

16 Zibersegurtasunerako Euskal Zentroa  1.515.377 euro  

1. ARDATZA, GUZTIRA 409.429.987 euro 

(*) 2017ko exekuzioari dagokio datua 

(**) Gasteizko Udalak emandako 10 milioi euro hartzen ditu barne 
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2. ardatza: Hiri- eta ingurumen-berroneratzea 

Zk. Proiektua 
Egikaritutakoa 

(2017-12-31n) 

17 Gasteizko Koroatze auzoa berroneratzeko proiektua burutzea 2.631.999 euro 

18 Oiongo araztegia amaitzea  2.240.748 euro 

19 Gasteizko egokitzapen hidraulikoa 175.287 euro 

20 Ibaizabal-Nerbioi ibaia bideratzea (Laudio) 0 euro 

21 Kadagua ibaia bideratzea (Zalla) 1.063.704 euro 

22 Pasaiako Portuaren birgaitzea (lurzoruaren kalitateari buruzko ikerketa-jarduketak) 73.830 euro 

23 Zadorra ibaiaren saneamendua, Aguraingo eta Dulantziko hondakin-uren araztegia  0 euro 

24 Ibaizabal ibaia bideratzea (Galdakao) 432.194 euro 

25 Gobela ibaia bideratzea (Fadura) 894.531 euro 

26 Urdaibairen saneamendua: Sukarrietako ponpaketa; Gernikako-Busturiako kolektorea; 

Muxika-Gernikako kolektorea 

7.761.051 euro 

27 Mallabiko saneamendua 99.982 euro 

28 Mutrikuko saneamendua 0 euro 

29 Urumea ibaia bideratzea (Martutene) 4.025.404 euro 

2. ARDATZA, GUZTIRA 19.398.730 euro 
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3. ardatza: Hezkuntza-azpiegiturak gehitzea lehen eta bigarren hezkuntzan 

Zk. Proiektua 
Egikaritutakoa 

(2017-12-31n) 

30 
Gipuzkoako ikastetxe berriak: Miguel Altuna (Bergara) LH; Hernani BHI; Arroa Behera 

HLHI (Zestoa); Oikia HLHI (Zumaia) 
8.245.790 euro 

31 
Arabako ikastetxe berriak: Zabalgana BHI (Gasteiz); Errekabarri HLHI (Salburua, 

Gasteiz); Aldaialde HLHI (Zabalgana, Gasteiz) 
4.890.887 euro 

32 
Bizkaiko ikastetxe berriak: Iruartea HLHI (Bilbo); Bizkotxalde HLHI (Basauri); Ugao BHI; 

Gueñes BHI; Pagasarribide BHI (Bilbo) 
9.834.147 euro 

3. ARDATZA, GUZTIRA 22.970.824 euro 

4. ardatza: Osasun-azpiegiturak gehitzea 

Zk. Proiektua 
Egikaritutakoa 

(2017-12-31n) 

33 Gipuzkoako osasun-zentro berriak: Alde Zaharra eta Aiete (Donostia) 218.512 euro 

34 Arabako osasun-zentro berriak: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.142.474 euro 

35 Bizkaiko osasun-zentro berriak: Zalla 199.650 euro 

36 Eibarko Ospitalea irekitzea 10.707.561 euro 

37 Biocruces. Osasun-ikerkuntzarako eraikin berria 11.040.598 euro 

38 Urdulizeko Ospitalea. Asistentzia-zerbitzu guztiak osatzea 12.970.071 euro 

39 Basurtuko Ospitalea. Kirurgia- eta bizkortze-blokea 2.533.092 euro 

40 

Gasteizko ospitale-azpiegiturak: Txagorritxu ospitalea handitzea (larrialdiak, erditze-gela 

eta laguntza bidezko ugalketako unitate berria); Txagorritxu ospitaleko aparkalekua 

handitzea; Santiago ospitalea handitzea 

8.558.595 euro 

4. ARDATZA, GUZTIRA 48.370.553 euro 
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TESTUINGURUAREN, JARDUERAREN, EMAITZEN ETA 

ERAGINAREN ADIERAZLE OROKORRAK NEURTZEA 
6.- 
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TESTUINGURU-ADIERAZLE OROKORRAK 

 
 

ADIERAZLEA 

AZKEN DATU 

ESKURAGARRIAK, 2017ko 

ABENDUAREN 31n 

ITURRIA 

SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZA 

HAZKUNDEA / INDUSTRIALIZAZIOA 

BPGd-aren bilakaera (aldaketaren %, aurreko urtearen aldean) % 2,9 (2017) Eustat 

Per capita BPGd-a (eurotan) 33.088 euro (2017) Eurostat 

Industria-sektorearen pisua, BPGd-aren aldean (%) % 24,2 (2017) Eustat 

Produktibitatea enplegatu bakoitzeko (EBko batez bestekoaren aldean —100—) 123,3 (2016) Eustat 

Inbertsioa, BPGd-aren aldean (%) % 23,3 (2016) Eustat 

Gizarte Segurantzan inskribatutako pertsonen kopurua 59.045 (2017) Gizarte Segurantza 

NAZIOARTEKOTZEA 

Merkataritzako balantza (esportazioak, milioi eurotan) 23.857 milioi euro (2017) Eustat 

EAEren joera esportatzailea (%) % 30,5 (2016) Eustat 

Erregulartasunez esportatzen duten enpresen kopurua 14.838 (2016) ICEX 

BERRIKUNTZA 

I+G arloko gastua BPGd-aren aldean (%) % 1,8 (2016) Eustat 

Ikertzaileen kopurua milioi biztanleko 5.323 (2015) Eustat 

EPOn-Europako Patenteen Bulegoan aurkeztutako patente-eskaeren kopurua 97 (2016) Eustat 

Enpresa berritzaileak 10 langile baino gehiagoko enpresa guztien artean (%) % 35,6 (2016) Eustat 
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ENPLEGU HOBEA 

Batez besteko soldata (eurotan) 27.571 euro (2015) EIN 

Behin-behinekotasun tasa (%) % 24,5 (2017) Eurostat 

Nahigabeko lanaldi partziala (%) % 50,6 (2017) EIN 

GAZTEEN ENPLEGUA 

Enplegu-tasa (15-29 urte) (%) % 34,8 (2016) Eurostat 

Gazteen langabezia-tasa (15-29 urte) (%, Biztanleria Jardueraren Arabera) % 16,7 (2017) Eustat 

ADIERAZLEA 

AZKEN DATU 

ESKURAGARRIAK, 2017ko 

ABENDUAREN 31n 

ITURRIA 

ENPLEGUAREN ARDATZA 

ENPLEGU GEHIAGO 

Enplegu-tasa (20-64 urte) (%, Biztanleria Jardueraren Arabera) % 69,1 (2016) Eustat 

Langabezia-tasa (%, Biztanleria Jardueraren Arabera) % 11,2 (2017) Eustat 

Lanbiden erregistratutako langabeen kopurua 127.547 (2017) Lanbide 

Gizarte Segurantzako afiliatuen kopurua 928.852 (2017) Gizarte Segurantza 

Iraupen luzeko langabeziaren proportzioa (%, Biztanleria Jardueraren Arabera) % 8,9 (2016) Eustat 
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ONDORIOAK 7.- 
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URTEKO BALORAZIOAREN ONDORIO NAGUSIAK 

. 

 

 

 

 

 

2020 aldirako Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programa diseinatu zen enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko arlo 

publikoaren eta pribatuaren arteko estrategia globala izateko, eta helburu orokorra zuen erantzuna ematea legegintzaldi honetarako formulatutako erronka nagusiari 

erantzutea: “enplegu gehiago eta hobea sortzea”. Kualitatiboki, bi herri-helburu nagusi planteatu ziren aldi horretarako: langabezia-tasa % 10etik behera murriztea 

2020rako, eta 20.000 gazteri lan-aukera eskaintzea.  

 

Programa abiarazteko aurreikusitako aurrekontu-zuzkidura 8.800 milioi eurokoa da: horietatik, 2017rako aurrekontuetan, 2.157 milioi euroko amaierako zuzkidura 

onetsi zen 2017rako, eta horietatik 288 milioi euro dagozkie Enpleguaren Ardatzari, eta 1.269 milioi euro, Suspertze Ekonomikoaren Ardatzari, eta haiei 600 milioi 

euro gehitu zaizkie abaletarako. Programarako aurreikusitako zuzkidura ekonomikoaren benetako exekuzio-maila % 97koa izan da 2017an, hau da 2.084 

milioi eurokoa: horietatik 269 milioi euro dagozkio Enpleguaren Ardatzari (exekuzio-maila: % 93), eta 1.215 milioi euro, Suspertze Ekonomikoaren Ardatzari 

(exekuzio-maila: % 96). Zenbateko horiek adierazten dute 2017-2020 aldirako aurrekontuaren exekuzioaren aurrerapen-maila % 24koa dela. 

 

Emaitzen ikuspegitik, EAEko ekonomian eragin hau izatea aurreikusi da programan: 45.000 lanpostu suspertzea; 6.000 enpresa berriri laguntzea; 100 ikerkuntza-

proiektu berri finantzatzea; 1.200 ETEri laguntzea kanpoko merkatuetan sartzen; eta 4.100 berrikuntza-proiekturi laguntzea.  

 

Programaren bi ardatzetan aurreikusitako ekimenak abiaraztearen ondorioz, 15.799 enplegu sustatu dira; 1.557 enpresa sortzen lagundu da; 35 ikerkuntza-

proiektu finantzatu dira; 245 ETEri lagundu zaie atzerriko merkatuetan sartzen; eta 1.725 ETEri lagundu zaie berrikuntza-, modernizazio- eta hedapen-

proiektuetan. Horrez gain, Esparru Programak jasotzen dituen 40 proiektu estrategikoetatik 34 abiarazi dira. Emaitza horiek, % 27ko ekarpena egin diote 

Enpleguaren Ardatzean 2017-2020 aldirako aurreikusitako helburuen betetzeari. Suspertze Ekonomikoaren Ardatzean izan duen eraginak ekarri du % 30etik 

gora betetzea aurreikusitako helburuak, batez beste, nazioartekotzekoarena izan ezik (% 20). 

 

Herri-helburu handiei dagokienez, langabezia-tasa % 11,2koa izan da 2017ko azken hiruhilekoan. Gazteen enpleguari dagokionez, 2017an, lan-aukera eman zaie 

6.856 gazteri, zenbait programaren bidez: enpresek beraien titulazioarekin zerikusia duten enpleguetan kontratatzea, gazteen ekintzailetza, hezkuntza-mundutik 

lan-mundurako trantsizioko lehenengo esperientzia bat, nazioarte-esparruan esperientzia praktikoa hartzeko bekak eta langileria berritzea lan-eskaintza publikoen 

eta errelebo-kontratuen bidez. Tasa horrek % 34 ekarpena egin dio 2017-2020 aldi osorako aurreikusitako gazteen enplegurako helburu orokorra betetzeari. 
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ERANSKINA. Egindako jarduketa nagusiak (2017-01-01 – 2017-

12-31) 

 

(Ardazka, esparru operatiboka eta jarduera-esparruka 

sailkatuta) 

 

8 
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 1. ARDATZEKO JARDUKETAK ENPLEGUA 

E1 esparru operatiboa. ETEak, gizarte-ekonomia eta tokiko garapena 

E.1.1 jarduera-esparrua. ETEentzako laguntza finantzarioa  

 “Bideratu Berria” laguntza-programaren deialdia, krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrekiteko  Industria Sailburuordetza 

 54 enpresarekin eragiketak formaltzea 2012ko EAEko administrazioaren eta Luzaro EFC SAren arteko hitzarmenari jarraituz 
Ekonomia, Finantza eta 

Aurrekontu Sailburuordetza 

  
 2012ko hitzarmenaren luzapena mantentzea; horren bidez berme bereziko finantzaketa-lerro bat gaitu da (60/40 hitzarmena) 

E.1.2 jarduera-esparrua. Tokiko merkataritzan enplegua sustatzea 

 Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko beken deialdia 

Turismo eta Merkataritza 

Sailburuordetza 

 Merkataritza-establezimenduak zaharberritzeko laguntzen deialdia 

 EUSKO GANBERAKi diru-laguntza bat ematea BERRIZ ENPRESA programa egiteko 

 Bilboko, Gipuzkoako eta Arabako Merkataritza Ganberei diru-laguntza bat ematea txikizkako merkatarientzako Teknologia arloko 

Prestakuntza eta Aholkularitza emateko Programa egiteko, merkataritza elektronikoa sustatze aldera (E-COMMERCE) 

E.1.3 jarduera-esparrua. Tokiko lehen sektoreko enplegua sustatzea 

 “Landa Eremuen Definizio Teknikoa” azterlanaren arabera G4, G5 eta G6 gisa sailkatutako landa guneetako garapenerako eta dibertsifikazio 

ekonomikorako laguntzen deialdia Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikadura Politikako 

Sailburuordetza 
 Leader zonako landa-inguruko udalerrien ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzen deialdia 

 EAEko nekazaritza-sektorera eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko beken deialdia 

E.1.4 jarduera-esparrua.  Gizarte-ekonomia sustatzea 

 Langileek kapital sozialean parte hartuz zailtasunak dituzten enpresak birfinantzatzeko kapital-funts bat (Euskadi funtsa – Lanpar funtsa) 

plazaratzea 
Industria Sailburuordetza 

 Gizarte-ekonomiako enpresetan bazkideak sartzeko laguntzen deialdia 

Lan eta Gizarte Segurantza 

Sailburuordetza  Gizarte-ekonomian ekiteko eta gizarte-ekonomiako enpresen lurralde-sustapen planifikatura bideratutako laguntzen deialdia eta haiek 

arautzea 

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/07/1703549a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/07/1703549a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/07/1703549a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702701a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702701a.pdf
https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2017/06/1702701a.pdf
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E.1.5 jarduera-esparrua. Turismo-sektoreko enplegua sustatzea 

 Lurraldeko turismo-proiektuetarako laguntzak 

Turismo eta Merkataritza 

Sailburuordetza 

 Turismo-enpresak modernizatzeko eta haien lehiakortasuna hobetzeko laguntzen deialdia 

 Eusko Ganberak-i diru-laguntza bat ematea onestea, “Berriz Enpresa” programa egiteko 

E.1.6 jarduera-esparrua. Egoera ahulagoan dauden eskualde eta udalerrietan berariaz sustatzea 

 Enkarterri eskualdean sustatze-plan bat egitea; 12 neurrik osatzen dute, eta 2018 eta 2019an inplementatzekoa da 

Industria Sailburuordetza 

 Enplegua sortzeko inbertsio produktiboa egingo duten enpresentzako diru-laguntzen deialdia, Nerbioi itsasadarraren Ezkerraldea eta 

Oiartzualdea indartzeko (Indartu Programa) 

E2 esparru operatiboa. Ekintzailetza sustatzea  

E.2.1 jarduera-esparrua. Ekintzailetza berritzailea eta intraekintzailetza sustatzea 

 BASQUE FCR Arrisku Kapitalaren Funtsa plazaratzea, enpresen kapitalean inbertsioak egiteko (enpresak edozein garapen fasetan egonda 

ere) eta ekintzailetza sustatzeko. Horren bidez, oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren 9 ekimen ekintzaileri lagundu zaie 

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza  Ekintzaile Programa: ekintzaileentzako laguntzak, Enpresen eta Berrikuntzaren zentroen bidez babestutako proiektuak egiteko 

 BIND 4.0 programaren bigarren edizioan, 27 startup enpresak 40 proiektu garatuko dituzte, guztira, 2018ko urtarriletik aurrera (aurreko 

edizioan baino % 150 gehiago) 

 “Gauzatu Industria” programaren deialdia; programaren bidez laguntza itzulgarri batzuk ematen dira, oinarri teknologikoa duten edo 

berritzaileak diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko 
Industria Sailburuordetza 

E.2.2 jarduera-esparrua. Autoenplegua eta mikroekintzailetza sustatzea 

 Lanbideren Administrazio Kontseiluaren honako erabaki hau argitaratzea: Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzean dautzan diru-laguntzen 

ematekoa, ordainketa bakarreko modalitatean langabezia-prestazioa jasotzen duten pertsonei 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

 Ekintzaileei laguntzak emateko deialdia  

 Bizkaiko Foru Aldundiari diru-laguntza izenduna ematea (DEMA), ekintzaileei aholkularitza emateko, lagun egiteko eta sustatzeko ekintzak 

egiteko, enpresa berriak sortzea sustatzeko eta dauden enpresak finkatzeko 
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E3 esparru operatiboa. Gazteen enplegua sustatzea 

E.3.1 jarduera-esparrua. Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizioa 

 Eusko Jaurlaritzaren, EAEko hiru unibertsitateen, lanbide-heziketako zentro publikoen IKASLAN elkarteen eta HETEL gizarte-ekimeneko lanbide-

heziketako zentro pribatu-itunduen elkarteen arteko esparru-akordioa, 1.500 gazte hezkuntza-mundutik lan-mundura igarotzea sustatzeko 

Lanbide Heziketako 

Sailburuordetza eta Unibertsitate 

eta Ikerketa Sailburuordetza 

E.3.2 jarduera-esparrua. Lehen Aukera programa 

 Lehen Aukera programaren bidez gazte langabeak EAEko enpresetan kontratatzeko laguntzen deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E.3.3 jarduera-esparrua. Gazte ekintzaileei laguntzea 

 Ekintzailetza sustatzeko GAZTENPRESA programaren deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

 Lanbide-heziketako ikasleei euren enpresa sortzen laguntzeko URRATS BAT programaren deialdia 

Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailburuordetza eta Lanbide 

Heziketako Sailburuordetza 

 BERCetan sortutako I+G+b dela-eta, ekintzailetza sustatzeko jarduera bat ekintzailetza-planean sartzea 

 Eusko Jaurlaritzaren, EAEko hiru unibertsitateen, lanbide-heziketako zentro publikoen IKASLAN elkarteen eta HETEL gizarte-ekimeneko lanbide-

heziketako zentro pribatu-itunduen elkarteen arteko esparru-akordioa, ikasle eta tituludunen ekintzailetza sustatzeko eta 150 proiektu ekintzaile 

sortzen laguntzeko 

E.3.4 jarduera-esparrua. Gazteei zuzendutako tokiko enplegu-planak 

 Tokiko eta eskualdeko enplegu-planen bidez kontratatutako pertsonen % 30 gutxienez 35 urtetik beherako gazteak izatea sustatzea. Ikus E.5.1 

esparruan sartutako jarduerak  

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E.3.5 jarduera-esparrua. Errelebo- edo eraberritze-planak 

 Errelebo-kontraturako laguntzen deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

 Lan-eskaintza publiko baten deialdia iragartzea; 4.580 plazakoa izango da, eta aurreikusten da gazteentzakoa izatea beraren % 40. Ikus E.7.1 

jarduera-eremua 
Funtzio Publikoko Sailburuordetza 
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E.3.6 jarduera-esparrua. Gazteen itzulera sustatzea 

 Gazteen itzulerarako laguntzen deialdia (kontratatzeko eta lekualdatzeko), gazteak Euskal Autonomia Erkidegoko lantokietan kontratatzeko xedez 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza  Eusko Jaurlaritzak, unibertsitateek, Confebaskek, ASLEk eta Konfekoop-ek lankidetza-protokolo bat egitea, gazteak itzultzeko programaren 

hedapenerako 

 LANdhome programaren deialdia, euskal autonomia erkidegoko enpresei laguntzak emateko EAEra itzulitako euskal profesionalak kontrata 

ditzaten 
Industria Sailburuordetza 

E.3.7 jarduera-esparrua. Talentu gaztea 

 Global Training beken deialdia; berorien bidez 410 beka ematen dira atzerriko enpresa-praktikak eta -egonaldiak amaitzeko 
Industria Sailburuordetza 

 Nazioartekotzeko BEINT beken deialdia; horretan 100 bekadun aukeratu dira 

 EAEko enpresek atzerrian dituzten lantokietan gazte langabeak praktiketan kontratatzeko laguntzen deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E.3.8 jarduera-esparrua. Gazteak eremu zehatzetan laneratzea 

 2018an abiaraziko da 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E.3.9 jarduera-esparrua. Prestakuntza duala 

 Ikas-Ekineko Modalitateko Lanbide-Heziketa Dualeko programak itunpeko ikastetxe pribatuetan egiteko diru-laguntzen deialdia 

Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuordetza eta 

Lanbide Heziketako Sailburuordetza 

 EAEn lanbide-heziketa duala ikastetxeen bidez sustatzeko kanpaina berria plazaratzea Confebaskekin batera. Horren barruan enpresentzako 

gidaliburu azkar bat egin da 

 EAEko Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako unibertsitate-heziketarako klusterra eratzea. Parte-hartzaileak: Eusko Jaurlaritza, EAEko 

Ingeniaritza, Zientzia eta Teknologiako Eskola eta Fakultateak, CONFEBASK Euskadiko Enpresarien Konfederakuntza eta Industria 4.0ko Gidaritza 

Taldea (azken hau Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean integratuta dago) 

 Protokolo bat egitea aipamen duala emateko lanbide-heziketako titulu ofizialei, eta aipamen duala lortzeko deialdia irekitzea 

 Unibertsitateko heziketa duala egiaztatzeko sistema aurkeztea. Aitzindaria da Estatuan 



49 

E.3.10 jarduera-esparrua. Enplegurako gazteen prestakuntza 

 Ikas-ekinezko Hezibi programarako diru-laguntzen deialdia, 2014-2020 Gazte Enpleguaren Programa Operatiboaren barruan. Programa hori 

lanbide-heziketako ikasleei eta gazte langabeei zuzentzen zaie, haien lanbide-gaitasunak profesionaltasun-ziurtagiria eta lanbide-heziketako titulua 

ikas-ekineko modalitatean eskuratuz hobetzeko 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E4 esparru operatiboa. Enplegurako prestakuntza 

E.4.1 jarduera-esparrua. Langabeen prestakuntza 

 Lehentasunez langabeei zuzendutako prestakuntza-ekintzetarako diru-laguntzen deialdia 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

 Lana lortzeko edo hari eusteko zailtasunak dituzten langile landunei zein langabeei zuzendutako proiektu berezien garapenerako laguntzen 

deialdia 

 Enplegurako orientazio-ekintzak egiteko eta -zerbitzuak emateko laguntzen deialdia 

 Desabantaila-egoeran dauden taldeetako pertsonentzat enplegurako orientazio-ekintzak egiteko eta orientazio-zerbitzuak emateko laguntzen 

deialdia 

E.4.2 jarduera-esparrua. Kontratazio-konpromisodun prestakuntza 

 Kontratatzeko konpromisoa dakarten eta lehentasunez langabeei zuzentzen zaizkien prestakuntza-ekintzak egiteko diru-laguntzen deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E.4.3 jarduera-esparrua. Landunentzako prestakuntza 

 Euskal Autonomia Erkidegoko enpresek egiten dituzten prestakuntza-ekintza estrategikoak gauzatzeko diru-laguntzen deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 
 Euskal Autonomia Erkidegoko langile landunei lehentasunez zuzendutako eskainitako enplegurako prestakuntzarako diru-laguntzen deialdia 
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E5 esparru operatiboa. Laneratzeko pizgarriak 

E.5.1 jarduera-esparrua. Tokiko eta eskualdeko enplegu-planak 

 2017ko ekitaldirako enplegua sustatzeko toki-ekintzak egiteko laguntzetarako deialdia 
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

E.5.2 jarduera-esparrua. Egoera ahuleko edo enplegagarritasun txikiagoko kolektiboen laneratzeko pizgarriak ematea 

 EAEko enpresek atzerrian dituzten lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzeko laguntzen deialdia Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 
 Lanbiderekin elkarlanean enplegu-zentroen jarduera egiteko laguntzen deialdia 

E.5.3 jarduera-esparrua. Bazterkeria-arriskuan dauden pertsonak gaitzea, gizarteratzea eta laneratzea 

 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren honako erabaki hau argitaratzea: baliabide ekonomikoak esleitzen dira laguntza 

eta diru-laguntza publikoak emateko desgaitasuna duten pertsonak laneratzea sustatzeko enplegu zentro berezietan, eta enplegu-zentro berezien 

jarduera profesionala laguntzeko unitateak sustatzeko 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 
 Laneratze-enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzen deialdia 

 Desgaitasunak dituzten pertsonei enpresa arruntetan lan-kontratu mugagabeak egiteko laguntzen deialdia 

 Desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu arruntean integratzeko neurri gisa lagundutako enplegu-jarduerak egiteko laguntzen deialdia 

E.5.4 jarduera-esparrua. Familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko laguntzak 

 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren erabakia, baliabide ekonomikoak esleitzeko familia-bizitza eta lan-bizitza 

uztartzeko laguntzak finantzatzeko 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 
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E6 esparru operatiboa. Renove birgaitze-programak 

E.6.1 jarduera-esparrua. RENOVE Etxebizitza 

 Bizigarritasuna hobetzeko, ezgaitasunak dituzten pertsonentzako sarbideak egokitzeko eta energia-kontsumoa murrizteko partikularrek eta 

jabekideen erkidegoek hasitako eraikinen eta etxebizitzak birgaitzeko diru-laguntzen deialdia 

Etxebizitza Sailburuordetza 

 Etxebizitzak eta eraikinak era efizientean birgaitzeko Renove Programaren deialdia, ondare eraikian esku hartzeko proiektuak egitekoa 

 Hiri-ingurunean zein eraikinetan irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza-obrak egiteko eta irisgarritasun-planak egin edo eguneratzeko 

udalentzako, toki-erakunde txikientzako eta xede soziala duten onura publikoko erakunde pribatuentzako diru-laguntzak 

 Birgaitze Integratuko Eremuetan eta Bizitegi Eremu Degradatuetan urbanizatutako eta eraikitako ondarea birgaitzeko agiriak idazteko, eta lanak 

gauzatzeko diru-laguntzen deialdia 

 Zuzeneko diru-laguntzak ematea Donostiako Udalari, Txomin Enea birgaitzeko, eta Eibarko Udalari, Txonta auzoaren hiri-berroneratzerako eta 

birgaitzeko 

E.6.2 jarduera-esparrua. RENOVE Ikastetxeak 

 Hezkuntza Azpiegituren Plana: Azpiegituren Planean jasotako obren % 80 egikaritzen ari dira, edo izapidetu dira. Zenbait jarduketa egin dira: 

besteak beste, eraikuntza berriko obrak, handitzeko eta zaharberritzeko obrak eta proiektuak idaztea eta lizitatzea 

Administrazio eta Zerbitzuen 

Sailburuordetza.  Hezkuntza Saila. 

E.6.3 jarduera-esparrua. RENOVE Osasun-zentroak 

 Zenbait osasun-zentrotan obra-jarduketak eta birgaitzeko eta birmoldatzeko zuzeneko jarduketak egikaritzen ari dira 
Administrazio eta Finantzaketa 

Sanitarioko Sailburuordetza  Osakidetzaren sare osoko 18 igogailu berritu/eguneratu dira edo horretan hasi da, beraiek hobetzeko eta modernizatzeko, eta hartara irisgarritasun 

fisikoa hobetzeko 

E7 esparru operatiboa. Enplegu publikoa 

E.7.1 jarduera-esparrua. Administrazio publikoak eraberritzea 

 Lan-eskaintza publiko baten deialdia iragartzea, 13.500 plazakoa, gutxienez; eta 4.580 plaza onestea 2017rako, honela banatuta: 

- 150 plaza EAEko Administrazio Orokorrean (Lakua) 

- 3.335 plaza Osakidetzan 

- 795 plaza Hezkuntzan 

- 300 plaza Segurtasunean 

Funtzio Publikoko Sailburuordetza 
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E8 esparru operatiboa. Enpleguaren kalitatea hobetzea 

E.8.1 jarduera-esparrua. Elkarrizketa soziala sustatzea eta parte-hartzea 

 Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren 8 bilera egitea 
Lan eta Gizarte Segurantza 

Sailburuordetza 

E.8.2 jarduera-esparrua. Gizarte- eta enpresa-erantzukizuna sustatzea eta langileek enpresan parte hartzea sustatzea 

 Prestakuntza-arloko laguntza-lerro espezifiko hau sortzea: “Enpresaren arlo publiko instituzionaleko gizarte-erantzukizunari lotutako hedapen- 

eta informazio-jarduerak” Lan eta Gizarte Segurantza 

Sailburuordetza 

 Ikus “E.1.4-Gizarte-ekonomia sustatzea” jarduera-esparruko jarduketak 

E.8.3 jarduera-esparrua. Gizarte-ekonomiaren aldeko apustua egitea 

 EAEko gizarte-ekonomiak parte hartzea eta erreferentziako lidergoa izatea Gotemburgeko Nazioarteko Biltzarrean, Bidezko Enpleguari eta 

Hazkundeari buruzko Europar Batasunaren goi-bilera zela eta Lan eta Gizarte Segurantza 

Sailburuordetza 

 Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntzarako laguntzen deialdia 

E.8.4 jarduera-esparrua. Kalitateko enplegua, enplegu segurua 

 OSALANen eta PRL Innovación elkartearen arteko lankidetza-hitzarmena, prebentzio-aukerak bilatzeko eta zabaltzeko, langileen segurtasun-

maila eta osasun-maila hobetze aldera 

Lan eta Gizarte Segurantza 

Sailburuordetza 

 Laneko Ikuskapeneko Kanpaina abiaraztea; bi ardatz nagusi ditu: langileen segurtasuna eta osasuna, eta laneko iruzurra borrokatzea eta 

laneko baldintzak hobetzea; eta, halaber, gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna handitzea, laneko bazterketari aurre egiteko 

 Laneko Iruzurraren Postontzia martxan jartzea; tresna horrek herritarrei aukera ematen die, lan-araudia, Gizarte Segurantzako araudia edo 

laneko arriskuen prebentzioko araudia urratzea izan daitekeen zerbaiten berri izanez gero, horren berri emateko laneko agintariei, era 

anonimoan 

 Enpresetan eta erakundeetan laneko arriskuen prebentzioan genero-ikuspegia txertatzeko OSALAN gidaren aurkezpena 
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E9 esparru operatiboa. EAEko Enplegu-sistema hobetzea 

E.9.1 jarduera-esparrua. Lanbide eraberritzea eta modernizatzea 

 Arreta-eredua testatzeko 3 bulegotan pilotu bat prestatzea, gero eredua 16 bulegotan ezartzeko 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

 Lanbidek enplegua eskaintzen duten enpresen eskura jartzen duen zerbitzu-eskaintza zehaztea; zerbitzu horiek langileak kontratatu, prestatu eta 

eguneratzeko gaur egungo beharrei erantzuteko dira, eta etorkizuneko profesionalen profilak zehazteko 

 Lanbidek enplegua eskatzen duten pertsonen eskura jartzen duen zerbitzu-eskaintza zehaztea, eta orientaziorako eta laneratzeko arreta-eredu espezifikoa 

ezartzea, laneratzeko zailtasun bereziak edo lan- eta gizarte-bazterketaren arriskuan dauden pertsonei zuzenduta 

 Lanbide Sarea garatzea: inguruneko eragile gakoekin lankidetzan aritzeko eredu bat, horren bidez Lanbidek pertsonei eta enpresei egiten dien ekarpena 

hobetzeko 

E.9.2 jarduera-esparrua. Enplegu-arloko behaketa- eta prospekzio-lana hobetzea 

 “Future Lan” EAEko enplegu eta lan-joeren prospektiba-behatokia abian jartzea; tresna horretan 2030era arte EAEko ekonomia- eta okupazio-

sektoreetako enplegu-proiekzioak biltzen dira Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza 

 Lanbideko langileen prestakuntza, eta ebaluaziorako gidaliburu metodologikoa diseinatzea 

E.9.3 jarduera-esparrua. Enpleguari lotutako zerbitzuen eta programen ebaluazio sakonagoa egitea 

 EVADES proiektuaren ebaluazioa planifikatzea; ebaluazioak Enplegu Zerbitzu Publiko guztiak aztertzen ditu, proiektua 2018an egiteari begira 

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza  Lanbideren ebaluazio-eredua inplementatzea abiaraztea, helburu hauekin: Lanbideko langileei sentsibilizatzea nolako garrantzia duen enplegu-politika eta 

-programa publikoen ebaluazioak, ebaluazioak egiteko eskuliburua izango diren ebaluazio-gidaliburuak prestatzea, eta pilotu bat prestatzea gidaliburua 

baliozkotu eta egiaztatu ahal izateko 



54 

 2. ARDATZEKO JARDUKETAK SUSPERTZE EKONOMIKOA 

R.1 esparru operatiboa. Inbertsioak (36. eta 38. bitarteko orrialdeetan zehaztuta daude)  

R.2 esparru operatiboa. Berrikuntza 

R.2.1 jarduera-esparrua. Ikerketa zientifikoa eta unibertsitate-ikerkuntza 

 Oinarrizko Ikerketa eta Bikaintasun Zentroen kategorian egiaztatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragileen 

jarduera ez-ekonomikoa finantzatzeko diru-laguntzen deialdia (BERC Programa) 

Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailburuordetza 

 Doktoretza-aurreko kontratuen bidez ikertzaileak prestatzeko laguntzen deialdia 

 2018-2020 aldirako oinarrizko ikerketako edo ikerketa aplikatuko proiektuak egiteko laguntzen eta Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako 

aurreikusitako funtsen kargura ikerketa eta berrikuntza teknologikorako laguntzen deialdia 

 UPV/EHUko 161 irakasle- eta ikertzaile-lanposturen lan-eskaintza publikoa 

 Bikaintasuneko talentu ikertzailea Ikerbasqueren bidez sartzeko berrikuntzarako funtsaren partida handitzea 

R.2.2. jarduera-esparrua. Berrikuntza teknologikoa 

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak onestea 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Planaren 3. fasearen 

aurrerapenak, eta sustatzea EAEko Partzuergo Teknologiko berri baten sorrera 

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza. 
 Emaitek Plus Programaren 2017ko ekitaldiaren deialdiaren aurrekontua handitzea 

 Elkartek, Hazitek, Berrikertu, MANUNET III eta INTERREG-MANUMIX programen deialdiak  

 Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentroaren inaugurazioa 

R.2.2. jarduera-esparrua. Agenda digitala 

 “Basque Industry 4.0: I+G-ko Teknologiaren Transferentzia fabrikazio aurreratuari aplikatutako EIKTetan” laguntzen deialdia 

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza 

 “Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industria-arloko ETEetan” programaren deialdia 

 EAEko industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntzen deialdia 

 Banda zabal Ultralasterraren Euskal Behatokia sortzea 

R.2.2. jarduera-esparrua. Berrikuntza ez-teknologikoa 

 Programa hauetako laguntzen deialdia: Enpresa-kudeaketa aurreratua sustatzeko Innobideak-Kudeabide programa, enpresa-dibertsifikazioa 

sustatzeko Innobideak-Lehiabide programa, eta pertsonek enpresan parte hartzea sustatzeko Innobideak-Pertsonak programa Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza 
 EAEko enpresen artean enpresa-kudeaketa aurreratua sustatzeko Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren eta EUSKALITen arteko 

Hitzarmena berritzea 
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R.2.3 jarduera-esparrua. Nekazaritzaren eta arrantzaren arloko ikerkuntza eta garapena sustatzea 

 Nekazaritza, basogintza eta arrantza eta akuikulturako produktuen sektoreetan ikerketa, garapena eta berrikuntza sustatzeko laguntzen 

deialdia 

Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikadura Politikako 

Sailburuordetza 

 Nekazaritza, elikadura eta basogintzaren sektoreetako prozesuen alorrean berrikuntzak egiteko laguntzen deialdia 

 EAEko nekazaritza, arrantza eta elikadurako sektorearen arlo zientifiko eta teknologikoan eta enpresa-arloan ikertzaile eta teknologoak 

prestatzeko 2018ko laguntzen deialdia 

 European Institute of Innovation and Technology EIT FOOD institutuko Colocation Center Sur (Italia, Espainia eta Israel) zentroko 

Berrikuntzaren eta Ekintzailetzaren HUBen egoitzarako Bilbo aukeratzea  

R.2.4 jarduera-esparrua. Osasun-ikerketa 

 Bioaraba Osasun Ikerketako Institutua sortzeko hitzarmena; horretan biltzen da Arabako Erakunde Sanitario Integratuaren esparruan egiten 

den ikerkuntza publiko guztia 

Administrazio eta Finantzaketa 

Sanitarioko Sailburuordetza 

 16 garapen teknologiko eta IKT arloko 16 garapen, zorro teknologikoan. Gaur egun, 13 patente-familia aktibo dago, 3 marka-erregistratze, 

know how industria-sekretu gisa babestutako 3 asmakuntza, eta jabetza intelektualaren eskubideek babestutako 13 garapen. Zorro 

teknologikoko garapenen % 59 ustiatzen ari dira 

 Gaixotasun neurodegeneratiboak ikertzeko proiektuetarako BIOEF Berrikuntza, Ikerketa eta Osasuna Euskal Fundazioaren laguntzen deialdia 

onestea 

 Osasunari buruzko ikerkuntza- eta garapen-proiektuetarako laguntzen deialdia 

R.2.5 jarduera-esparrua. Ikerketa eta berrikuntza publikoa 

 Belaunaldi berriko banda zabaleko sareak Euskal Autonomia Erkidegoko biztanleguneetan zabaltzeko laguntzen deialdia 

Erakunde Harremanetarako 

Sailburuordetza 

 Gobernu Kontseiluak “Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren zehapen-prozedurak elektronikoki izapidetzeko” jarraibidea 

onestea 

 EAEko Administrazioen arteko Elkarreragingarritasuneko eta Segurtasuneko Nodoa abian jartzea. Administrazio guztiak lotzen dituen 

plataforma da, EAEko sektore publikoko administrazioen eta erakundeen artean datuak trukatzeko 

 Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 2020 Plan Estrategikoa egitea 

R.2.6 jarduera-esparrua. Berrikuntzako Funts Estrategikoa 

 Eusko Jaurlaritzaren eta Espainiako Gobernuaren arteko akordioa Espainia etorkizunean ERIC Europako partzuergoan sartzeko baldintzei 

buruz. Helburua Europako Espalazio bidezko Neutroien Iturria eraikitzea da, zeina 2025erako amaituta egotea aurreikusten baita.  Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza 
 Basque Cyber Security Testbed for Public Private Partnership, BCST-4P3 sortzeko eta abiarazteko laguntza ematea.  
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R.3 esparru operatiboa. Nazioartekotzea 

R.3.1 jarduera-esparrua. Herri Estrategia 

 Kolonbiarako EAEko lehendakariaren bidaia ofiziala, EAEko 60 enpresa baino gehiagok lagunduta; han bilera bat izan zuen herrialdeko OEIko 

zuzendariarekin, Bakearen gaiez hitz egiteko, eta topaketa bat izan zuen Bakearen Nobel Saridun eta Kolonbiako presidentearekin 

Kanpo Ekintzarako Idazkaritza 

Nagusia 

 Quebec sartzea EAEk eratutako munduko eskualde aitzindariek osatutako Aliantza Estrategikoen Sarean 

 Elkar ulertzeko memorandum bat sinatzea Eusko Jaurlaritzaren eta Iberoamerikako Estatuen Erakundearen arteko lankidetza honako arlo hauetan 

sustatzeko: hezkuntza, zientzia eta berrikuntza, kultura eta giza eskubideen arloko hezkuntza 

 Eskualde Batuen Erakundearen (ORU-Fogar) Batzar Nagusia eta Eskualdeen Mundu Foroa Gasteizen egitea 

 EAE “Vanguard Initiative” Europar eskualdeen elkartera era formalean atxikitzea, industria-hazkundea pizteko 

 Brexitaren jarraipenerako EAEko batzordea eratzea, eta beraren bigarren bilera egitea 

R.3.2 jarduera-esparrua. Atzerriko ekintza 

 Euskal Etxeetarako diru-laguntzen deialdia 

Kanpo Ekintzarako Idazkaritza 

Nagusia 

 Argentinarako misioa: Basque Country Licitaciones plataforma sustatzea: banku aldeaniztunak, Garapenerako Banku Interamerikarraren eta 

Munduko Bankuaren kredituak exekutatzen dituzten unitateak, Herrialdeko Gobernuaren zenbait ministerio eta enpresa publikorenak 

 Kolonbiarako misioa: Lan-gosaria antolatzea, Informazio Teknologien ministroorde Daniel Quintero doktorearekin, Smart Cities esparruarekin 

lotutako EAEko enpresen arrakasta-kasuen berri emateko; bertan 6 enpresa egon ziren 

 Amerikako Estatu Batuetarako misioa, 2017 Learning Tour-erako 

R.3.3 jarduera-esparrua. Sektore anitzeko Atzerriko Ekintza 

 Basque Country 2020 Estrategiaren urteko jarraipen-txostena 
Kanpo Ekintzarako Idazkaritza 

Nagusia 

R.3.4 jarduera-esparrua. Egoitza anitzeko euskal enpresak bultzatzea 

 Londreseko SPRIren bulegoa zabaltzea eta USA Basque Trade and Investment sozietate publikoa sortzea 

Industria Sailburuordetza 
 “Basque Country Licitaciones” plataforma aurkeztea 

 Erakunde- eta enpresa-bidaiak helmuga hauetara: Txina; Londres; Hannover; Kolonbia; Munich; Kanada; Arabiar Emirerriak 
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R.3.5 jarduera-esparrua. ETEak nazioartekotzea 

 Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiekin sinatutako hitzarmena, Basque Consortium-Nazioartekotzeko Euskal Partzuergoaren 

proiektuetarako finantziazioaren oinarriak ezartzeko 

Industria Sailburuordetza  “Global Lehian” programako laguntzen deialdia; horren bidez laguntza eskaintzen da ETEak nazioartekotzeko, banaka zein lankidetzan 

 “Elkartzen” programako laguntzen deialdia; horren bidez laguntza ematen zaie irabazi-asmorik gabeko erakundeei kanpo sustapeneko jarduerak 

egin ditzaten 

R.3.6 jarduera-esparrua. Giza kapitala eta talentua 

 BEINT eta Global Training nazioartekotzeko bekak ematea, nazioarteko enpresa-esperientzia praktikoa bereganatzekoak (ikus E.3.7 ekimena)  Industria Sailburuordetza 

R.4 esparru operatiboa. Industrializazioa 

R.4.1 jarduera-esparrua. ETEeak sustatzeko eta zailtasunak dituzten enpresak berregituratzeko laguntza ematea 

 BASQUE FCR Arrisku Kapitalaren Funtsa sortzea, enpresen kapitalean inbertsioak egiteko (enpresak edozein garapen fasetan egonda ere) eta 

ekintzailetza sustatzeko 

Industria Sailburuordetza 
 Enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa garatzea 

 Zailtasunak dituzten 31 enpresari soluzioa ematen laguntzea; enpresa horiek 5.321 pertsonari enplegua ematen diete. Beste 16 kasutan soluzioa 

emateko prozesuan daude; horiek 2.607 langileri eragiten diete 

 “Luzaro” Establecimiento Financiero de Crédito SAri abal bat ematea 

R.4.2 jarduera-esparrua. Inbertsioak egiteko laguntza 

 “Gauzatu Industria” programaren deialdia; programaren bidez laguntza itzulgarri batzuk ematen dira, oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak 

diren enpresa txiki eta ertainak sortu eta garatzeko 

Industria Sailburuordetza 
 Renove Makineria programaren deialdia, industria-makineria berrian inbertsioak egitea sustatzeko 

 Inbertsioak erakartzeko proiektuak: 84 proiektu kudeatzen, 19 inbertsio berri, eta 441 enplegu berri 
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R.4.3 jarduera-esparrua. Industria-proiektu estrategikoak bultzatzea 

 Euskal Autonomia Erkidegoko kluster-erakundeei laguntzeko deialdia 

Industria Sailburuordetza 

 Ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako eta energia-efizientziako eta energia garbietako neurrietan inbertitzeko zein zientziaren eta 

teknologiaren arloko inbertsiorako finantzazio-laguntza emateko InnoBermea programa plazaratzea  

 Arrisku-kapitala, lagundutako proiektu estrategikoak: 2.- Egindako finantzazioa: 4.500.000 euro Mantendutako lanpostuak: 1.176 

 Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentroa eta Fabrikazio Eoliko Aurreratuko Zentroa abiaraztea 

 “Renove Industrialdeak” programa abiaraztea 

 Ezkerraldeko Parke Teknologikoaren proiektua plazaratzea 

 BIND 4.0 programaren bigarren edizioan, 27 startup enpresak 40 proiektu garatuko dituzte, guztira, 2018ko urtarriletik aurrera (aurreko edizioan 

baino % 150 gehiago) 

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza 

R.4.4 jarduera-esparrua. Energia-politika lehiakor eta jasangarria 

 Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoari buruzko lege-proiektua izapidetzea 

Industria Sailburuordetza 

 Efizientzia Energetikorako eta Energia Berriztagarrietarako laguntzen deialdia, Industriarako, hirugarren sektorerako, Administrazio Publikorako eta 

EAEko instalazio eta eraikin publikoetarako 

 Garraio eta mugikortasun efizienteetan inbertitzeko laguntzen deialdia 

 Elektrizitatea sortzeko energia berriztagarrien instalazioak, biomasaren energia-aprobetxamendurako instalazioak eta geotermiaren 

aprobetxamendurako instalazioak sustatzeko inbertsioetarako laguntzen 2017ko deialdia  

R.4.5 jarduera-esparrua. Nekazaritzako elikagaien industria garatzea 

 Euskadiko Gastronomiaren eta Elikaduraren Plan Estrategikoa (2017-2020) egitea 

Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura 

Politikako Sailburuordetza 

 Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzak (Lehiatu Berria-ren 

barruan) 

 Nekazaritzako produktuen eta elikagaien kalitate-araubideetarako laguntzen deialdia 

 2015-2020ko Euskadiko Landa Garapenerako Programan barne jasota dauden Euskal Autonomia Erkidegoko ekoizpena elkarrekin merkaturatzen 

duten nekazarien eta baso-ekoizleen elkarteentzako laguntzen deialdia. 

 Ekoizleek nekazaritza sektoreko jardueretarako kapital zirkulatzailearen finantzaketa lortu ahal izateko “Sendotu Abere” programaren deialdia  
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