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HERRI-HELBURU HANDIA, 2020-RAKO

XI. Legegintzaldiaren (2017-2020) Gobernu programak, Gobernu Kontseiluaren 2017ko otsailaren 21eko Erabakiz onetsitakoak, lau oinarri ditu, horietako bat

“enplegua, suspertzea eta jasangarritasuna” delarik. Oinarri horren jarduera-ardatzetako bat ENPLEGU GEHIAGO ETA HOBEA sortzea da, Enpleguaren eta

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

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

zeinak 8.800 milioi euroko guztizko aurreikuspena duen 2017-2020 aldirako, eta baita bi jarduera-ardatz nagusi ere: Enpleguaren ardatza, 1.175 milioi euroko

aurrekontua duena, eta suspertze ekonomikoaren ardatza, 5.225 milioi euroko aurrekontua duena. Halaber, 2.400 milioi euro abaletan erabiltzea aurreikusten da.

Enplegua sortzeko helburu nagusi horren barruan, garrantzitsutzat jotzen da, aldi berean, kualitatiboagoak diren zenbait helburu espezifikotan aurrera egitea;

adibidez, pertsona guztiei enpleguan sartzeko aukera berdinak ematean eta, bereziki, gazte enpleguaren sustapenean, enpleguaren kalitatea berreskuratzean; eta

baita Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzua konfiguratzean ere, honek pertsonei zein enpresei zerbitzuak eta aukerak eskaini diezaien.

Datu kuantitatiboei dagokienez, bete beharreko helburu estrategikoak, Gobernu-programan 1. eta 2. herriaren helburu gisa barneratu direnak, bitan zehaztu dira:

alde batetik, 2020an, langabezia % 10etik behera murriztea; eta, bestetik, 2017-2020 aldian, 20.000 gazteri lan aukera bat eskaintzea.

HERRIAREN HELBURU NAGUSI BAT

ENPLEGU GEHIAGO ETA HOBEA sortzea

Herriaren 1. helburua

Langabezia murriztu 

% 10ren azpitik

Herriaren 2. helburua

20.000 gaztek 

lan-aukera bat edukitzea
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1.1 ESPARRU-PROGRAMA, EUSKADI 2020 PLANGINTZA ESTRATEGIKOAREN ERREFERENTZIA GISA

XI. legegintzaldiko Gobernuaren ekintza 15 plan estrategikoren bitartez artikulatzen da, eta plan horiek Lehendakariak zehaztutako eta «Europa 2020

Estrategia»rekin lerrokatuta dauden helburuei erantzuten diete. Planifikazio honen helburua Euskadin giza-garapena, hazkuntza ekonomikoa eta hazkuntza

adimentsua sustatzea da. Aldi berean, plan estrategikoak Nazio Batuen Garapen Jasangarriko Helburuekin lerrokatuta daude (bost «P»ak): People; Prosperity;

Peace; Planet eta Partnership.

2017-2020 Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru-programak bat egiten du legealdi honetarako Gobernuak onartutako plan estrategikoen

programarekin; izan ere, inguratze-jarduera gisa adierazten da, eta baita, hurrengo urteetarako, enpleguan eta ekonomia-jarduera orokorrean dauden politika

publikoen esparru gisa ere.

EUSKADI 2020 PLANGINTZA ESTRATEGIKOA
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Esparru Programa honek izaera bateratzailea dauka eta Herri estrategia gisa sortu zen. Geroago, 5 plan estrategikoen bitartez garatu eta zehaztuko da:

 2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoa

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (2020)

 “Euskadi Basque Country” 2020

Nazioartekotzerako Estrategia

 Industralizazio Plana

 Inbertsio Publikorako Programa

Plan hauei esker, Enpleguaren Euskal Estrategia

2020n ezarritako norabide askotako garapen

operatiboan aurrera egin daiteke. Estrategia hori

herrialdeko eragile sozialekin adostasunean

sortutakoa da; betiere, gehigarriak diren beste ildo

batzuetan lan egiten jarraitzeko beharra ahaztu

gabe, hala nola gure hezkuntza formaleko sistema

etengabe hobetzean (derrigorrezko hezkuntza,

lanbide heziketa eta unibertsitate-sistema), horiei

esker lortuko baita Enpleguaren Euskal Estrategia

2020ren ikuspegi globaletik eratorritako erronkei

aurre egiten jarraitzea.

5 plan hauek 2 jarduera ardatz nagusitan

egituratuta daude: hazkundea eta enplegua

berreskuratzea, Enplegu Plan Estrategikoaren

bidez; eta suspertze ekonomikoa, 4i Estrategiaren

bidez (Inbertsioa, Berrikuntza, Nazioartekotzea eta

Industrializazioa).

1.2) JARDUERA ARDATZAK: ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA
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1.3 BALIABIDE EKONOMIKOAK

Esparru-programak 8.800 M €-ko aurrekontua du 2017-2020 aldirako, banaketa honekin:

Zenbatekoa

I. Enpleguaren Ardatza (*) 1.175 M €

II. Suspertze Ekonomikoaren Ardatza (abalik gabe) 5.225 M €

Aurrekontu-baliabideak, guztira (I+II) 6.400 M €

Abalak 2.400 M €

Baliabideak, guztira 8.800 M €

(*) Ez dira barneratu esparru operatibo hauei lotutako baliabide ekonomikoak: E.7-

Enplegu publikoa, E.8- Enpleguaren kalitatearen hobekuntza eta E.9- Euskal enplegu

sistemaren hobekuntza. Izan ere, esparru operatibo horiek ez daukate zuzeneko

aurrekontu-edukirik edota barneko kosturik.
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1. ARDATZA. ENPLEGUA

E.1
ETE-AK, GIZARTE 
EKONOMIA ETA TOKIKO 
GARAPENA

E.2 EKINTZAILETZA SUSTATZEA

E.3
GAZTEEN ENPLEGUA 
SUSTATZEA

E.4
ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

E.5
LAN MUNDUAN 
TXERTATZEKO LAGUNTZAK

E.6
RENOVE ERREHABILITAZIO-
PROGRAMAK

2. ARDATZA. SUSPERTZE EKONOMIKOA

S.1 INBERTSIOA

S.2 BERRIKUNTZA

S.3 NAZIOARTEKOTZEA

S.4 INDUSTRIALIZAZIOA

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-PROGRAMA EUSKADI 

2020

2017-2020 AURREIKUSITAKO BALIABIDEEN GUZTIZKOA (milioi euro)

ENPLEGU PLANA 4I ESTRATEGIA

63 M €

86 M €

99 M €

282 M €

298 M €

347 M €

2.610 M €

1.765 M €

125 M €

725 M 

€

AURREKONTUA

1.175 M €

5.225 M €

ABALAK 

2.400 M €

GUZTIRA

8.800 M €

1.175 M € 5.225 M €
2.400 M € 

ABALAK

2.400 M € 

ABALAK
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1.4. 2017-2020 AURREIKUSITAKO INPAKTUA

ENPLEGU GEHIAGO ETA HOBEA sortzeko zehaztutako herriaren helburuez gain, programak euskal ekonomian inpaktu hau izango duela aurreikusten da:

laguntzei esker sortutako 58.000 lanpostu, lagundutako 6.000 enpresa berri, diruz lagundutako 100 ikerketa-proiektu estrategiko berri, lagundutako 1.200 ETE

kanpoko merkatuetara sartzen eta lagundutako 4.100 berrikuntza-proiektu.

► 58.000 lanpostu sortu dira laguntzei esker (*)

► 6.000 enpresa berriri laguntza eman zaie

► 100 ikerketa-proiektu estrategiko berri finantzatu dira

► 1.200 ETEeri laguntza, kanpoko merkatuetara sartzen

► 1.100 ETEeri laguntza, batez ere industria-sektorekoak, berritzeko eta hedatzeko proiektuetan

► 4.100 berrikuntza-proiekturi laguntza, ETEetan.

* Hasierako aurreikuspena laguntzei esker sortutako 45.000 lanpostukoa zen. Hasierako aurreikuspen horri 13.000 lanpostu gehitu zaizkio, Administrazio Orokorrerako, Osakidetzarako, Hezkuntzarako 

eta Ertzaintzarako antolatutako Lan Eskaintza Publikoetan barne hartutako lanpostuen ondorioz.
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Lagundutako 4.100 berrikuntza-

proiektu ETEtan.

6.000 lagundutako enpresa berri

Laguntzei esker sortutako 58.000
lanpostu (*)

12.000 lanpostu sortu dira, enpresa berrien sorrerari esker

15.000 lanpostu sortu dira, etxebizitzen eta ekipamendu publikoen errehabilitaziorako laguntza publikoari lotuta

18.000 pertsona kontratatu dira, kontratazioa sustatzeko laguntzen bidez

13.000 lanpostu Lan Eskaintza Publikoetan (txanda irekia).

5.000 mikroenpresa eta autonomo berri

1.000 enpresa berritzaile berri

Diruz lagundutako 100 ikerketa-

proiektu estrategiko berri
100 I+G estrategia-proiektu, enpresa lidergotik eta euskal gaitasun zientifiko-teknologikoak erabiliz sortutakoak

1.200 ETEeri laguntza, kanpoko 

merkatuetara sartzen

200 ETEeri laguntza, nazioartekotze planen elaborazioan

Lagundutako 1.000 ETE nazioartekotzerako proiektuak abian jartzeko ekintzetan.

Lagundutako 1.100 ETE, batez ere 

industria-sektorekoak, berritzeko eta 

hedatzeko proiektuetan

1.000 ETE, teknologia-berritzeko eta haien ekoizpen-prozesuak hobetzeko proiektuekin

70 ETE hazteko eta hedatzeko proiektuekin.

30 ETEeri laguntza, zailtasunei aurre egin diezaieten

600 ETE kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta lehiakortasun proiektuekin.

3.500 ETE I+G proiektuekin eta produktu berriak garatzeko proiektuekin

Helburu orokor horiek honela sailkatzen dira:

* Hasierako aurreikuspena laguntzei esker sortutako 45.000 lanpostukoa zen. Hasierako aurreikuspen horri 13.000 lanpostu gehitu zaizkio, Administrazio Orokorrerako, Osakidetzarako, Hezkuntzarako 

eta Ertzaintzarako antolatutako Lan Eskaintza Publikoetan barne hartutako lanpostuen ondorioz.
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 3.000 pertsona gazte beraien titulazioarekin lotutako lanpostuetarako kontratatuak, lehen lan-aukera emanda (Lehen 

Aukera).

 5.000 gazte hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizio esperientzia praktikoarekin.

 3.500 ekintzaile gazte berri. 

 2.500 gazte Tokiko eta Eskualdeko Enplegu Planen bidez kontratatuak.

 3.200 gazte euskal administrazio publikoko pertsona erretiratuen lanpostuak betetzeko.

 400 gazte sektore pribatuko txanda-kontratuen onuradun.

 200 gazteren itzulerarako laguntzak, atzerrian esperientzia eta prestakuntza eskuratu eta gero

 1.800 gazte enpresetan esperientzia praktikoa hartzeko beken onuradun.

 400 gazte aukera-esparru espezifikoetan sartu eta profesionalki garatzeko laguntza-programen onuradun.

20.000
gaztek 

lan-aukera 

bat 

edukitzea

Gazte enpleguari dagokionez, helburua 20.000 gazteri lan aukera bat eskaintzea da:
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JARRAIPENERAKO METODOLOGIA2.
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2.1 JARRAIPEN- ETA EBALUAZIO-PROZESUAREN IKUSPEGI OROKORRA

Amaierako kontu 
ematearen 

aurrerapena 
(2020ko azken 

hiruhilekoa)

Barne-jarraipena eta 
exekuzioaren urteko 

kontu emate partzialak
(Urtekoa -bigarren 

hiruhilekoa-) 

Gobernu Kontseiluak 
Enplegurako eta 

Suspertze 
Ekonomikorako 

Esparru-programa 
2017-2020 onartzea 
(2017ko martxoa)

2017-2020 Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru-programaren jarraipena eta ebaluazioa honela ulertzen da: jardueren, urteko kontu emateen

eta azken kontu emate baten etengabeko barne-monitorizazio gisa.
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2.2 JARRAIPENERAKO METODOLOGIA

Aurrera eramandako lanen jarraipena eta kontrola Programaren 2 ekintza ardatzetan inplikaturiko Sailburuordetzei zuzenean informazioa eskatuz egin

da; ekimenen egoera, inpaktu-emaitzak eta aurrekontu-exekuzioa alderatzeko helburuarekin.

Halaber, 2017an sortutako 2017-2020 Enplegua eta Suspertze Ekonomikorako Esparru-programaren Jarraipenerako Batzordearen jarduera mantendu

da. Batzorde hau Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiak koordinatzen du, zeinaren barruan 4 Sailetako 9 Sailburuordetza dauden, Lehendakaritza bera ere

barne dagoelarik. Batzordeak 2018ko azaroan ohiko bilera egin zuen.

ESPARRU PROGRAMAREN EXEKUZIOAN ETA JARRAIPENEAN LAN EGITEN DUTEN GOBERNU-EREMUAK

SAILBURUORDETZA
JARRAIPENERAK

O BATZORDEA

JARDUEREI 

BURUZKO 

INFORMAZIOA

SAILA

Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia X X
Lehendakaritza

Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia X

Erakunde Harremanetarako Sailburuordetza X
Gobernantza Publikoa eta Autogobernua

Funtzio Publikoaren Sailburuordetza X X

Teknologia, Berrikuntza eta Lehiakortasun Sailburuordetza X X

Garapen Ekonomikoa eta Azpiegiturak
Industria Sailburuordetza X X

Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako Sailburuordetza X X

Azpiegitura eta Garraio Sailburuordetza X

Enplegu eta Gazteria Sailburuordetza X X Enplegua eta Gizarte Politikak

Ingurumen Sailburuordetza X Ingurumena, Lurralde Plangintza eta 

EtxebizitzaEtxebizitza Sailburuordetza X

Ekonomia, Finantzak eta Aurrekontu Sailburuordetza X X Ogasuna eta Ekonomia

Administrazio eta Zerbitzuen Sailburuordetza X

HezkuntzaUnibertsitate 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 Segurantzako Sailburuordetza X X Lana eta justizia
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AURREKONTU-EXEKUZIOA ETA 2018AN LORTUTAKO 

INPAKTU-EMAITZAK
3.
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3.1 2018AN LORTUTAKO EMAITZEN IKUSPEGI OROKORRA 

HELBURUA: ENPLEGU 

GEHIAGO ETA HOBEA

TEak eta tokiko garapenaE

restakuntza

azte EnpleguaG

P

E an-munduan txertatzea

1. ARDATZA. ENPLEGUA

Enplegu Plana

2. ARDATZA. SUSPERTZE EKONOMIKOA

4I Estrategia305 M €

18 M €

19 M €

42 M €

65 M €

79 M €

GUZTIRA 2.140 M € (% 98)

kintzailetza

enove

82 M €

nbertsioa

errikuntza

azioartekotzea

E

L

R

I

B

N

ENPLEGUA 305 M €

+

SUSPERTZEA 1.835 M €      

Aurrekontua 1.235

Abalak 600

1.235 M €

INPAKTU-EMAITZAK

18.344 lanpostu sortu dira laguntzei esker

10.259 gazte lanpostu sortu dira laguntzei esker

1.970 lagundutako enpresa berri

32 ikerketa-proiektu estrategiko berri finantzatu dira

349 ETEri lagundu zaie, kanpoko merkatuetara sartzen

875 ETEri lagundu zaie, berritzeko eta hedatzeko proiektuetan

1.635 berrikuntza-proiekturi lagundu zaie, ETEtan.

40 azpiegitura-proiektu estrategiko exekuzioan

ndustrializazioaI

balakA

10.259 gazte lan-aukerarekin 

2018an

% 10,3ko langabezia-tasa 

(2018ko IV. hiruhilekoa)

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru-programa 2017-2020 aurrera eramateko 2018an erabili diren baliabide ekonomikoak 2.140 milioi

eurokoak izan dira, honela banatuta:

600 M €

24 M €

430 M €

605 M €

176 M €
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3.2 2018AN EXEKUTATUTAKO BALIABIDE EKONOMIKOEN IKUSPEGI XEHATUA

2018rako aurreikusitako baliabide ekonomikoei dagokienez, Esparru Programaren aurrekontu-exekuzio maila aurreikusitako aurrekontuaren % 98koa

izan da. Ardatzen arabera, Enplegu Planak % 103ko aurrekontu-exekuzioa izan du, eta Suspertze Ekonomikorako Planek, guztira, % 96ko exekuzioa izan dute.

2017an eta 2018an exekutatutako baliabide ekonomikoak modu metatuan kontutan hartuz, aurrekontu-exekuzioaren aurrerapen-maila 2017-2020 aldirako

aurreikusitako aurrekontu globalaren % 48koa izan da.

2017-2020 

aurreikusitako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2017 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2018 

aurreikusitako 

baliabide 

ekonomikoak (M 

€)

2018 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomikoak (M 

€)

2017-2018 aldian 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomiko 

metatuak

2018ko exekuzio-

maila 2018rako 

aurreikuspenaren 

arabera (%)

2017-2020 

aldirako 

exekuzio-maila 

metatua, 2017-

2018 aldirako 

aurreikuspen 

orokorraren 

arabera (%)

I. Enplegu Plana (*) 1.175 M € 269 M € 297 M € 305 M € 574 M € % 103 % 49

II. Suspertze 

Ekonomikorako Planak
5.225 M € 1.215 M € 1.291 M € 1.235 M € 2.450 M € % 96 % 47

Aurrekontu-baliabideak 

guztira (I+II)
6.400 M € 1.484 M € 1.588 M € 1.540 M € 3.024 M € % 97 % 47

Abalak (**) 2.400 M € 600 M € 600 M € 600 M € 1.200 M € % 100 % 50

Baliabideak Guztira 8.800 M € 2.084 M € 2.188 M € 2.140 M € 4.224 M € % 98 % 48

(*) Ez dira barneratu esparru operatibo hauei lotutako baliabide ekonomikoak: E.7- Enplegu publikoa, E.8- Enpleguaren kalitatearen hobekuntza eta E.9- Euskal enplegu sistemaren hobekuntza. Izan ere,

esparru operatibo horiek ez daukate zuzeneko aurrekontu-edukirik edota barneko kosturik.

Enpresak, profesional autonomoak eta ETEak berriro finantzatzeko aurreikuspena, Euskal Autonomia Erkidegoaren aurrekontuei buruzko abenduaren 22ko 5/2017 Legearen 9,2, artikuluan dagoena.



18

1. ARDATZA. ENPLEGUA

E.1
ETE-AK, GIZARTE 
EKONOMIA ETA TOKIKO 
GARAPENA

E.2 EKINTZAILETZA SUSTATZEA

E.3
GAZTEEN ENPLEGUA 
SUSTATZEA

E.4
ENPLEGURAKO 
PRESTAKUNTZA

E.5
LAN MUNDUAN 
TXERTATZEKO LAGUNTZAK

E.6
RENOVE ERREHABILITAZIO-
PROGRAMAK

2. ARDATZA. SUSPERTZE EKONOMIKOA

S.1 INBERTSIOA

S.2 BERRIKUNTZA

S.3 NAZIOARTEKOTZEA

S.4 INDUSTRIALIZAZIOA

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU-PROGRAMA EUSKADI 

2020

2018 EXEKUTATUTAKO BALIABIDEEN GUZTIZKOA (milioi euro)

ENPLEGU PLANA 4I ESTRATEGIA

18 M €

19 M €

42 M €

65 M €

82 M €

79 M €

605 M €

430 M €

24 M €

176 M 

€

AURREKONTUA

305 M €

1.235 M €

ABALAK 

600 M €

GUZTIRA

2.140 M €

305 M € 1.235 M €
600 M € 

ABALAK

600 M € 

ABALAK
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3.3 ENPLEGU PLANAREN AURREKONTU-EXEKUZIOA

Enplegurako Planaren aurrekontu-exekuzioa 2018. urtean zehar 305 M €-koa izan da; hau da, 2018rako aurreikusita zegoen aurrekontuaren % 103. 2017an eta

2018an exekutatutako baliabide ekonomikoak modu metatuan kontutan hartuz, aurrekontu-exekuzioak 2017-2020 aldirako aurreikusitako guztizkoaren %

49 suposatuko luke.

Ekintza-arlo guztiek aurrerapen-maila handia ageri dute 2018ko urteko aurrekontu-exekuzioan. Exekuzio-maila altuena izan duen arloa gazte enpleguaren

sustapena izan da (% 119); lan-munduan txertatzeko pizgarriek (% 108) eta enplegurako prestakuntzak (% 107) jarraituta. Beste arlo guztiek % 90eko edo

gehiagoko aurrekontu-exekuzio maila izan dute.

1. ARDATZA. ENPLEGUA

2017-2020 

aurreikusitako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2017 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2018 

aurreikusitako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2018 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2017-2018 

aldian 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomiko 

metatuak

2018ko 

exekuzio-maila 

2018rako 

aurreikuspenar

en arabera (%)

2017-2020 

aldirako 

exekuzio-maila 

metatua, 2017-

2018 aldirako 

aurreikuspen 

orokorraren 

arabera (%)

E.1. ETE-AK, GIZARTE EKONOMIA 

ETA TOKIKO GARAPENA
63 M € 14 M € 21 M € 18 M € 32 M € % 88 % 51

E.2. EKINTZAILETZA SUSTATZEA 86 M € 19 M € 21 M € 19 M € 38 M € % 90 % 43

E.3. GAZTEEN ENPLEGUA 

SUSTATZEA
99 M € 20 M € 35 M € 42 M € 62 M € % 119 % 62

E.4. ENPLEGURAKO 

PRESTAKUNTZA
282 M € 55 M € 61 M € 65 M € 120 M € % 107 % 43

E.5. LAN MUNDUAN TXERTATZEKO 

LAGUNTZAK
298 M € 78 M € 76 M € 82 M € 160 M € % 108 % 54

E.6. RENOVE ERREHABILITAZIO-

PROGRAMAK
347 M € 83 M € 83 M € 79 M € 162 M € % 95 % 47

GUZTIRA 1.175 M € 269 M € 297 M € 305 M € 574 M € % 103 % 49

(*) 2017-2020 aldirako aurreikusitako aurrekontuak ez du barne hartzen 2017rako 1,2 milioi euro gehigarriko aurrekontu-aldaketa, 2017ko ekaineko aurrekontu-eztabaidan zuzenketa bidez onartu

zena, koherentzia mantendu nahi baita 2017-2020 Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programan aurreikusitako zifrekin.
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3.4 4I ESTRATEGIAREN AURREKONTU-EXEKUZIOA (ABALIK GABE) 

4I Estrategiari dagokionez, programen aurrekontu-exekuzio globala 1.235 M €-koa izan da; hau da, 2018rako aurreikusitako aurrekontuaren % 96.

Berrikuntza Planak izan du exekuziorik altuena (% 100), Industrializazio Planak jarraituta (% 98). Nazioartekotze Planak exekuziorik baxuena izan du, aurreikusitako

aurrekontuaren %79koa, hain zuzen ere.

2017an eta 2018an exekutatutako baliabide ekonomikoak modu metatuan kontutan hartuz, aurrekontu-exekuzioak 2.450 M € suposatuko luke; hau da,

2017-2020 aldirako aurreikusitako guztizkoaren % 47.

2. ARDATZA. SUSPERTZE 

EKONOMIKOA

2017-2020 

aurreikusitako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2017 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2018 

aurreikusitako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2018 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomikoak 

(M €)

2017-2018 

aldian 

exekutatutako 

baliabide 

ekonomiko 

metatuak

2018ko 

exekuzio-maila 

2018rako 

aurreikuspenar

en arabera (%)

2017-2020 

aldirako 

exekuzio-maila 

metatua, 2017-

2018 aldirako 

aurreikuspen 

orokorraren 

arabera (%)

S.1 INBERTSIOA 2.610 M € 613 M € 650 M € 605 M € 1.218 M € % 93 % 47

S.2 BERRIKUNTZA 1.765 M € 418 M € 430 M € 430 M € 848 M € % 100 % 48

S.3 NAZIOARTEKOTZEA 125 M € 28 M € 31 M € 24 M € 52 M € % 79 % 42

S.4 INDUSTRIALIZAZIOA 725 M € 156 M € 180 M € 176 M € 332 M € % 98 % 46

GUZTIRA 5.225 M € 1.215 M € 1.291 M € 1.235 M € 2.450 M € % 96 % 47
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3.5 2018KO INPAKTU-EMAITZEN IKUSPEGI OROKORRA
1.

 A
R

D
A

T
Z

A
, 

E
N

P
L

E
G

U
A

 

ADIERAZLEAK

2017-2020 

aurreikusitako 

inpaktua

2017ko emaitza 

errealak

2018ko emaitza 

errealak

2017-2018 

aldirako emaitza 

metatuak 

2017-2020 

aldirako 

helburuak 

lortzeko 

aurrerapen-maila 

(%)

Lagundutako lanpostuen guztizkoa 58.000 (*) 15.799 18.344 34.143 % 59

Gazte enpleguak (lan aukerak) 20.000 6.856 10.259 17.115 % 86

Lagundutako enpresa berriak 6.000 1.557 1.970 3.527 % 59

Diruz lagundutako ikerketa-proiektu estrategiko 

berriak
100 35 32 67 % 67

Lagundutako ETEak kanpoko merkatuetara 

sartzeko
1.200 245 349 594 % 50

Lagundutako ETEak, batez ere industria-

sektorekoak, berritzeko eta hedatzeko proiektuetan
1.100 431 875 1.306 % 119

Lagundutako  berrikuntza-proiektuak ETEtan. 4.100 1.294 1.635 2.929 % 71

Azpiegituretan inbertitzeko proiektu estrategikoak 

(prestakuntzan, exekuzioan edo amaituta)
40 34 40 40 % 100

2.
 A

R
D

A
T

Z
A

, S
U

S
P

E
R

T
Z

E
 

E
K

O
N

O
M

IK
O

A

* Hasierako aurreikuspena laguntzei esker sortutako 45.000 lanpostukoa zen. Hasierako aurreikuspen horri 13.000 lanpostu gehitu zaizkio, Administrazio Orokorrerako, Osakidetzarako, Hezkuntzarako 

eta Ertzaintzarako antolatutako Lan Eskaintza Publikoetan barne hartutako lanpostuen ondorioz.

2018an Esparru Programak izandako inpaktu-emaitza nagusiak honako hauek dira: 18.344 enpleguren sustapenean, 10.259 gazterentzako lan-aukeretan,

32 ikerketa-proiekturen finantzazioan, 349 ETE kanpoko merkatuetara sartzen laguntzean, 875 ETE berritzeko eta hedatzeko proiektuen garapenean

laguntzean eta 1.635 ETE berrikuntza proiektuen garapenean laguntzean. Halaber, 40 azpiegitura-proiektu estrategiko prestakuntzan, exekuzioan edo amaituta

daude.

2017an eta 2018an zehar lortutako metatutako emaitzak, bai Enpleguaren ardatzean eta bai Suspertze Ekonomikoaren ardatzean, onak izan dira. Emaitzak

lortzeko erritmoa mantenduz gero, 2017-2020 aldirako aurreikusitako inpaktu-helburuak beteko eta gaindituko lirateke.
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3.6 ENPLEGUAREN ARDATZAREN 2018KO INPAKTU-EMAITZEN IKUSPEGI XEHATUTA

2017-2020 

ALDIRAKO 

KONPROMISO 

PUBLIKOAK

Adierazleak

Aurreikusitako 

helburuak 

2017-2020

2017ko emaitza 

errealak

2018ko emaitza 

errealak

2017-2018 

aldirako emaitza 

metatuak 

2017-2020 

aldirako 

helburuak 

lortzeko 

aurrerapen-maila 

(%)

1

Laguntzei 

esker 

sortutako 

58.000

lanpostu*

1.1
Enpresa berriak sortzeari esker 

sortutako lanpostuen kopurua
12.000 3.713 3.904 7.617 % 63

1.2

Etxebizitzen eta ekipamendu 

publikoen errehabilitaziorako 

laguntza publikoekin lotutako 

lanpostuen kopurua

15.000 3.214 3.754 6.968 % 46

1.3
Kontratazioa sustatzeko laguntzen 

bidez sortutako lanpostuen kopurua
18.000 4.651 6.324 10.975 % 61

1.4
Lan Eskaintza Publikoetako 

lanpostu kopurua (txanda irekia).
13.000 4.221 4.362 8.583 % 66

Laguntza bidez sortutako lanpostuak 

guztira
58.000 15.799 18.344 34.143 % 59

2

6.000

lagundutako 

enpresa 

berri

2.1
Mikro-ekintzailetza eta autonomo 

berrien kopurua
5.000 1.278 1.658 2.936 % 59

2.2 Enpresa berritzaile berrien kopurua 1.000 279 312 591 % 59

Lagundutako enpresa berrien kopurua 6.000 1.557 1.970 3.527 % 59

* Hasierako aurreikuspena laguntzei esker sortutako 45.000 lanpostukoa zen. Hasierako aurreikuspen horri 13.000 lanpostu gehitu zaizkio, Administrazio Orokorrerako, Osakidetzarako, 

Hezkuntzarako eta Ertzaintzarako antolatutako Lan Eskaintza Publikoetan barne hartutako lanpostuen ondorioz.
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3.7 SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZAREN 2018KO INPAKTU-EMAITZEN IKUSPEGI XEHATUTA

2017-2020 

ALDIRAKO 

KONPROMISO 

PUBLIKOAK

ADIERAZLEAK

2017-2020 

aldirako 

aurreikusitak

o helburuak

2017ko 

emaitza 

errealak

2018ko 

emaitza 

errealak

2017-2018 

aldirako 

emaitza 

metatuak 

2017-2020 

aldirako 

helburuak 

lortzeko 

aurrerapen-

maila (%)

3

Diruz 

lagundutako 100 

ikerketa-proiektu 

estrategiko berri

3.1
Diruz lagundutako ikerketa-proiektu estrategiko berrien 

kopurua
100 35 32 67 % 67

Diruz lagundutako ikerketa-proiektuak guztira 100 35 32 67 % 67

4

Lagundutako 

1.200 ETE 

kanpoko 

merkatuetara 

sartzeko

4.1
Lagundutako ETEen kopurua nazioartekotze planen 

elaborazioan
200 28 24 52 % 26

4.2
Lagundutako ETEen kopurua nazioartekotzerako 

proiektuak abian jartzeko ekintzetan
1.000 217 325 542 % 54

Lagundutako ETEen guztizkoa kanpoko merkatuetara 

sartzeko
1.200 245 349 594 % 50

5

Lagundutako 

1.100 ETE, 

batez ere 

industria-

sektorekoak, 

berritzeko eta 

hedatzeko 

proiektuetan

5.1
Ekoizpen-prozesuen hobekuntzan berrikuntza 

teknologikoko proiektuak dituzten ETEen kopurua
1.000 371 404 775 % 78

5.2
Hazteko eta hedatzeko proiektuak dituzten ETEen 

kopurua
70 51 443 494 % 706

5.3 Zailtasunak dituzten lagundutako ETEn kopurua 30 9 28 37 % 123

Lagundutako ETEen kopurua berritzeko eta hedatzeko 

proiektuetan
1.100 431 875 1.306 % 119

6

Lagundutako 

4.100

berrikuntza-

proiektu ETEtan.

6.1
Kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta lehiakortasun 

proiektuak dituzten ETEen kopurua
600 410 730 1.140 % 190

6.2
I+G proiektuekin eta produktu berriak garatzeko 

proiektuak dituzten ETEen kopurua
3.500 884 905 1.789 % 51

Lagundutako ETEen berrikuntza-proiektuen guztizkoa 4.100 1.294 1.635 2.929 % 71
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3.8 GAZTE ENPLEGUAREN 2018KO INPAKTU-EMAITZEN IKUSPEGI XEHATUTA

Gazteen enpleguaren ikuspuntutik, 2018an zehar, 10.259 gazteri lan aukera bat eskaini zaie hainbat programaren bidez, besteak beste, beraien titulazioarekin

lotutako lanpostuetarako enpresen aldetiko kontratazioa, ekintzailetza gaztea, hezkuntza-arlotik lan-mundura igarotzeko lehenengo esperientzia, nazioarteko

esparruan esperientzia praktikoa lortzeko bekak eta langileen berrikuntza Lan Eskaintza Publikoen eta txanda-kontratuen bidez. Emaitza hauek, 2017an

lortutakoekin batera, % 86ko ekarpena egiten diete 2017-2020 aldi osorako aurreikusitako helburuei; beraz, interpretazio positiboa eginez, emaitzek erritmo

horretan jarraituz gero, 2017-2020 aldirako aurreikusitako helburuak bete eta gainditu egingo liratekeela estima daiteke.

Inpaktu-adierazleak

Aurreikusitako 

inpaktua 

2017-2020

Emaitzak 

2017/12/31 datan

2018/12/31ko 

emaitzak

2017-2018 aldirako 

emaitza metatua

2017-2020 aldirako 

helburuak lortzeko 

aurrerapen-maila 

(%)

Lehen Aukera programaren bidez kontratatutako 

gazteen kopurua
3.000 498 309 807 % 27

Hezkuntza-mundutik lan-mundurako trantsizio-

programan parte hartu duten gazteen kopurua
5.000 2.166 4.938 7.104 % 142

Gazte ekintzaileen kopurua 3.500 847 1.050 1.897 % 54

Tokiko eta Eskualdeko Enplegu Planen bidez 

kontratatutako gazteen kopurua
2.500 834 1.088 1.922 % 77

Lan Eskaintza Publikoetan barne hartutako gazteei 

zuzendutako lanpostuen kopurua
3.200 1.868 2.045 3.913 % 122

Txanda-kontratuen onuradun izan diren gazteen 

kopurua
400 31 47 78 % 20

Gazteen itzulerarako programan parte hartu duten 

gazteen kopurua
200

Hasiera 

2018an
6 6 % 3

Prestakuntzarako eta enplegurako beketan parte hartu 

duten gazteen kopurua
1.800 612 743 1.355 % 75

Sektore espezifikoei zuzendutako laguntza-programen 

onuradun izan diren gazteen kopurua
400

Hasiera 

2018an
33 33 % 8

Lan-aukera bat izan duten gazteak guztira 20.000 6.856 10.259 17.115 % 86
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GARATUTAKO JARDUERA NAGUSIAK4.
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4.1 ENPLEGUAREN ARDATZEAN GARATUTAKO JARDUERA NAGUSIAK:

2 KUALIFIKAZIO BAXUA DUTEN GAZTEEN GIZARTERATZEA ETA LANERATZEA AKTIBATZERA ZUZENDUTAKO PRESTAKUNTZA-EKINTZAK

Kualifikazio baxua duten langabetu gazteen gizarteratzea eta laneratzea aktibatzera zuzendutako prestakuntza-ekintzen programa berria diseinatzea.

Laguntza horien hartzaileak hauek dira: 16 eta 25 urte bitarteko gazteak, DBH egin ez dutenak eta, arrazoi ezberdinak direla eta, oinarrizko gaitasun

faltagatik enplegurako prestakuntzarekin jarraitzeko aukerarik ez dutenak. Helburua, beraz, zera da: oinarrizko gaitasun sozio-pertsonaletan eta tekniko-

profesionaletan prestakuntza ibilbideak sortuko dituzten prestakuntza-proiektuak sustatzea, horiei esker kualifikazio baxua duten gazteen gizarteratzea eta

laneratzea eta haien garapen pertsonala erraztuko baita; eta baita 2. mailako ziurtagirietarako sarbidea ere. Prestakuntza-ibilbideek 1.850 orduko iraupena

dute, lan-zentroko prestakuntza barne hartuz.

Programaren lehenengo deialdia azaroan argitaratu da, 13 prestakuntza ibilbide laguntzeko asmoarekin, honako gai hauetan: zura eta zurgintza,

elektrizitatea, mekanizazioa, iturgintza, sukaldaritza eta merkataritza. Batez bestez, 15 gaztek parte hartuko dute ibilbide bakoitzean. Jardun hauek 2019an

jarriko dira martxan.

2018RAKO LAN ESKAINTZA PUBLIKOA ONARTZEA

Gobernu Kontseiluak euskal administrazio osorako 2018ko Lan Eskaintza Publikoa onartu zuen 2018ko abenduaren 18an; osasunaren, hezkuntzaren,

segurtasunaren eta administrazio orokorraren arloetan; 4.402 lanpostu eskainiz, 4.362 txanda librekoak eta 40 barne-igoerakoak. Lanpostu horiek 2019an

eta 2020an zehar beteko dira hainbat deialdiren bidez. Hezkuntzarako 2.408 lanpostu esleituko dira, osasunarentzako 1.083, segurtasunerako 500 eta

administrazio orokorrerako 337. Lan-eskaintza publiko honek Uraren Euskal Agentziarako 65 lanpostu eta EiTBrako 9 lanpostu hartzen ditu barnean.

1

2017-2020 Enplegu Plan Estrategikoa 2017ko azaroaren 28an onartu zen, 1.175 M €-ko aurrekontu globalarekin 2017-2020 aldirako. 2018ko aurrekontu-exekuzioa

305 M €-koa izan da, eta jarduera hauek nabarmendu dira:

3 ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZAK

Enplegagarritasuna hobetzea eta langabetuen kontratazioa sustatzea Enplegua Sustatzeko Tokiko Ekintzen bidez; besteak beste, enplegua sustatzeko
tokiko erakundeek aurrera eramaten dituzten jarduerak (3 eta 6 hilabete arteko kontratuak), tokiko enpresen aldetiko kontrataziorako pizgarriak
(gutxienez, 3 hilabeteko iraupena duten kontratuak), eta oinarri teknologikoa duten edo berritzaileak diren tokiko enpresa pribatuen enpresa-proiektu
estrategikoak garatzea (gutxienez, 6 hilabeteko iraupena duten kontratuak).

2018ko deialdia ekainean argitaratu zen, eta ondorioz, enplegagarritasuna hobetu zen eta guztira 2.288 pertsona kontratatu ziren (% 56 emakume eta

% 44 gizon). Programa honek ekintza positiboko irizpideak barne hartu ditu, kontratatutako pertsona guztien % 40 gutxienez emakumeak izan daitezen

ezarrita.
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5 PRESTAKUNTZA KONTRATATZEKO KONPROMISOAREKIN

Prestakuntza espezifikoa, enplegurako lanbide heziketaren esparruan; behin kontratatzen direnean, enpresetan gauzatuko dituzten prozesuetan eta lanetan

modu espezifikoan prestakuntza duten pertsonak barneratu behar dituzten enpresetara moldatutakoa. Beraz, helburua enpresen behar zehatzei erantzuna

erraztea da, kualifikazio berezia behar duten lanpostuetako profiletan, langile horiek modu eraginkorrean enpresetan sar daitezen. Programa honek,

gutxienez ere, parte-hartzaileen % 50aren kontratazio-konpromisoa ezartzen du; 6 hilabeteko gutxieneko iraunaldiarekin, lanaldia osoa bada, eta iraunaldi

baliokidearekin lanaldia partziala bada.

2018ko deialdia, ekainean argitaratu zena, 50 prestakuntza-ekintzen garapena lagundu du; non 671 pertsonek parte hartu duten (% 44 gizon eta % 61

emakume), lan kontratua egiteko 456 konpromiso/eskaintza izan dutenak (behin behineko datua). Aipatzekoa da emakumeak lehentasunezko kolektibotzat

hartu izan direla; hauek, gutxienez, langabetuen guztizkoan duten proportzio berean parte hartzeko helburuarekin.

4 EKINTZAILEEI ZUZENDUTAKO LAGUNTZA-PROGRAMA (LANBIDE)

Ekintzailetza eta kultura ekintzailea sendotzea, Tokiko Ekintzailetza Proiektuen esparruan, ekintzaile izan daitezkeen pertsonei laguntza emanez haien

negozioen ideia abian jartzeko fasetan zehar. Programa honek 4 laguntza-ildo espezifiko ditu, arlo hauetara zuzenduta daudenak: negozioaren ideia

sortzeko, aztertzeko eta egituratzeko lehenengo fasera; dagoeneko negozioaren ideia finkatuta duten enpresa-negozio berriak abian jartzearen

sustapenera; jarduera hasi ahal izateko beharrezkoak diren aktibo finkoen finantzaketaren bidez proiektuak ezartzera; eta jarduera duela gutxi hasi duten

eta negozioaren gutxieneko errentagarritasuna bermatzeko laguntza behar duten pertsonen enpresak finkatzera.

2018ko deialdiak, urrian argitaratu zenak, 357 ekintzaile lagundu ditu (166 gizon eta 191 emakume) haien negozio ideia garatzen, 205 pertsona (99

gizon eta 106 emakume) negozioa martxan jartzen, 111 pertsona (56 gizon eta 55 emakume) proiektua ezartzen eta 846 pertsona (477 gizon eta 369

emakume) haien negozioa finkatzen. Programa honek ekintza positiboko irizpideak barne hartu ditu, laguntzen zenbatekoa % 15ean areagotuz

eskatzailea emakumea denean.
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4.2 SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZEAN GARATUTAKO JARDUERA NAGUSIAK INDUSTRIALIZAZIOA

:

EZKERRALDEKO BIZKAIKO TEKNOLOGIA PARKEA HEDATZEA

Ezkerraldeko Bizkaiko Teknologia Parkearen hedapena (Ezkerraldea-Meatzaldea) Euskadiko Teknologia Parkeen Sarearen 2017-2020 Plan

Estrategikoaren proiektu nagusietako bat da, eta horretarako aurreikusten den aurrekontua 26 milioi eurokoa da 2018-2020 aldirako. Campus

berria, Abanton dagoena eta apirilean eraikitzen hasi dena, 4.0 Industrian eta fabrikazio aurreratuan espezializatuta egongo da. Bere helburua

Ezkerraldeko eta Meatzaldeko funtsezko eragile izatea da, eskualdearen eta inguruaren enplegua eta ekonomia era aktiboan dinamizatuz. Parke berria

10-15 urte barru guztiz okupatuta egongo dela estimatzen da. Horri esker, balio erantsi handiko 2.000 lanpostu sortuko dira eta 800 milioi euroko fakturazioa

erregistratuko da.

Parke berriaren eraikin nagusiak Euskadiko energiaren sektoreko enpresen nazioarteko lehiakortasuna eta lidergoa bultzatzeko zentro berriaren, “Energy

Intelligence Center”-en, instalazioak hartuko ditu. Zentro hori Bizkaiko Foru Aldundiaren energiaren sektoreko ekimen estrategikotzat hartzen da, eta I+G+b

proiektuak eta ezagutza teknologikoa garatzeko esparru malgu gisa konfiguratu nahi da.

Plangintzarako 2 tresna onartu dira: “Basque Industry 4.0” 2017-2020 Industrializazio Plana, 2017ko uztailaren 18an onartuta, 1.225 milioi euroko

aurrekontuarekin; eta Euskadiko Ekintzailetzarako Instituzioen Arteko Plana 2020, 2017ko ekainaren 27an onartuta, 295 milioi euroko aurrekontuarekin.

2

1

2018-2020 MUGIKORTASUN ELEKTRIKOAREN PLAN INTEGRALA ONARTZEA

2018-2020 Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala, uztailaren 30ean Gobernu kontseiluak onartutakoa, balio-katea osatzen duten eragile publiko eta

pribatuekin modu koordinatuan mugikortasun elektrikoa sustatzeko helburuarekin diseinatu da. Plana bideratzeko 63 ekimen planteatu dira, energia

dibertsifikazioa, sare elektrikoaren kudeaketa adimentsua eta negozio-eredu berriak sortzeko automobilgintzaren sektoreko eraldaketa industriala erraztera

zuzenduta daudenak.

Aurreikusitako aurrekontua 494 milioi eurokoa da, batez ere, hauetan erabiliko dena: garraio publikoaren elektrifikazioan, birkarga-puntu sare baten

sorreran eta partikularrentzako, enpresentzako eta administrazio publikoentzako ibilgailu elektrikoen erosketa sustatzera. Horiek horrela, Planak

2020rako honako egoera hau aurreikusten du: matrikulatutako 4.800 ibilgailu elektriko, potentzia handiko 35 birkarga-puntu Euskadin eta taldekako garraio

elektrikoa erabiltzen duten bidaiarien % 20ko igoera. Halaber, Plana 2030. urtera proiektatzeko konpromisoa gehitu da, bere helburuak eguneratuz eta

ekintza berriak barneratuz.
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EUSKADIKO GASTRONOMIA ETA ELIKADURAREN PLAN ESTRATEGIKOA 2020 MARTXAN JARTZEA

Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa 2020k helburu garbia dauka: Euskadiko elikaduraren eta gastronomiaren urrezko lau

arauak (segurua, osasungarria, berezia eta iraunkorra, sozialki, kulturalki, ekonomikoki eta ingurumenaren aldetik) lantzen jarraitzea,

elikaduraren balio-katearen paradigma edo ikuspuntu berria erabiliz. Hau da, prozesu osoa aintzat hartzea planteatzen du: lehen ekoizpenetik hasita

elikagaien kontsumora arte, eraldaketa, banaketa eta merkaturatzea ahaztu gabe, gastronomiara helduz.

Plana diseinatzeko eta martxan jartzeko, sektoreko eta erakundeetako eragile nagusien parte-hartzea eta inplikazioa ezinbestekoa da. Helburu nagusitzat

hau ezarri da: gastronomiaren elikaduraren balio-kateak euskal BPGd-an duen pisua 4 urtetan % 12raino igotzea; gaur egun, pisu hori % 10,5ekoa da.

Aurreikusitako guztizko aurrekontua 2.457 milioi eurokoa da, zeinetatik 357 milioi Eusko Jaurlaritzak egindako ekarpenak diren.

“BASQUE CYBERSECURITY CENTRE” ZIBERSEGURTASUNERAKO EUSKAL ZENTROA ABIARAZTEA

Zibersegurtasun Euskal Zentroak, SPRI Taldean integratuta dagoenak, Miñanoko Teknologia Parkean dituen instalazioak inauguratu ditu 2018ko uztailean.

Bere helburuak hauek dira: zibersegurtasunarekin lotutako enpresa-sektorea dinamizatzea eta sendotzea, Euskadi zibersegurtasunaren nazioarteko

erreferente gisa ezartzea eta segurtasun informatikoaren kultura sustatzea. 2018an zehar, bere jarduera sendotu du, Europako eskualdeen arteko eta

tokiko lankidetza publiko eta pribatuko ekimenen buru izanik. Halaber, zibersegurtasuna eskatzen eta eskaintzen dutenen arteko topagune gisa

funtzionatzen du; izan ere, “Basque Digital Innovation Hub” zibersegurtasun nodoa bultzatzeko 5 laborategi abiarazi ditu.

Gainera, Zentroak industriaren arloan segurtasun informatikora bideratutako lehen laguntza-programa diseinatu du SPRI Taldearekin batera; IT/OT

(Information Technology/Operational Technology) eremuetarako zibererasoen kontrako babes-sistemen integrazioa eta bateratasuna lantzen duten

proiektuei laguntza emanez, manufakturaren arloko enpresa industrialetan. Lehenengo deialdia 2018ko ekainean argitaratu zen, 600.000 €-ko hasierako

aurrekontuarekin; hardware, software eta aholkularitza edota ingeniaritza zerbitzuetako gastuen eta inbertsioen % 50 finantzatzeko erabiliko zirenak.

Proiektu bakoitzeko aurrekontu-muga 18.000 € izan zen. Guztizko aurrekontua milioi bat eurora handitu zen eskaeren kopuru handiagatik; eta,

guztira, 102 enpresa lagundu ditu. 2,34 milioi euroko inbertsio pribatua mugiarazi duela estimatzen da.

3

4

5

EGOERA OKERRA BIZI DUTEN EUSKADIKO ZONALDEETARAKO TALKA-PLANA ONARTZEA

Egoera okerra bizi duten Euskadiko zonaldeetarako Talka-plana zehaztea eta onartzea. Plan horren helburua Ezkerraldea eta Meatzaldea eta

Oarsoaldeako eskualdeen beharrei berehalako erantzuna ematea da; hauek, Euskadiko beste lurraldearekin alderatuta, egoera ahulagoa baitute.

Planak 64,1 milioi euroko ezohiko inbertsioa aurreikusten du 2018-2019 aldirako, eta bi eskualde horien 17 udalerritarako. Inbertsio horri esker, gune

horietan dagoeneko abian diren beste neurri batzuekin batera, ekimen berriak edota espezifikoak garatuko dira. Plan hau oinarritzat hartuko da

eskualde hauen garapen sozioekonomikorako Erakunde Arteko Plan Estrategikoa egiteko.

Ekimen multzo honen helburua honako gai hauetan laguntzea da: suspertze ekonomikoan, enpleguaren sorreran, garapen sozialean, prestakuntza-mailaren

igoeran, etxebizitza-parkearen kalitatearen hobekuntzan, turismorako eta merkataritzarako kokapen berrien aukeren suspertzea. Kaltetutako udalen eta

gertuko eskualdeen artean sinergiak bilatuz, ikuspuntu integratzailea sustatze aldera. Planak Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien, kaltetutako udalen

udaletxeen eta Eskualdeko Garapen Agentzien babesa dauka.
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4.3 SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZEAN GARATUTAKO JARDUERA NAGUSIAK: BERRIKUNTZA

BASQUE DIGITAL INNOVATION HUB PLATAFORMA AURKEZTEA

Basque Digital Innovation Hub (BDIH) Basque Industry 4.0 Estrategiaren esparruan jaiotako ekimena da, eta bere helburua euskal ETEetan 4.0

teknologiak barneratzea da. Horretarako, BDIH ekimenak ETEen zerbitzura jartzen du azpiegiturak, laborategiak, ekipamenduak, software-a eta fabrikazio

aurreratuaren inguruan berritzaileak diren gaitasun zientifiko-teknikoak dituen konektatutako aktiboen sarea. Plataforma 2018an abiarazi da eta 6 nodo

teknologikotan edo ezagutza eremutan banatu da: robotika kolaboratiboa eta malgua, fabrikazio gehigarria, zibersegurtasuna, datuen analisia,

konektatutako makina adimentsuak eta material berriak. Lehenengo 3 nodoak martxan dira dagoeneko.

3

1

BASQUE RESEARCH AND TECHONOLGY ALLIANCE (BRTA) - EUSKAL PARTZUERGO ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOAREN ESTATUTUAK

ONARTZEA

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Planaren esparruan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Kontseiluak Euskal Partzuergo Zientifiko-

Teknologikoaren, Basque Research and Technology Alliance (BRTA), sorrera bultzatu du. Partzuergo horren estatutuak 2018an onartu ziren. Partzuergoa

2019ko lehenengo hiruhilabetekoan eratuko dela aurreikusten da, SPRI-Enpresa-garapenerako Euskal Agentziaren, 12 Zentro Teknologikoren, Ikerketa

Kooperatiboko 4 Zentroren eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundien atxikimenduari esker.

Hauek izango dira Partzuergoaren funtzio nagusiak: aliantzara atxikitzen diren eragile teknologikoen arteko koordinazioa sustatzea, haien jarduerak

lerrokatzea eta bateratzea, enpresei ezagutza transmititzeko eta ezagutza hori sortzeko baldintzak sendotzea eta, eremu teknologikoan, nazioarteko

proiekzioa izango duen marka propioa proiektatzea. Halaber, Ikerketarako Agenda eta Transferentziarako eta Merkaturako Agenda formulatuko ditu,

partzuergoa osatzen duten eragileen unitateekin batera.

2

BILBOKO ESS ZENTROAREN GAINEKO LANKIDETZA HITZARMENERA ERANSKINA BALIOZKOTZEA

2018ko martxoaren 6ko Gobernu Kontseiluak hitzarmenaren-proposamena onartu zuen, zeinaren bidez eranskina Estatuaren Administrazio Nagusiaren

eta Euskal Herriko Autonomia Erkidegoaren arteko Europako Neutroien Espalazio Iturriaren (ESS – Bilbao European Spallation Source Bilbao)

eraikuntzarako, ekipamendurako eta ustiapenerako lankidetza-hitzarmenera baliozkotzen den.

Fase berri honetan, ESS Bilbao Zentroak Lund-eko (Suedia) neutroien espalazio iturrirako eraikuntzarako adostutako ekarpenei aurre egin behar dienean,

Gobernu Zentralak eta Eusko Jaurlaritzak erakutsi dute instalazio honekin eta Europako ERIC Partzuergoarekin (European Research Infraestructure

Consortium) duten konpromisoa. Horri esker, Espainia Europako partzuergoan bazkide sortzaile eta eskubide osoko kide gisa sartuko da. Bi

administrazioek zehaztu dituzte hartutako akordioak betetzeko beharrezkoak diren ekarpen ekonomikoak: Espainiako Gobernuak 42 milioi euroko ekarpena

egin beharko du eta Eusko Jaurlaritzak 22 milioi euroko ekarpena egin beharko du. Eraikuntza 2025ean bukatzea aurreikusten da.
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AZPIEGITURA ZIENTIFIKO BERRIAK ABIAN JARTZEA

2018an zehar, gastronomiaren, zientzia fisikoen eta osasun-ikerketaren eremuko ikerketarako 3 azpiegitura zientifikoren instalazio berriak inauguratu

dira.

 Biocruces Bizkaia Ikerketarako Institutua, Bizkaiko ikerketa eraikin berrian berregituratuz, eta Gurutzetako, Basurtuko eta Galdakaoko ikerketa-

jarduera bateratuz. Eraikin berri honek 18 milioi euroko inbertsioa izan du, osasun ikerketan eta berrikuntzan puntakoak diren ekipamenduak eta

teknologiak erosteko erabili izan direnak. Horri esker, gaixoen osasunaren alde emaitzak aplikatzea bilatzen duen biomedikuntzako ikerketaren eta

ikerketa traslazionalaren motore gisa kokatu da. 800 ikertzaile inguruk osatzen dute institutua.

 Basque Culinary Center-eko BBC Innovation-ek, Gastronomiaren Sektoreko Zentro Teknologikoak, helburu hauek ditu: gastronomiari eta

sukaldaritzako esperientziari buruz ikertzea eta ezagutza sortzea, enpresetan berrikuntza bultzatzea eta sektorean enpresa berrien sorrera eta

ekintzailetza sustatzea. Zentroak, mundu-mailan ezaugarri hauek dituen lehena denak, 25 pertsonek osatutako taldea dauka; eta Zientzia, Teknologia

eta Berrikuntzaren Euskal Sarean barneratu da. 40 enpresa eta erakunde baino gehiagorekin lan egiten du, estatuko eta nazioarteko beste

erreferentziazko ikerketa zentroekin aliantzan, proiektu publiko eta pribatuen bidez.

 Donostia International Physics Center (DIPC) zentroan kokatutako Atlas superkonputagailua, zentroaren potentzia hiru bider areagotzea lortu

duena. Estatu-mailako 5 superkonputagailu indartsuenetariko bat bilakatu da. 180 ikertzailek baino gehiagok erabiltzen dute tresna berri hau, bai

DIPCrena eta baita Euskadiko edo Ikerbasqueko beste BERC ikerketa zentroena. Horrela, material aurreratuek hainbat baldintzatan zein jarrera duten

simulatu daiteke; eta baita dimentsio handiko sistemena, besteak beste, galaxiena edo zulo beltzena, edo neutrinoak bezalako dimentsio txikiko

partikulena ere.

OSASUNTSU ZAHARTZEKO BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOKO CAREWELL PROIEKTUAREN ONARPENA

“Carewell” proiektua, “Premia konplexuak dituzten paziente pluripatologikoen arreta integraturako eredu bat garatzea”, Euskadi buru duelarik, Europan

azken hamarkadan, osasuntsu eta aktibo zahartzeko berrikuntza teknologikoaren eta ikerketaren eremuan, eragin handien izan duten 3 proiektuetako bat

dela aitortu du Europar Batzordeak. Bere emaitza nagusien artean, nabarmena da proiektuak arreta integratuak biztanleria nagusiaren bizi kalitatea hobetu

dezakeela probatu duela; arreta integratua IKTetan laguntzen bada eta profesionalen eta gaixoen arteko komunikazio-kanalak hobetzen badira, hau

onuragarria izango dela enpirikoki frogatuz. Gainera, eredu hau Europako beste eskualde batzuetara eta beste osasun eta erreta sozialeko beharrak

dituzten biztanleria-taldeetara transferitzeko aukera baloratu da.

Ekimen hori Osakidetzaren eta Osasun Sailaren ildo estrategikoen barruan dago, eta zahartzean, kronikotasunean eta mendekotasunean jartzen du arreta.

Proiektuan hauek parte hartzen dute: ‘Kronikgune’ Kronikotasunaren arloko Ikerketa Zentroa, Osakidetzako 6 erakunde, Lehen Mailako Arretako Ikerketa

Unitatea eta Gipuzkoako ESIak eta Osakidetzako Erakunde Zentrala.

4
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4.4 SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZEAN GARATUTAKO JARDUERA NAGUSIAK: NAZIOARTEKOTZEA

NAZIOARTEKOTZEKO ESPARRU ESTRATEGIA 2020-EUSKADI BASQUE COUNTRY EGUNERATZEA

Nazioartekotzeko Euskal Estrategia 2020ren eguneratzea 2014an sortutako Estrategia nazioarteko testuinguru berrira moldatzearen beharretik sortu da; eta

helburua XI. Legegintzaldiaren 2016-2020 Gobernu-programan zehaztutako Eusko Jaurlaritzaren nazioartekotze konpromisoen eta ikuspegiaren

koherentzia mantentzea da. Eguneratzea nazioartekotze-ekosistemaren eragile nagusien parte-hartzearekin egin da, biztanleriaren ekarpenak jasotzeko

prozesua irekiz eta Kanpo Harremanetarako Aholku Batzordearen bidez gizartearen ikuspegia integratuz.

Erakunde mailako kanpo harremanek, enpresen nazioartekotzeak, kulturak eta turismoak Estrategiaren pisua izaten jarraitzen dute, eta

Garapenerako Kooperazioa eta Kirola eremuak gehitu zaizkie. Halaber, NBEren Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatuta dauden Euskadi

Basque Country 2030 Agendan zehaztutako erronka globalei laguntza emateko konpromisoa barneratu da.

Eguneratzea abian jartzeko, nazioartekotzean sakondu behar izan da, kanpoaldean bereziki aktiboak diren zenbait eremutako sektoreko planak

zehaztearen eta onartzearen bidez hedatu daitekeen egituratutako jarduera sistematiko gisa. Testuinguru horretan, Kanpo Harremanetarako Plana 2018-

2020 berria zehaztu eta onartu da, Estrategiaren esparruan sektoreko beste plan batzuk definitzeko aurreikuspenarekin.

NAZIOARTEKOTZEKO EUSKAL AGENTZIAREN MERKATARITZA-BULEGOA IREKITZEA MILANEN

2017-2020 Enpresa Nazioartekotze Planak Italia nabarmentzen du euskal industriarako lehentasunezko herrialdeen artean. Milanen merkataritza-bulego bat

irekitzearen helburua da euskal enpresek herrialde horretan duten merkataritza-jarduera areagotzea; makina-erreminta eta automobilgintza bezalako

puntako teknologia duten sektoretan negozio-bide berriak bilatuz, eta aeronautikaren, manufaktura aurreratuaren eta robotikaren sektoreetan

sinergiak bilatuz, Italiak eta Euskadik berdintasunak baitituzte hiru sektore horietan.

Bulego berria bere funtzioetarako aldekoa den enpresa-ingurunean kokatu da; eta Nazioartekotzeko Euskal Agentziaren kanpoko sarera gehitu da, gaur

egun 17 merkataritza-ordezkaritza dituen SPRI Taldearen barnean dagoena.

EUSKADI FABRIKAZIO AURRERATUAREN EUROPAKO PARTZUERGOAREN NODO GISA AUKERATZEA (EIT MANUFACTURING PROIEKTUA)

Europar Berrikuntza eta Teknologia Institutuak (EIT) Euskadi aukeratu du EIT Manufacturing nazioarteko proiektuaren nodoetako bat izateko.

Proiektu honek Europako fabrikazio aurreratuan mundu-mailako erreferente izango den berrikuntza-sarea sortzea du helburu. Proiektuak 80 milioi

euroko hasierako aurrekontua dauka, zeinetatik 15 milioi Euskadiko nodoari dagozkion. Nodo hori kudeatzeko Nazioarteko Partzuergo bat sortuko da, 17

herrialdetako 50 eragile izango dituena, besteak beste, zenbait euskal enpresa: Tecnalia, Aernnova, Mondragón Korporazioa, IK4 Research Alliance edo

ITP Acero. Euskadiko egoitza Donostian egongo da eta Frantzia, Portugal eta Espainiaren arteko lankidetza koordinatuko du. Ekimen honen azken helburua

zera da: I+G kooperazioaren, prestakuntzaren eta negozio berrien sorreraren inguruan proiektuak sortzea eta sustatzea, robotika, digitalizazioa eta

fabrikazio gehigarria jarduera-ardatz nagusiak direlarik.

1
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EUSKADI BASQUE COUNTRY 2030 AGENDA AURKEZTEA

Gobernu Kontseiluak apirilean onartu zuen Euskadi Basque Country 2030 Agenda, eta NBEk bere 2030 Agendaren bidez sustatutako Garapen

Jasangarriaren Helburuei euskal ekarpen gisa zehaztu da. Eusko Jaurlaritza konpromiso hau islatu duen Estatuko lehenengo administrazio publikoa izan

da; horretarako proposamen integratzailea, zeharkakoa, zehatza, argia, aldi baterakoa, parte-hartzailea, moldagarria eta nazioartekoa eginez.

Proposamenak Gobernuaren mailen politika-borondatearen eta erantzukizunen aldeko maila anitzeko gobernantza barneratzearen alde egiten du.

Eusko Jaurlaritzak testuinguru horretan definitzen duen lehenengo agenda da baita ere, Garapen Jasangarriko Helburuekin lotura estuagoa duten Gobernu-

programako helburu eta konpromisoetan arreta handiagoa jarriz. Gainera, helburu eta konpromiso horien jarraipen espezifikoa egingo da Agendan bertan

zehaztutako gobernantza ereduaren bidez. Horrela, Eusko Jaurlaritzak bere Gobernu-programan hartutako konpromisoetatik 93, 80 Planifikazio-tresna, 19

Legegintza-ekimen eta 50 adierazle lotu dira.

ERAKUNDEEN NAZIOARTEKO JARDUERA

2018an zehar, erakundeen nazioarteko hainbat jarduera egin izan dira. Hauek dira nabarmenenak:

 Lehendakariaren bisita Argentinara eta Txilera, instituzio-agenda mantentzeko eta Euskal Aste Nazionalean parte hartzeko, Argentinako eta Txileko

agintari nagusiekin bilerak barne.

 Euskadi Learning Tour 2019, ordezkari politikariez, enpresa-elkartez eta heziketaren munduko elkartez osatutako Kolonbiako diziplina anitzeko

taldearekin. Testuinguru horretan, instituzio-, enpresa- eta kultura-mailako bilerak egin ziren 3 Lurralde Historikoetan.

 Eusko Jaurlaritzak atzerrian dituen ordezkaritzei omenaldia egiteko ekitaldi instituzionala, New Yorkeko eta Buenos Aireseko ordezkaritzen 80.

Urteurrena dela eta. Ekitaldia Lehendakaritzaren egoitzan egin zen, Kanpo harremanetarako eta gobernuetako euskal ordezkaritzen arduradunekin.

 Galeseko Gobernuarekin “Elkar-ulermenerako Memoranduma” sinatzea, politika fiskalaren, industrialaren eta garraio eta gizarte politiken inguruko

harremanak estutzeko; eta Euskadiren eta Flandiaren arteko lankidetzaren egoera aztertzea, haien “Elkar-ulermenerako Memorandumaren” esparruan.

 Mie Prefekturarekin (Japonia) “Elkar-ulermenerako Memoranduma” sinatzea, ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren eremuetan

lankidetzarako bideak bilatzeko; eta baita politika industrialaren eremuan, automobilgintza, aeronautika edo manufaktura aurreratua bezalako

sektoreetan; 4.0 industrian, material aurreratuetan, robotikan eta automatizazioan; bioteknologian; eta elikaduran.

 15 herrialde baino gehiagoren enbaxadoreen bisitaldi instituzionala, besteak beste, Erresuma Batua, Irlanda, Suitza, Norvegia, Austria, Eslovenia,

Georgia, Kazakhstan, Pakistan, Israel, Estatu Batuak, Dominikar Errepublika, Costa Rica, Kuba eta Argentina

4
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INBERTSIORAKO 40 PROIEKTU ESTRATEGIKO5.
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ARDATZAK

Proiektuak 

guztira 

(kopurua)

Aurreikusitako 

aurrekontua

2017-2020 (M 

€)

2017 

exekutatutako 

aurrekontua 

(M €)

2018.12.31n 

prestakuntzan, 

exekuzioan 

edo amaituta 

dauden 

proiektuak 

(kopurua)

2018 

exekutatutako 

aurrekontua 

(M €)

2017-2018 

aldian 

exekutatutako 

aurrekontu 

metatua (M €)

Metatutako 

exekuzio-

maila, 2017-

2020 aldirako 

aurreikuspen 

orokorraren 

arabera (%)

1.
Azpiegitura ekonomikoak eta 

mugikortasuna
16 930 M € (*) 409 M € 16 119 M € 529 M € % 57

2.
Hiri- eta ingurumen-

berroneratzea
13 126 M € 20 M € 13 14 M € 34 M € % 27

3.
Lehen eta bigarren hezkuntza-

azpiegiturak hedatzea
3 (**) 44 M € 23 M € 3 15 M € 38 M € % 86

4. Osasun-azpiegiturak hedatzea 8 39 M € 48 M € 8 45 M € 93 M € % 238

GUZTIRA 40 1.139 M € 500 M € 40 193 M € 694 M € % 61

Oharra: Zenbakiak biribilduta daude

(*)   AHT 2017-2020 aurrekontua barne

(**)  Hezkuntza-azpiegiturak 3 proiektutan taldekatzen dira, Lurralde Historiko bakoitzeko bana: 3 zentro Araban, 5 zentro Bizkaian eta 4 zentro Gipuzkoan.

Esparru-programak 2017-2020 aldian garatu beharreko inbertsiorako 40 proiektu estrategiko hautematen ditu, 4 ardatz nagusitan sailkatuta, azpiko laukian 

ikus daitekeen moduan. 40 proiektuak 2017 eta 2018 artean hasi dira, 694 M €-ko metatutako aurrekontu-exekuzioarekin; hau da, 2017-2020 aldirako 

aurreikusitako aurrekontuaren % 61.

5.1 INBERTSIORAKO 40 PROIEKTUEN EXEKUZIOAREN IKUSPEGI OROKORRA
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5.2 INBERTSIORAKO 40 PROIEKTUEN EXEKUZIOAREN IKUSPEGI XEHATUA

1. ARDATZA. AZPIEGITURA EKONOMIKOAK ETA MUGIKORTASUNA

Zbk. Proiektua
2017 

exekutatua

2018 

exekutatua

Exekutatu 

metatua 

2017-2018

2019 aurrekontua 

eta ondorengoak
Egoera (*)

1 Ezkerraldeko Teknologia Parkea hedatzea (1. fase) 3.600.000 € 218.683 € 3.818.683 € 35.160.500 € Gauzatzen

2 Hego trenbide-saihesbidea (Ikerketak eta Proiektuak) 415.646 € 944.135 € 1.359.781 € 463.447.000 M € Prestakuntzan

3 Abiadura Handiko Trenaren Azpiegitura 98.060.000 € 73.298.210 € 171.358.210 € 649.830.416 M €
13 tarte amaitu dira

9 tarte exekuzioan edo lizitazioan

4 tarte prestakuntzan

4 Jundizko Plataforma Logistiko Multimodala 39.699 € 0 € 39.699 € 0 € Prestakuntzan

5 Jundiz-Foronda trenbide-konexioa 0 € 0 € 0 € 100.000 € Prestakuntzan

6 Arasurreko trenbide-plataforma 6.400.000 € 675.600 € 7.075.600 € 0 € Amaituta

7 Donostialdeako Metroa. Lugaritz-Morlans saihesbidea 2.070.000 € 17.075.975 € 19.145.975 € 159.035.000 € Gauzatzen

8 Metro Bilbao: 3. Linea 274.210.000 € 738.586 € 274.948.586 € 0 € Amaituta

9 Tranbia Vitoria-Gasteiz Unibertsitatea eta Salburua 1.050.000 € 2.661.217 € 3.711.217 € 34.934.000 € Gauzatzen

10 Gipuzkoako plataforma logistikoa hedatzea Lezon 17.950 M € 0 € 17.950 € 600.000 € Prestakuntzan

11 Gasteizko BEI-BEA sare integratua (Autobus Elektriko Adimentsua) (**) 10.267.785 € 10.390.500 € 20.658.285 € 7.462.000 € Gauzatzen

12 Atxuri-Bolueta Tranbia (aurrekoa ordezkatzen du) 0 M € 0 € 0 € 6.125.843 € Prestakuntzan

13 Debako trenbide-geltokiaren erreforma 0 M € 0 € 0 € 10.230.000 € Prestakuntzan

14 Ermuko trenbide-geltokia bikoiztea eta berritzea 11.770.765 € 11.973.239 € 23.744.004 € 5.940.000 M € Gauzatzen

15 Portuetan inbertsioak: Ondarroako arrain lonja 12.765 € 5.000 € 17.765 € 18.281.882 € Gauzatzen

16 Zibersegurtasun Euskal Zentroa 1.515.377 € 1.183.290 € 2.698.667 M € 0 € Amaituta

1. ARDATZA GUZTIRA 409.429.987 € 119.164.435 € 528.594.422 € 1.391.146.641 €

Beheko koadroak hauek islatzen ditu: 2017ko eta 2018ko proiektu bakoitzaren aurrekontu-exekuzioa, 2017-2018 metatutako ikuspegia, 2019rako eta hurrengo

ekitaldietarako aurrekontuen aurreikuspena eta proiektuen egoera.

(*) Proiektuen egoera 4 kategoriatan sailkatzen da:

 Diseinuan edo prestakuntzan: inbertsioa behar ez duten lehenengo fasetan dauden azpiegituren edo lanen proiektuak.

 Exekuzioan: garatzen ari diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Amaituta: dagoeneko amaitu diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Atzeratuta edo baztertuta: Oraindik diseinatu/definitu ez diren azpiegituren edo lanen proiektuak; edo atzeratu diren (exekuzio-egutegi zehatzik gabe), edo baztertu edo atzera bota diren azpiegitura edo lanen 

proiektuak.
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2. ARDATZA. HIRI- ETA INGURUMEN-BERRONERATZEA

Proiek

tu
zenbakia 2017 exekutatua 2018 exekutatua

Exekutatu 

metatua 

2017-2018

2019 aurrekontua 

eta ondorengoak
Egoera (*)

17 Gasteizko Koroatze auzoa berroneratzeko proiektua burutzea 2.631.999 € 436.099 € 3.068.098 € 1.500.000 € Gauzatzen

18 Oiongo Araztegia amaitzea 2.240.748 € 782.170 € 3.022.918 € 47.238 € Gauzatzen

19 Gasteizko egokitzapen hidraulikoa 175.287 € 32.170 € 207.457 € 3.004.159 €
Prestakuntzan eta

exekuzioan

20 Ibaizabal-Nerbioi ibaia bideratzea (Laudio) 0 M € 0 € 0 € 10.015.506 € Prestakuntzan

21 Kadagua ibaia bideratzea (Zalla) 1.063.704 € 1.804.911 € 3.408.615 € 1.145.199 € Gauzatzen

22
Pasaiako Portuaren birgaitzea (lurzoruaren kalitateari buruzko 

ikerketa-jarduketak) 
73.830 € 3.300.017 M € 3.373.847 € 0 M € Amaituta

23
Zadorra ibaiaren saneamendua, Aguraingo eta Dulantziko hondakin-

uren araztegia 
0 € 100.000 € 100.000 € 8.066.978 € Gauzatzen

24 Ibaizabal ibaia bideratzea (Galdakao) 432.194 € 0 € 432.194 € 0 € Amaituta

25 Gobela ibaia bideratzea (Fadura) 894.531€ 0 € 894.531 € 0 € Amaituta

26
Urdaibai ibaiaren saneamendua: Sukarrietako ponpaketa; Gernikako-

Busturiako kolektorea; Muxika-Gernikako kolektorea
7.761.051 € 7.892.814 € 15.653.865 € 9.966.245 € Gauzatzen

27 Mallabiko saneamendua 99.982 € 0 € 99.982 € 0 € Prestakuntzan

28 Arasur Parke Fotovoltaikoa (Rivabellosa) (**) 0 € 0 € 0 € 1.000.000 €
Diseinuan edo 

prestakuntzan

29 Urumea ibaia bideratzea (Martutene) 4.025.404 € 0 € 4.025.404 € 14.614.779 € Prestakuntzan

2. ARDATZA GUZTIRA 19.938.730 € 14.348.181 € 34.286.911 € 49.360.104 €

(*) Proiektuen egoera 4 kategoriatan sailkatzen da:

 Diseinuan edo prestakuntzan: inbertsioa behar ez duten lehenengo fasetan dauden azpiegituren edo lanen proiektuak.

 Exekuzioan: garatzen ari diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Amaituta: dagoeneko amaitu diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Atzeratuta edo baztertuta: Oraindik diseinatu/definitu ez diren azpiegituren edo lanen proiektuak; edo atzeratu diren (exekuzio-egutegi zehatzik gabe), edo baztertu edo atzera bota diren azpiegitura edo lanen 

proiektuak.

(**) Arasur Parke Fotovoltaikoa inbertsio publiko-pribatuko proiektua da, 24 M €-ko guztizko inbertsioa duena, zeinetatik Eusko Jaurlaritzak 1 M € jartzen duen. Lanen exekuzioa 2019rako aurreikusten da, eta urte horren 

bukaeran parkea dagoeneko funtzionamenduan egotea espero da. 
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3. ARDATZA. LEHEN ETA BIGARREN HEZKUNTZA-AZPIEGITURAK HEDATZEA

Proie

ktu
zenbakia 2017 exekutatua 2018 exekutatua

Exekutatu metatua 

2017-2018

2019 aurrekontua 

eta ondorengoak
Egoera (*)

30
Gipuzkoako Heziketa Zentro berriak: Miguel Altuna LH (Bergara); 

Hernani BHI; Arroa Behera HLHI (Zestoa); Oikia HLHI (Zumaia)
8.245.790 € 5.238.069 € 13.483.859 € 2.167.369 €

Miguel Altuna LH: amaituta

Hernani BHI: amaituta

Arroa Behera HLHI: exekuzioan

Zumaia HLHI: exekuzioan

31

Arabako Heziketa Zentro berriak: Zabalgana BHI (Gasteiz); 

Errekabarri HLHI (Salburua, Gasteiz); Aldaialde HLHI (Zabalgana, 

Gasteiz)
4.890.887 € 4.878.648 € 9.769.535 € 14.792.814 €

Zabalgana BHI: amaituta

Errekabarri HLHI: exekuzioan

Aldaialde HLHI: exekuzioan

32

Bizkaiko Heziketa Zentro berriak: Iruartea HLHI (Bilbao); 

Bizkotxade HLHI (Basauri); Ugao BHI; Güeñes BHI; Pagasarribide BHI 

(Bilbao)
9.834.147 € 4.718.368 € 14.552.515 € 3.805.857 €

Iruartea HLHI: exekuzioan

Bizkotxalde HLHI: amaituta

Ugao BHI: amaituta

Güeñes BHI: amaituta

Pagasarribide BHI: amaituta

3. ARDATZA GUZTIRA 22.970.824 € 14.835.085 € 37.805.909 € 20.766.040 €

(*) Proiektuen egoera 4 kategoriatan sailkatzen da:

 Diseinuan edo prestakuntzan: inbertsioa behar ez duten lehenengo fasetan dauden azpiegituren edo lanen proiektuak.

 Exekuzioan: garatzen ari diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Amaituta: dagoeneko amaitu diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Atzeratuta edo baztertuta: Oraindik diseinatu/definitu ez diren azpiegituren edo lanen proiektuak; edo atzeratu diren (exekuzio-egutegi zehatzik gabe), edo baztertu edo atzera bota diren azpiegitura edo lanen 

proiektuak.
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4. ARDATZA. OSASUN-AZPIEGITURAK HEDATZEA

Proiekt

u
zenbakia 2017 exekutatua 2018 exekutatua

Exekutatu 

metatua 

2017-2018

2019 aurrekontua eta 

ondorengoak
Egoera (*)

33
Gipuzkoako Osasun Zentro berriak: Alde Zaharra, Aiete eta

Aretxabaleta
218.512 € 1.301.462 € 1.519.974 € 14.200.000 €

Alde Zaharra: exekuzioan

Aiete: exekuzioan

Aretxabaleta: prestakuntzan

34 Arabako Osasun Zentro berriak: Amurrio; Kanpezu; Murgia 2.142.474 € 0 € 2.142.474 € 1.300.000 M €

Amurrio: amaituta

Kanpezu: amaituta

Murgia: prestakuntzan

35 Bizkaiko Osasun Zentro berriak: Zalla eta Güeñes 199.650 € 0 € 199.650 € 10.000.000 €
Zalla: atzeratuta

Güeñes: amaituta

36 Eibarreko Ospitalearen irekiera 10.707.561 € 11.796.391 € 22.503.952 € 500.000 € Amaituta

37 Biocruces. Osasun-ikerketarako eraikin berria 11.040.598 € 3.110.646 € 14.151.244 € 0 € Amaituta

38 Urdulizko ospitalea. Laguntza-zerbitzu guztiak osatu 12.970.071 € 3.413.036 € 16.383.107 € 0 € Gauzatzen

39 Basurtuko ospitalea Kirugia-blokea eta bizkortze-blokea 2.533.092 € 57.316 € 2.590.408 € 1.000.000 € Gauzatzen

40

Gasteizeko ospitale-azpiegiturak: Txagorritxuko ospitalea hedatzea 

(larrialdiak, erditzeko gelak eta laguntza bidezko ugalketa unitate 

berria); Txagorritxuko ospitaleko aparkalekua hedatzea; Santiago 

ospitalea hedatzea

8.558.595 € 25.483.459 € 34.042.054 € 53.000.000 €
Txagorritxu (hedap.): exekuzioan

Txagorritxu (apark.): amaituta

Santiago ospitalea: amaituta

4. ARDATZA GUZTIRA 48.370.553 € 45.162.310 € 93.532.863 € 80.000.000 €

(*) Proiektuen egoera 4 kategoriatan sailkatzen da:

 Diseinuan edo prestakuntzan: inbertsioa behar ez duten lehenengo fasetan dauden azpiegituren edo lanen proiektuak.

 Exekuzioan: garatzen ari diren obren eta azpiegituren proiektuak.

 Amaituta: dagoeneko amaitu diren obren eta azpiegituren proiektuak

 Atzeratuta edo baztertuta: Oraindik diseinatu/definitu ez diren azpiegituren edo lanen proiektuak; edo atzeratu diren (exekuzio-egutegi zehatzik gabe), edo baztertu edo atzera bota diren azpiegitura edo lanen 

proiektuak.
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TESTUINGURU, JARDUERA, EMAITZAK ETA INPAKTU 

ADIERAZLE OROKORREN NEURKETA
6.
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TESTUINGURU ADIERAZLE OROKORRAK

ADIERAZLEA

ERABILGARRI DAGOEN 

AZKENEKO DATUA 2018KO 

ABENDUAREN 31EKOA DA

ITURRIA

SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ARDATZA

HAZKUNTZA / INDUSTRIALIZAZIOA

BPGd-aren bilakaera (% aldaketa aurreko urtearekin alderatuta) % 2,8 (2018) Eustat.

Per capita BPGd (€) 34.079 € (2018) Eurostat

Industriaren sektoreak BPGd-an duen pisua (%) % 24,3 (2018) Eustat.

Enplegatutako pertsona bakoitzeko produktibitatea (EBko batez bestekoarekin alderatuz -

100)
124,0 (2017) Eustat.

BPGb-ren gaineko inbertsioa (%) % 23,6 (2017) Eustat.

Gizarte Segurantzan izena emandako enpresak (kopurua) 59.263 (2018) Gizarte Segurantza.
NAZIOARTEKOTZEA

Merkataritzako balantza 25.488 M € (2018) Eustat.

Euskadiren esportazio joera (%) % 33,3 (2018) Eustat.

Ohiko enpresa esportatzaileak (kopurua) 5.080 (2018) ICEX

BERRIKUNTZA

BPGd/I+G gastua (%) % 1,85 (2017) Eustat.

Milioi bat biztanleko dauden ikertzaileak (kopurua) 5.735 (2017) Eustat.

Europako Patenteen Bulegoa (Gazteleraz, EPO) patenteen eskaerak (kopurua) 98 (2017) Eustat.

Enpresa berritzaileak/10 langile baino gehiago dituzten enpresen kopurua (%) % 35,2 (2017) Eustat.
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ENPLEGU HOBEA

Batez besteko soldata (€) 27.481 € (2016) INE.

Behin-behinekotasun tasa (%) % 25,9 (2018) Eurostat

Ez borondatezko lanaldi partziala (%) % 48,2 (2018) INE.

GAZTE ENPLEGUA

Gazteen enplegu-tasa 16-29 urte (%) % 40,3 (2018)
Gazteen Euskal 

Behatokia.

Gazteen langabezia-tasa 16-29 (%) % 15,5 (2018)
Gazteen Euskal 

Behatokia

ADIERAZLEA

ERABILGARRI DAGOEN 

AZKENEKO DATUA 2018KO 

ABENDUAREN 31EKOA DA

ITURRIA

ENPLEGUAREN ARDATZA

ENPLEGU GEHIAGO

Enplegu-tasa 20-64 urte (%, Europa 2020 Adierazleak) % 70,2 (2017) Eustat.

Langabezia-tasa (%, PRA) % 10,3 (2018) Eustat.

Lanbiden erregistratutako langabezia (pertsonen kopurua) 119.674 (2018) Lanbide

Gizarte Segurantzan afiliatutako pertsonak (kopurua) 947.997 (2018) Gizarte Segurantza.

Epe luzeko langabezia-tasa (%, PRA) % 7,0 (2017) Eustat.
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ONDORIOAK7.
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URTEKO EBALUAZIOAREN ONDORIO NAGUSIAK

.

2020 Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru-programa estrategia publiko eta pribatu orokor gisa formulatu zen, enpleguaren eta suspertze

ekonomikoaren alde. Bere helburu orokorra legegintzaldi honetan planteatutako ezinbesteko erronkari, “enplegu gehiago eta hobea” sortzeari, erantzuna ematea

da. Modu kualitatiboan, aldi honetarako 2 herri-helburu nagusi zehaztu ziren. Hauek 2020rako langabezia-tasa % 10raino murriztean eta 20.000 gazteri lan aukera

bat eskaintzean gauzatu ziren.

Programa abiarazteko aurreikusitako aurrekontua 8.800 M €-koa da, 2018ko aurrekontuetan 2.188 M €-ko aurrekontua onartu zelarik ekitaldi horretarako. Kopuru

horretatik, 297 M € Enpleguaren Ardatzerako eta 1.291 M € Suspertze Ekonomikoaren Ardatzerako dira, abaletarako 600 M € gehitu direlarik. 2018an zehar,

Programaren Ardatzen exekuzio erreala aurreikusitako aurrekontuen % 98koa izan da; hau da, 2.140 M €, zeinetatik 305 M € Enpleguaren Ardatzari

dagozkion (% 103ko exekuzioa) eta 1.235 M € Suspertze Ekonomikoaren Ardatzari dagozkion (% 96ko exekuzioa). 2017an eta 2018an exekutatutako

baliabide ekonomikoak modu metatuan kontutan hartuz, programaren exekuzio globalak 4.224 M € suposatuko luke; hau da, 2017-2020 aldirako

aurreikusitakoaren % 48.

Emaitzen ikuspuntutik, Programak euskal ekonomian honako inpaktu hau izango zuela estimatu zen: sustatutako 58.000 lanpostu, lagundutako 6.000 enpresa berri,

finantzatutako 100 ikerketa proiektu berri, lagundutako 1.200 ETE kanpoko merkatuetara sartzeko, lagundutako 1.100 ETE haien berritzeko eta hedatzeko

proiektuetan eta lagundutako 4.100 berrikuntza proiektu.

2018an zehar, Programaren bi ardatzetan aurreikusitako ekimenek emaitza hauek izan dituzte: 18.344 enpleguren sustapena, 1.970 enpresen sorreran

laguntzea, 32 ikerketa-proiekturen finantzazioa, 349 ETE kanpoko merkatuetara sartzen laguntzea, 875 ETE berritzeko eta hedatzeko proiektuen

garapenean laguntzea eta 1.635 ETE berrikuntza proiektuen garapenean laguntzea. Halaber, Esparru-programak aurreikusten dituen 40 azpiegitura-proiektu

estrategikoak prestakuntzan, exekuzioan edo amaituta daude. Emaitza hauek, 2017an lortutakoekin batera, % 60ko ekarpena egiten diete 2017-2020 aldi

osorako Enpleguaren Ardatzean aurreikusitako helburuei. Suspertze Ekonomikoaren Ardatzean sortu duen inpaktuari esker, aurreikusitako helburuak, batez

bestez, % 70an edo gehiagoan bete dira, nazioartekotzearen kasuan salbu (% 50).

Gazte enpleguaren sustapenaren aldetik, 10.259 gaztek izan dute lan-aukera bat 2018an hainbat programari esker, besteak beste, beraien titulazioarekin

lotutako eta tokiko erakundeetan lanpostuetarako enpresen aldetiko kontratazioa, ekintzailetza gaztea, hezkuntza-arlotik lan-mundura igarotzeko lehenengo

esperientzia, nazioarteko esparruan esperientzia praktikoa lortzeko bekak eta langileen berrikuntza Lan Eskaintza Publikoen eta txanda-kontratuen bidez. Emaitza

hauek, 2017an lortutako emaitzei gehituz gero (6.856 pertsona gazte), 2017-2020 aldi osorako aurreikusitako helburuen % 86 betetzea suposatu dute.

Azkenik, langabezia-tasa % 10,3an geratu da 2018ko azken hiruhilekoan, beraz, tasaren 2,3 puntuko murrizketa lortu da, abiapuntu egoerarekin alderatuta (%

12,6, 2016ko azken hiruhilekoan), eta hori aurrerapauso nabarmena da amaierako helburua betetzeko bidean, hau da, 2020an langabezia-tasa % 10etik beherakoa

izan dadin.
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ERANSKINA. Garatutako jarduera nagusiak (2018.01.01tik 

2018.12.31rako aldia)

(Ardatzetan, esparru operatiboetan eta jarduera-ildoetan 

sailkatuta)

8
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1. ARDATZEKO JARDUERAK ENPLEGUA

E.1. esparru operatiboa ETEak, Gizarte Ekonomia eta Tokiko Garapena

E.1.1. jarduera-ildoa. Diru-laguntzak ETEentzat 

Krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko Bideratu Berria Programaren deialdia. Industria Sailburuordetza

2012an LUZARO BEIrekin sinatutako hitzarmenaren luzapena, inbertsioen finantzaketa, berrikuntza teknologikoko proiektuak, finantza-sendotzea eta 

hazkuntza-proiektuekin lotutako aktibo zirkulatzailearen finantzaketa sustatzeko partaidetza-maileguak emateko.
Ekonomia, Finantzak eta 

Aurrekontu SailburuordetzaElkargi-rekin sinatutako Berriro Finantzatzeko Oinarrizko Hitzarmenaren eta Hitzarmen Gehigarriaren luzapena

Arrisku partekatuko (% 60 Eusko Jaurlaritza eta % 40 finantza-erakundeak) finantza-lankidetzarako hitzarmena luzatzea; ETEen jarduera produktiboekin 

lotutako inbertsio-eragiketetarako eta aktibo finkoa edo zirkulatzailea erosteko eragiketetarako.

E.1.2. jarduera-ildoa. Tokiko merkataritzan enplegua sustatzea

Merkataritza-banaketaren kudeaketan teknikariak prestatzeko diru-laguntzen deialdia

Turismo eta Merkataritza 

Sailburuordetza

Merkataritza saltokiak modernizatzeko laguntzen (MEC, gaztelaniako akronimoaren arabera) deialdia

Sektoreko belaunaldien arteko erreleboa sustatzeko Berriz Enpresa programaren deialdia, enpresa eskualdatzeak dakartzan prozesuetarako laguntza eta 

aholkularitza eskaintzeari esker

Ecommerce programa merkataritza elektronikoaren modalitatea saltoki txikietan ezarri eta garatzeko.

E.1.3. jarduera-ildoa. Enpleguari laguntza tokiko lehen sektorean

2020 landa Garapenerako Programaren esparruan (Leader eremuak eta Erein eremuak) onartutako landa zonaldeetako dibertsifikazio ekonomikora eta 

garapenera zuzendutako laguntzen deialdia

Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikagaien Politikako 

Sailburuordetza

Aholkularitza eta laguntza integral eta pertsonalizatua jasotzeko zerbitzua, elikaduraren balio-katean eta landa- eta kostalde-ingurunean jarduera bati ekin 

nahi dioten pertsonei eta/edo enpresei zuzendutakoa (Geroa eta Gaztenek).

EAEko nekazal-esparrura eta nekazaritzako elikagaien enpresetara hurbiltzeko diru-laguntzen deialdia

Sektoreko balio-katearen inguruko oinarrizko ezaguerei buruzko prestakuntza-ekintza orokorrak eta gai espezifikoen inguruko bestelako ekintza intentsiboak 

programatzea; eta hori guztia modalitate teorikoa prestakuntza praktikoko modalitatearekin konbinatuta.

E.1.4. jarduera-ildoa. Gizarte ekonomiari laguntza

Gizarte ekonomian ekiteko eta gizarte ekonomiako enpresen lurralde-planifikazioa sustatzeko laguntzen deialdia

Lan eta Gizarte Segurantzako 

Sailburuordetza

Gizarte ekonomiako enpresetara bazkideak sartzeko laguntzen deialdia

Kooperatiben eta lan-sozietateen enpresa-kudeaketa hobetzeko programa, plangintzarako eta kudeaketa aurreraturako tresnak erabiltzeko laguntza 

teknikoari esker.
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E.1.5. jarduera-ildoa. Turismoaren sektoreko enpleguei laguntza

Produktu turistiko berriak sortu, abian jarri, sustatu eta merkaturatzeko eta helmuga turistikoetako enpresen lehiakortasuna hobetzeko laguntzetarako 

deialdia (Lurralde Proiektu Turistikoak)

Turismo eta Merkataritza 

Sailburuordetza

Ekintzailetzarako eta modernizaziorako eta turismo-enpresen lehiakortasunaren hobekuntzarako laguntzen deialdia (EMET)

Sektoreko belaunaldien arteko erreleboa sustatzeko Berriz Enpresa programaren deialdia, enpresa eskualdatzeak dakartzan prozesuetarako laguntza eta 

aholkularitza eskaintzeari esker

Sektorea profesionalizatzeko prestakuntza-ekintzen programazioa, helmuga turistikoen lehiakortasuna hobetze aldera

E.1.6. jarduera-ildoa. Egoera okerrean dauden eskualde eta udalerriei laguntza espezifikoa

Enkarterri eskualdean ekonomia suspertzeko Plana, 2018 eta 2019 urteetan inplementatzeko 12 neurri dituena

Industria Sailburuordetza
Nerbioi Ibaiaren Ezkerraldeko guneetam eta Oiartzualdean enplegua sortzeko ekoizpen-inbertsioak egiten dituzten enpresentzako laguntzen deialdia 

(Indartu Programa)

E.2. esparru operatiboa Ekintzailetza Sustatzea 

E.2.1 jarduera-ildoa. Ekintzailetza berritzaileari eta barne ekintzailetzari laguntza

Ekintzaile Programaren bitartez Enpresa eta Berrikuntza Zentroen bidez (BIC) egiten diren babestutako proiektuak egiteko ekintzaileentzako laguntzak

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza 

Barnekintzaile programa dagoeneko ongi finkatutako industria-enpresen barne-ekintzailetzako proiektu berriak aztertzeko, zehazteko eta martxan jartzeko

BIND 4.0 programa 4.0 industriaren eremuan startup-ak azeleratzekoa, non startup bakoitzak industria enpresa handi batekin kontratua sinatzea errazten 

den, mentoring- eta azelerazio-programa pertsonalizatuaz gain

Ekintzailetza-proiektuak finkatzeko laguntza Basque funtsari esker. Funts honek arrisku-kapitala/hazi-kapitala bultzatu nahi du proiektuek garapen- eta 

finkatze-faseetan zehar dituzten finantzaketa-beharrak asebetetzeko

Gauzatu Industria Programaren deialdia, zeinaren bidez oinarri teknologikoa duten edota berritzaileak diren ETEen sorrera eta garapena sustatzera 

zuzendutako itzul daitezkeen laguntzak ematen diren
Industria Sailburuordetza

E.2.2. jarduera-ildoa. Ekintzailetza berritzaileari eta barne ekintzailetzari laguntza

Langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen duten pertsonen Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzeko diru-laguntzak emateko 

baliabide ekonomikoen esleipena

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Tokiko Ekintzailetza Proiektuen esparruan, ekintzaileak babesteko laguntzen deialdia

Lankidetza beste eragile batzuekin ekintzailetza sustatzeko laguntza-ildoen garapenean, barne hartuta ekintzaileei zuzendutako arreta eta aholkularitza, 

enpresa berriak sortzeko laguntza eta ekintzailetza berrien finkatzea (Dema Programa, Gaztenpresa Programa)
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E.3. esparru operatiboa Gazteen enplegua sustatzea

E.3.1. jarduera-ildoa. Hezkuntzatik lanera igarotzea

Hezkuntza-lan trantsiziorako programa, 3 hilabeteko lehen esperientzia praktikoa eskaintzeko helburua duena eta unibertsitate-graduko eta lanbide-

heziketako ikasleei zuzendua dagoena. Programaren helburuak dira enplegu kualifikatu bat burutzeko behar diren ezaguerak, gaitasun teknikoak eta 

trebetasunak areagotzea eta ekoizpen-sektore bakoitzeko enpresen behar espezifikoei erantzutea.

Lanbide Heziketako 

Sailburuordetza eta Unibertsitate 

eta Ikerketa Sailburuordetza

Lankidetza eragile espezializatuekin unibertsitateko edo lanbide-heziketako azken ikasturtean dauden edo ikasketak duela gutxi amaitu dituzten gazteei lan-

orientazioa eta aholkularitza eskaintzeko (unibertsitateekin eta Novia Salcedo Fundazioarekin lankidetza-hitzarmenak)

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

E.3.2. jarduera-ildoa. Lehen Aukera programa

30 urtetik beherako gazteei lehen lan-aukera eskaintzeko xedea duten laguntzetarako deialdia, beren titulazioarekin lotura duten enpleguetarako enpresek 

eskainitako kontratazioren bitartez (Lehen Aukera programa)

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

E.3.3. jarduera-ildoa. Gazte ekintzaileei laguntzea

Tokiko Ekintzailetza Proiektuen esparruan, ekintzaileak babesteko laguntzen deialdia
Enplegu eta Gazteria 

SailburuordetzaLankidetza beste eragile batzuekin ekintzailetza sustatzeko laguntza-ildoen garapenean, barne hartuta ekintzaileei zuzendutako arreta eta aholkularitza, 

enpresa berriak sortzeko laguntza eta ekintzailetza berrien finkatzea (Gaztenpresa Programa)

Urrats bat programaren deialdia, lanbide heziketako ikasleak haien enpresa propioa sortzen laguntzekoa Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailburuordetza eta Lanbide 

Heziketako Sailburuordetza
Ekintzailetza beken programa, unibertsitateen eta lanbide-heziketaren alorretan ekintzailetzaren kultura sustatzeko helburua duena, enpresa-lantegien 

garapenari eta enpresa berrien sustapenari esker, aholkularitza eskainita, ideien garapenerako laguntza emanda eta azpiegiturak eskura jarrita.

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

Gazteen kontratazioa sustatzea Enplegua Sustatzeko Tokiko Ekintzen bidez, Tokiko eta Eskualdeko Enplegu Planen bitartez kontratatutako pertsona guztien 

% 30 edo gehiago 35 urtetik beherakoak izatea bermatuz. (Ikusi E.5.1 ildoa) Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza
Tokiko erakundeek gazteak kontratatzea sustatzea, 2014-2020 aldirako Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren esparruan, enplegua lortzea erraztuko 

duen esperientzia profesionalaren bitartez

E.3.5. jarduera-ildoa. Eraberritzeko edo erreleborako programak

Errelebo-kontratuak egiteko laguntzen deialdia, pertsona gazteak barne hartzen dituzten txanda-kontratuak sustatzeko neurri gisa
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

4.402 lanpostu izango dituen 2018rako Lan Eskaintza Publikoa onartzea. Lanpostu horietatik, % 40 gazteentzat izatea espero da (Ikusi E.7.1 ildoa)
Funtzio Publikoaren 

Sailburuordetza
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E.3.6. jarduera-ildoa. Gazteen itzulerari laguntza

Gazteen itzulerarako laguntzen deialdia (kontrataziorako eta lekualdaketarako), gazteak Euskal Autonomia Erkidegoaren lan-zentroetan kontratatzeko
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

E.3.7. jarduera-ildoa. Talentu gaztea

Beint eta Global Training atzerrirako beken esperientzia-programetarako deialdia, atzerriko enpresa eta erakundeetan prestakuntza teorikoa eta praktikak 

uztartzen dituztenak, unibertsitate-tituludunei eta lanbide-heziketako graduatuei zuzenduak
Industria Sailburuordetza

Gazte langabeen kontratazioa sustatzeko programaren deialdia, atzerrian kokatutako euskal enpresen lan-zentroetan, titulazioarekin harremana duten 

enpleguetan esperientzia profesionala eta kualifikazioa lortzeko helburuarekin

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Nekazaritza eta arrantza eta elikaduraren sektoreetako ingurune zientifiko-teknologikoan eta enpresa-ingurunean prestakuntza eskaintzeko programa 

espezifikoaren deialdia, ikertzaile eta teknologoei zuzendutako beken bitartez.

Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikagaien Politikako 

Sailburuordetza

Hezkuntzaren arloan kualifikazioa hobetzeko programaren deialdia, nazioarteko unibertsitate-mugikortasun bekei (Erasmus bekak) eta ikerketa-lanei ekiteko 

bekei (Ikasiker bekak) esker.
Unibertsitate Sailburuordetza

Gazteentzako esperientzia-programen deialdia zenbait arlo espezifikoetan, hala nola kanpo harremanetan, garapenerako lankidetzan eta ikerketan.
Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusia

E.3.8. jarduera-ildoa. Prestakuntza duala

Lanbide heziketaren alorreko prestakuntza dualaren ereduan aurrera egitea, eredu dualeko zikloen eta eskainitako espezialitateen irismena zabalduta eta 

prestakuntza-zentroen parte-hartzea bultzatuta.

Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailburuordetza eta Lanbide 

Heziketako Sailburuordetza

Unibertsitateen alorrean eredu duala ezartzeko aurrerapausoak, prestakuntza dualeko unibertsitate-tituluen ziurtapen-sistema bat diseinatzeari esker. Sistema 

Unibasq – Unibertsitate Sistemaren Kalitate Agentziarekin lankidetzan garatu da

Unibertsitateen eta enpresen alorren arteko harremana sustatzeko jarduera osagarrien garapena, Unibertsitate-Enpresa Estrategiaren abiarazte eta 

diseinuaren esparruan

E.3.9. jarduera-ildoa. Enplegurako gazteen prestakuntza

Gazteei zuzendutako prestakuntza-ekintza orokorren deialdia, enplegurako prestakuntzaren esparruan (ikusi E.4.1 lerroa)

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Kualifikazio baxua duten langabetu gazteen gizarteratzera eta laneratzera zuzendutako prestakuntza-ekintzen programa espezifikoaren deialdia

Kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzetarako deialdia (ikusi E.4.1 ildoa)

Gazteentzako lanbide-heziketa alternantzian programaren (Hezibizi) laguntzen deialdia, 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa Operatiboaren esparruan
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E.4. esparru operatiboa Enplegurako prestakuntza

E.4.1. jarduera-ildoa. Langabeen prestakuntza

Bereziki langabezian dauden langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak 2018-2020 garatzeko laguntzen deialdia, enplegurako lanbide heziketaren 

esparruan

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Enplegurako prestakuntzarako ekintza berritzaileak garatzea, sektore espezifikoetako prestakuntza proiektuen bitartez; osagarri tekniko eta teknologiko altua 

duten profil profesionalen esparruan, enpresen behar jakinei erantzuteko zuzenduak daudenak

Enplegurako ekintzak eta orientazio-zerbitzuak garatzeko deialdia

Langabetuen laneratzea babesteko neurri gisa enplegurako anezkak abian jartzea, haien zeharkako gaitasunak eta gaitasun pertsonalak hobetzeari esker

E.4.2. jarduera-ildoa. Prestakuntza kontratatzeko konpromisoarekin

Bereziki langabezian dauden langileei zuzendutako kontratatzeko konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak burutzeko laguntzen deialdia
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

E.4.3. jarduera-ildoa. Lanean ari diren pertsonen prestakuntza

Bereziki lanean dauden langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak 2018-2020 garatzeko laguntzen deialdia, enplegurako lanbide heziketaren esparruan
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza
22 profesionaltasun-ziurtagirirekin eta lanbide-heziketako titulurekin lotutako 1.540 lanpostu betetzera bideratutako 2017-2018 deialdia argitaratu zen

E.5. esparru operatiboa Lan munduan txertatzeko laguntzak

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

2018 ekitaldirako Enplegua Sustatzeko Tokiko Ekintzen laguntzen deialdia
Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

E.5.2. jarduera-ildoa. Egoera ahuleko edo enplegagarritasun txikiagoko kolektiboak laneratzeko laguntzak

Lan-merkatura sartzeko zailtasun gehien dituzten kolektiboen (iraupen luzeko langabeak, 45 urtetik gorakoei lehentasuna emanda) laneratzea lortzeko 

aholkularitza- eta laguntza-jardun integralen garapena

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza
Enplegua lortzeko edo mantentzeko zailtasunak dituzten eta lanean edo langabezian dauden langileei zuzendutako proiektu singularrak burutzeko laguntzen 

deialdia

35 urtetik gorako langabetuak atzerrian kokatutako euskal enpresen lan-zentroetan kontratatzeko laguntzen deialdia
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E.5.3. jarduera-ildoa. Bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen gaikuntza eta laneratzea/gizarteratzea

Desgaitasuna duten pertsonek Enplegu Zentro Berezietan lana eskuratzea sustatzeko eta Enplegu Zentro berezietako jarduera profesionalari laguntzeko 

unitateentzako laguntzen deialdia

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Laneratze Enpresak sortzeko eta mantentzeko laguntzen deialdia

Desgaitasuna duten pertsonak enpresa arruntetan modu mugagabean kontratatzeko laguntzen deialdia

Lagundutako enpleguko ekintzak garatzera zuzendutako laguntzen deialdia, desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatu arruntera sartzeko neurri gisa

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

Lanbide-Enpleguaren Euskal Zerbitzuaren Administrazio Kontseiluaren akordioa, zeinaren bidez lan-bizitza eta familia-bizitza bateragarri egiteko laguntzak 

finantzatzera zuzendutako baliabide ekonomikoak esleitzen diren.

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

E.6. esparru operatiboa Renove Errehabilitazio-programak

E.6.1. jarduera-ildoa. RENOVE Etxebizitza

Partikularrek eta bizilagunen erkidegoek abiarazitako eraikinen eta etxebizitzen birgaitze-lanentzako diru-laguntzen deialdiak, bizigarritasuna hobetzeko, 

desgaitasunak dituzten pertsonentzako sarbideak egokitzeko eta energia-kontsumoa murrizteko

Etxebizitza Sailburuordetza

Etxebizitza eta eraikinetako birgaikuntza eraginkorreko Renove Programaren deialdia, Ondare Eraikian Esku hartzeko Proiektuak egiteko.

Udaletxeei, tokiko erakunde txikiei eta onura publikoko erakunde pribatuei zuzendutako laguntzen deialdia, irisgarritasun planak egiteko edo eguneratzeko eta 

eraikinen hiri inguruneen irisgarritasuna bermatuko duten hobekuntza lanak egiteko

Birgaitze Integratuko Eremuetan edo Egoitza Eremu Narriatuetan ondare hiritartua edo eraikia birgaitzeko lanak egiteko eta dokumentuak idazteko laguntzeko 

deialdia.
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E.6.2. jarduera-ildoa. RENOVE Azpiegiturak

Hezkuntza-azpiegitura Plana
Administrazio eta Zerbitzuen 

Sailburuordetza Hezkuntza

Birgaitze eta birmoldaketa esku-hartzeak, lanak eta zuzeneko esku-hartzeak hainbat osasun-zentrotan

Administrazio eta Finantzaketa 

Sanitarioko SailburuordetzaOsakidetzaren sareko zentroen azpiegituren hobekuntza orokorra, erradiodiagnostikorako tresnak, kardiologiako teknologia aurreratuak eta onkologiaren 

arloko tratamenduak berritzeari esker

Programa berri baterako deialdia, industrialdeak, enpresa parkeak eta ekonomia-jarduerako guneak eguneratzeko eta berritzekoa, arlo hauetako jardueren 

eta obren bidez: energia eraginkortasuna eta energia berriztagarriak, eta eremu pribatuak eta publikoak birurbanizatzea, berritzea, birgaitzea eta hobetzea
Industria Sailburuordetza

E.7. esparru operatiboa Enplegu Publikoa

E.7.1. jarduera-ildoa. Administrazio publikoak eraberritzea

Gobernu Kontseiluak 2018ko abenduaren 18an onartu zuen 2018rako Lan Eskaintza Publikoa, guztira 4.402 lanpostu zituena (4.362 txanda libreko lanpostu 

eta 40 barne-igoerakoak). Lanpostuak 2019 eta 2020an zehar beteko dira:  2.408 lanpostu hezkuntzaren arloan, 1.083 osasunaren arloan, 500 

segurtasunaren arloan eta 337 administrazio orokorraren arloan. Lan-eskaintza publiko honek Uraren Euskal Agentziarako 65 lanpostu eta EiTBrako 9 

lanpostu hartzen ditu barnean.

Funtzio Publikoaren 

Sailburuordetza

E.8. esparru operatiboa Enpleguaren kalitatearen hobekuntza

E.8.1. jarduera-ildoa. Gizartearen Elkarrizketan parte hartzea sustatzea

Euskadiko Gizarte Elkarrizketarako Mahaia sortzeko dekretua egiteko aurrerapausoak, Gobernu Kontseiluak 2019ko urtarrilean onartuko duela aurreikusten 

da

Lan eta Gizarte Segurantzako 

Sailburuordetza

E.8.2. jarduera-ildoa. Gizarte eta enpresa erantzukizunaren sustapena eta langileak enpresak parte hartzearen sustapena

Gizarte erantzukizuna enpresetan barneratzeko eta horren hedapenari laguntzeko programaren diseinua eta  lehenengo deialdiaren argitalpena urrian

Lan eta Gizarte Segurantzako 

Sailburuordetza
Pertsonek enpresetan era eraginkorrean parte hartzeko programa baten diseinua, erabaki-organoetako zein gizarte-kapitalaren finantza-arloko parte-hartzea 

sustatuz (akzioen harpidetza, parte-hartze finantzariorako instrumentuak, etab.)
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E.8.3. jarduera-ildoa. Gizarte ekonomiaren alde

Gizarte-ekonomiaren arloko prestakuntza sustatzeko programaren deialdia, non hedapenari laguntzeko ildo espezifikoa barneratzen den
Lan eta Gizarte Segurantzako 

Sailburuordetza
Gizarte ekonomian elkarteak sortzea sustatzeko programaren deialdia, gizarte ekonomiako enpresen elkarte-erakundeak sendotuta

E.8.4. jarduera-ildoa. Kalitatezko enplegua, enplegu segurua

Lan-iruzurraren aurkako borroka sendotzea, lan-zentroetako baldintzen gainbegiratzea areagotuta eta ikuskaritza-zerbitzuak indartuta

Lan eta Gizarte Segurantzako 

Sailburuordetza 

Laguntzak emateko Dekretu arautzailea aldatzea Enpresa-elkarteek eta sindikatu-erakundeek beren jarduera eremuetako berezko gaietan langileen 

prestakuntza hobetzeko planak garatu ditzaten

Lan-arriskuen prebentzioaren kultura sustatzea hainbat zabalkunde-ekintzari esker, besteak beste: prestakuntza, jardunaldien eta ekitaldien antolaketa eta 

komunikabideetarako kanpainak prestatzea

Genero-ikuspegia lan-arriskuen prebentzioan barne hartzeari buruzko zabalkunde-ekintzen garapena

E.9. esparru operatiboa Euskal enplegu sistemaren hobekuntza

E.9.1. jarduera-ildoa. Lanbide zerbitzuaren erreforma eta modernizazioa

Arreta eredu berria sareko 17 bulegotan ezartzea

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Enpleguko bulegoetan barne-arretarako euskarria bateratzea, ITSM tresna teknologikoaren bitartez

Enpleguko bulegoetan izapidetutako agirien erregistro digitalizatuaren ezarpenean aurrerapausoak

“Tablet” gailuen bidez sinadura digitalaren modalitatearen ezarpena eskuzko sinadura behar duten agiri guztietarako, eta 10 bulegotan borondatezko datu 

biometrikoen bilketa abiaraztea

Itxaronaldi kudeatzailearekin integratutako hitzordu kudeatzailearen sorrera

Bulego 1en egokitzapena bulego estandarraren eredu berrira
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E.9.2. jarduera-ildoa. Behaketa eta prospektiba lanen hobekuntza enpleguaren alorrean

Future Lan eredu ekonometrikoaren berrikuspena, lan-merkatuko, Kontratuen Erregistroko, proiekzio demografikoen eta enpleguaren eskarian eta eskaintzan 

dauden eraginei buruzko datu eguneratuak ereduan barneratuz

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Dagoen informazioa 62 lanerako talde gehiagori helaraztea

Future Lan ereduaren alderdi kualitatiboaren berrikuspena, sektore jakinetako enpresa-elkarteei eta klusterrei inkestak burututa eta etorkizunari aurrea 

hartzeko txostenak ezagutzera emanda

Future Lan-en webgunearen formatuan hobekuntzak

Millenium proiektuaren jarraipena, eszenatokiak identifikatzeko metodologian oinarritutakoa

Lanbide Heziketako V. Plana laguntzeko tresnen garapenean parte hartzea, familia profesionalen araberako prestakuntza-beharren proiekzioaren esparruan

SPRIrekin batera sektore jakinetako enpresa-elkarteekin eta klusterrekin lankidetzan aritzea, informazio prospektibo kuantitatiboa zein kualitatiboa 

elkarbanatzeko

Biltzar, foro eta Ekitaldietan parte hartzea, Future Lan-en zerbitzua hedatzeko

E.9.3. jarduera-ildoa. Enpleguarekin lotutako zerbitzu eta programen ebaluazioan sakontzea

Eusko Jaurlaritzaren kudeaketa-eredua Lanbiden ezartzearen onespena, eta baita jarraipen, kontrol eta ebaluazio eredua ere

Enplegu eta Gazteria 

Sailburuordetza

Ebaluazio-ekimenen garapenean jarraipena, honako alor hauetan:

 Bereziki langabeei zuzendutako enplegurako prestakuntza-programak

 Enpresei zuzendutako zerbitzuen programak

 Unibertsitate-prestakuntzarako eta prestakuntza arautu profesionalerako programak

 Lan-orientazioa

 Enplegu Bulegoetan jasotako zerbitzuekiko asebetetze-maila

 Enplegu Politiken Urteko Plana (PAPE)
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2. ARDATZEKO JARDUERAK SUSPERTZE EKONOMIKOA

S.1. esparru operatiboa Inbertsioak (34. Orrialdetik 39. Orrialdera zehaztuak) 

S.2. esparru operatiboa Berrikuntza

S.2.1. jarduera-ildoa. Ikerketa zientifikoa eta unibertsitate-ikerketa

Oinarrizko eta Bikaintasuneko Ikerketa Zentroen kategorian ziurtatutako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen eragileen jarduera ez 

ekonomikoa finantzatzera zuzendutako diru-laguntzen deialdia (BERC Programa)

Unibertsitate eta Ikerketa 

Sailburuordetza

Doktoreak ez diren Ikertzaileak prestatzeko Doktoratu Aurreko Programarako eta Ikertzaile Doktoreentzako Hobekuntzarako doktoretza-ondoko Programarako 

laguntza berrien eta laguntza-berriztatzeen deialdia

2019-2020 aldirako Oinarrizko eta/edo Aplikatutako Ikerketako proiektuetarako eta Unibertsitatea-Enpresa ekintzetarako aurreikusitako funtsen kargura 

ikerketa eta berrikuntza teknologikorako laguntzen deialdia

2019-2021 aldirako euskal unibertsitate-sistemako ikerketa-taldeen jarduerak bultzatzeko laguntzen deialdia 

Donostia International Physics Center-eko Atlas Superkonputagailuaren Zentroaren inaugurazioa

Donostia International Physics Center-eko Superkonputagailuaren Zentroaren zerbitzu-eskaintza areagotzeko zuzeneko laguntza baten esleipena 

Euskadiko azpiegitura zientifikoen eta ikerketa erakundeen mapa bat garatzea science.eus atarian

Ikerketarako eta transferentziarako kontratu-programa

Ikerbasqueren bidez bikaintasunezko ikertzaileen talentua barneratzeko Berrikuntza Funtsaren partida handitzea

Ikerbasqueko Research Fellow programaren beste deialdi bat, 20 ikertzaile gazte kontratatzeko; haietatik, gutxienez, 5 Basque Fellow izan beharko dira. Eta 

Research Professor programaren deialdia, 10 ikertzaile kontratatzeko.

S.2.2.a jarduera-ildoa. Berrikuntza teknologikoa

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen eragileen ziurtapenaren jarraipena

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza.

Basque Research and Technology Alliance (brta) - Euskal Partzuergo Zientifiko-Teknologikoa abiaraztea

Ikerketarako laguntzak eskaintzen dituzten Emaitek Plus (aurrekontu handiagorekin) Elkartek, Hazitek eta Berrikertu programen deialdiak

Bikaintek laguntza-programaren deialdia, doktorego industrialak egiteko eta ikertzaileak kontratatzeko

Euskal Finantza Erakundeak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen eragileentzako duen finantza-lerroa mantentzea

Fabrikazio Aeronautiko Aurreratuko Zentroaren jarduera sendotzea

Basque Culinary Center-ekin elkarlanean, gastronomian espezializatutako lehenengo teknologia-zentroa sortzea (BCC Innovation)

Estatuaren Administrazio Nagusiarekin 2010/12/30an sinatutako lankidetza hitzarmenaren eranskina baliozkotzea; Europako Neutroien Espalazio Iturriaren 

(ESS - Bilbao European Spallation Source Bilbao) Espainiako egoitza eraikitzeko, ekipatzeko eta ustiatzeko
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S.2.2.b jarduera-ildoa. Agenda digitala

«Basque Industry 4.0: I+G-ko Teknologiaren Transferentzia fabrikazio aurreratuari aplikatutako EIKT» laguntzen deialdia

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza

«Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industri arloko ETEetan» programaren deialdia

Manufakturaren arloko enpresa industrialen zibersegurtasuna sustatzeko laguntzen programaren deialdia

Euskadiko industrialdeetan belaunaldi berriko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntzen deialdia

S.2.2.c jarduera-ildoa. Berrikuntza ez teknologikoa

Enpresa-kudeaketa aurreratuan laguntzeko Innobideak-Kudeabide; produktuak, prozesuak, antolaketa eta marketina berritzen laguntzeko Innobideak-

Lehiabide; eta enpresetan pertsonen parte-hartzea sustatzeko Innobideak-Pertsonak programen deialdiak. Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza
Garapen Ekonomiko eta Azpiegituren Sailak eta EUSKALITek euskal enpresen arteko enpresa-kudeaketa aurreratua sustatzeko duten Hitzarmena berritzea.

S.2.3. jarduera-ildoa. Nekazaritza eta arrantza sektorean ikertzeko eta garatzeko laguntza

Nekazaritza eta arrantza sektoreetako berrikuntzarako, garapenerako eta ikerketarako laguntzen deialdia
Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikagaien Politikako 

Sailburuordetza

AZTI, NEIKER , BCC, UPV-EHU eta LEARTIKER Zentro Teknologikoen 89 proiekturen finantzazioa, ikerketa-ildoak garatzeko

Azti Fundazioari laguntza, 2018an "Knowledge and Innovation Community (kic) on Food” proiektua aurrera eraman dezan

S.2.4. jarduera-ildoa. Osasun ikerketa

Osasuntsu zahartzeko berrikuntza teknologikoaren eta ikerketarako Carewell Proiektua abiaraztea

Administrazio eta Finantzaketa 

Sanitarioko Sailburuordetza

Sailaren I+G+b arloko inbertsio-plana, hauek barne hartzen dituena: I+G egiteko laguntzen deialdia eta RIS3 bio-zientziak-osasunaren dinamizazioa; osasun-

sistemari babesa produktuen, gailuen eta teknologien testatzerako froga-banku gisa; Erosketa Publiko Berritzaileari babesa

Biocruces osasun ikerketako institutuari eta Biodonostia institutuari laguntza,  euskal osasun-sisteman gailu medikoak eta osasun-teknologia balioztatu eta 

erakutsi dezaten, Euskadi 2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren eta Euskadi RIS3 Estrategiaren esparruan

Osasun-teknologia balioztatu eta erakusteko 20 euskal enpresen 25 ikerketa abian edo exekuzio aurreko fasean daude

39 garapen zorro teknologikoan (19 garapen teknologiko, 18 IKT garapen eta babesa behar duten 2 garapen berrikuntzaren eremuan). Gaur egun, 9 patente-

familia, 5 marka-erregistro, sekretu industrial-know-how gisa babestutako 3 asmaketa eta jabetza intelektualaren eskubideak dituzten 15 garapen daude. 

Zorro teknologikoaren garapenen % 61 ustiapenean dago

Osasunaren esparrua BIND 4.0ren hirugarren ediziora barneratzea, osasun-sistemako profesionalen aholkularitzarekin

Viralgen terapia genetikoko zentroa abiaraztea (zentro paregabea Europan eta bektore birikoak garatzen lehena)

Basque Pharma Labs 4.0 laborategien inaugurazioa, etorkizuneko farmakoen entsegurako pilotu sorten ekoizpenerako, Arabako bio-farmaziako gunearen 

barruan
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Zientziako, Teknologiako eta Berrikuntzako Euskal Sareko Agenteen eta biozientzien-osasunaren eremuko enpresen arteko 100 lankidetza proiektu; Negozio 

Ereduei buruzko Lan Talde berria sortzea; eta bio-osasunaren eremuko 18 enpresa aktibo sortzea

Administrazio eta Finantzaketa 

Sanitarioko Sailburuordetza
Berrikuntza + Ikerketa + Osasuna Eusko Fundazioak, BIOEFek, gaixotasun neurodegeneratiboen ikerketa-proiektuetarako eskaintzen dituen laguntzen 

deialdia onartzea

Osasunaren garapenari eta ikerketari buruzko proiektuak burutzeko laguntzen deialdia

S.2.5. jarduera-ildoa. Ikerketa eta berrikuntza publikoa

EAEko hainbat udalekin lankidetza hitzarmenak areagotzea; informazioko, administrazioko eta kudeaketa elektronikoko zerbitzuak elkarri emateko

Erakunde Harremanetarako 

Sailburuordetza

“Mi carpeta – Nire karpeta” -administrazioaren eta herritarren arteko harremanetarako onlineko leihatila- erabiltzeari buruzko Euskal Autonomia Erkidegoko 

sektore publikoko erakundeen akordioa

Herri Arduralaritzaren Euskal Erakundearen eta Euskaliten arteko lankidetza hitzarmena, kudeaketa aurreratuaren eta etengabeko hobekuntzaren 

sustapenerako eta dinamizaziorako

S.2.6.. jarduera-ildoa. Berrikuntza-funts estrategikoa

Enplegurako Prestakuntza Plana 4.0 abian jartzea: 4.0 teknologien mapa eguneratzea; Lanbide Heziketa, Etengabeko Prestakuntza eta Unibertsitateko 

Prestakuntzako 4.0 katalogoa garatzea; 4.0 teknologiek profiletan eta gaitasunetan duten inpaktu-mapa garatzea

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza
Basque Digital Innovation Hub, fabrikazio aurreratuko konektatutako aktiboen sarea, abiaraztea; nazioarteko aintzatespena eta 2 nodo tematiko aktibo 

(Fabrikazio Gehigarria eta Robotika Kolaboratiboa eta Malgua) dituena.

«Zibersegurtasun Industriala» Laguntza-programari dagokion araudia onartzea 

S.3. esparru operatiboa. Nazioartekotzea

S.3.1. jarduera-ildoa. Herri estrategia

2020 Nazioartekotzeko Esparru Estrategia eguneratzea Euskadi Basque Country Kanpo Harremanetarako Plana 2018-2020rekin batera (2018/01/24) 

Europako “Europa 2020” estrategiarekin eta “Agenda 2030” garapen jasangarriko mundu-mailako estrategiarekin lerrokatuta

Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusia

Euskadi Learning Tour 2019 garatzea, politikariez, kazetariez, enpresa-elkarteen eta heziketaren munduko ordezkariek osatutako Kolonbiako diziplina 

anitzeko taldearekin.

Lehendakariaren bidaia ofiziala Argentinara eta Txilera, Euskal Aste Nazionalean parte hartzeko

Eusko Jaurlaritzak atzerrian dituen ordezkaritzei omenaldia egiteko ekitaldi instituzionala Lehendakariaren eskutik Lehendakaritzan, New Yorkeko eta Buenos 

Airesko ordezkaritzen 80. urteurrena dela eta

Kanpo Harremanen eremuan profesionalen espezializaziorako diru-laguntzen 2018-2019 deialdia

Galeseko Gobernuarekin politika fiskalaren, industrialaren eta garraio eta gizarte politiken inguruko harremanak; Galeseko Gobernuarekin “Elkar-

ulermenerako Memoranduma” eratzea Galeseko ordezkariekin, EIE Funtsen eta kooperazio atlantikoaren kudeaketaren arduradun direnekin, bilera; 

etorkizuneko harremanei eta Makro-eskualde Atlantikoari buruz hitz egiteko 
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Estrategia Atlantikoko Taldea aurkeztea, Euskadiren Makro-eskualde Atlantikoa osatzeko proposamenaren bost Estatu Kideak biltzen dituena.

Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusia

Euskadi Basque Country 2030 Agenda aurkeztea, NBEren Garapen Jasangarriaren Helburuekin lerrokatuta dagoena. Erakundeen arteko Baztordeari (Eusko 

Jaurlaritza, Aldundiak, EUDEL eta euskal hiriburuak) laguntzeko proposamena abian jartzea, Euskadi Basque Country 2030 Agendan batera lan egiteko.

Euskadi “Gobernu Irekirako Nazioarteko Aliantzan” barneratzea

nrg4sd nazioarteko sarearen “GJHak maila azpiestatalean” txostenari ekarpena. Txostena New Yorken aurkeztu zen uztailean, HLPF, High Level Political 

Forum - Agenda 2030 ekitaldian zehar, Nazio Batuek Garapen Jasangarrirako Agenda 2030 aztertzeko eta jarraitzeko antolatutako hitzaldian

“Europaren etorkizunari buruzko euskal ikuspegia” onartzea

Europar Batasuneko Ingurumeneko Ministroen Kontseiluaren aurrean autonomia-erkidegoen ordezkapenaren buru izatea, 2018ko urtarriletik ekainera

Akitania-Euskadi Euroeskualdeak “euroeskualdeko herritartasunean” eta "Euroeskualdeen arteko kolaborazio estrategikoak, ezagutzaren ekonomiaren, 

enpresen berrikuntzaren eta lehiakortasunaren inguruan” eremuetan dituen proiektuen deialdiak

S.3.2. jarduera-ildoa. Kanpo Harremanak

Euskal Etxeentzako diru-laguntzen deialdia

Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusia
euskal dantza tradizionalen irakaskuntzarako Gaztemundu programaren deialdia

Lehenengo aldiz, irailaren 8an, Euskal Diasporaren Eguna ospatzea; Kanpoko Herrietan zein Euskadin

S.3.3. jarduera-ildoa. Sektore anitzeko Kanpo Harremanak

Basque Country 2020 Estrategiaren urteko jarraipen-txostena
Kanpo Harremanetarako 

Idazkaritza Nagusia

S.3.4. jarduera-ildoa. Euskal Multinazionalen sustapena

Enpresa Nazioartekotasun 2017-2020 Plana onartzea

Industria Sailburuordetza
Milanen merkataritza-bulego bat irekitzea, euskal enpresen merkataritza-jarduera areagotzeko 

Laguntza industrialen 2018ko deialdia, Gauzatu-Kanpo ezarpenak, euskal enpresak atzerrian sustatzeko eta ezartzeko jardueretan laguntzeko

Sakondu Programaren laguntzen 2018ko deialdia, EAEn errotutako enpresen lehiakortasuna hobetzeko, haien nazioarteko jardueran sakonduz
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S.3.5. jarduera-ildoa. ETEen nazioartekotzea

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiekin hitzarmena, Euskal Nazioartekotze Partzuergoaren, Basque Consortium-en, proiektuak finantzatzeko 

oinarriak zehazteko

Industria Sailburuordetza

Global Lehian Programaren laguntzen deialdia, zeinaren bidez ETEen nazioartekotzean laguntzen den, bakarka nahiz lankidetzan.

Pilotu Programaren 2018ko deialdia, nazioarteko inbertsio publikoko proiektu pilotuak garatzen dituzten ETEentzat 

Euskal Herriko Merkataritza Ganberekin hitzarmena, nazioartekotzearen sustapenaren arloan

Euskal Herrian fabrikatutako produktuen nazioartekotzearen sustapenaren arloan Bilbao Exhibition Centre-k egiten dituen jarduerak sendotzea

S.3.6. jarduera-ildoa. Giza kapitala eta talentua

BEINT eta Global Training Nazioartekotzerako Diru-laguntzak ematea, nazioarteko enpresan esperientzia praktikoa eskuratzeko (ikusi E.3.7 ekimena) Industria Sailburuordetza

S.4. esparru operatiboa. Industrializazioa

S.4.1. jarduera-ildoa. ETEei laguntza eta zailtasunak dituzten enpresen berregituraketa

Ekargi S.G.R.-ri zuzeneko diru-laguntza ematea, oinarri teknologikoa duten enpresa berriei laguntza emateko, Hornidura Teknikoen Funtsa sendotzearen eta 

bermeak ezartzeko beharraren salbuespenaren bidez

Industria Sailburuordetza
Enpresa txiki eta ertainei, banakako enpresariei eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko Programaren deialdia

Krisian dauden enpresak berregituratzeko eta berrabiarazteko Bideratu Berria programaren deialdia

SPRI-Finantzen Euskal Institutua-Elkargi hitzarmena, sortu berri diren enpresa ekintzaile txiki eta ertainentzako epe luzeko finantzaketa errazteko 

finantzaketa-tresna berrian abian jartzeko (Aurrera Programa)

Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza

S.4.2. jarduera-ildoa. Inbertsioari laguntza

Gauzatu Industria programaren deialdia, oinarri teknologikoa duten edota berritzaileak diren ETEen sorrera eta garapena sustatzera zuzendutako itzul 

daitezkeen laguntzak ematen dituena.
Industria Sailburuordetza

Sprilurreko instalazio berrien inaugurazioa, Bergarako Larramendi poligonoan dauden pabilioi eta bulego berriak barne, eta bere nortasun korporatiboa 

berritzea
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S.4.3. jarduera-ildoa. Industria-proiektu estrategikoen garapena

Exekuzioan 2017-2020 Industrializazio Plana “Basque Industry 4.0”

Industria Sailburuordetza

Euskal Herriko Autonomia Erkidegoko klusterren erakunde dinamizatzaileen lana babesteko laguntzen deialdia

Arrisku Kapitalaren kudeaketa: proiektu estrategiko bat babestea 5 M e-rekin eta 390 lanpostu mantentzeko ekarpena

4 proiektu industrial estrategikoei laguntza, Ekarpen sozietatearen bidez, 31 M €-ko zenbatekoarekin

Industrialdeetarako, enpresa parkeetarako eta ekonomia-jarduera guneetarako Renove programaren deialdia

Euskadiko Ekintzailetzarako Instituzioen Arteko Plana 2020 exekuzioan
Teknologia, Berrikuntza eta 

Lehiakortasun Sailburuordetza
Barne-ekintzailetzari buruzko prestakuntza- eta laguntza-programa; BIC Arabarekin, BEAZ Bizkaiarekin, BIC Ezkerraldearekin eta BIC Gipuzkoarekin batera

S.4.4. jarduera-ildoa. Energia politika jasangarria eta lehiakorra

Euskal Administrazio Publikoen Jasangarritasun Energetikoaren Lege Proiektua Legebiltzarrean izapidetzea

Industria Sailburuordetza

Eraginkortasun Energetikorako eta Energia Berriztagarrietarako laguntzen deialdia, Industrian, Hirugarren Sektorean, Administrazio Publikoan eta Euskadiko 

eraikin publikoen instalazio eta eraikinetan

Garraioan eta mugikortasun eraginkorrean inbertitzeko laguntzen deialdia

Elektrizitatea ekoizteko energia berriztagarrien bidezko instalazioetan inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen, biomasa energetikoki ustiatzeko 

instalazioetarako laguntzen eta geotermia ustiatzeko laguntzen deialdiak 

Itsasoko energia teknologia berriztagarriak erakusteko eta balioztatzeko laguntzen deialdia 

Gasteizko Udalarekin hitzarmena, BEAren kotxetegien, Bus Elektriko Adimentsuaren eta Amerika Latinoko biribilgunearen eraikuntza-proiektuak finantzatzeko 

eta burutzeko konpromisoarekin

Bilboko portuan, ontzi batetik bestera gas natural likidotua kargatzeko proba pilotua, lehena Ardatz Atlantiko eta Mediterraneo osoan
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S.4.5.. jarduera-ildoa. Nekazaritzako elikagaien industriaren garapena

Euskadiko Gastronomia eta Elikaduraren Plan Estrategikoa 2017-2020 exekuzioan

Nekazaritza, Arrantza eta 

Elikagaien Politikako 

Sailburuordetza

Gastronomiaren eremuko lehenengo finkapeneko proiektuei eta dagoeneko abian diren proiektuak egiaztatutako kalitate estandarren arloan hobetzeko 

laguntzen deialdiak (“Gastrobikain” Programa)

Nekazaritzako, elikagaigintzako eta arrantza eta akuikulturatik eratorritako produktuak eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntzen deialdia (Lehiatu Berria) eta 

nekazaritza, elikagai, arrantza eta basogintza produktuak EAEtik kanpoko merkatuetan sustatzeko laguntzen deialdia (Lehiatu Sustapena)

Nekazal eta elikadura produktuei ezartzen zaien kalitate-araubideei laguntzeko deialdia

Hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen- eta informazio-programetarako eta -ekintzetarako laguntzen eta mahastizaintzako 

sektorea bultzatzeko programaren inbertsiorako laguntzen 2018ko deialdiak

Nekazaritza, basogintza, arrantza, elikagai eta landa-garapeneko sektoreetan finantza-laguntzen Sendotu programaren deialdia 

Baso-bioekonomiako proiektu pilotuetarako laguntzen deialdiak

«Basque Label Harategiak» marka berrira atxiki diren harategi tradizionalei minimis-araubidean jasotako diru-laguntzen deialdia


