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EKONOMIAREN GARAPEN, 

JASANGARRITASUN  

ETA INGURUMEN SAILA 

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO 

ECONÓMICO, SOSTENIBILIDAD 

Y MEDIO AMBIENTE 

AGINDUA, 2021KO MARTXOAREN 17KOA, EKONOMIAREN GARAPEN, 

JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN SAILBURUARENA, 

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN 

SAILAREN 2021, 2022, ETA 2023. URTEETARAKO DIRU-LAGUNTZEN PLAN 

ESTRATEGIKOA ONARTZEN DUENA. 

 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluak ezartzen duenez, 

nahitaez eduki behar da diru-laguntzen plan estrategiko bat, eta bertan identifikatu behar 

dira, sailen diru-laguntzei dagokienez, diru-laguntzen aplikazioaren bidez lortu nahi diren 

helburu eta ondorioak, diru-laguntza horiek emateko beharrezko epea, aurreikusten diren 

kostuak, eta haien finantzaketa-iturria, eta beti aurrekontu-egonkortasuneko helburuak 

bete beharko dira. 

 

Halaber, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen 

duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluak xedatzen du diru-

laguntzen plan estrategikoek hiru urterako aurreikuspenak jaso ahal izango dituztela. 

 

Arau hori betez, plan hau sailaren sustapen-politiken plangintzarako tresna da, 2020- 

2024 rako Euskadiko gobernu-programaren konpromisoen barruan ardazturik. 

 

Plan hau egiteko, 2020-2024 aldirako gobernu-programan eta indarrean dauden diru-

laguntzen programetan definitutako interes publikoak aztertu dira eta plan honen 

indarraldian horretarako eskuragarri dauden baliabideekin erkatu dira.  

 

Era berean, kontuan hartu dira Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 

Sailaren XII. legegintzaldirako Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako Planean 

ezarritako jarduera-lehentasunak. Beraz, diru-laguntza programa horiek berdintasun-

printzipioa txertatu behar dute araudian, gobernu onaren lehentasun gisa. Era horretan, 

eraginkortasun-maila eta efizientzia-maila areagotzea bermatzen da, eta baita gure 

jardun-eremuan gardentasuna indartzea ere. 

 

Ohartarazi behar da, dena den, planak  programa-izaera duela legealdi honetarako 2020-

2024 aldiko (XII. legegintzaldia) “Euskadi Martxan” gobernu-programaren jardunen 

esparru orokorraren barruan eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. 

Planean. Hori horrela, haren edukiak ez du ez eskubiderik ez betebeharrik sortzen, eta 

haren eraginkortasuna diru-laguntza lineak praktikan jartzeak baldintzatuko du, egungo 

aurrekontu-bitartekoak kontuan izanda, besteak beste. 

 

Horrenbestez, sailaren gainerako jardunen antzera, Sailaren Diru-laguntzen Plan 

Estrategikoak honako hauek ditu erronka eta ardatz estrategiko nagusi: 

 

 

 Enplegua eta susperraldi ekonomikoa  

- Industria eta nazioartekotzea  

- Ikerketa eta berrikuntza  
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- Elikadura eta landa - eta kostalde - garapena   

 

 Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa  

- Energia-estrategia berria 

- Klimaren eta ekonomia zirkularraren aldeko ekintza 

- Ingurune naturalaren eta biodibertsitatearen  kontserbazioa 

 

Planaren indarraldiko urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan Planaren betetze-maila 

ebaluatuko da, diru-laguntza programen ebaluazioari buruz Euskadiko Ogasun 

Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 49.8. artikuluak dioena betez.  

 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen sailburuak proposamen hau 

egiteko eskumena du, honako xedapen hauetan oinarrituta: Jaurlaritzari buruzko 

Legearen (ekainaren 30eko 7/1981 Legea) 26. artikulua; eta  18/2020 Dekretua, irailaren 

6koa, lehendakariarena, Euskal Autonomia Erkidegoko administrazio-sailak sortu, 

ezabatu eta aldatzen dituen eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituena. 

Aurrekoa ikusirik eta eskumen horiek baliatuta, honako hau: 

 

 

XEDATZEN DUT: 

 

Lehena.- Eranskin gisa ageri den «Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen 

Sailaren 2021., 2022. eta 2023. urteetarako diru-laguntzen plan estrategikoa» onartzea. 

 

Bigarrena.- Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailaren 2021., 2022. 

eta 2023. urteetarako diru-laguntzen plan estrategikoa Sail horren webgune ofizialean 

argitaratuko da. 

 

Hirugarrena.-  Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak ematen 

dituen diru-laguntzak plan horretan ezarritakoari egokitu beharko zaizkio, eta egungo 

aurrekontu-bitartekoek baldintzatuko dute betiere. 

 

Aldian-aldian, plan hori berrikusi ahal izango da, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun 

eta Ingurumen Saileko titularraren agindu baten bidez. Agindu horren arabera, plan 

horren aurreikuspenak egokitu ahal izango dira diru-laguntzen deialdia egiteko unean 

dauden egoera material eta aurrekontuetara, bai eta neurri edo jarduera berriak sartu ere. 

 

 

Laugarrena.- Planaren indarraldiko urte bakoitzeko lehen hiruhilekoan, Planaren 

betetze-maila ebaluatuko da, diru-laguntza programen ebaluazioari buruz Ogasun 

Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen 49.8. artikuluak dioena betez. 

 

Vitoria-Gasteiz 

 

 

MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI 

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN 

SAILBURUA 

(ELEKTRONIKOKI SINATUA) 
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ERANSKINA 

 

EKONOMIAREN GARAPEN, JASANGARRITASUN ETA INGURUMEN 

SAILAREN 2021., 2022. ETA 2023. URTEETARAKO DIRU-LAGUNTZEN 

PLAN ESTRATEGIKOA 

1.- Planaren justifikazioa. 

 

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 8.1 artikuluak ezartzen duenez, 

nahitaez eduki behar da diru-laguntzen plan estrategiko bat, eta bertan identifikatu behar 

dira, sailen diru-laguntzei dagokienez, diru-laguntzen aplikazioaren bidez lortu nahi diren 

helburu eta ondorioak, diru-laguntza horiek emateko beharrezko epea, aurreikusten diren 

kostuak, eta haien finantzaketa-iturria, eta beti aurrekontu-egonkortasuneko helburuak 

bete beharko dira. 

 

Halaber, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren erregelamendua onartzen 

duen uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren 11.4 artikuluak xedatzen du diru-

laguntzen plan estrategikoek hiru urterako aurreikuspenak jaso ahal izango dituztela 

 

Manu hori betetzeko sailek izan beharreko jarduna bideratzeko, 1/2015 zenbakiko 

zirkularra onartu zuen Kontrol Ekonomikoko Bulegoak, diru-laguntzen plan 

estrategikoak egiteari buruzkoa, zenbait neurri biltzen dituena plan horiek egin eta 

onartzeari begira. 

 

Zirkular hori betetzeko egin da plana, zirkular horretan ezarritako edukiarekin eta diru-

laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legean eskatutakoa beteta. 

 

 

2.- Aplikatu beharreko eremua. 

 

Planak Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Sailaren diru-laguntzen 

arloko jarduera biltzen du.  

 

Planari ezarritako denbora-tartea 2021eko, 2022ko eta 2023eko  aurrekontu-ekitaldiak 

dira. 

 

 

3.- Proiektuaren edukia 

 

Aurreikusitako diru-laguntza jardunak jasotzen dituzten ardatzak biltzen ditu planak, 

betiere gobernu-programaren konpromisoei lotutako ardatz horietako bakoitzari jarraikiz. 

 

Ondoren, identifikatu egiten ditu, laburpen gisa, diru-laguntza programa guztiak 

egikaritzeko aurreikusitako kostuen datu globalak, eta programa horiek sailak bere 

egituran dituen antolakunde-unitateekin lotzen ditu. 

 

Azkenik, planak fitxa bat biltzen du diru-laguntza programetarako, eta bertan bilduko ditu 

helburuak, ekintzak eta adierazleak, aurreikusitako denbora-jokalekuarekin, helburu 
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dituen sektoreak, diru-laguntzak emateko prozedura, beharrezkoak diren aurrekontu-

konpromisoak eta finantzaketa publikoaren ehunekoa. 

 

 

4.- Erronka estrategikoen eta helburuen identifikazioa 

 

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen  Sailaren Diru-laguntzen Plan 

Estrategikoa 2020-2024 bitarteko XII. Legealdiko Gobernu Programaren 

konpromisoekin lerrokatzen da, eta, konpromiso horien barruan, sailaren jardun-eremuak 

direnekin, honako hauekin, hain zuzen ere: 

 

4.1. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

4.1.1 Industria eta nazioartekotzea 

 

Funtsezkoa da Euskadik industria-egitura indartsua izaten jarraitzea, mundura irekita 

egongo dena eta produktibitatearen hobekuntzaren alde egingo duena, giza baliabideen 

trebakuntzaren eta berrikuntzaren bidez. 

 

Industria eta horrekin lotutako zerbitzu aurreratuak euskal ekonomiaren motorra izan 

behar dira. Baita gure egitura ekonomikoaren bereizgarria ere. 

 

Helburua da industria eta zerbitzu aurreratuak BPGdaren % 40ra heltzea. Horretarako, 

industria aurreratuaren alde egingo duen eta Euskadin egongo den Garapen 

Industrialerako Plan Estrategiko bat onetsiko da. Industria horrek azpiegituren eta lurzoru 

industrialaren euskarri egokia izango du, baita nazioartekotzea babesteko zerbitzu 

eraginkorrak ere. Gainera, plan eta neurri bereziak ezarriko dira lehentasunez jardun 

beharreko guneetarako eta zailtasunak dituzten enpresetarako. 

 

Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira:  

 

 Garapen Industrialerako eta Nazioartekotzerako Plan Estrategikoa onartzea 

 Euskadin errotutako 4.0 industria eta adimen artifiziala garatzea  

 Enpresa txiki eta ertainak babestea 

  Enpresa-azpiegiturak eta lurzoru industriala  

 Lehentasunez jardun beharreko eskualdetan eta udalerrietan berariazko jarduketa-

planak egitea eta zailtasunak dituzten edo berregituratze-prozesuetan dauden 

enpresei laguntza ematea 

 Enpresa Nazioartekotzeko Programa 2025 onestea “Garapen Industrialerako eta 

Nazioartekotzerako Plan Estrategikoan” txertatuta 

 

4.1.2. Ikerketa eta berrikuntza 

 

Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza herrialde baten garapen ekonomikoaren 

adierazle giltzarriak eta bere produktibitatearen zein lehiakortasunaren baldintzatzaileak 

dira, baita hazkunde jasangarria lortzeko faktore erabakigarria ere. Berrikuntzaren 

erronkari erantzuteko, beharrezkoa da esfortzu publiko-pribatu bateratua egitea eta epe 

luzerako estrategia bat ezartzea Euskadiko espezializazio adimendunean oinarrituz, 

Euskadi berrikuntzaren Europako interesgune bihurtzeko lehentasunezko helburuarekin. 
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Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira: 

 

 Espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan 

Estrategiko berria 2030eko ikuspegiarekin 

 Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren emaitzak eta bikaintasuna 

hobetzea 

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistema nazioartekotzea 

 Ikerketaren eta berrikuntzaren eremuko inbertsioak handitzea 

 . I+G proiektu estrategikoak, erosketa publiko berritzailea eta zibersegurtasun 

industriala indartzea 

 Berrikuntza indartzea enpresa txiki eta ertainetan 

 Talentu teknologikoa garatzea eta erakartzea  

 Ekintzailetza berritzailea babestea 

 

 

4.1.3. . Elikadura eta landa- eta kostalde-garapena 

 

EAEko lehen sektorea funtsezko aktiboa da, kultura-, gizarte- eta ingurumen-balioen 

transmisiorako elementu gisa. Tokiko nekazaritzak, kalitatezko elikadura-produkzio 

jasangarria bermatzeaz gain, enplegua eta aberastasuna sortzen dituen sektorea da, baita 

ingurumena babesten duen aktiboa ere. 

 

Ingurune naturala mantentzea eta klima-aldaketaren aurkako borroka ezin dira ulertu 

aberastasuna eta enplegua sortzen dituen euskal lehen sektore irmo eta berritzailerik  

gabe. Nekazaritza- eta arrantza-eredu jasangarriago baterantz aurrera egitearen aldeko 

apustua egingo da, euskal landa- eta kostalde-espazioa zainduz eta jarduera ekonomikoa 

sustatuz, Euskadi Europako hegoaldeko bioekonomiaren erreferente gisa kokatzeko, baita 

nekazaritza ekologikoaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren eredu gisa ere. 

 

Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira: 

 

 Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea. 

 Arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea. 

 Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde-ingurunea zaintzea. 

 Euskal nekazaritzako elikagaien sektorea indartzea, ekintzailetzaren, 

berrikuntzaren eta klima-aldaketaren aurkako borrokaren erreferente gisa. 

 Euskadi Europako hegoaldeko bioekonomiaren interesgunea bihurtzea. 

 

 

4.2 Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

4.2.1. Energia-estrategia berria 

 

Euskal sistema energetikoaren deskarbonizaziorantz eta jasangarritasunerantz aurrera 

egiteko erabaki irmoa mantenduko da. Nahitaezkoa da eredu ekonomiko eta energetiko 

berri baterantz jotzea, erregai fosiletatik aldentzearen alde eta 2050erako berotegi-

efektuko gasen emisioen neutraltasunaren alde egingo duena, Europar Batasunaren 

konpromisoekin bat etorriz. 
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Berrestsi egingo da haustura hidraulikorik gabeko Euskadi bat lortzeko helburua, Eusko 

Legebiltzarrak 2015ean onetsitako ingurumena babesteko neurri gehigarrien legearen 

arabera. Ikuspegi horrekin eta Klima eta Energiako Europako Esparruarekin bat eginez, 

Euskadiko Estrategia Energetikoa 2030 eguneratuko da, hain zuzen ere, hauxe lortzeko: 

eraginkortasun energetikoa areagotzea; energia berriztagarrien erabilera handitzea eta 

ikerketa energetikoko euskal estrategian sakontzea, bidezko trantsizio energetiko 

baterako eragile giltzarriak direlako. 

 

Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira: 

 

 Energia-eraginkortasuna handitzea autokontsumoa eta banatutako sorkuntza 

sustatuz. 

 Iturri berriztagarrien erabilera areagotzea energiaren azken kontsumoan. 

 Ikerketa energetikoko euskal estrategian sakontzea, enpresa-egitura eta enplegua 

berpizteko eragile gisa. 

 Bidezko energia-trantsizioa bermatzea. 

 

 

4.2.2. . Klimaren aldeko ekintza 

 

Euskadi garapen jasangarriarekin eta nazioartean adostutako helburu klimatikoekin 

konprometitutako erkidegoa da. Eusko Jaurlaritzaren Klima-larrialdiaren Adierazpenak 

konpromiso hori indartu du eta erreferentziazko erkidego gisa kokatzen du Euskadi 

klima-aldaketaren aurkako borrokan. Apustu irmoa egin da Euskadin “Basque Green 

Deal” Klimaren aldeko Akordio Sozial zabala lortzeko gure lurraldeak, Parisko 

Akordioarekin eta Europako Itun Berdearekin (European Green Deal) bat etorriz, batez 

besteko tenperatura globalak 2 gradu zentigradoak gainditzea saihesten laguntzeko eta, 

2050ean, berotegiefektuko gasen emisioan herrialde neutroa izateko. 

 

Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira: 

 

 Irmoki egitea aurrera karbonoan baxua den ekonomia baterantz, enplegua 

sortzeko eta garapen industrial zein teknologikorako aukera gisa. 

 Klima-gobernantzako eredu berri bat sustatzea. 

 

 

4.2.3. . Ekonomia zirkularra bultzatzea 

 

Laugarren iraultza industrialak jauzi kualitatiboa dakar garapen teknologikoan, baina, 

horrez gain, hazkunde ekonomikoa materialen kontsumotik bereiztea eskatzen du. 

 

Konpromisoa hartu da ekonomia zirkularreko eredu berri bat bultzatzeko, non produktuen 

eta materialen bizitza-zikloa ahalik eta denbora gehien luzatuko den. Eredu ekonomiko 

berri honen alde egiteak hauxe esan nahi du: “erauzi, produzitu, erabili eta botatzea” 

ideiatik “murriztu, berrerabili eta birziklatzea” ideiara pasatzea. Hortaz, berrerabilpena 

eta prebentzioa dira hitz gakoak. Ekonomia zirkularreko eredu berri horrek enplegu berde 

berriak sustatzea eta berrikuntza piztea dakartza eta, horrela, Euskadiren lehiakortasuna 

eta hazkunde jasangarria ere hobetuko dira. 

 



 
 

 7 

Euskadiko Ekonomia Zirkularrerako Estrategia 2030 hedatuko da. 

 

Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira: 

 

 Enplegu berdea eta berrikuntza sustatzea ekonomia zirkularraren eremuan. 

 Hondakinak murriztea eta horien birziklapena eta balorizazioa areagotzea. 

 

 

4.2.4Ingurune naturalaren kontserbazioa eta biodibertsitatea zaintzea 

 

80ko hamarkadan, Euskadik herritarren osasuna eta ingurumenaren egoera orokorra 

mehatxatzen zituzten kutsadura-arazo larriak zituen. Ordutik hona, ingurumen-babeseko 

politikak aplikatu izan dira, betiere politika europarrekin bat etorriz. Esfortzu horri esker, 

ingurumen-adierazle nagusiak hobetu ahal izan dira, bai uraren kalitateari dagokionez, 

bai lurzoruaren zein airearen kalitateari dagokionez. Halaber, biodibertsitatearen 

defentsan eta errespetuan aurrera egin da. 2030eko ikuspegiarekin eta Garapen 

Jasangarrirako Helburuen arabera, bultzada berria emango da ingurumen-estrategia 

zeharkako politika gisa kokatzeko; hain zuzen ere, horrek espezie guztientzako eta 

gizakiarentzako oparotasun- eta ongizate-faktoretzat hartuko du ingurumenaren defentsa. 

 

Helburu horiek lortzeko, konpromiso hauek hartu dira: 

 

 Uraren eskuragarritasuna eta kalitatea eta kudeaketa jasangarria bermatzea. 

 Ingurumen-politika aurreratua eta ingurune naturalaren eta ekosistemen 

hobekuntza sustatzea, biodibertsitatea eta lurreko zein itsasoko habitat nagusien 

defentsa sustatuz. 

 

 

 

5.- Saileko sailburuordetzei dagozkien diru-laguntzen programen laburpena. 
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5.1.– Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburua.  

 

5.1.1. Kabinete eta Komunikazio Zuzendaritza.  

5.1.1.1. Ardatz estrategikoa: Itsasoaren garrantzia gure lurraldearen garapen ekonomiko eta sozialean 

Helburu estrategikoa:  Juan Sebastián Elkano Getariako itsasgizona buru izan zen mundu-itzuliaren 500. urteurrena gogoratu eta 

ospatzea. 

Órganoa:  Kabinetearen eta Komunikazioaren Zuzendaritza / Garapen Ekonomikoa, Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Programa:  Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzen lerroa: Fundazioak kultura, turismoa, industria, merkataritza edo hezkuntza bultzatu nahi ditu 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak   
  Juan Sebastián Elkano protagonista duen gertaera historikoarekin zerikusia 
duten gertaera edo jarduerak bultzatzea. Biltzarrak, ikastaroak, mintegiak, 
hitzaldiak, erakusketak eta gaikako erakusketak biltzen dituen azpiegitura. 
Halaber, artikuluak, liburuak, aldizkariak edo ikus-entzunezkoak aurkeztuko 
dira, eta horiek guztiek munduari bira emango diote jardueraren protagonista 
eta ardatz nagusi gisa. 

 
 
 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  € 

4. edo 7.  kapitulua Guztira  

 
63.225 64.000 64.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Zabalkunde publikoa      

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Proiektuak ebaluatzean eta zerikusia duten jarduerak antolatzean 
genero-ikuspegia kontuan hartzea. 
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5.2. Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa Digitalerako Sailburuordetza 

 

5.2.1. Teknologia eta Berrikuntza Zuzendaritza. 

 

5.2.1.1. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia eta 5414 Berrikuntza Funtsa 

Diru-laguntzen lerroa: Enpresen I+G bultzatzeko HAZITEK programa 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa-sektorean eta Euskadi 2020 Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntza Planaren barruko espezializazio-eremuetan industria-
ikerketako edo garapen esperimentaleko proiektu lehiakorrak eta estrategikoak egiteko 
laguntza. 

2021 2022 2023 

Ekintza: izaera estrategikoko proiektuei laguntzea 
 

   

Adierazleak:    
Lagundutako proiektu estrategiko berezien kopurua 5 6 6 
Lagundutako lankidetza-proiektu estrategikoen kopurua 35 38 40 
Proiektu estrategikoetan lagundutako enpresen kopurua 185 190 200 

Ekintza: izaera lehiakorreko proiektuei laguntzea    
Adierazleak:    

Lagundutako produktuen garapen-proiektuen kopurua 795 805 815 
Produktuak garatzeko proiektuetan lagundutako enpresen kopurua 720 730 740 
Lagundutako lankidetzako lehiakortasun-proiektuen kopurua 610 615 620 
ZTBESko eragileekin abian jarritako lehiakortasun-proiektuen kopurua 580 585 590 
OTEBak abiarazteko lagundutako proiektuen kopurua 25 26 27 
OTEBak abiarazteko proiektuetan laguntza jaso duten enpresen kopurua 38 39 40 
OTEBak abiarazteko proiektuetan laguntza jaso duten eragileen kopurua 9 10 10 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  
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VII. aurrekontu-kapitulua - Hazitek Estrategikoak 48.000.000 51.000.000 53.000.000 

VII. aurrekontu-kapitulua - Hazitek Lehiakorrak 43.300.000 45.800.000 48.500.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Enpresak, ETEak eta handiak, enpresa-elkarteak eta ZTBESko 

eragileak (OTEBen proiektuetarako) 
 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka. 
Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Proiektuen ebaluazioan genero-ikuspegia kontuan hartzea, bai 
eta proiektu-buruen egokitasuna ere, eta ebaluazio-
batzordeetan G/E presentzia orekatua bermatzea. 
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5.2.1.2. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia eta 5414 Berrikuntza Funtsa 

Diru-laguntzen lerroa: Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa babesteko Elkartek programa 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Ikerketa, 
Garapen eta Berrikuntzako Erakundeek egindako elkarlaneko ikerketa egiteko laguntza, 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 2020 Planaren espezializazio-esparruetan 

2021 2022 2023 

Ekintza: Arlo estrategikoetan elkarlaneko ikerketa bultzatzea    
Adierazleak:    

Arlo estrategikoetan lagundutako elkarlaneko funtsezko ikerketa-proiektuen kopurua 40 45 48 

Industria-potentzial handiko zenbat ikerketa-proiektu lagundu diren 20 23 26 

Diruz lagundutako interes bereziko ekintzen kopurua 8 9 10 

Laguntza jaso duten agenteen kopurua 75 80 85 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII. aurrekontu-kapitulua  40.000.000 42.500.000 45.000.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragileak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Proiektuen ebaluazioan genero-ikuspegia kontuan hartzea, bai 

eta proiektu-buruen egokitasuna ere, eta ebaluazio-
batzordeetan G/E presentzia orekatua bermatzea. 
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5.2.1.3. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia eta 5414 Berrikuntza Funtsa 

Diru-laguntzen lerroa: Foku Anitzeko Teknologia Zentroen eta Ikerketa Kooperatiboko Zentroen jarduera ez-ekonomikoari laguntzeko 

EMAITEK plus programa 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko foku Anitzeko 
Teknologia Zentroen eta Ikerkuntza Kooperatiboko Zentroen jarduera ez-ekonomikoa 

babestea, finantzaketa esleituz, haien jardueraren emaitzak maila globalean ebaluatuz 
eta aztertuz, EMAITEK plus programaren bidez. 

2021 2022 2023 

Ekintza: Zentro teknologikoen eta IKZen jarduera ez-ekonomikoari laguntzea, emaitzak 
aztertuz 

   

Adierazleak:    

Lagundutako zentroen kopurua 15 15 15 

Argitalpen zientifikoen kopurua 1200 1300 1400 

Eskatutako patenteen kopurua 110 130 150 

Azken 5 urteetan sortutako OTEBen fakturazioa 15.000 mil. € 17.000 mil. € 19.000 mil. € 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII. aurrekontu-kapitulua  68.000.000 71.500.000 75.000.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Foku Anitzeko Teknologia Zentroak eta Ikerkuntza 
Kooperatiboko Zentroak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. Horien deskribapena: 

Ebaluazio Batzordeetan G/E presentzia orekatua bermatzea. 
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5.2.1.4. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia Eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia eta 5414 Berrikuntza Funtsa 

Diru-laguntzen lerroa: Industria-doktoretzak egiteko eta ikertzaileak sartzeko laguntzen programa - BIKAINTEK 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Industria-doktoregoen prestakuntza eta doktore-titulua duten ikertzaileak 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko enpresa eta eragileetan sartzen 
laguntzea, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez, ikertzaileak kontratatzeko. 

2021 2022 2023 

Ekintza: Doktorego Industrialen Prestakuntza    

Adierazleak:    

Lagundutako doktorego industrialen kopurua 30(13M,17H) 32(15M,17H) 35(18M,17H) 

Ekintza: Ikertzaile doktoreen kontratazioa    

Adierazleak:    

Enpresetako doktoreen eta ZTBESko eragileen kontratazio berrien kopurua 45(20M,25H) 47(23M,24H) 50(26M,24H) 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII. aurrekontu-kapitulua  5.670.000 5.700.000 5.700.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Enpresak, foku Anitzeko Teknologia Zentroak eta Ikerkuntza 

Kooperatiboko Zentroak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. Horien deskribapena: 

Proiektuen ebaluazioan genero-ikuspegia kontuan hartzea 
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5.2.1.5. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia eta 5414 Berrikuntza Funtsa 

Diru-laguntzen lerroa: Azpiegitura zientifiko-teknologikoak eta ekipamendu zientifiko-teknikoa eskuratzeko laguntza-

programa - AZPITEK 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: I+G+b garatzeko beharrezko ekipamendu zientifiko-teknikoa eskuratzea, 
instalatzea eta eguneratzea, eta emaitzak baliozkotzea eta erakustea, Euskadiko 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarean foku Anitzeko Teknologia Zentro 
eta Ikerkuntza Kooperatiboko Zentro gisa akreditatuta dauden eragileek egin beharrekoa  

2021 2022 2023 

Ekintza: Azpiegitura zientifiko-teknologikoak eta ekipamendu zientifiko-teknikoa 
eskuratzeko proiektuei laguntzea 

   

Adierazleak:    

Onartutako proiektuen kopurua    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII. aurrekontu-kapitulua  5.313.631 7.000.000 10.000.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Foku Anitzeko Teknologia Zentroak eta Ikerkuntza 
Kooperatiboko Zentroak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka. Itzuli beharrik gabeko diru-laguntza. 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. Horien deskribapena: 

Proiektuaren ikertzaileen osaera paritarioa positiboki baloratzea 
eta Ebaluazio Batzordeetan G/E presentzia orekatua bermatzea 
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5.2.1.6. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna Espalazio bidezko Neutroien Europako Iturriaren partzuergoari 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Europako Espalazio bidezko Neutroien Iturriaren (ESS – Bilbao European 
SPALLATION Source Bilbao) Espainiako egoitzaren eraikuntza, ekipamendua eta 
ustiapena 

2021 2022 2023 

Ekintza: ESS Bilbaoren eraikuntza-, ekipamendu- eta ustiapen-kostuak finantzatzea    

Adierazleak:    

Lagundutako zentroen kopurua 1 1 1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII. aurrekontu-kapitulua  1.402.824,69 1.333.377,67 907.183,90 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: ESS – Bilbao European SPALLATION Source Bilbao 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. Horien deskribapena: 
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5.2.1.7. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna ELHUYAR 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza hedatzea EAEn 2021 2022 2023 

Ekintza: Teknopolis I+G+b hedatzeko telebista-programa finantzatzea     

Adierazleak:    

Lagundutako zentroen kopurua 1 1 1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV. aurrekontu-kapitulua  300.000 300.000 300.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: ELHUYAR 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. Horien deskribapena: 

Teknopolis programaren programazioan genero-
berdintasunaren helburuak jasotzen dira 
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5.2.1.8. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 5413 Teknologia  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna: Donostia International Physics Center  

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

Helburua: Donostia International Physics Centerren egitura mantentzea 2021 2022 2023 

Ekintza: Donostia International Physics Centerren finantzaketa    

Adierazleak:    

Lagundutako zentroen kopurua 1 1 1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV. aurrekontu-kapitulua  420.000 420.000 420.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Donostia International Physics Center 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. Horien deskribapena: 
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5.2.1.9. Ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa 

Helburu estrategikoa: I+G eremuan Europako batez bestekoarekin bateratzea lortzea 

Organoa: Teknologia eta Berrikuntzaren Zuzendaritza / Teknologia, Berrikuntza eta Eraldaketa digitala 

Sailburuordetza 

Programa: 7214 BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIA 

Diru-laguntzen lerroa: Kudeaketa aurreratuaren ezarpena sustatzea - Euskalit- Kalitatearen Sustapenerako Euskal 

Erakundeari diru-laguntza izenduna 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak  

 2021 2022 2023 

Helburuak: Kudeaketa aurreratuaren eredua euskal enpresetan zabaltzea, 

lehiakorragoak izan daitezen. 

   

Ekintzak: Enpresa-lehiakortasuna sustatzea, kudeaketa aurreratua bultzatuz    

Adierazlea: 

Lagundutako zentroen kopurua 
1 1 1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV.  aurrekontu-kapitulua 900.000 900.000 900.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EAEko industria-sarea osatzen duten industria-sektoreko 
enpresak, bai eta industria-sektorean nabarmen eragin izan 

duten jarduera operatiboak, laguntzakoak eta kudeaketakoak 
ere.          

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua  Diru-laguntza izenduna          

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Urteko jarduera-programan honako jarduerak sartu behar dira: 

enpresetan berdintasuna kudeatzeko prestakuntza-eskaintza, 
eta kudeaketa aurreratua zabaltzeko jardunaldietan 
berdintasunarekin lotutako ekitaldiak. 
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5.2.2. Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren Zuzendaritza 
 

5.2.2.1. Eje Estratégico: Industria más competitiva 
 

Helburu estrategikoa:    4.0 Industria Euskal Herrian sustraiekin  

Organoa: Eraldaketa Digitala eta Ekintzailetza Zuzendaritza 

Programa:  

Diru-laguntzen lerroa: 5G enpresetarako laguntzak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak     
Laguntza programak, 5G teknologiaren ezarpeneko proiektuak laguntzeko, ingurunean 
ekonomiaren trantsizio digitala ahalbidetuko duten adopzioa bizkortzea helburu 
dutenak, eta horien exekuzioak antzeko proiektuetarako demostrazio efektu gisa balio 

du. 
           Ekintzak   
           Adierazleak     aurkeztutako proiektu kopurua 
                                 onartutako proiektu kopurua 

                     gauzatutako proiektu kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa 
€ 

4. edo 7.  kapitulua Guztira   

Proiektu Estrategikoen Funtsaren hondarrei kobratuko dien programa 
1.683.933 euros   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Pertsona fisikoak eta juridikoak       

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia lehiakorra   

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.2.2.2. Ardatz estrategikoa: Ikerketa eta berrikuntza 

Helburu estrategikoa: Ekintzailetza berritzailea babestea 
 

Órganoa: Eraldaketa Digitalaren eta Ekintzailetzaren Zuzendaritza 

Programa: 7212 INDUSTRIA-GARAPENA ETA EKINTZAILEENTZAKO LAGUNTZA 

Diru-laguntzen lerroa: ELKARGIrentzako dirulaguntza izenduna 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak   Enpresa ekintzaile txiki eta ertainei epe luzerako finantzaketa 
ematea  

ekintzak  ELKARGIk abalak ematea 
 

adierazleak   Emandako abalen zenbatekoa                 
                    
                    
  
                    

 

 
 

 
 

2.500.000 
 

 
 

 
 

1.250.000 

 
 

 
 

1.250.000 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. kapitulua 

ELKARGI Hornidura Teknikoen Funtserako dirulaguntza 
173.000 173.000 173.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Berritzaile diren eta oinarri teknologiko duten enpresa berriak          

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Dirulaguntza izenduna        

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.3.– Industria Sailburuordetza.  

5.3.1.– Industria eta Energia Trantsizio Zuzendaritza.  

5.3.1.1. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 

Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria-Garapena 

Diru-laguntzen lerroa: GAUZATU INDUSTRIA Programa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: 

Enpresen hazkundea erraztea, finantzaketarako sarbidea erraztuz, eta dauden 

eta sortzen diren tresnen kudeaketa koordinatua eta eraginkorra bermatzea. 

   

Ekintzak: 

Oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren ETEak sortzea eta 

garatzea bultzatzea. Gauzatu industria programa. 

   

Adierazleak:    

Laguntza jaso duten enpresen kopurua. 50 50 50 

Eragindako inbertsioa (milioi euro). 75 75 75 

Sortu beharreko enpleguak  

                                                                                               Emakumeak 

                                                                                     Gizonak 

500 

85 

415 

500 

85 

415 

500 

85 

415 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-portzentaia finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

 VIII Aurrekontu kapituloa 

 
28.000.000 28.000.000 28.000.000 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: - Erauzketako, transformazioko, produkzioko eta  produktu-prozesuari lotutako zerbitzu eta 

industria enpresa txiki eta ertainak, aurrekoei lotuak eta oinarri teknologikokotzat eta/edo 

berritzailekotzat jotzen direnak. 

 

- Jarduera nagusia it/ot (Information Technology/Operational Technology) inguruneetarako 

zibererasoen aurrean babes-sistemak industria-enpresetan bateratzea eta integratzea duten 

ETEak (Segurtasuneko Euskal Zentroaren (BCSC) zibersegurtasun-katalogoan erregistratuta). 

 

- Eskabidea aurkezten duen enpresak taldeko gainerako enpresetan % 100eko akzio-partaidetza 

duen enpresa-taldeak. 

 

Emateko prozedura eta 

instrumentalizatzeko modua: 

Lehiakortasun Konkurrentzia. 

 

Batzorde batek izaera teknologikoaren eta/edo berritzailearen ebaluazioa egitea. 

 

Bi erakunderen lankidetza: bata, emakidak eta ordainketak aztertzeko eta proposatzeko, eta 

bestea, ordainketak egiteko eta itzulketak lortzeko. 

 

Izapideak: 

1. Enpresaren eskaera. 

2. Emakida Ebazpena. 

3. Inbertsioa gauzatzea. 

4. Inbertsioen aitorpena. 

5. Inbertsioaren Inspekzioa. 

6. Diru-laguntza itzulgarriaren ordainketa. 

7. Enpresaren itzulketen autolikidazioa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta 

gizonen berdintasuna indartzeko 

jarduerak egotea 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aginduak diru-

laguntzen arauari egokitzea, arreta berezia jarriz honako hauei: 

- Genero-lengoaia sartzea. 

- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren erakunde pribatuek 

nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.2. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 

Helburu estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan. 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria-Garapena 

Diru-laguntzen lerroa: BIDERATU BERRIA Programa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: 

Lurralde-lotura sustatzea jarduera ekonomikoa sortuz eta finantzaketa 

erraztea merkatuko baldintzetara egokitzeko 

   

Ekintzak: 

Zailtasunak dituzten euskal ETE industrialen enplegua eta jarduera 

sendotzea, finantzaketaren bidez, inplikatutako alderdi guztiei etorkizuneko 

benetako konpromisoak eskatuz epe ertain eta luzerako bideragarritasuna 

berrezartzeko. Bideratu Berria programa. BIDERATU BERRIA programa. 

   

Adierazleak:    

Lagundutako enpresen kopurua. 5 5 5 

Enpresek emandako baliabide propioak (milioi euro). 5 5 5 

Sortu beharreko enpleguak 

Emakumea 

                                                                                      Gizona                                                                             

350 

60 

290 

350 

60 

290 

350 

60 

290 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-portzentaia finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

 VIII Aurrekontu Kapituloa 

 
5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 
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Helburu dituen sektoreak: Erauzketetako, eraldaketarako, produkzioko edo aurrekoei lotutako 

zerbitzu teknikoetako produktu-prozesuari lotutako ETE industrialak, 

edota komunikazio eta  informazioaren gizartearen arlokoak, betiere 

krisi egoeran badaude. 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Elkarren segidako konkurrentzia. 

 

Izapideak: 

 

1. Enpresaren eskaera. Berregituraketa planarekin,. 

2. Emakida Ebazpena. 

3. Egindako ekarpenen justifikazioa. 

4. Diru-laguntza itzulgarriaren ordainketa. 

5. Ekintzen kontrola eta jarraipena. 

6.       Enpresaren itzulketen autolikidazioa. 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko 

jarduerak egotea. 

 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legearen aginduak diru-laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi 

arreta berezia jarriz: 

- Genero-lengoaia sartzea 

- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen 

onuradun diren erakunde pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. 

artikuluko printzipio orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.3. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 

Helburu Estrategikoa: BPGren % 40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria garapena 

Diru-laguntzen lerroa: INDARTU Programa 

 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 2021 2022 2023 

Helburua: 

Lurralde-lotura sustatzea jarduera ekonomikoa sortuz eta finantzaketa 

erraztea merkatuko baldintzetara egokitzeko. 

   

Ekintzak: 

Enpresa handiek eta enpresa txiki eta ertainek eremu kaltetuetan egiten 

dituzten inbertsioak bultzatzea, ekonomia suspertzeko eta lurralde-kohesioa 

sustatzeko. 

   

Adierazleak:    

Lagundutako enpresen kopurua. 25 25 25 

Eragindako inbertsioa (milioi euro). 100 100 100 

Sortu beharreko enpleguak 

Emakumea 

Gizona 

250 

40 

210 

250 

40 

210 

250 

40 

210 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-portzentaia finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

                     VII  Aurrekontu Kapituloa 

 
12.000.000 12.000.000 12.000.000 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Enpresa Handiak eta Enpresa Txiki eta Ertainak (ETE), baldin eta 

ezaugarri hauek betetzen badituzte: industria-enpresa erauzleak, 

eraldatzaileak, produktiboak eta produktu-prozesu industrialari 

lotutako zerbitzu tekniko eskeintzen dituztenak, aurrekoei erantsita 

daudenak, bai eta zerbitzu logistikoen enpresak ere, garraioa alde 

batera utzita, laguntzaren xede diren inbertsioak Euskal Autonomia 

Erkidegoko Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean 

egiten dituztenak, (21.05.2014)-ko  Batzordearen Erabakian 

identifikatutakoak, SA 38472(2014/N) zenbakidun Estatu laguntzari 

buruzkoa, 2014-2020 aldirako Espainiarako Eskualdeko Diru-

laguntzen Mapa onesten duena, eta ezaugarri horiek dituzten enpresa 

txiki eta ertainetarako (ETEak) soilik, baldin eta urteko batez 

bestekoaren % 20tik gorako langabezia-tasa duten gainerako 

udalerrietan inbertsioak egiten badituzte. 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Elkarren segidako konkurrentzia. 

 

Tramiteak: 

 

1. Enpresaren eskaera. 

2. Emakida ebazpena. 

3. Inbertsioa gauzatzea. 

4. Inbertsioen Aitorpena. 

5. Inbertsioaren inspekzioa. 

6. Diru laguntza ez-itzulgarriaren ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko 

jarduerak egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Adecuación de los mandatos de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para 

la igualdad de mujeres y hombres a la norma subvencional, con 

especial atención a: 

- Genero-lengoaia sartzea 

- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen 

onuradun diren erakunde pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. 

artikuluko printzipio orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.4. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 

Helburu estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria Garapena 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna Festival Internacional Cine San Sebastián SA-ri. 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan ikus-entzunezkoen sektorea eta kultura 

eta aisialdi-zerbitzuen industria garatzeko elementu katalizatzaile gisa jardutea. 

   

Ekintzak: Industry Club arloak egin beharreko jarduerak, Europa-Latinoamerika 

Koprodukzio Foroan eta Zinemaldia & Technology delakoan, Donostiako 

Zinemaldiaren esparruan. 

   

Adierazleak:    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-portzentaia finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

                IV Aurrekontu kapituloa 185.000 185.000 185.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Kulturaren industria. 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko 

modua: 

Diru-laguntza izenduna.  

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen 

berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Jarduera hauen  deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 

aginduak diru-laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi arreta berezia jarriz: 

- Genero-lengoaia sartzea 

- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren 

erakunde pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio orokorrak eta 16., 

18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.5. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 

Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan. 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza 

Programa: 7212 Industria garapena  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna CONFEBASK-i. 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea, lankidetza publiko-

pribatuaren bidez euren digitalizazioa bultzatuz. 

   

Ekintzak: 
 Enpresa finantzaketa 
 Euskal Autonomia Erkidegoko dimentsio enpresarialaren sustaketa. 
 Enpresariaren eta Enpresaren Gizarte Errekonozimendua 
 Euskadiko enpresa-dimentsionamenduaren agenda 
 Industria 4.0 eta ETEak. Trantsizio teknologiko-digitalari ekitea 

 

   

Adierazleak    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-portzentaia finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

IV Aurrekontu Kapituloa 231.371 231.371 231.371 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Eragile ekonomiko eta sozialak 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 

indartzeko jarduerak egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aginduak diru-
laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 

- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren erakunde 
pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. 
artikuluak. 



 
 

 29 

5.3.1.6. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 

Helburu estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan. 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria garapena 

Diru-laguntzen lerroa: Dirulaguntza izenduna CEBEK-i. 

 
Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea, lankidetza publiko-

pribatuaren bidez euren digitalizazioa bultzatuz 

   

Ekintzak: 
 Euskadiko empresa topaketak 

 Ekintzailetzarako foroa 
 Berindu – Enpresa ibilbideak – Enpresa ezagutu 
 Organizaziorako berrikuntza foroa 
 Enpresari laguntzeko informazio eta Aholkularitza zerbitzua 
 Enpresen energia-kudeaketa hobetzea 
 

   

Adierazleak    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-portzentaia finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Importe € 
(Pago+compromiso) 

Importe € 
(estimado) 

Importe € 
(estimado) 

                        IV Aurrekontu kapitulua 184.434 184.434 184.434 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Eragile ekonomiko eta sozialak 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aginduak diru-
laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 
- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren erakunde 

pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.7. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 
Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan. 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria-garapena 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna ADEGI-ri. 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua:  

Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea, lankidetza publiko-pribatuaren bidez 

euren digitalizazioa bultzatuz. 

   

Ekintzak: 

 Euskadiko empresa topaketak 
 Ekintzailetzarako foroa 
 Berindu – Enpresa ibilbideak – Enpresa ezagutu 
 Organizaziorako berrikuntza foroa 
 Enpresentzako laguntzei buruzko informazio eta Aholkularitza zerbitzua 

   

Adierazleak    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa portzentaia 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

(Ordainketa+konpromezua) 

Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

IV Aurrekontu Kapituloa 165.150 165.150 165.150 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Eragile ekonomiko eta sozialak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aginduak diru-
laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 
- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren eta 
Administrazioekin hitzarmena duten erakunde pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko 

printzipio orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.8. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 
Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan. 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7212 Industria Garapena 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna SEA-ri. 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua:  
Enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea, lankidetza publiko-pribatuaren 
bidez euren digitalizazioa bultzatuz. 

   

Ekintzak: 

 Euskadiko empresa topaketak 
 Ekintzailetzarako foroa 
 Berindu – Enpresa ibilbideak – Enpresa ezagutu 
 Organizaziorako berrikuntza foroa 
 Enpresentzako laguntzei buruzko informazio eta Aholkularitza 

zerbitzua 

   

Adierazleak    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa portzentaia 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

IV Aurrekontu kapituloa 100.045 100.045 100.045 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Eragile ekonomiko eta sozialak 

Emakida Prozedura eta instrumentalizatzekomodua: Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aginduak diru-laguntzen 
arauari egokitzea,hurrengo honi arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 
- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren eta 

Administrazioekin hitzarmena duten erakunde pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio 
orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.9. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 
Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan. 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

 

Diru-laguntzen lerroa: Euskal Autonomi Erkidegoko klusterrak dinamizatzen dituzten erakundeei laguntzeko programa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua:  
Enpresa-lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea, trantsizio teknologiko-digitalari 
helduz, bai eta enpresen arteko eta sektoreen arteko lankidetzari ere. 

   

Ekintzak: 
- Nazioartekotzeko laguntza-zerbitzuak eta jarduketak 

- Zaintza, Informazio, Benchmarking eta Estrategia Zerbitzuak 
- Jardunaldiak, topaketak eta ekitaldiak (nazioartekoak izan ezik)  
- Batzordeak eta foroak antolatzea eta dinamizatzea, jarduera-ildoak eta 
lehentasunezko esparruetan egin daitezkeen lankidetza-proiektuak identifikatu eta 
baliozkotzeko. 
- Klusterra sustatzea eta garatzea, bazkideak hartzea, komunikazioa 

-COVID-19tik eta ekintza pilotuetatik eratorritako 

jarduerak   
 
 
 
 

   

ADIERAZLEAK    

Erreferentziazko kluster-eremuen kopurua.  
16 16 16 

Erakunde dinamizatzaile aktiboen kopurua 
24 24 24 

Taldekatutako enpresen kopurua (ETEak) 
1.915 (1.430) 1.925 (1.440) 1.940 (1.455) 

Lankidetzako nazioartekotze-jarduketen kopurua 
 

180 190 210 

Berrikuntzarako eta teknologiarako lankidetza-taldeen eta jarduketen kopurua 
230 235 240 
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KDE-etako barne-taldeen dedikazioa (orduak) 135.000 137.000 140.000 

Jarduketen finantzaketa pribatuaren balioa (KDE-en kideak) (euroak) 5.500.000 5.600.000 5.700.000 

    

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa portzentaia 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa € 

 

IV Aurrekontu kapitulua 

 
3.068.000 3.068.000 3.068.000 

 
 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Klusterrak dinamizatzeko erakundeak 
Aeronautika, Elikadura, Automozioa, Bioosasuna, Eraikuntza, Energia, Trenbide Ekipoak, Galdaketa eta 
Forja, Habitata, Zura, Bulegoa eta Kontract, Itsas Industriak, Ingurumena, Papera, Produktu eta 
Instalazio Siderurgikoak, Fabrikazio, EIKT eta Ezagutza Teknologia Aurreratuak, Garraioak, 

Mugikortasuna eta Logistika 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Konkurrentzia lehiakorra 
 
Izapideak: 

1. ODC-ren eskaera. 

2. Proposatutako jardueren ebaluazioa. 
3. Emakida Ebazpena. 
4. Lehen ordainketa burutzea. 
5. Egindako jardueren justifikazioa. 
6. Gauzatutako jardueren ebaluazioa 
7. Bigarren ordainketa burutzea. 

       

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen aginduak diru-laguntzen 
arauari egokitzea,hurrengo honi arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 
- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen onuradun diren eta 
Administrazioekin hitzarmena duten erakunde pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio 
orokorrak eta 16., 18.4 eta 23. artikuluak. 



 
 

 34 

 

 

5.2.2.10. Ardatz estrategikoa: Eraginkortasun energetikoa/Jasangarritauna 

 

Helburu Estrategikoa: Diesel motorrak transformatzea GNC bidez funtzionatzeko 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 7213 Industria segurtasuna 

Diru-laguntzen lerroa: Itzuli beharrik gabeko laguntza 

 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak     
Itsasontzien diesel motorren eraldaketa optimizatzea, GNC funtzionatzeko eta sektorean 
teknologia zabaltzeko. 

 

Ekintzak: Lankidetza-hitzarmena, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorraren (Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila), ENAGASen, Zierbenako 
Udalaren eta Euskal Herriko Unibertsitatearen artekoa. 

 
Adierazleak Motorretan emisioak murriztea 
 Motor bikien errendimendua alderatzea (bat 

eraldatua eta beste bat eraldatu gabea) 

 GNCrekin ordezkatutako gasolioaren ehunekoa 
motorraren funtzionamenduan (% 50eko 
helburua) 

                    
                    

 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa portzentaia. 

 2021 2022 2023 

 
Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa € 

 

Zenbatekoa 
€ 
 

IV o VII aurrekontu kapituluak 

 
18.000 18.000  
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak:              

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua   Hitzarmen bidez 

 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 
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5.3.1.11. Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 
Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 1229 COVID-19-ak eragindako krisiaren aurkako neurriak 

Diru-laguntzen lerroa: Gaitasunak garatzeko eta dibertsifikazio programa  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: 
Gaitasun berriak berreskuratzeko eta garatzeko jarduerak COVID-19 pandemia 

gainditzeko 

   

Ekintzak: 

Pandemiaren eragina jasan duten eta epe laburrera berreskuratzeko eta epe ertain eta 
luzera kokatzeko Gaitasun Berrien Garapena edo Internalizazioa planteatzen duten 
enpresei zuzendutako programa, eta euskal enpresen epe ertain eta luzeko 

bideragarritasuna bermatu eta indartuko duen plan bat egituratzea. 

 

   

Adierazleak    

Lagundutako enpresa kopurua 11   

Enplegu kopurua 
Emakume 

Gizon 

240 
40 

200 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa portzentaia. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

VII Aurrekontu kapituloa 

 
11.000.000   
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Erauzketako industrialak, eraldatzaileak, produkziokoak eta zerbitzu 
teknikoetakoak (produktuari – Prozesuari lotuak) aurrekoekin lotuta 
dauden enpresa txiki eta ertainak (ETEak) 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Elkarren segidako konkurrentzia. 
 
Izapideak: 

 
1. Enpresaren eskaera. 

2. Emakida Ebazpena. 
3. Inbertsioa gauzatzea. 
4. Inbertsioen deklarazioa. 
5. Inbertsioaren inspekzioa. 

6. Diru-laguntza ez itzulgarriaren ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 
Legearen aginduak diru-laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi 
arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 
- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen 

onuradun diren eta Administrazioekin hitzarmena duten erakunde 

pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio orokorrak eta 
16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.1.12.Bigarren ardatz estrategikoa: Oparotasuna. Enplegua eta susperraldi ekonomikoa. 

 
Helburu Estrategikoa: BPGren %40 gainditzea industrian eta zerbitzu aurreratuetan 

Organoa: Industria eta Trantsizio Energetikoaren Zuzendaritza. 

Programa: 1229 COVID-19-ak eragindako krisiaren aurkako neurriak 

Diru-laguntzen lerroa: Finkatzeko programa  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: 
Enpresak finkatzeko jarduerak, COVID-19 pandemia gainditzeko 

   

Ekintzak: 

Pandemiaren eragina jasan duten eta epe laburrera berreskuratzeko eta epe ertain eta 
luzera kokatzeko bideragarritasuna indartuko duten enpresen fusioa eta xurgapena 
planteatzen duten enpresentzako programa. 

   

Adierazleak    

Lagundutako enpresa kopurua 4   

Enplegu kopurua 

Emakume 

Gizon 

60 

10 

50 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa portzentaia. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa € 
 

VII Aurrekontu kapituloa 

 
3.000.000   

 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Erauzketako industrialak, eraldatzaileak, produkziokoak eta zerbitzu 
teknikoetakoak (produktuari – Prozesuari lotuak) aurrekoekin lotuta 
dauden enpresa txiki eta ertainak (ETEak) 

Emateko prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Elkarren segidako konkurrentzia. 
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Izapideak: 
 
1. Enpresaren eskaera. 
2. Emakida Ebazpena. 

3. Inbertsioa eta/edogastua gauzatzea. 
4. Inbertsio eta gastuen deklarazioa. 
5. Inbertsioaren inspekzioa. 
6. Diru-laguntza ez itzulgarriaren ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Jarduera hauen deskribapena: 

 

 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 

Legearen aginduak diru-laguntzen arauari egokitzea,hurrengo honi 

arreta berezia jarriz: 
- Genero-lengoaia sartzea. 
- 2.3 artikuluaren barneratzea, laguntzen edo diru-laguntzen 
onuradun diren eta Administrazioekin hitzarmena duten erakunde 
pribatuek nahitaez bete ditzaten 3. artikuluko printzipio orokorrak eta 
16., 18.4 eta 23. artikuluak. 
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5.3.2.– Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza. 

5.3.2.1. Ardatz estrategikoa: Trantsizio energetiko eta klimatiko justua 

 

Helburu estrategikoa: Eraginkortasun energetikoa handitzea, autokontsumoa eta sorkuntza banatua bultzatuz 

Órganoa: Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza 

Programa: 7311 - Energia eta meatzeen politika eta garapena 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Bizitegi-eraikinetan energia-eraginkortasuna handitzea 

Ekintzak: Lehendik dauden bizitegi-erabilerako eraikinen eraginkortasun 
energetikoaren ziurtagiriaren kalitatearen ebaluazioa, behin birgaitu ondoren  

Adierazleak:  Ebaluatutako eraginkortasun energetikoaren 
ziurtagirien kopurua 

 Mobilizatutako inbertsioak, M€-tan 
 

 

 
 

50 
 

0,05 

 

 
 

50 
 

0,05 

 

 
 

50 
 

0,05 
 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua Guztira  50.000   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: UPV-EHU 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. Horien deskribapena: 

Ez 
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5.3.2.2.  Ardatz estrategikoa: Trantsizio energetiko eta klimatiko justua 

 

Helburu estrategikoa: Industrian energia-eraginkortasuna sustatzea 

Órganoa: Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza 

Programa: 7311 - Energia eta meatzeen politika eta garapena 

Diru-laguntzen lerroa: ETEetan eta industria-sektoreko enpresa handietan energia-eraginkortasuneko jarduerak egiteko laguntzak  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Industria-sektoreko enpresa txiki eta ertainetan eta enpresa handietan 
karbono dioxidoaren emisioak eta azken energia-kontsumoa murrizteko jarduerak 
bultzatzea eta sustatzea, energia-eraginkortasuna hobetuz. 

Ekintzak: Industria-sektoreko ETEetan eta enpresa handietan energia-
eraginkortasuneko jarduerak egiteko laguntza-programa arautzen duen 
263/2019 EDan ezarritako laguntzen deialdia egitea eta 1186/2020 EDan 

luzatua. Eskualde Garapeneko Europako Funtsarekin kofinantzatuta daude, 
baita Energia Efizientziaren Funts Nazionalarekin ere. 

Adierazleak  Diruz lagundutako proiektuen kopurua 
 Mugitutako inbertsioak, M €-tan 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

60 
40 

 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. edo 7.  kapitulua Guztira  7.000.000   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: 1.- ETEak edo industria-sektoreko enpresa handiak diren enpresak, 

baldin eta 2009ko EJSN 2019ko uztailaren 30eko Aginduan 
zehaztutakoen barruan badago (152. zenbakiko EHAA). 
2.- Energia-zerbitzuen enpresak              

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Itzuli beharrik gabeko laguntza. Elkarren segidako konkurrentzia. 
Erakunde laguntzaile baten bidez aztertzen dira eta txosten teknikoak 
egiten dira (EEE). Izapideak: 
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1. Eskabidea eta erantsitako dokumentazioa sartzea. 
2. Dokumentazioa aztertzea eta ebaluatzea. 
3. Diru-laguntza emateko ebazpena. 
4. Jarduketak gauzatzea. 

5. Inbertsioen eta gastuen aitorpena eta justifikazioa. 
6. Jarduketak gauzatzeko justifikazioa aztertzea eta ebaluatzea. 
7. Laguntza ebaztea eta ordaintzea.              

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. Horien deskribapena: 

Ez 
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5.3.2.3. Ardatz estrategikoa: Trantsizio energetiko eta klimatiko justua 

 

Helburu estrategikoa: Eraginkortasun energetikoa handitzea, autokontsumoa eta sorkuntza banatua bultzatuz 

Órganoa: Industria Sailburuordetza / Proiektu Estrategikoen eta Industria Administrazioaren Zuzendaritza 

Programa: 7311 - Energia eta meatzeen politika eta garapena 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Meatze-espazio zaharrak berreskuratzea 

Ekintzak Meatze-espazio zaharrak berreskuratzea 

Adierazleak  Berreskuratutako meatzaritza-espazioak 
  

 

 
 

0 
 

 
 

1 

 
 

3 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa €  

7.  kapitulua Guztira  

Altzoko Udala. Lurzoruen kutsadura aztertzea 

Mutiloako Udala. Troi meategia egonkortzea. 

Bilboko Udala. Malaespera meategia. 

 

15.000 
25.000 
25.000 

0 0 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak:  Sektore publikoa 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendunak 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. Horien deskribapena: 

 

Ez du genero-inpakturik, jarduera teknikoak baino ez dira aurreikusten 
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5.3.3.– Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza. 

5.3.3.1. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Itsas, Lurreko eta Aire Garraioaren Aldizkariarentzat Euskal Herriko Unibertsitateari diru-laguntza        

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea 
eta itsas sektorearen sustapena   

Ekintzak: Itsas sektoreko irakaskuntza-aldizkaria eta 
ikerketa-aldizkaria egitea, editatzea, argitaratzea 

eta banatzea   
adierazleak  Urtean bi aldizkari argitaratzea 
   
               

 

 
 
 

1 

 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  12.000 12.500 12.500 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru laguntza izenduna. Emakida zuzena  //  Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.2. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: "El Saltillo" ontziaren mantentze-lanetarako EHUri diru-laguntzak 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea 
 

Ekintzak: "El Saltillo" ontziaren mantentze-lanetarako EHUri diru-
laguntzak 
 
adierazleak   Itsasontziaren mantentze-lanak 
                    
                    
  

                    
 

 
 

 
1 
 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  45.000 45.000 45.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Prestakuntza nautikoan edo praktiketan dauden ikasleak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 

berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.3.  Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza Euskal Herriko Unibertsitateari (EHU), Itsas Zuzenbideari buruzko Nazioarteko Kongresurako 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea 
 

Ekintzak: Itsas sektoreko gaietan adituak diren profesional 
nazional eta atzerritarrek emandako hitzaldi-zikloa  

 
adierazleak   Emandako hitzaldiak 
                    
  
                    

 

 
 

 
1 
 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  12.000 12.000 12.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko elkarteak eta profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.4. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Deustuko Unibertsitateari diru-laguntza. Itsas eta portuetako Enpresen Kudeaketa Masterra 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea 
eta  

                  itsas sektorearen sustapena 
 

Ekintzak: Lankidetza Hitzarmenak beste unibertsitate 
batzuekin,  Itsas eta portuetako Enpresen 
Kudeaketa Masterra emateko.  

adierazleak  Deustuko Unibertsitateari diru-laguntza. 
Itsas eta portuetako Enpresen Kudeaketa 

Masterra 
                    

 

 
 

 
1 
 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  75.000 75.000 75.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko elkarteak eta profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 

berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.5. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Euskal Ontzijabeen Elkarteari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena 

 
Ekintzak: Itsas ikasketetako ikasleen praktikak.  
  

adierazleak  Euskal Ontzijabeen Elkarteari diru-
laguntza, nautikako ikasleak ontziratzeko 
praktikak egiteko 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  140.000 140.000 140.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Elkarte profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Emakida zuzena /Ebazpena  

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.6. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Euskal Itsas Foroari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza.  
  

adierazleak  Euskal Itsas Foroari diru-laguntza 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  20.000 20.000 20.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Emakida zuzena /Ebazpena  

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 

- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 

  



 
 

 50 

5.3.3.7. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Eusko-Akitania elkarteari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza: Kirol portuen 

sustapena  
  

adierazleak  Eusko-Akitania elkarteari diru-laguntza 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  20.000 20.000 20.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Kirol nautikoak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Emakida zuzena /Ebazpena  

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.8. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Giport elkarteari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza. 
  

adierazleak  Giport elkarteari diru-laguntza 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  20.000 20.000 20.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 

- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.9. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Uniport elkarteari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza. 
  

adierazleak  Uniport elkarteari diru-laguntza 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  30.000 30.000 30.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko profesionalak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 

- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.10. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Bizkaiko Merkataritza-Itsasketakoko Kapitainen Elkarteari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza 
                          Erabiltzaileen eta profesionalen elkarteak. 
  

adierazleak  Bizkaiko Merkataritza-Itsasketakoko 
Kapitainen Elkarteari diru-laguntza                              
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  3.000 3.000 3.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektorea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.11. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Bizkaiko Merkataritza-Itsasketakoko Kapitainen Elkarteari diru-laguntza/500 urteko oroitzapena  
 Juan Sebastian Elkano 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea 

eta itsas sektorearen sustapena. Oroitzapenezko jarduketak 
 

Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza 
Erabiltzaileen eta Profesionalene elkarteak. 

adierazleak  Bizkaiko Merkataritza-Itsasketakoko 
Kapitainen Elkarteari diru-laguntza: 500 
urteko oroitzapena Juan Sebastian Elkano                             
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  35.000   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektoreko profesionalak  eta Pertsona partikularrak oro har 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 

  



 
 

 55 

5.3.3.12. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Itsas Ingeniarien Profesional Elkarteari diru-laguntza (ASMANAVE) 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena. Oroitzapenezko jarduketak 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza Erabiltzaileen 

eta Profesionalene elkarteak. 
  

adierazleak  Itsas Ingeniarien Profesional Elkarteari 
diru-laguntza 

                    

                    
 

 
 

 
1 
 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  3.000 3.000 3.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektorea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.13. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Profesionalak eta graduatu-ondokoak itsas gaietan prestatzea eta itsas gaiak sustatzea 
 

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: “Sail in Festival”ari diru-laguntza 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Itsas sektorean profesionalak eta graduondokoak prestatzea eta  
                  itsas sektorearen sustapena. Oroitzapenezko jarduketak 

 
Ekintzak: Itsas sektoreko Elkarteei diru-laguntza Erabiltzaileen 

eta Profesionalene elkarteak. 
  

adierazleak  “Sail in Festival”ari diru-laguntza 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4.  kapitulua  10.000 10.000 10.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas sektorea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izendun // Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erantzukizunpeko adierazpenen 2 eredu erantsi dira: 
- “Emakume eta Gizonen Berdintasunarekiko Konpromisoa”  
- “Ziurtagiri-eredua, laguntza edo diru-laguntza eman zaion jarduerak 
berdintasunari buruzko baldintzak betetzen dituela egiaztatzen duena” 
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5.3.3.14. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 

Helburu estrategikoa: Euskal portuak hobetu. Inbertsioak portu azpiegituran eta lehendik daudenak mantentzea  

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: Debako ibaiaren ezkerraldean dartsena birgaturatzeko Hitzarmena  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Inbertsioak Portuko azpiegituretan eta lehendik daudenak  
                   mantentzea 

 

Ekintzak: Debako ibaiaren ezkerraldeko dartsenarentzat 
Hitzarmena. 

  
adierazleak  Debako ibaiaren ezkerraldeko 

dartsenarentzat Hitzarmena 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7.  kapitulua  100.000   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Debako udala 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.3.3.15. Ardatz estrategikoa: Portuen kudeaketa eta euskal landa- eta kostalde- espazioa zaintzea. Hazkunde 

jasangarria. 
 

Helburu estrategikoa: Euskal portuak hobetu. Inbertsioak portu azpiegituran eta lehendik daudenak mantentzea  

Organoa:  Portu eta itsas Gaietako Zuzendaritza (23)  

Programa:  Portuak (51510)  

Diru-laguntzen lerroa: EAko portuko mendi-hegala egonkortzeko Hitzarmena 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak:  Inbertsioak Portuko azpiegituretan eta lehendik daudenak  
                   mantentzea 

 
Ekintzak: EAko portuko mendi-hegala egonkortzeko Hitzarmena. 
  

adierazleak  EAko portuko mendi-hegala egonkortzeko 
Hitzarmena 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7.  kapitulua  100.000   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Eako udala 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.4. Nekazaritzako, Arrantzako eta Elikagai Politikako Sailburuordetza  

5.4.1. Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza 
 

5.4.1.1. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: Sasoikako langileentzako ostatuetarako laguntzak 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua / 7. ekinbidea. Landa-eremuan, enpleguaren sorkuntza eta aukera-
berdintasuna sustatzea, arreta berezia jarriz emakumeentzako, gazteentzako eta 
enplegurako sarbide-zailtasunak dituzten kolektiboentzako berariazko programen 

garapenean.   
Ekintzak:  Sasoikako langileei ostatu emateko higiezinak sortzeko, 

egokitzeko edo hornitzeko proiektuak. 
 

Adierazleak                     
1 Aurkeztutako eskaeren kopurua  
2 Emakumeek aurkeztutako eskaeren kopurua  
3 Lagundutako bizitokien kopurua  

4 Lagundutako bizitokien kopurua, titularra 
emakumea bada 

5 Plaza kopurua                                   
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII  kapitulua  

 
70.000 70.000 70.000 

 



 
 

 60 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Sasoikako langileei nekazaritza-lanetarako ostatu eman behar dieten 
pertsonak edo erakundeak 
 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, irizpideen balorazioa eta puntuazioen esleipena, eta 
banakako ebazpena    

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai. 
 
Puntuazio handiagoak ematen zaizkie emakume nekazaritza-

ustiategietako titularrei edo titularkideei 
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5.4.1.2. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: EREIN eremuko landa-ingurunearen garapen eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua / 6. ekinbidea. Enplegua eta hazkundea suspertzea landa- eta kostalde-
guneetan, dibertsifikazio ekonomikoa bultzatuz gizarte-berrikuntzaren bidez, 
turismoarekin, osasunarekin, ongizatearekin eta teknologia berriekin lotutako eremuetan 
garatzeko potentziala duten proiektuak babestuz.  

Ekintzak:    -Nekazaritza-jarduera dibertsifikatzeko proiektuak 
                 - Mikroenpresak sortu, handitu eta modernizatzeko proiektuak 

                 - Enplegua sortzeko proiektuak 
 

Adierazleak                     
1 Aurkeztutako eskabide-kopurua  

2 Emakumeek aurkeztutako eskabide-kopurua 
3 Diruz lagundutako proiektu-kopurua 
4 Emakumeek aurkeztutako proiektuen artean, 

diruz lagundutako proiektu-kopurua 

5 Hitzartutako enplegu-kopurua 
6 Emakumeen enplegu-kopurua 
7 Gazteen enplegu-kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua 60.000 60.000 60.000 

VII Kapitulua 3.500.000 3.500.000 3.500.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 
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Helburu dituen sektoreak: EREIN eremuko landa-inguruko ekintzaileak, autonomoak, eta 
enpresak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, norgehiagoka eta ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai. 
 
-Puntuazio handiagoa ( % 5 edo % 15 gehiago, proiektu motaren 
arabera) titularra emakumea duten proiektuetarako 

-Emakumeak kontratatzeko laguntzaren zenbateko handiagoa 
(intersekzionalitatea kontuan hartzen da) 
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5.4.1.3. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: EREIN eremuko landa-ingurunea sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua / 8. ekinbidea. Euskadiko landa- eta kostalde-ingurunean bizi-kalitate egokia 
bermatzen duten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduen eta zerbitzu integralen 
horniduran aurrera egitea.  
 
                      Ekintzak: -Azpiegitura eta ekipamenduen proiektuak, landa-                                                
biztanleriaren bizi-kalitatea hobetzen, enplegua sortzen edo landa-ingurunean turismoa 

bultzatzen laguntzeko, EREIN eremuan. 
                  

Adierazleak                     
1 Aurkeztutako eskabide-kopurua  

2 Diruz-lagundutako proiektuen kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII Kapitulua 4.000.000 4.000.000 4.000.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EREIN eremuko landa-inguruneko toki-erakundeak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, norgehiagoka eta ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez. 
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5.4.1.4.  Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: Landa- eta itsasertz-ingurunea dinamizatzen duten gizarte-ekitaldiak egiteko dirulaguntzak  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak: 

 2021 2022 2023 

Helburua / 3. ekinbidea. Ondare naturalaren kontserbazioa eta landa-inguruneko 
jarduera sozioekonomikoen garapena sustatzen dituzten neurriak bultzatzea. 
  

Ekintzak:   Landa- eta itsasertz-ingurunea dinamizatzen duten gizarte-
ekitaldiak egiteko proiektuak 

 

Adierazleak                     
1 Aurkeztutako eskabide-kopurua  
2 Ekitaldiaren diseinuan genero-ikuspegia sartzen 

duten eskabide-kopurua 

3 Diruz lagundutako proiektu-kopurua 
4 Bertaratu diren pertsonen kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua 200.000 200.000 200.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Landa-inguruneko erakundeak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, puntuazioen esleipena eta banakako ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen 
berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai. 
 
Puntuazio handiagoak ematen zaizkie genero-ikuspegiarekin diseinatutako proiektuei, bai eta 
berdintasunerako ekintza positiboak berariaz aurreikusten dituztenei ere 
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5.4.1.5. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: Itsasertzeko eremuak sustatzeko eta garatzeko dirulaguntzak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua / 8. ekinbidea. Euskadiko landa- eta kostalde-ingurunean bizi-kalitate egokia 
bermatzen duten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduen eta zerbitzu integralen 
horniduran aurrera egitea.  
 
                      Ekintzak: - Itsasertzeko eremuak sustatzeko eta garatzeko proiektuak 

                  
 

Adierazleak                     
1 Aurkeztutako eskabide-kopurua  
2 Diruz-lagundutako proiektuen kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII Kapitulua 500.000 500.000 500.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsasertzeko toki-erakundeak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, norgehiagoka eta ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez. 
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5.4.1.6. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: LEADER eremuko landa-ingurunearen garapen eta dibertsifikazio ekonomikorako laguntzak  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua / 6. ekinbidea. Enplegua eta hazkundea suspertzea landa- eta kostalde-
guneetan, dibertsifikazio ekonomikoa bultzatuz gizarte-berrikuntzaren bidez, 
turismoarekin, osasunarekin, ongizatearekin eta teknologia berriekin lotutako eremuetan 
garatzeko potentziala duten proiektuak babestuz. 
  

Ekintzak:   - Ekintzailetza-proiektuak eta enplegu-sortzeko proiektuak 

                 - Mikroenpresak sortu, handitu eta modernizatzeko proiektuak 
 

Adierazleak                     
1 Aurkeztutako eskabide-kopurua  

2 Emakumeek aurkeztutako eskabide-kopurua 
3 Diruz lagundutako proiektu-kopurua 

4 Emakumeek aurkeztutako proiektuen artean, 
diruz lagundutako proiektu-kopurua 

5 Hitzartutako enplegu-kopurua 
6 Emakumeen enplegu-kopurua 
7 Gazteen enplegu-kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua 200.000 280.000 280.000 

VII Kapitulua 2.387.500 3.350.000 3.350.000 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: LEADER eremuko landa-inguruko ekintzaileak, autonomoak, eta 
enpresak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, norgehiagoka eta ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai. 
 
-Puntuazio handiagoa ( % 5 edo % 15 gehiago, proiektu motaren 
arabera) titularra emakumea duten proiektuetarako 

-Emakumeak kontratatzeko laguntzaren zenbateko handiagoa 
(intersekzionalitatea kontuan hartzen da) 
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5.4.1.7. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA.ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: PORTUEN KUDEAKETA ETA EUSKAL LANDA- ETA KOSTALDEESPAZIOA ZAINTZEA 

Organoa: LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENEKO ETA EUROPAR POLITIKETAKO ZUZENDARITZA  

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: LEADER eremuko azpiegiturak, oinarrizko zerbitzuak eta herriak berritzeko laguntzak, eta landa-inguruneko etxebizitzetarako 
laguntzak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua / 8. ekinbidea. Euskadiko landa- eta kostalde-ingurunean bizi-kalitate egokia 
bermatzen duten oinarrizko azpiegituren, ekipamenduen eta zerbitzu integralen 
horniduran aurrera egitea.  
 
                      Ekintzak: - Azpiegiturak, oinarrizko zerbitzuak, herrien berrikuntzarako, 

eta etxebizitzetarako dirulaguntzak, LEADER eremuan 
                  

 

Adierazleak                     

1 Azpiegitura, oinarrizko zerbitzu eta herrien 
berrikuntzarako aurkeztutako eskaera-kopurua 

2 Azpiegitura, oinarrizko zerbitzu eta herrien 
berrikuntzarako diruz lagundutako proektu-

kopurua 
3 Etxebizitzarako aurkeztutako eskaera-kopurua 
4 Etxebizitzarako diruz lagundutako proiektu- 

kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII Kapitulua 2.622.500 3.700.000 
3.700.000 

 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 
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Helburu dituen sektoreak: LEADER eremuko landa-inguruneko toki-erakundeak eta biztanleak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza-eskaera, norgehiagoka eta ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai. 
 

Puntuazio handiagoa titularra emakumea den etxebizitza-
proiektuetarako 
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5.4.1.8. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa/ 30. KONPROMISOA: EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA SUSTATZEA EKINTZAILETZAREN ETA 

BERRIKUNTZAREN ERREFERENTE GISA ETA KLIMA-ALDAKETA. 
Organoa: Landaren eta itsasertzaren garapeneko eta europar politiketako zuzendaritza 

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: Landa Garapenerako Elkarteentzako dirulaguntza izendunak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua/ 5. Ekinbidea: Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta 
kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz. 

 
Ekintza  Landa Garapenerako Elkarteekiko elkarlana 

Adierazleak                    
                    
                  

1 Erakunde onuradunen kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV  kapitulua  864.972 864.972 864.972 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Landa garapenerako eskualde-elkarteak         

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza izenduna: memoria, gastuaren justifikazioa eta laguntzaren 

ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko 
jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai 
Emakumeek zuzendaritza-batzordean parte hartzea eta jardueretan genero-
ikuspegia aplikatzea eskatzen da. Memoriak zehaztu egin behar du, bai eta 
berdintasunerako ekintza positiboak ere, halakorik balego. 
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5.4.1.9. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa: 30. KONPROMISOA: EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA SUSTATZEA EKINTZAILETZAREN ETA 

BERRIKUNTZAREN ERREFERENTE GISA ETA KLIMA-ALDAKETA. 
Organoa: Landaren eta itsasertzaren garapeneko eta europar politiketako zuzendaritza 

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: Kudeaketa Zentroetarako laguntza izendunak (ENKIS) 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak  1. Ekimena. Nekazaritzako elikagaien sektorean proiektu berritzaileak gara 
daitezen sustatzea, bereziki ekonomia zirkularrari, ekonomia urdinari eta gizarte-
ekonomiari lotutakoak.   

 
Ekintza  Kudeaketa-zentroentzako laguntzak, nekazaritza-ustiategietako 

datuak biltzeko 
 

Adierazleak   
1. Erankunde onuradunen kopurua 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV  kapitulua  280.098 280.098 280.098 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Kudeaketa-zentroak (kontabilitate-bulegoen papera egiten dute)            

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua  Laguntza izenduna: memoria, gastuaren justifikazioa eta laguntzaren ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen 
berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai 
Onuradunak Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legean xedatutako betebeharrak 
bete beharko ditu. Ebazpenaren 5. puntuaren arabera, justifikazio-memorian zehaztu beharko dira 
ildo horretan egindako ekintzak. 

 



 
 

 72 

5.4.1.10. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa/ 30. KONPROMISOA: EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA SUSTATZEA EKINTZAILETZAREN ETA 

BERRIKUNTZAREN ERREFERENTE GISA ETA KLIMA-ALDAKETA. 
Organoa: Landaren eta itsasertzaren garapeneko eta europar politiketako zuzendaritza 

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: Munduko Landagunearentzako dirulaguntza izenduna  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua/ 5. Ekinbidea: Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta 
kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz. 

 

Ekintza  Munduko Landagunearekin elkarlanean jardutea 
 

Adierazleak                      
                    
                  
1 Eskualdeko Planerako oinarriak 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV  kapitulua  50.000 50.000 50.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: GKE: Munduko Landagunea         

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza izenduna: memoria, gastuaren justifikazioa eta laguntzaren 
ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai 
Emakumeek zuzendaritza-batzordean parte hartzea eta jardueretan 
genero-ikuspegia aplikatzea eskatzen da. Memoriak zehaztu egin behar 
du, bai eta berdintasunerako ekintza positiboak ere, halakorik balego. 
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5.4.1.11. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa/ 30. KONPROMISOA: EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA SUSTATZEA EKINTZAILETZAREN ETA 

BERRIKUNTZAREN ERREFERENTE GISA ETA KLIMA-ALDAKETA. 
Organoa: Landaren eta itsasertzaren garapeneko eta europar politiketako zuzendaritza 

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: MENDINET Toki Ekintzako Taldearentzako dirulaguntza izendunak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua/ 5. Ekinbidea: Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta 
kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz. 

 

Ekintza  MENDINET Toki Ekintzako Taldearekiko elkarlana, lankidetza-

jarduerak prestatzeko eta inplementatzeko 
 

Adierazleak                      
                    
1 Lankidetza-ekimenen kopurua 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 

 
 
 

 
 
 
 
 

2 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV  kapitulua  

Funts propioak 

FEADER kontrapartida 

 
24.000 
96.000 

 
24.000 
96.000 

 
24.000 
96.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: MENDINET Toki Ekintzako Taldea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza izenduna: memoria, gastuaren justifikazioa eta laguntzaren ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 

indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez. 
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5.4.1.12. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa/ 30. KONPROMISOA: EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA SUSTATZEA EKINTZAILETZAREN ETA 

BERRIKUNTZAREN ERREFERENTE GISA ETA KLIMA-ALDAKETA. 
Organoa: Landaren eta itsasertzaren garapeneko eta europar politiketako zuzendaritza 

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: MENDINET Toki Ekintzako Taldearentzako dirulaguntza izendunak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua/ 5. Ekinbidea: Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta 
kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz. 

 

Ekintza  MENDINET Toki Ekintzako Taldearekiko elkarlana 
 

Adierazleak                      
                    
1 Erakunde onuradunen kopurua 
                    

 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 

1 

 
 
 

 
 
 
 

1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV  kapitulua  

Funts propioak 

FEADER kontrapartida 

45.000 
180.000 

45.000 
180.000 

45.000 
180.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: MENDINET Toki Ekintzako Taldea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza izenduna: memoria, gastuaren justifikazioa eta laguntzaren ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen 

berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez. 
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5.4.1.13. Ardatz estrategikoa: OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERTZE EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa/ 30. KONPROMISOA: EUSKADIKO NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN SEKTOREA SUSTATZEA EKINTZAILETZAREN ETA 

BERRIKUNTZAREN ERREFERENTE GISA ETA KLIMA-ALDAKETA. 
Organoa: Landaren eta itsasertzaren garapeneko eta europar politiketako zuzendaritza 

Programa: 7111 NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: Nekaturrentzako dirulaguntza izenduna  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua/ 5. Ekinbidea: Plangintza parte-hartzaileko tresnak sustatzea, landa- eta 

kostalde-guneetan garapen-eragileen sarea eta Tokiko Ekintza-taldeak indartuz. 
 
Ekintza  Euskadiko Nekazalturismoaren Elkartearekin elkarlanean jardutea 

 

Adierazleak                    
                    
1 Bazkide kopurua 
                    

 

 

 
 
 
 
 
 

245 

 

 
 
 
 
 
 

245 

 

 
 
 
 
 
 

245 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV  kapitulua  100.000 100.000 100.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Elkartea: Euskadiko Nekazalturismoaren Elkartea (NEKATUR) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza izenduna: memoria, gastuaren justifikazioa eta laguntzaren 
ordainketa.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Bai 

Emakumeek zuzendaritza-batzordean parte hartzea eta jardueretan genero-
ikuspegia aplikatzea eskatzen da. Memoriak zehaztu egin behar du, bai eta 
berdintasunerako ekintza positiboak ere, halakorik balego. 
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5.4.2. Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza 
 

5.4.2.1. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa:  

27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea 

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Nekazaritza-ingurumeneko laborantza estentsiboak 

 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Lehen sektorearen lehiakortasuna hobetzen laguntzea 
Ekintzak    Azpisektoreak berregituratzeko laguntza 

 

adierazleak             Onuradunen kopurua 
 

 
 

135 

 
 

135 

 
 
 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
1.250.000,00 1.250.000,00  

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak:              Nekazaritza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua              Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 

  



 
 

 77 

5.4.2.2. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea 
 

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Elkarte profesionalak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Barne-prozesuak eta egituraketa hobetzen laguntzea  
ekintzak    Elkarteak programari atxikitako elkarteak 

 

adierazleak                     Elkarteen kopurua 
 

 
 

10 

 
 

12 

 
 

12 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
110.000,00 110.000,00 110.000,00 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza-sektoreko elkarteak/federazioak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Erakunde eskatzaile eta onuradunen erabaki-organoetan emakumeen 
parte-hartzea baloratu eta sustatzen da. 
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5.4.2.3. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru laguntzen lerroa: Izaera sindikaleko nekazaritzako erakunde profesionalak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Barne-prozesuak eta egituraketa hobetzen laguntzea 

Ekintzak    Izaera sindikaleko nekazaritzako erakunde profesionalak 
 

Adierazleak                     Erakundeen kopurua 
 

 

 
 
5 

 

 
 
5 

 

 
 
5 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

 

 

 

IV Kapitulua guztira 

 

 

 

 

241.000,00 241.000,00 241.000,00 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Izaera sindikaleko nekazaritza erakunde profesionalak  

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.4.2.4. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru laguntzen lerroa: Arraza Autoktonoen Elkarteak 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Barne-prozesuak eta egituraketa hobetzen laguntzea 
Ekintzak   EAEn abeltzaintzako arraza garbiak kudeatzen 

dituzten elkarteak 
 
adierazleak   

                   
Elkarte kopurua 

                    
 

 
 
 
 

12 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

10 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
350.000,00 350.000,00 350.000,00 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak:              Arraza autoktonoen abeltzaintza elkarteak 
 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua              Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

 

Erakunde eskatzaile eta onuradunen erabaki-organoetan emakumeen 

parte-hartzea baloratu eta sustatzen da. 
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5.4.2.5. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru laguntzen lerroa: Oinarrizko ordainketa (ENP LAGUNTZAK) 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Lehen sektoreko lehiakortasuna hobetzen laguntzea 
ekintzak    Oinarrizko ordainketa 

 

Adieraleak   Nekazari eta abeltzain onuradunak 
 Ordaindutako eskubideak 
                    

 

 
 
 

5.200 
135.000 

 
 
 

5.200 
135.000 

 
 
 

5.200 
135.000 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
21.400.000,00 21.400.000,00 21.400.000,00 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta abeltzaintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.4.2.6. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru laguntzen lerroa: Greening (ENP LAGUNTZAK) 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Lehen sektoreko lehiakortasuna hobetzen laguntzea 

Ekintzak    Klima eta ingurumenarako egokiak diren jardunbideak 
aplikatzeko ordainketa (greening) 
 

Adieraleak   Nekazari eta abeltzain onuradunak 
 Ordaindutako eskubideak 
                    

 

 

 
 
 

5.220 
135.200 

 

 
 
 

5.220 
135.200 

 

 
 
 

5.220 
135.200 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 

 

11.150.00,00 11.150.000,00 11.150.000,00 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta abeltzaintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.4.2.7. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Nekazaritza jardunbidea hasten duten nekazari gazteentzako ordainketa gehigarria 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Belaunaldien arteko erreleboa ziurtatzen laguntzea 

Ekintzak    Nekazaritzan hasten diren nekazari gazteentzako ordainketa 
osagarria 
 

Adierazleak   Lagundutako persona kopurua 
 Lagundutako azalera (HA) 

 

 

 
 
 

220 
7.000 

 

 
 
 

220 
7.000 

 

 
 
 

220 
7.000 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
600.000,00 600.000,00 600.000,00 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta abeltzaintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.4.2.8. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Lotutako ordainketak (ENP LAGUNTZAK) 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak   Lehen sektoreko lehiakortasuna hobetzen laguntzea 

Ekintzak    Lotutako ordainketak 
 

Adieraleak   Nekazari eta abeltzain onuradunak 
 Primadun azalera (HA)  
 Lagundutako ALUak 
 Lagundutako Abel-buruak 

 
 

 

 
 

3.900 
7.300 
99.000 
182.000 

 

 
 

3.900 
7.300 
99.000 
182.000 

 

 
 

3.900 
7.300 
99.000 
182.000 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
9.000.000,00 9.000.000,00 9.000.000,00 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta abeltzaintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.4.2.9. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Nekazal ustiapen txikientzako araubide erraztua 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Lehen sektoreko lehiakortasuna hobetzen laguntzea 
Ekintzak    Nekazal ustiapen txikientzako araubide erraztua 

 

Adierazleak   Ustiapen kopurua 
 Hartutako azalera (HA) 

 

 
 
 

2.100 
7.500 

 
 
 

2.100 
7.500 

 
 
 

2.100 
7.500 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta abeltzaintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Eskumena duen organoaren konkurrentzia/ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.4.2.10. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa: 27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea 

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Laguntza izendunak 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Barne-prozesuak hobetzen eta sektorea egituratzen laguntzea 
Ekintzak    izendunak zuzendaritza 

 

Adierazleak                     Erakunde onuradunen kopurua 
                    

 

 

 
 
6 

 

 
 
6 

 

 
 
6 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  € 

IV Kapitulua guztira 

 

ABERE 

ABELUR 

AGA 

LORRA 

LURGINTZA 

LURSAIL 

1.824.400,00 
 

90.000,00 
810.000,00 
471.400,00 
300.000,00 
60.000,00 
93.000,00 

1.824.400,00 
 

90.000,00 
810.000,00 
471.400,00 
300.000,00 
60.000,00 
93.000,00 

1.824.400,00 
 

90.000,00 
810.000,00 
471.400,00 
300.000,00 
60.000,00 
93.000,00 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Kudeaketa- eta aholkularitza-zentroak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Zuzeneko emakida/sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Erakunde eskatzaile eta onuradunen erabaki-organoetan emakumeen parte-hartzea 
kontrolatu eta sustatzen da. 
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5.4.2.11. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

Helburu estrategikoa: 27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Laguntza idendunak  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Barne-prozesuak hobetzen eta sektorea egituratzen laguntzea 
 

Ekintzak    Nekazaritza-sektoreko laneko arriskuen prebentziorako plana 
garatzea 
 

Adierazleak                     Erakunde onuradunen kopurua 
                    
                    

 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

 
 

 
1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 

 

150.000,00 150.000,00 150.000,00 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: AZTI  

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Zuzeneko emakida/sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erakunde eskatzaile eta onuradunen erabaki-organoetan emakumeen 
parte-hartzea kontrolatu eta sustatzen da 
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5.4.2.12. Ardatz estrategikoa: I. OPAROTASUNA. ENPLEGUA ETA SUSPERRALDI EKONOMIKOA 

 

Helburu estrategikoa:  
27. konpromisoa. Tokiko elikadura ekologiko, jasangarri eta osasuntsuagoa sustatzea  

Organoa: NEKAZARITZA ETA ABELTZAINTZA ZUZENDARIA (32) 

Programa: NEKAZARITZA ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GARAPENA 7111 

Diru-laguntzen lerroa: Laguntza idendunak  
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak    Barne-prozesuak hobetzen eta sektorea egituratzen laguntzea 
                 Ekintzak    izendunak zuzendaritza 

 

Adierazleak                     Erakunde onuradunen kopurua 
                    

 

 
 
 

15 

 
 
 

15 

 
 
 

15 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa. 
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV Kapitulua guztira 

 

 

 

930.600,00 930.600,00 930.600,00 

 ARABAKO BOILURRA – TRUFA DE ALAVA 
LATXA ESNEA 
EHATE PERROS PASTOR 
ALVO 
EUSKAL ABEREAK 

FEDERACION VASCA DE CAZA 

CONSEJO DE VETERINARIOS PAIS VASCO 
ASOC. FABRICANTES PIENSOS COMPUESTOS 
GITXEGI 
FEDERACION CUNICULTORES EUSKADI 
HARAKAI  

44.000,00 
13.600,00 
5.000,00 
25.000,00 
55.000,00 

50.000,00 

5.000,00 
20.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
100.000,00 

44.000,00 
13.600,00 
5.000,00 
25.000,00 
55.000,00 

50.000,00 

5.000,00 
20.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
100.000,00 

44.000,00 
13.600,00 
5.000,00 
25.000,00 
55.000,00 

50.000,00 

5.000,00 
20.000,00 
55.000,00 
50.000,00 
100.000,00 
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EHAHE 
ELIFE 
EFRIFE 

ELAKARFE 

265.000,00 
60.000,00 
77.000,00 
106.000,00 

265.000,00 
60.000,00 
77.000,00 
106.000,00 

265.000,00 
60.000,00 
77.000,00 
106.000,00 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta abeltzaintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Zuzeneko emakida/sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Erakunde eskatzaile eta onuradunen erabaki-organoetan emakumeen 

parte-hartzea kontrolatu eta sustatzen da. 
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5.4.3. Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 
 
 
5.4.3.1. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 

 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: Arrantza, merkataritza eta akuikultura egiturei laguntza emateko programa 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Arrantza-flota eta haren jardueraren kudeaketa egokitzea, sozialki eta 

ekonomikoki jasangarria izan dadin eta ingurumena errespetatuz egin dadin. 
1. ekintza Jasangarritasunera bideratutako arrantza-flotaren egitura-politika eta 

kudeaketa. 
1. adierazlea Arrantza-ontzien gaitasuna kudeatzea, doitzea eta 

erregulatzea: Arrantza-unitateak behin betiko eta aldi baterako 
geldiaraztea (arrantza-unitateak) 

2. adierazlea Itsasoan eta lurrean segurtasuna eta osasuna hobetzeko 

ekintzei laguntzea (jarduketa kopurua) 
2. ekintza: Ikerketa eta berrikuntza arrantza-flotaren lehiakortasunerako. 

1. adierazlea Berrikuntzako komiteak sustatzea flota jasangarritasunerantz 
eraldatzeko (jarduketa kopurua). 

2. adierazlea I+G+B garatzea flota bideragarri eta lehiakor bat lortzeko, 
arrantza-praktika jasangarriekin. 

2.1. adierazlea Efizientzia energetikoa optimizatzea (jarduketa kopurua). 
2.2. adierazlea Hautagarritasuna hobetzea eta inpaktua gutxitzea 

ingurumenean (jarduketa kopurua). 
2.3. adierazlea Jardueraren eraginkortasuna hobetzea (efizientzia, 

segurtasuna, kalitatea, etab.) (jarduketa kopurua). 

3. adierazlea Itsasoan segurtasuna eta osasuna hobetzeko ekintzak 
laguntzea (jarduketa kopurua). 

 
2. helburua: Arrantza-sektorearen lehiakortasuna handitzea. 

3. ekintza  Arrantza-sektoreko marketineko baterako kanpainak nahiz kudeaketa 
diseinatzea eta egitea. 

 

 
 
 
 
 

20 
 

1 
 
 
5 
 
 

5 
 

20 
 

20 

 
3 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

20 
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20 
 

20 

 
3 
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20 
 

20 
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1. adierazlea Euskal arrantza-produktuen ziurtagiria eta horien balioa 
sustatzea (jarduketa kopurua). 

2. adierazlea Ziurtagiri komuna kudeatzeko proiektuak sustatzea portuetan 
(proiektu kopurua). 

3. adierazlea Marka bat garatzen laguntzea (proiektu kopurua). 
4. adierazlea Euskal arrantza-produktuen ziurtagiriak/ekoziurtagiriak 

sustatzea (ziurtagiri kopurua). 
3. helburua: Akuikultura espezializatua eta kalitatezkoa. 

 

1. adierazlea Akuikulturako inbertsio produktiboak. 
2. adierazlea Akuikulturan jakintza teknikoen eta teknologia aurreratuaren 

sorrera bultzatuko da, arrantzaren eta nekazaritzaren 
sektoreak dibertsifikatzeko. 

3. adierazlea Jakintza eta neurriak garatzea, kontrol zoosanitariorako eta 
animalien ongizaterako. 

4. adierazlea EAEko akuikulturarako espezie berrien, ekoizpeneko 
sistemen nahiz ekipamenduen eta akuikulturako 
produktuen elikadura hobetzearen inguruko ezagutza 

garatzea sustatzea. 

 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 
 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 

 
 
1 
 
 

1 
 

 
1 
 
1 
 
 
 

1 
 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 

Zenbatekoa € 

2022 

Zenbatekoa € 

2023 

Zenbatekoa € 

VII. aurrekontu-kapitulua 

 
14.800.000 14.800.000 14.800.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Arrantza eta akuikulturako sektorea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Konkurrentzia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Laguntza-programa honetan jasotako jarduera gehienen helburua 
arrantza eta akuikultura jasangarria lortzea eta arrantza-produktuen 
merkatuen antolaketa hobetzea da. Laguntza-programa honen 

onuradun izan daitekeen kolektiboaren (tripulatzaileak, arrantza-
armadoreak, arrantzaleak oro har) ezaugarria da gizonen presentzia 
esklusiboa dagoela erauzketa-sektorean; aldiz, emakumeek egiten 

dituzte arrantza-jarduerari laguntzeko lanak. 
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Eremu horren barruan, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna 
indartzen duten jarduerak asoziazionismoa bultzatzera, arrantza-
jardueran parte hartzen duten emakumeen rola ikusaraztera eta 
sexuaren arabera bereizitako informazioa biltzera (estatistikak) 

bideratuta daude. 
 
Bestalde, 4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako VII. Planaren arabera, neurriak sartzen dira 
desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, hala nola 

laguntza-deialdietan hizkera ez-sexista erabiltzea, laguntzak onartzeko 
ebazpena eta laguntza horien komunikazio-ekintzei buruzko informazioa 

jasotzen duten webguneak, eta sexu-aldagaia barne hartzen duten 
estatistiken egokitzapena. 
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5.4.3.2. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 

 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: Itsasoko eta arrantzako ikasketak egiteko diru-laguntzen programa  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Prestakuntza eta gaikuntza 
1. ekintza: Beken programa, Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko zentroetan gaitasun 

profesionala jasotzeko. 

1. adierazlea Ikastaro kopurua 
2. adierazlea Beka-kopurua (giz.) 
3. adierazlea Beka-kopurua (emak.) 
 

 

 
 
 

7 
115 
5 
 

 
 
 

7 
110 
10 
 

 
 
 

7 
105 
15 
 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
140.500 143.300 146.200 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EAEko zentroetako itsasoko eta arrantzako ikasketetako ikasleak. 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Konkurrentzia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
VII. Planaren arabera, delako laguntza-programak neurriak sartzen 

ditu desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, 
hala nola hizkuntza ez-sexista erabiltzea laguntza-deialdietan, 
laguntzak onartzeko ebazpena eta laguntza horien komunikazio-

ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneak; eta sexu-
aldagaia barne hartzen duten estatistiken egokitzapena. 
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5.4.3.3. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: portuen kudeaketa eta euskal landa- eta itsasertz-eremuaren zaintza 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: Arrantza-eremuak garatzea tokiko garapen parte-hartzaileko estrategiak aplikatuz 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Tokiko garapen parte-hartzailea 

Ekintza Sektoreari laguntzea eta haren jarduera ekonomikoa dibertsifikatzea 
 

1. adierazlea Sektorearen irudia hobetzea (ekintza kopurua). 
2. adierazlea Arrantza-produktuak sustatzea, bultzatzea eta merkaturatzea 

(jarduketa kopurua). 
3. adierazlea Gaitasun profesionala eta aukera-berdintasuna sustatzea 

arrantzaren sektorean. 
4. adierazlea Emakumea arrantzaren sektorean sartzeko baldintzak hobetzea 

(jarduketa kopurua). 
5. adierazlea Aukera-berdintasuna sustatzea arrantzaren sektorean (jarduketa 

kopurua). 
6. adierazlea. Arrantza-sektorea dibertsifikatzea, sektoreko know‐how-arekin 

zerikusia duten jarduera berritzaileen bidez (jarduketa kopurua) 
2. ekintza: Arrantza-herrien jarduera ekonomikoa dibertsifikatzea 

1. adierazlea Dibertsifikazioa, itsasoko eta arrantzako baliabideekin zerikusia 
duten jarduera berriak ezarrita (proiektu kopurua). 

2. adierazlea Itsasoko eta arrantzako ondarearen baliabideak berreskuratzea, 
kontserbatzea, nabarmentzea eta horiek aprobetxatzea (proiektu 
kopurua). 

3. adierazlea Itsasoari lotutako ekimen turistikoak sortzea eta horiek 

modu jasangarrian garatzea (proiektu kopurua). 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 
Zenbatekoa € 

2022 
Zenbatekoa 

€ 

2023 
Zenbatekoa € 

VII. aurrekontu-kapitulua 

 
2.240.000 2.240.000 2.240.000 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Arrantza-sektorea, eta oro har 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Laguntza-programa honen balorazio-irizpideek puntuazio handiagoa 
jasotzen dute emakumeek sustatutako proiektuetarako. Gainera, 

enplegua sortzeko laguntza-lerro bat dago. Ildo horren barruan, 
tratamendu positiboa ematen zaio emakumea lan-merkatuan sartzeari, 

laguntzaren zenbaketan plus bat emanez, baldin eta sortutako lanpostua 
emakume batek betetzen badu; horrela, emakumeen presentzia 
areagotu nahi da gizonen ordezkaritza bera ez duten espazioetan. 
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5.4.3.4. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: EAEko arrantza-sektoreko elkarte eta federazio profesional eta enpresarialentzako laguntza-programa. 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Arrantza-sektorearen lehiakortasuna handitzea 
1. ekintza: Arrantza-sektorea egituratzen laguntzea 

1. adierazlea ELKARTEAK programari heldutako elkarteak. 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
5 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
189.390 193.200 197.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Arrantza sektoreko EAEko profesional eta enpresaburuen elkarte eta 
federazioak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
VII. Planaren arabera, delako laguntza-programak neurriak sartzen 
ditu desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, 

hala nola hizkuntza ez-sexista erabiltzea laguntza-deialdietan, 
laguntzak onartzeko ebazpena eta laguntza horien komunikazio-
ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneak; eta sexu-
aldagaia barne hartzen duten estatistiken egokitzapena 
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5.4.3.5. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: Arrantza, merkataritza eta akuikultura egiturei laguntza emateko programa: Arrantza-jarduera aldi baterako   
geldiaraztea.       

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Arrantza-flota eta haren jardueraren kudeaketa egokitzea, sozialki eta ekonomikoki 
jasangarria izan dadin eta ingurumena errespetatuz egin dadin. 

1. ekintza Jasangarritasunera bideratutako arrantza-flotaren egitura-politika eta 
kudeaketa. 

1. adierazlea Arrantza-ontzien gaitasuna kudeatzea, doitzea eta erregulatzea: 
Arrantza-unitateak aldi baterako geldiaraztea (arrantza-unitateak) 

2. adierazlea Tripulanteak 
2.1 adierazlea Tripulanteak (giz.) 
2.2 adierazlea Tripulanteak (emak.) 
 

 

 
 
 
 
 

39 
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0 
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39 

 
76 
0 
 

 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
300.000 310.000 320.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Arrantza sektorea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Konkurrentzia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Laguntza-programa honen onuradun izan daitekeen kolektiboaren 
(tripulatzaileak, arrantza-armadoreak, arrantzaleak oro har) ezaugarria 

da gizonen presentzia esklusiboa eta erauzketa-arrantzan emakumeen 
ordezkaritza ia nulua. 
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Hala ere, 4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasunerako VII. Planaren arabera, hainbat neurri sartu dira 
desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, hala 
nola laguntza-deialdietan hizkera ez-sexista erabiltzea, laguntzak 

onartzeko ebazpena eta laguntza horien komunikazio-ekintzei buruzko 
informazioa duten webguneak; eta sexu-aldagaia barne hartzen duten 
estatistiken egokitzapena. 
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5.4.3.6. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: ITSASORATU diru-laguntzen programa  
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Prestakuntza eta gaikuntza 

1. ekintza: Beken programa, Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko zentroetan gaitasun 
profesionala jasotzeko. 

1. adierazlea Ikasle kop. (giz.) 
 
2. adierazlea Ikasle kop. (emak.) 
 

 
 

 

 
 

16 
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1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 
Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

Zenbatekoa € 
 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
105.000 107.100 109.200 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EAEko zentroetako itsasoko eta arrantzako ikasketetako ikasleak. 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Konkurrentzia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
VII. Planaren arabera, delako laguntza-programak neurriak sartzen 
ditu desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, 

hala nola hizkuntza ez-sexista erabiltzea laguntza-deialdietan, 
laguntzak onartzeko ebazpena eta laguntza horien komunikazio-

ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneak; eta sexu-
aldagaia barne hartzen duten estatistiken egokitzapena. 
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5.4.3.7. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: Laguntza izendunak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Arrantza-sektorearen lehiakortasuna handitzea  

1. ekintza: Arrantza-sektorea egituratzen laguntzea  
1. adierazlea Diru-laguntza izendunen kopurua.  

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
441.568 450.400 459.400 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Arrantzaleen kofradiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 
Horien deskribapena: 

Laguntza horien bidez finantzatzen diren jardueren artean dago 
gizonen eta emakumeen arteko aukera-berdintasuna sustatzeko 
jarduerak garatzea; zehazki, arrantza-sektoreko emakume 
profesionalei zuzendutako prestakuntza-jarduerak sustatzea eta 
garatzea, bai eta portu-instalazioetako ekipamenduak sustatzeko 
jarduerak ere, emakumeek tradizioz egindako jardueretan lan-

baldintzak hobetzeko (sareak konpontzea). 
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5.4.3.8. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: portuen kudeaketa eta euskal landa- eta itsasertz-eremuaren zaintza 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izendunak  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Partaidetzazko toki-garapena bultzatzen dituen erakundeei finantza-laguntza  

1. ekintza: (ATET) Arrantza Tokiko Ekintza Taldeei diru-laguntza izendunak  
1. adierazlea Diru-laguntza izendunen kopurua.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 
Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
276.969 282.500 288.150 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura  
 

Helburu dituen sektoreak:  
 

Arrantza Tokiko Ekintza Taldea  
 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  
 

Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena  
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 
Horien deskribapena: 

Tokiko Garapen Parte-hartzailea kudeatzen duen Tokiko Arrantza 
Ekintza Taldea hautatzeko prozesuan, kontuan hartu da arrantza-
sektorearekin lotutako emakume-kolektiboen parte-hartzea, 
emakumeek beren komunitateen bizitza ekonomikoan, politikoan eta 
soziokulturalean eta eremuen garapen iraunkorrean duten partaidetza 

areagotzeko. Gaur egun, hautatutako taldeak (Itsas Garapen Elkartea) 
kudeatzen du arrantza-eremuen tokiko garapen parte-hartzailea. 

Besteak beste, Itsasoko Emakumeen Federazioak osatzen du. 
 



 
 

Donostia - San Sebastián, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ 
Tef. 945 XXX XXX –  e-mail: xxxxx@euskadi.eus 

5.4.3.9. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna. ATUNONTZI IZOZTAILUEN SEKTOREAREN PLAN ESTRATEGIKOA  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua 1: Arrantza flota egokitzea eta bere jarduera soziala, ekonomikoa eta 

ingurumenarekiko errespetuzkoa den iraunkortasunera bideratutakoa. 

Ekintza: Arrantza flotaren lehiakortasunerako ikerketa eta berrikuntza 

Adierazlea:Laguntzen kopurua. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 
Zenbatekoa € 

Gutxi 
Zenbatekoa € 

Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
262.500 267.750 273.100 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura  
 

Helburu dituen sektoreak:  
 

Azti Fundazioa (teknologia- eta ikerketa-zentroa) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  
 

Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena  
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 
Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 

VII. Planaren arabera, laguntza-programa horretan neurriak sartzen dira 
desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, hala nola 
hizkuntzaren erabilera ez-sexista laguntzetan eta laguntza horien 

komunikazio-ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneetan. 
 
Bestalde, laguntza izendun honen onuradunak berdintasun-plan bat du, 
emakumeen eta gizonen tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzen 

duena proiektuak garatzean. 
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5.4.3.10. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna. Datu-bilketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua 1: itsas ekosistemen arrantza-baliabideen kudeaketa eta kontserbazioa eta 

ingurumen-egoera ona hobetzea  

Ekintza: arrantza-baliabideen kontserbazioa ikertzea. Datuak biltzea EBko araudien eta 

Estatuko programen esparruan 

Adierazlea:Laguntzen kopurua. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
2.415.000 3.300.000 3.300.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura  
 

Helburu dituen sektoreak:  
 

Azti Fundazioa (teknologia- eta ikerketa-zentroa) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  
 

Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena  
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 
Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren 
arabera, laguntza-programa horretan neurriak sartzen dira desberdintasunak ezabatzeko 
eta desberdintasuna sustatzeko, hala nola hizkuntzaren erabilera ez-sexista laguntzetan eta 

laguntza horien komunikazio-ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneetan. 

 
Bestalde, laguntza izendun honen onuradunak berdintasun-plan bat du, emakumeen eta 
gizonen tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzen duena proiektuak garatzean. 
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5.4.3.11. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna. Kirol-arrantzako harrapaketek arrantza-baliabideetan duten eraginari buruzko azterlana 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua 1: itsas ekosistemen arrantza-baliabideen kudeaketa eta kontserbazioa eta 

ingurumen-egoera ona hobetzea  

Ekintza: arrantza-baliabideen kontserbazioa ikertzea. Intereseko populazioak 

ebaluatzeko eta kudeatzeko azterlanak. 

Adierazlea:proiektuen kopurua. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
150.000   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura  
 

Helburu dituen sektoreak:  
 

Azti Fundazioa (teknologia- eta ikerketa-zentroa) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  
 

Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena  
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 
Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren arabera, 
laguntza-programa horretan neurriak sartzen dira desberdintasunak ezabatzeko eta 
desberdintasuna sustatzeko, hala nola hizkuntzaren erabilera ez-sexista laguntzetan eta 

laguntza horien komunikazio-ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneetan. 

 
Bestalde, laguntza izendun honen onuradunak berdintasun-plan bat du, emakumeen eta gizonen 
tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzen duena proiektuak garatzean. 

  



 
 

 104 

5.4.3.12. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna. BTWC. Atunaren kudeaketa jasangarria sustatzea, ezagutzatik eta jardunbide egokien lidergotik 
abiatuta 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua 1: itsas ekosistemen arrantza-baliabideen kudeaketa eta kontserbazioa eta 

ingurumen-egoera ona hobetzea  

Ekintza: Espezieen kudeaketa jasangarria sustatzea. 

Adierazlea:proiektuen kopurua. 

 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 

 
105.000 107.100 109.200 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura  
 

Helburu dituen sektoreak:  
 

Atunaren balio-katearen funtsezko eragileak toki-, estatu- eta 
nazioarte-mailan-BTWC 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  
 

Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena  
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 
Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
VII. Planaren arabera, laguntza-programa horretan neurriak sartzen 
dira desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, 

hala nola hizkuntzaren erabilera ez-sexista laguntzetan eta laguntza 
horien komunikazio-ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten 

webguneetan. 
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5.4.3.13. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa:  Prestakuntza dualerako laguntzen programa 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: Prestakuntza eta gaikuntza 

1. ekintza: dualerako laguntzen programa 
1. adierazlea Ikasle kop. (emak.) 
2. adierazlea Ikasle kop. (giz.) 
 

 

 
1 
4 

 

 
1 
4 

 

 
1 
4 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

  
2021 

 
2022 

 
2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IVaurrekontu-kapitulua 

 
50.000 51.000 52.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EAEko zentroetako itsasoko eta arrantzako ikasketetako ikasleak. 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Konkurrentzia/Diru-laguntzen deialdi publikoa 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 
VII. Planaren arabera, delako laguntza-programak neurriak sartzen 

ditu desberdintasunak ezabatzeko eta desberdintasuna sustatzeko, 
hala nola hizkuntza ez-sexista erabiltzea laguntza-deialdietan, 
laguntzak onartzeko ebazpena eta laguntza horien komunikazio-
ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneak; eta sexu-

aldagaia barne hartzen duten estatistiken egokitzapena. 
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5.4.3.14. Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 
 

Helburu estrategikoa: arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA  

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna. Azti Fundazioaren jarduera ez-ekonomikoen finantzaketa 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua 1: itsas ekosistemen arrantza-baliabideen kudeaketa eta kontserbazioa eta 

ingurumen-egoera ona hobetzea  

Ekintza: arrantza-baliabideen kontserbazioa ikertzea. Euskal Autonomia Erkidegoko 

flotarentzat interesgarriak diren arrantza-tokien jarraipena. 

Adierazlea:proiektuen. 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 2.120.000 2.162.400 2.205.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura  
 

Helburu dituen sektoreak:  
 

Azti Fundazioa (teknologia- eta ikerketa-zentroa) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua:  
 

Diru-laguntza izenduna/Sailburuordearen ebazpena  
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jarduerak egotea. 
Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren 
arabera, laguntza-programa horretan neurriak sartzen dira desberdintasunak ezabatzeko 
eta desberdintasuna sustatzeko, hala nola hizkuntzaren erabilera ez-sexista laguntzetan eta 
laguntza horien komunikazio-ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneetan. 

 

Bestalde, laguntza izendun honen onuradunak berdintasun-plan bat du, emakumeen eta 
gizonen tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzen duena proiektuak garatzean. 
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5.4.3.15.  Ardatz estrategikoa: Enplegua eta ekonomia suspertzea 

 

Helburu estrategikoa: Arrantza-baliabideen kudeaketa jasangarria lortzea 

Organoa: Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza  

Programa: 7112 ARRANTZA 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza izenduna PREBEN 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburu 2: Arrantza-flotaren egokitzapena eta haren jardueraren kudeaketa, haren iraunkortasun   

sozial eta ekonomikora eta ingurumenarekiko errespetura bideratua 

 

Ekintza 2: Itsasoan eta lehorrean segurtasuna eta osasuna hobetzeko ekintzetarako 

laguntza 

Adierazlea: Jarduketa kopurua 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

IV. aurrekontu-kapitulua 150.000 150.000 150.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Azti Fundazioa (teknologia- eta ikerketa-zentroa) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Zuzeneko emakida/sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 

indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

4/2005 Legearen eta EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Planaren arabera, 

laguntza-programa horretan neurriak sartzen dira desberdintasunak ezabatzeko eta 

desberdintasuna sustatzeko, hala nola hizkuntzaren erabilera ez-sexista laguntzetan eta 

laguntza horien komunikazio-ekintzei buruzko informazioa jasotzen duten webguneetan. 

 

Bestalde, laguntza izendun honen onuradunak berdintasun-plan bat du, emakumeen eta gizonen 

tratu- eta aukera-berdintasuna bermatzen duena proiektuak garatzean. 
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5.4.4. Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 
 

5.4.4.1. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: Euskadin lortu edo egindako produktuen kalitate berezia.. 

 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: Nekazariek, abeltzainek eta ekoizleen elkarteek kalitate-programetan parte-hartzea sustatzea.. 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua 

Nekazaritzako ekoizpenaren eta produktuen kalitatea hobetzeko neurriak   

 

Ekintzak:: 

 

1- Nekazariek kalitate-erregimenetan lehen aldiz parte hartzea sustatzea. 

2- Kalitate-ziurtagiria duten ekoizleen elkarteek abiarazitako informazio- 

eta promozio-jarduerak sustatzea. 

 

Adierazleak: 

1- Kalitatezko ekoizpenean lehen aldiz parte hartzen duten 

nekazariak. 

2- Kalitate-erregimenetako produktuen sustapenetan parte hartzen duten 

ekoizleen elkarteak  
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

200 

 
 

10 
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12 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

225 

 
 

14 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

IV. Kapitulua 

EAEko funtsa  

LGENF funtsa  

       400.000 
       205.650 

415.000 
215.000 

405.000 
250.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaigintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Ekoizleen elkarteetan emakumeak sartuz gero, puntuazioa eta dagokion 
laguntza/diru-laguntza % 28ra arte handitu daiteke. 
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5.4.4.2. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa:   Euskadin lortutako edo landutako produktuen kalitate bereizia sustatzea. 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: Ekoizpen ekologikoa sustatzea. 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua:  

 
Aukera indartzeko eta ekologikoen gama handitzeko neurria 
 
Ekintzak: 
 
1- produktu eta formatu ekologiko berrien garapena, eraldaketa eta sorrera sustatzea. 
2- Etiketak egokitzen eta eraldatzen laguntzea. 

              Adierazleak: 
                  1-Produktu berriak sortzea. 

                  3-Hekarea eraldatuak ekologikora. 
2-Ekolurra zigilua duten produktuen kopurua. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
10 

 
1000 

 
150 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
        15 

 
2000 

 
100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
20 

 
2000 

 
      100 

 

EAEko eta Europar Batasuneko aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa (LGENF). 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  

Zenbatekoa  

€  

 

IV. aurrekontu-kapitulua 

EAEko funtsak 

LGENF funtsak 

       1.000.000 

       - 

1.000.000 

- 

1.000.000 

- 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaigintza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Ekoizleen elkarteetan emakumeak sartuz gero, puntuazioa eta dagokion 
laguntza/diru-laguntza % 28ra arte handitu daiteke. 
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5.4.4.3. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa:LEHIATU BERRIA (nekazaritza, basogintza, elikagaigintza eta arrantza) 

 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Nekazaritza, elikadura, basogintza eta arrantza industria 

eraldatzeko eta merkaturatzeko laguntza. 
              

            1. ekintza:       1. Eraldaketa- eta merkaturatze-proiektuetarako inbertsioentzako 
laguntzak. 

Adierazlea: Eragindako 

inbertsioa(miloitan) 
 Diruz lagundutako 

proiektuen kopurua 

 Enplegua sortu edo 
mantendu duten proiektuen 
kopurua 

                    
                    

 

 
 
 
 
 
 

 
85.000.000€ 

140 
100 

 
 
 
 
 
 

 
85.000.000€ 

140 
100 

 

 
 
 
 
 
 

 
85.000.000€ 

140 
100 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

VII KAPITULUA 

 

EAEkoFuntsak 

EB-FEDERko funtsak 

EB-FEMPko funtsak 

 
13.000.000€ 
4.480.000€ 
1.875.000€ 

 
13.000.000€ 
4.480.000€ 
1.875.000€ 

 
13.000.000€ 
4.480.000€ 
1.875.000€ 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

2. kapituluan, 15 puntu emango zaizkie emakumeek sustatutako 
enpresa berriak sortzeko proiektu guztiei. Ez bada 
Pertsona fisikoa bada, enpresan duen partaidetza gehiengoa izatea 
baloratuko da. 
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5.4.4.4. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA. 
Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: MAE - Frutak eta barazkiak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Fruten eta barazkien sektoreari buruzko Europar Batasuneko arauditik 

deribatutako fruta eta barazki ekoizleentzako diru-laguntzak garatzea Euskal 
Autonomia Erkidegoan. 
 

              1. ekintza:       1. Eraldaketa- eta merkaturatze-proiektuetarako inbertsioentzako 
laguntzak 

Adierazlea Eskabideen kopurua 

 Diruz lagundutako proiektuen 
kopurua 

                    
                    

 

 

 
 
 
 
 

2 
 

2 

 

 
 
 
 
 

2 
 

2 

 

 
 
 
 
 

2 
 

2 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

                                   4. kapitulua 

EAEkoFuntsak 

EB-FEAGAko funtsak 

360.000 360.000 360.000 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena:  

-  
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5.4.4.5. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  
 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA (Arloka eskumena duena / Aurrekontuan 71110an) 

 

Diru-laguntzen lerroa: MAE - ardoa - sustapena 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegoan garatzea Europar Batasunak 
mahastizaintza eta ardogintzaren sektorea laguntzeko eta hirugarren herrialdeetan 
ardoa promozionatzeko neurriak.              
 
1. ekintza:       1. Eraldaketa- eta merkaturatze-proiektuetarako inbertsioentzako laguntzak 

 
Adierazlea                    
 Eskabideen kopurua 

 Diruz lagundutako proiektuen kopurua 
 

 
 
 
 
 

 
40 
30 

 
 
 
 
 

 
50 
36 

 
 
 
 
 

 
50 
36 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. kapitulua 

EAEko funtsak 

EB-FEAGAko funtsak 

 
12.000.000€ 

 
12.000.000€ 

 
12.000.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 

indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena:  

-  



 
 

 116 

 

5.4.4.6. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: LEHIATU SUSTAPENA 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Nekazaritza, elikagaigintza, arrantza eta basogintzako produktuak 
promozionatzea Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko sektoreetan. 
 
              Ekintza:       Nekazaritza, elikagaigintza eta arrantzako produktuen sustapenerako 
laguntzak 

Adierazlea                    
 Eskabideen kopurua 

 Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

                    
 

 
 
 

 
 
 

1.300.000 
65 

 

 
 
 

 
 
 

1.300.000 
65 

 
 
 

 
 
 

1.300.000 
65 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua 

 
500.000€ 500.000€ 500.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

- 
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5.4.4.7. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa:LEHIATU ARDOA 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Euskal Autonomia Erkidegotik kanpoko merkatuetan mahastizaintzako 
eta ardogintzako produktuak sustatzea.              
 

 
         Ekintza:   mahastizaintzako eta ardogintzako produktuak sustatzeko laguntzak. 

 

Adierazlea                    
 Eragindako gastua (milioiak) 

 Lagundutako proiektuen kopurua 

                    
                    

 

 
 
 
 

 
 
 

1.400.000€ 
70 

 

 
 
 
 

 
 
 

1.400.000€ 
70 

 
 
 
 

 
 
 

1.400.000€ 
70 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua  600.000€ 600.000€ 600.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

- 
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5.4.4.8. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: BASQUEWINE 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: mahastizaintzako eta ardogintzako produktuak sustatzea Estatuko 

merkatuetan. 
 
      Ekintza Mahastizaintzako eta ardogintzako produktuak sustatzeko laguntzak. 

 
Adierazlea                    
 Eragindako gastua (milioiak) 
 Lagundutako proiektuen kopurua 

                    
                    

 

 

 
 
 
 
 

800.000€ 
200 

 

 

 
 
 
 
 

800.000€ 
200 

 

 
 
 
 
 

800.000€ 
200 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua 400.000€ 400.000€ 400.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Gastronomía 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  
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5.4.4.9. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: SENDOTU (nekazaritza, basogintza, elikagaigintza, arrantza eta landa-garapena) 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: maileguetarako berme gisako finantza-laguntzak, 

nekazaritzaren, 

basogintzaren, arrantzaren, elikagaigintzaren eta landa-garapenaren 

sektoreetan. 
               

                 Ekintza 1. Eraldatze- eta merkaturatze-proiektuentzako inbertsioetarako laguntzak. 

  

Adierazlea Eskabideen kopurua 

  Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 

6 
4 

- - 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua 500.000€ - - 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-jarraitua / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena:  

.  
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5.4.4.10. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa:: NEKAFIN  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: ardogintzaren sektoreko maileguak bermatzeko finantza-laguntzak  
 
        1. ekintza. Eraldaketa- eta merkaturatze-proiektuetan inbertitzeko laguntzak. 

 
Adierazlea 

 
Eskabideen kopurua 

 

  Diruz lagundutako proiektuen kopurua  
   
                     

 

 
 
 

 
30 
25 

 
 
 

 
30 
26 

 
 
 

 
40 
35 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

Capitulo VIII 600.000€ 
 

600.000€ 
 

600.000€ 
 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Gastronomía 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Concurrencia Competitiva / Resolución Órgano Competente 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  
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5.4.4.11. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

30. Helburua/Konpromiso Estrategikoa: Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorea sustatzea, ekintzailetzaren, berrikuntzaren eta 
klima-aldaketaren erreferente gisa 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA  

Diru-laguntzen lerroa: LAGUNTZA IZENDUNAK 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: sektorea egituratzea modernizatzea eta antolaketa-egiturak finantzatzea. 
 

Ekintza: Industria ordezkatzen duten erakunde profesionalentzako laguntza 
izendunak 
ENBA (30.000€) 
AGA (30.000€) 
ENEEK (375.000€) 
SAGARDO ELKARTEA (30.000€) 
SLOW FOOD (35.000€) 
BASKEGUR (270.000€) 
ARTZAI GAZTA (60.000€) 
ABRA (150.000€) 
LURLAN (60.000€) 
CLUSTER ALIMENTAC. (140.000€) 
RUTA RIOJA ALAVESA (85.000€) 
BASQUE HARATEGIAK (80.000€) 
USSE (115.000€) 
ARAEX (30.000€) 
BASOA (10.000€) 
GOZOA(35.000€) 
EGE (50.000€) 
PANADEROS EUSKOLABEL (60.000€) 
APRORA (20.000€) 

C.R.D Txakoli Araba 

C.R.D Txakoli Bizkaia 

C.R.D. Txakoli Gipuzkoa 
Agrupacion de productores agrarios 
Euskal sagardoa 
Matadero de Laudio 

 
 
 
 
 

(30.000€) 
(30.000€) 

 (375.000€) 
 (30.000€) 

 (35.000€) 
 (270.000€) 

 (60.000€) 
 (150.000€) 

 (60.000€) 
 (140.000€) 

 (85.000€) 
 (80.000€) 

 (115.000€) 
(30.000€) 

 (10.000€) 
 (20.000€) 
(50.000€) 

 (40.000€) 
 (20.000€) 
(70.000€) 
(70.000€) 
(70.000€) 
(80.000€) 

(130.000€) 
(250.000€) 

 

 
 
 
 
 

(30.000€) 
(30.000€) 

 (375.000€) 
 (30.000€) 

 (35.000€) 
 (270.000€) 

 (60.000€) 
 (150.000€) 

 (60.000€) 
 (140.000€) 

 (85.000€) 
 (80.000€) 

 (115.000€) 
(30.000€) 

 (10.000€) 
 (20.000€) 
(50.000€) 

 (40.000€) 
 (20.000€) 

70.000€) 
(70.000€) 
(70.000€) 
(80.000€) 

(130.000€) 
(100.000€) 

 
 
 
 
 

(30.000€) 
(30.000€) 

 (375.000€) 
 (30.000€) 

 (35.000€) 
 (270.000€) 

 (60.000€) 
 (150.000€) 

 (60.000€) 
 (140.000€) 

 (85.000€) 
 (80.000€) 

 (115.000€) 
(30.000€) 

 (10.000€) 
 (20.000€) 
(50.000€) 

 (40.000€) 
 (20.000€) 
(70.000€) 
(70.000€) 
(70.000€) 
(80.000€) 

(130.000€) 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Norgehiagoka/Zuzendariaren ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.4.4.12. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.   

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: GASTROKOP (jatetxeen eta gastronomiaren sektorea) 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: gastronomiaren eta tokiko produktuen sektoreko enpresetan 
bikaintasunaren bila inbertitzeko laguntzak. 
  

Ekintza:       1. Gastronomia-proiektuentzako inbertsioetarako 
laguntzak  
 
Adierazlea  
 Eskabideen kopurua 
 Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

                    
 

 
 
 

 
 
 
 

150 
100 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. kapitulua 

  
1.300.000€ - - 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Gastronomía 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren 

Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena:  

Norgehiagoka-prozeduran, emakumea berrikuntza-taldearen 
arduradun gisa baloratzen da 5 puntu. 
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5.4.4.13. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa: BASQUE LABEL OKINDEGIAK 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

 
Helburua: "Basque Label okindegiak" kanal-markaren garapenean parte hartzen 
duten establezimendu tradizionalei laguntzea. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 

5.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko. 
Basque Label okindegiak marka 2020an jarri zen abian, eta "Arabako gariarekin 
egindako ogiaren ekoizpena eta merkaturatzea sustatzeko estrategiaren barruan 
dago. Estrategia hori ama masarekin eta hartzidura luzearen bidez ekoizten da, 
gehigarririk gabe eta ogiaren garapenaren ziklo naturala errespetatuz". 
 

Adierazleak  Lagundutako okindegien kopurua 
  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
40 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
40 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. KAPITULUA 450.000€   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Gastronomía 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Concurrencia Competitiva / Resolución Órgano Competente 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  
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5.4.4.14. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburu estrategikoa: NEKAZARITZA-, ELIKAGAIGINTZA- ETA ARRANTZA-INDUSTRIENTZAKO LAGUNTZA.  

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa:: BASQUE LABEL ARRANDEGIAK  

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: "Basque Label arraindegiak" kanal-markaren garapenean parte hartzen 
duten establezimendu tradizionalei laguntzea. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 
10.000 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko. 

Basque Label arraindegiak marka 2021ean jarriko da martxan, eta "EAEko ontziek 
harrapatutako arraina merkaturatzea sustatzeko estrategiaren barruan dago, 
arrantza-tresna tradizionalekin: kanabera (beita bizia), kakea edo kurrikana, 
amuarekin eta inguraketa-sarearekin". 
 
                  Ekintza Arrantzaleentzako laguntzak. 

 
Adierazlea 

                   

 Lagundutako arrandegien kopurua 
                    
                    

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

40 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

40 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

40 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. kapitulua 500.000€ 500.000€ 500.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Gastronomía 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna 

indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena:  

- 
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5.4.4.15. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

  

Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 
Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA 

Diru-laguntzen lerroa: Laguntza izendunak 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1 Helburua: Ikertzeko ahalmen estrategikoa garatzea, ezagutza teknologikoa handitzeko eta 

nekazaritzako elikagaien sektorearen eskariei erantzuteko, eta, halaber, etorkizuneko jokalekuetan haren 

garapen teknologikoa bultzatuko duen elementu gisa jokatzea.   

             1 Ekintzak: I+G proiektuak zientzia- eta teknologia-zentroen bidez: 

  Adierazleak: 
                I+G proiektuak UPV/EHUren bidez 
             I+G proiektuak BCCren bidez 
             I+G proiektuak AZTI TECNALIAren bidez 

             I+G proiektuak Artxandako Ostalaritza Eskolaren bidez 
             I+G proiektuak LEARTIKER Soz. Kooperatiboaren bidez 
             I+G proiektuak ERBELelkartea 

             BIORREGIONES FACILITY proiektuak 
             HUB BIOEKONOMY proiektuak 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 (250.000€) 
3 (400.000€) 

20 (2.400.000€) 
3 (50.000€) 

3 (175.000€) 
1 (40.000€) 

1 (250.000€) 
1 (250.000€) 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

6 (250.000€) 
3 (400.000€) 

20 (2.400.000€) 
3 (50.000€) 

3 (175.000€) 
1 (40.000€) 

1 (250.000€) 
1 (250.000€) 

 

 
 
 
 

 
     
     
 

6 (250.000€) 
3 (400.000€) 

20 (2.400.000€) 
3 (50.000€) 

3 (175.000€) 
1 (40.000€) 

1 (250.000€) 
1 (250.000€) 

 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

4. kapitulua 

 
Zenbatekoa € 

 

3.815.000€ 
 

Zenbatekoa €  
 

3.815.000€ 

 

Zenbatekoa  € 
(aurreikusitako) 

 

3.815.000€ 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia zuzena / Sailburuordearen ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

 

EZ 
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5.4.4.16. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

30. Helburua/Konpromiso Estrategikoa: Euskadiko nekazaritzako elikagaien sektorea sustatzea, ekintzailetzaren, berrikuntzaren eta 
klima-aldaketaren erreferente gisaclimático  
 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 7113 ELIKADURA SUSTAPENA ETA KALITATEA 

Diru-laguntzen lerroa:: PROGRAMA ELKARTEAK 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

2 Helburua: Sektorearen egituratzearen modernizazioa eta antolaketa-egituretarako finantza-

laguntza.   
             1 Ekintza:  Industriako lanbide-elkarteentzako laguntza 
Adierazlea: ELKARTEAK programara bildutako elkarteak 20 20 20 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

4. kapitulua 

 

 

Zenbatekoa € 
 

100.000€ 
 

Zenbatekoa €  
 

100.000€ 
 

Zenbatekoa  € 
 

100.000€ 
 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 
Legearen lehenengo eta bigarren xedapen gehigarriak 
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5.4.4.17. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 
Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: BIOEKONOMIA-FORESTAL PROIEKTUEN PROGRAMA 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

6. helburua: basogintzako Bioekonomiaren arloan proiektu pilotu-berritzaileak egitea 
bultzatzea eta sustatzea 
1. ekintza: basogintzako bioekonomiaren arloko proiektu pilotu berritzaileei laguntzak ematea. 

 
Adierazleak: 

Lagundutako proiektuen kopurua 
Inbertsio indikatua 

 
 
 

 
 

5 
6 

0,65 

5 
6 

0,65 

5 
6 

0,65 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

4. kapitulua Zenbatekoa € 
 

3.100.000€ 

Zenbatekoa €  
 

3.100.000€ 

Zenbatekoa  € 
 

3.100.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.4.4.18. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa:: 16. NEURRIKO (LGP) LANKIDETZA-PROIEKTUAK 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

2. helburua: I+d+i transferentzia eta zabalkundea sustatzea, nekazaritzako elikagaien 
enpresen eta erakundeen lehiakortasuna hobetzeko 
 
4. ekintza: lankidetza-proiektuei laguntzeko neurriak (43/2017 Dekretua) LGP 2015-2020 
 

Adierazleak: 
Eskaera-kopurua 
Lagundutako proiektuen kopurua 

 
 
 

 
 
 
 
 

30 

20 

 
 
 

 
 
 
 
 

35 

                         
20 

 
 
 

 
 
 
 
 

40 

20 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

7 KAPITULUA 

 

Zenbatekoa € 
 

1.600.000€ 
 

Zenbatekoa €  
 

1.700.000€ 
 

Zenbatekoa  €  
 

1.800.000€ 
 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.4.4.19. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: Prestakuntzan eta teknologoetan ari diren ikertzaileentzako laguntzak 
 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

3. helburua: ikerketa, teknologia eta berrikuntzarako giza baliabideen prestakuntza 
1. ekintza: prestatzen ari diren ikertzaileak eta langile teknologoak prestatzea. 

 
Adierazleak: 
Beka berrien kopurua 
Doktorego-tesien kopurua 
Teknologoek enpresekin egindako kontratu berrien kopurua 
Dibulgatutako bekadunen proiektuak 

 

 
 

 
 
 

22 
5 
6 

60 

 
 

 
 
 

22 
5 
6 

                      60 

 
 

 
 
 

22 
5 
6 

60 
 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

Capítulo presupuestario 4  

 
Zenbatekoa € 

 

1.777.200€ 

Zenbatekoa €  
 

1.777.200€ 

Zenbatekoa  € 
(aurreikusitako) 

 
1.777.200€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.4.4.20. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA  

Diru-laguntzen lerroa: I+G+B PROIEKTUAK 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

2. helburua: I+d+i transferentzia eta zabalkundea sustatzea, nekazaritzako elikagaien 
enpresen eta erakundeen lehiakortasuna hobetzeko 
 

1-2-3 ekintza: Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzaren, nekazaritzako elikagaien eta 
arrantzaren sektoreetan ikerketa eta berrikuntza bultzatzeko neurriak 
 

Adierazleak: 
Eskaera-kopurua 
Lagundutako proiektuen kopurua 

 
 
 

 
 
 
 
 

67 

51 

 
 
 

 
 
 
 
 

70 

                         
51 

 
 
 

 
 
 
 
 

71 

51 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

7 kapitulua 

 
Zenbatekoa € 

 
2.500.000€ 

Zenbatekoa €  
 

2.600.000€ 

Zenbatekoa  € 
(aurreikusitako) 

 
2.700.000€ 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Nekazaritza eta elikagaiak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.4.4.21. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 
Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA  

Diru-laguntza lerroa: ELIKAGAIEN DIGITALIZAZIOA 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Euskal enpresei, batez ere enpresa txiki eta ertainei, fabrikazio digitalaren 
inguruan industria adimendunak dituen erronkei aurre egin ahal izateko beharrezkoak 
diren gaitasun zientifiko eta teknologiko berritzaile eta bikainak eskuratzeko laguntza 
ematea. 
 
Adierazleak: 

Eskaera-kopurua 
Lagundutako proiektuen kopurua 

 
 
 
 
 
 

 
60 
51 

 
 
 
 
 
 

 
65 

                         
54 

 
 
 
 
 
 

 
71 
51 

 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 2021 2022 2023 

7. kapitulua 

 

Zenbatekoa € 
 

2.000.000€ 
 

Zenbatekoa €  
 

2.100.000€ 
 

Zenbatekoa  € 
 

2.200.000€ 
 

    

 
 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Agroalimentario 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren 
Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.4.4.22. ARDATZ ESTRATEGIKOA: ENPLEGUA ETA EKONOMIA SUSPERTZEA 

 

Helburua/Konpromiso Estrategikoa 19: espezializazio adimenduna eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan Estrategiko berria, 2030erako. 

Organoa: Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza  

Programa: 5411 NEKAZARITZA ETA ARRANTZAKO IKERKETA ETA GARAPENA  

Diru-laguntza ildoa: elikagaien eta egurraren katearen I+G+b 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. helburua: barne-sistemak garatzeko eta berritzeko laguntza, lehiakortasuna 
hobetzeko, baliabideak optimizatzeko eta sustapena hobetzeko. 
 

2. helburua: enpresentzako patenteak erosten laguntzea. 
 
Adierazleak: 
Eskaera-kopurua 
Lagundutako proiektuen kopurua 

 
 
 

 
 
 

40 
30 

 
 
 

 
 
 

40 
                     30 

 
 
 

 
 
 

40 
30 

 

 
Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa-ehunekoa finantzaketa publikoaren globalari dagokionez. 

 

 2021 2022 2023 

7.kapitulua Zenbatekoa € 
 

1.000.000€ 

Zenbatekoa €  
 

1.100.000€ 

Zenbatekoa  €  
 

1.150.000 
 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Agroalimentario 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehia-konkurrentzia / Eskumena duen Organoaren Ebazpena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena:  

EZ 
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5.5. Ingurumen Jasangarritasunaren Sailburuordetza 

5.5.1. Ingurumenaren Kalitate eta Ekonomia Zirkularraren Zuzendaritza 
 

5.5.1.1. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

 

Helburu estrategikoa:  

129. konpromisoa. Karbono gutxiko ekonomia baterantz aurrera egitea, enplegua sortzeko eta garapen industrial eta teknologikorako aukera gisa. 
131. konpromisoa. Enplegu berdea eta berrikuntza sustatzea ekonomia zirkularraren eremuan. 
132. konpromisoa. Hondakinak murriztea eta haien birziklapena eta balorizazioa handitzea 

133. konpromisoa. Uraren eskuragarritasuna, kalitatea eta kudeaketa jasangarria bermatzea. 
 

Órganoa: Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren babesa 

Diru-laguntzen lerroa: Enpresentzako diru-laguntzak, ingurumena babesteko inbertsioak egin ditzaten. 
a) Ingurumena babesteko Batasunaren arauetatik haragoko laguntzak, edo, Batasunaren araurik ezean, ingurumenaren babes-maila handitzen dutenak. 
b) Batasunaren geroko arauetara aurrez egokitzeko laguntzak. 
c) Ingurumen-azterlanak egiteko laguntzak. 

d) Hirugarrenek sortutako hondakinak berrerabili eta birziklatzeko inbertsioetarako laguntzak, baldintza metagarri hauek betez gero: 
- Inbertsioa beste enpresa batzuek sortutako hondakinak murrizteko erabiltzen da. 

- Beste egoera batzuetan, tratatutako material birziklatu edo berrerabiliak ezabatu egingo lirateke, edo ingurumena gutxiago zainduz tratatuko lirateke. 
- Laguntzek ez diete zeharka kenduko kutsaduraren erantzuleei Batasuneko legediaren arabera beraiek beren gain hartu beharrekoa den edo enpresa-
kostu normaltzat jo beharrekoa den ezein karga. 
- Inbertsioaren ondorio bakarra ez da birziklatzeko materialen eskaria handitzea material horien bilketa handitu gabe. 
- Inbertsioa teknikaren egungo egoeratik harago joango da. 
e) Lur kutsatuak oneratzeko laguntzak, ezin bada identifikatu kutsaduraren erantzulea, edo ezin bada legez hartu birgaitzearen finantzaketaren 
arduraduntzat, «nork kutsatu, hark ordaindu» printzipioaren arabera. 

f) Enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak, ingurumen-alorreko aholkularitza-zerbitzuetarako. 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

 
Helburuak     

 

 
Ekonomia zirkularra 

 

 
Ekonomia zirkularra 

 

 
Ekonomia zirkularra 
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ekintzak   
 

 
 
adierazleak  

                   

                    

                    
  
                    

 

Enplegu berdea eta 
berrikuntza sustatzea 
ekonomia zirkularrean 

 

6. Diruz lagundutako 
proiektuak, 

Teknologia eta prozesu 
berritzaileak enpresentzat. 

7. Diruz lagundutako 

enpresak. 
8. Enpresei emandako 

laguntzen ondoriozko 
inbertsioen zenbatekoa. 

(Milioi eurotan). 
9. Diru-laguntzaren 

ehunekoa azken 
inbertsioarekiko 

 

Enplegu berdea eta 
berrikuntza sustatzea 
ekonomia zirkularrean 

 

6. Diruz lagundutako 
proiektuak, 

Teknologia eta prozesu 
berritzaileak enpresentzat. 

7. Diruz lagundutako 

enpresak. 
8. Enpresei emandako 

laguntzen ondoriozko 
inbertsioen zenbatekoa. 

(Milioi eurotan). 
9. Diru-laguntzaren 

ehunekoa azken 
inbertsioarekiko 

 

Enplegu berdea eta 
berrikuntza sustatzea 
ekonomia zirkularrean 

 

6. Diruz lagundutako 
proiektuak, 

Teknologia eta prozesu 
berritzaileak enpresentzat. 

7. Diruz lagundutako 

enpresak. 
8. Enpresei emandako 

laguntzen ondoriozko 
inbertsioen zenbatekoa. 

(Milioi eurotan). 
9. Diru-laguntzaren 

ehunekoa azken 
inbertsioarekiko 

 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. edo 7.  kapitulua Guztira  

 
4.000.000 € 5.000.000 € 6.000.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak:              Industria, Zerbitzuak, Merkataritza 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua 1.- Prozedura Arrunta: norgehiagoka eta hainbanaketaren bidezko 
kuantifikazioa. 
Prozedura arruntean, lehen aipatutako a), b), c), d) eta e) letretan 

jasotako diru-laguntza lerroak babestuko dira. 
Prozedura honetan, urteko Aginduan araututako gutxieneko puntuazioa 
lortzen edo gainditzen duten proiektuak bakarrik lagunduko dira diruz. 
2.- Prozedura Sinplifikatua: lehiarik gabeko konkurrentzia. 
Prozedura sinplifikatuan, lehen aipatutako a), b), c), d), e) eta f) letretan 
ezarritako diru-laguntza lerroak babestuko dira. 
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Prozedura horretan, lerro bakoitzerako erabilgarri dagoen aurrekontu-
esleipena zati onartutako eskabideen kopurua egingo da, ingurumena 
babesteko inbertsioak egiteko enpresei ematen zaizkien diru-laguntzak 
arautzen dituen urriaren 27ko 202/2015 Dekretuak ezarritako gehieneko 

inbertsio-ehunekoa eta urteko deialdiaren aginduan ezarritako 
laguntzaren gehieneko zenbatekoa gainditu gabe.         

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko 
jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Proiektuak baloratzeko irizpideetan, emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren arloko jarduerak egitea saritzen da, 100etik 3 puntu 
gehienez ere. 

 

  



 
 

 138 

5.5.1.2. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

Helburu estrategikoa:  
132. konpromisoa. Hondakinak murriztea eta haien birziklapena eta balorizazioa handitzea 

Órganoa: Ingurumen Administrazioaren Zuzendaritza 
 

Programa: 4421. Ingurumenaren babesa 

Diru-laguntzen lerroa: Euskadin Ekonomia Zirkularraren Estrategia ezartzeko laguntzak. 
- Bereizitako bilketa berriak ezartzea, bereziki biohondakinak, eta daudenak hobetzea. 

- Bereizita bildutako biohondakinak tratatzeko instalazio espezifikoak eraikitzea. 
- Bereizita bildutako beste hondakin-fluxu batzuk berrerabiltzeko eta birziklatzeko prestatzeko instalazio berriak eraikitzea. 

- Hondakinak biltzeko instalazioei buruzko inbertsioak (garbiguneak, adibidez), bereizketa- eta sailkapen-instalazioei buruzkoak (ontziak, papera, etab.), 
dauden tratamendu mekaniko-biologikoko instalazioak hobetzekoak eta CSRak prestatzekoak. 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

 
Helburuak     

 
ekintzak   

 

 
 

 
adierazleak  

                   

                    
                    
  
                    

 

 
Ekonomia zirkularra 

 
Enplegu berdea eta 

berrikuntza sustatzea 

ekonomia zirkularrean 
 

6. Diruz lagundutako 
proiektuak, 

Teknologia eta prozesu 
berritzaileak enpresentzat. 

7. Diruz lagundutako 

enpresak. 
8. Enpresei emandako 
laguntzen ondoriozko 

inbertsioen zenbatekoa. 

(Milioi eurotan). 
9. Diru-laguntzaren 

ehunekoa azken 
inbertsioarekiko 

 

 
Ekonomia zirkularra 

 
Enplegu berdea eta 

berrikuntza sustatzea 

ekonomia zirkularrean 
 

6. Diruz lagundutako 
proiektuak, 

Teknologia eta prozesu 
berritzaileak enpresentzat. 

7. Diruz lagundutako 

enpresak. 
8. Enpresei emandako 
laguntzen ondoriozko 

inbertsioen zenbatekoa. 

(Milioi eurotan). 
9. Diru-laguntzaren 

ehunekoa azken 
inbertsioarekiko 

 

 
Ekonomia zirkularra 

 
Enplegu berdea eta 

berrikuntza sustatzea 

ekonomia zirkularrean 
 

6. Diruz lagundutako 
proiektuak, 

Teknologia eta prozesu 
berritzaileak enpresentzat. 

7. Diruz lagundutako 

enpresak. 
8. Enpresei emandako 
laguntzen ondoriozko 

inbertsioen zenbatekoa. 

(Milioi eurotan). 
9. Diru-laguntzaren 

ehunekoa azken 
inbertsioarekiko 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. edo 7.  kapitulua Guztira  

 
13.800.000 €   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: A) autonomia-erkidegoek eta hiri autonomoek, kudeaketa autonomia-

titulartasunekotzat jotako hondakinen kasuan, edo haiek zuzenean, hala 
badagokio, baliabide propioen bidez egiten duten hondakinen kasuan; 
B) udalerriak edo beste toki-erakunde batzuk (mankomunitateak, foru-
aldundiak, etab.), edo toki-erakunde horiek eratutako partzuergoak, 
baldin eta hondakinak biltzeko edo tratatzeko zerbitzuak emateko 
eskumena beren gain hartuta badute eta beren eskumeneko zerbitzuei 
buruzko proiektuak aurkezten badituzte haiek finantzatzeko; 

C) industrietan sortutako merkataritzako hondakin ez-arriskutsuak edo 
etxeko hondakinak sortzen dituzten eta bereizita biltzeko proiektu bat 
aurkezten duten erakunde juridiko publiko eta pribatuak (enpresak, 
elkarteak, gremioak, fundazioak, irabazi-asmorik gabeko erakundeak, 

eskolak eta unibertsitateak, etab.); 
D) hondakinen kudeatzaileak. 

          

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Laguntza hauek arautzen dituen arauan onuradun izateko ezarritako 
baldintzak betetzen dituzten proiektuek guztizko kostuaren % 90era 
arteko diru-laguntza jaso ahal izango dute, eta bateragarria izango da 
eskatzaileek beste administrazio batzuetatik jaso dezaketen 
finantzaketarekin, baldin eta hautatutako proiektu bakoitzerako jasotako 

finantzaketaren guztizko zenbatekoak ez badu gainditzen finantzatu 
beharreko proiektuaren guztizko kostua. 
 

Funtsen azken hartzaileak erakunde juridiko pribatuak direnean, barne-
merkatuarekin bateragarriak diren laguntzen arloko Erkidegoko araudia 
aplikatuko da, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko 

Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz.         
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Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko 
jarduerak egotea. 

Horien deskribapena: 

Arau erregulatzailea hasierako izapidetze-egoeran dago, eta, beraz, 
oraindik zehaztu gabe daude emakumeen eta gizonen berdintasuna 
indartzeko jasoko dituen jarduerak. 
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5.5.1.3. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

Helburu estrategikoa: Klimaren Aldeko Ekintza 

Órganoa: IHOBE, S.A. 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Asteklima "udalerrietan jarduerak sustatzea, herritarrak klima-aldaketaren arloan mugiarazteko" 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Klima-aldaketaren arloan, udalerrien bidez, ASTEKLIMAren 
testuinguruan, herritarrak ekintzara bultzatzeko jarduerak garatzea udalerrien 
esparruan. 
 
Ekintzak: hitzaldiak, jardunaldiak, tailerrak, erakusketak, ipuin-kontalariak, 

zinema, antzerkia, bideo-lehiaketa, argazkigintza, bisitak, irteerak, ibilaldiak, bai 
eta erakundeek proposatutako beste jarduera-tipologia batzuk ere.  
 
Adierazleak: 

- Udal onuradunen kopurua 
- Gauzatutako jarduerak 

- Mobilizatutako pertsonak 
 

50.000 € 
 
 
 
 

 
 
 

50 
100 

3500 

100.000 € 
 
 
 
 

 
 
 

55 
120 

4000 

100.000 € 
 
 
 
 

 
 
 

60 
120 

4500 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

Aurrekontu Orokorren Legeko IV. kapituluaren bidez finantzatutako 
sozietate publikoa 

50.000 € 100.000 € 100.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, Udalsarea 
2030eko kideak (Udalerri Jasangarrien Euskal Sarea) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.5.1.4. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

 

Helburu estrategikoa: Klimaren Aldeko Ekintza 

Órganoa: IHOBE, S.A. 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: "US2030erako Tokiko Berrikuntza Proiektuak" 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Berrikuntza- eta frogapen-proiektu pilotuak garatzea transferigarriak izan 
daitezkeen eta ingurumen-inpaktuak murrizten dituzten lehentasunezko eremuetan, 
batez ere klima-ekintza bultzatzen laguntzen dutenean.. 
Ekintzak: 

- Klima-aldaketara egokitzea eta/edo berotegi-efektuko gasen emisioak murriztea.  
- Karbonoa xurgatzeko lurraldearen potentziala handitzeko jarduketak. 
- Irtenbide naturalak sustatzea eta erabiltzea hiri-ingurunean eta hiri-inguruan. 
- Lurzoruaren babesa, modu eraginkorrean erabili (berrerabili) beharreko 

baliabidea izatea, beste ingurumen-eremu batzuekin duen harremana, hala nola 
klima-aldaketarekin edo biodibertsitatearen babesarekin, eta jasaten dituen 

mehatxuak (bereziki artifizializazioak, kutsadurak eta higadurak). 
- Lehentasunezko beste eremu batzuk. 

 

Adierazleak   Tokiko berrikuntzari laguntzeko proiektuen 
kopurua, lehentasunezko eremuetan. 

                    
                    

 

250.000 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
10 

500.000 € 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
20 

500.000 € 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

Aurrekontu Orokorren Legeko IV. kapituluaren bidez finantzatutako sozietate 
publikoa  

250.000 € 500.000 € 500.000 € 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, Udalsarea 
2030eko kideak (Udalerri Jasangarrien Euskal Sarea) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.5.1.5. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

Helburu estrategikoa: Ekonomia Zirkularra 

Órganoa: IHOBE, S.A. 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Ekonomia Zirkularreko Berrikuntza-proiektuetarako Laguntzak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: 
 Berotegi-efektuko gasen (BEG) isuriak murriztea ekonomia zirkularraren bidez, 

ekoizpen-prozesuetako baliabideen eraginkortasuna barne. 
 Lehengaien kontsumoa murriztea eta, bereziki, horien isurketa saihestea. 
 Enpresa-jarduera iraunkorrak sortzea, EAEko ekonomia berdea suspertzen, 

lehiakortasuna hobetzen eta enplegu kualifikatua sortzen laguntzeko. 
 Enpresen arteko lankidetzak sendotzea (2030erako ZTBPrekin lerrokatuta), Europako 

tresnetatik eratorritako erronkei eta aukerei heltzeko.. 
Ekintzak: 
 1 Lerroa: ekonomia zirkularreko ekodiseinu- eta erakustaldi-proiektuak. 
 2 Lerroa: ekoberrikuntza Estrategikoko proiektuak. 

 3 Lerroa: ekoberrikuntza-proiektuen diseinu bikaina. 

 Merkataritza-/merkatu-bideragarritasuna eta proiektuen erreplikazioa sustatzeko 
jarduketak. 

Adierazleak: 
 Esleitutako proiektuak. 
 Enpresa onuradunak. 
 Proiektu arrakastatsuak merkatuan eskuragarri dauden soluzioekin ( %, metatua). 
 Berotegi-efektuko gasen murrizketa (aurreikuspena: to/ a, 3 urte amaitu ondoren, x 

arrakastaren %).  
 Zabortegiko hondakinak murriztea (aurreikuspena: guztira, 3 urte, amaitu ondoren, 

x % arrakasta).  
 Fakturazio gehigarria (milioi €/ a-ko aurreikuspena, 3 urte amaitu ondoren, x 

arrakastaren %).  
 Inbertsio eratorria (aurreikuspena milioi eurotan, 3 urte amaitu ondoren, x 

arrakastaren %). 
 Sortutako enplegua (kop., 3 urte amaitu ondoren, x arrakastaren %). 

900.000 € 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

Aurrekontu Orokorren Legeko IV. kapituluaren bidez finantzatutako sozietate 
publikoa 

900.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Enpresa pribatuak eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Sareko kideak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

Genero Berdintasunerako Planak, esleipenetan berdinketa hausteko 
irizpide gisa 
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5.5.1.6. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

 

Helburu estrategikoa: Ekonomia Zirkularra 

Órganoa: IHOBE, S.A. 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Enpresa txiki eta ertainentzako laguntzak (ETE zirkularra) 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: EAEko ETEen lehiakortasun-balio jasangarria hobetzera bideratutako merkatu-

tresnak ezartzea, kluster sektorialak buru dituzten proiektuak garatuta. 
Ekintzak: Merkatuko tresnak ezartzea EAEko ETEen artean, lehiakortasun-

posizionamendua hobetzeko tresna gisa (ekoetiketatze-sistemak, 
ingurumen-aztarna, produktuaren ingurumen-adierazpenak …), bai 
eta lehentasunezko jarduera-sektore batzuen berariazko tresnak ere 
(materialak, eraikuntza, elikadura...).   
 

Adierazleak   - Parte hartu duten ETEen kopurua 

- Merkatuko proiektu kopurua 

- Lortutako ingurumen-hobekuntza potentziala 
(saihestutako CO2 emisioak) 
- Proiektuaren ondoriozko I + G ondorengo 
garapenak 

 

300.000 € 
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5 

1.000.000 € 
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20 

1.000.000 € 
 
 
 
 
 

 
 
 

100 

25 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

Aurrekontu Orokorren Legeko IV. kapituluaren bidez finantzatutako sozietate 
publikoa 

300.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Sektore pribatuko enpresa txiki eta ertainak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 
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5.5.1.7. Ardatz estrategikoa: Planeta. Trantsizio Energetiko eta Klimatiko Justua 

Helburu estrategikoa: Klimaren Aldeko Ekintza 

Órganoa: IHOBE, S.A. 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: EMAS erregistroa sustatzeko laguntzak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: EMAS, Ingurumeneko Kudeaketa eta Auditoretzen Sistema 
Komunitarioa sustatzea 

Ekintzak: 
•EAEko erakunde publiko eta pribatuen ingurumen-

jokabidea hobetzea. 

•Erakunde horiek ingurumenaren arloko araudia betetzea. 
• Erakundeen ingurumen-jokabidearen gardentasuna 

sustatzea. 
Adierazlea:    
 • EMASen erregistratutako erakunde publikoen 

kopurua 

 • EMASen erregistratutako erakunde pribatuen 

kopurua. 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

Aurrekontu Orokorren Legeko IV. kapituluaren bidez finantzatutako 
sozietate publikoa 

80.000 € 80.000 € 80.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Toki-erakundeak, enpresak, erakunde publikoak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten 
erakunde pribatuak (hezkuntza-zentroak, laguntza-zentroak, osasun-zentroak …) 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka 
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5.5.2.  Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 
 

5.5.2.1. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea kontserbatzea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Erakunde pribatuentzako laguntzak, natura-ondarearen kontserbazioari buruzko ezagutza sortzeko 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

3. Helburua: Naturaren ezagutza eta kultura sustatzea 
ekintzak Natura-ondareari buruzko ikerketa aplikatuko proiektuak 

bultzatzea 
 

adierazleak  Deialdi bakoitzean diruz lagundutako proiektuen 
kopurua 

                    
                    

 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 90.000 € 
 

180.000 €  180.000 €  

4. kapitulua     

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Elkarteak eta/edo enpresak              

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagokaren araberako diru-laguntzen agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 

  



 
 

 149 

5.5.2.2. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea kontserbatzea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Hitzarmena Ambar Elkartearekin. Hondartze-sarea 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. Helburua: Ekosistemak babestea eta leheneratzea 
ekintzak Itsas fauna basatia kontserbatzea eta kudeatzea 

 

adierazleak  Artatutako itsas ugaztunen hondartze-kopurua 
                    
                    

 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 25.000 € 

 

25.000 € 

(konpromiso) 

25.000 € 

(Konpromiso) 

4. kapitulua  

 
   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Ambar Elkartea - Itsas fauna aztertzeko eta kontserbatzeko elkartea    

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/Agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.3. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea kontserbatzea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Hitzarmena UPV/EHUrekin, kiroptero mehatxatuak kontserbatzeko 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. Helburua: Ekosistemak babestea eta leheneratzea 
2. Helburua: Naturaren ezagutza eta kultura sustatzea 

ekintzak Kiropteroen kontserbazio-egoeraren ezagutza hobetzea 
 

adierazleak  Segimendua egin behar zaien kiropteroen 
babeslekuen kopurua eta haien egoera eta 
joerak ebaluatzen diren espezieen kopurua 

                    
                    

 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 20.000 € 
 

20.000 € 
(konpromiso) 

20.000 € 
(konpromiso) 

4. kapitulua  

 
   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: UPV/EHU 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/Agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.4. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea kontserbatzea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Hitzarmena Aranzadi elkartearekin, natura-ondarearen ezagutza eta kontserbazioa hobetzeko jarduketetarako 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. Helburua: Ekosistemak babestea eta leheneratzea 
3. Helburua: Naturaren ezagutza eta kultura sustatzea 

ekintzak Hegazti-faunaren, herpetofaunaren, ornogabeen, flora 
mehatxatuaren eta kostaldeko habitaten ezagutza eta 
kontserbazioa hobetzea; Bird-Centerren jarduerak 
 

adierazleak  Ezagutza eta kontserbazioa hobetzeko jardueren 

xede diren habitat eta espezieen kopurua 
                    
                    

 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 300.000 € 
 

300.000 € 
(konpromiso) 

300.000 € 
(konpromiso) 

4. kapitulua     

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Aranzadi Zientzia Elkartea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/Agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.5. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea kontserbatzea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Hitzarmena Europarc-Españarekin babestutako eremuak hobetzeko 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

2. Helburua: Europako Natura 2000 Sarea bultzatzea, aukera-tresna gisa 
ekintzak EAEko eremu babestuen kontserbazioa sustatzeko eta eremu 

horiek gizartearentzat dituzten onurak garatzeko jarduketak 
 

adierazleak  Gauzatutako proiektuen kopurua eta parte 
hartzen den proiektuen kopurua 

                    

                    
 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 25.000 € 
 

25.000 € 
(konpromiso) 

25.000 €  

4. kapitulua  

 
   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Fernando Gonzalez Bernaldez Fundazioa 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/Agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.6. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea kontserbatzea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Diru-laguntza Geogarapeni (Euskal Kostaldeko Geoparke), ingurumen-jarduerak egiteko 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

1. Helburua: Ekosistemak babestea eta leheneratzea 
3. Helburua: Naturaren ezagutza eta kultura sustatzea 

ekintzak Geoparkearen ekintza-planean jasotakoak 
 

adierazleak  Urtean gauzatutako proiektuen kopurua 
                    
                    

 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 70.000 € 

 

70.000 € 

(konpromiso) 
70.000 €  

4. kapitulua  

 
   

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Euskal kostaldeko geoparkea kudeatzeko elkartea, GEOGARAPEN 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Diru-laguntza izenduna/Agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.7. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Klimaren eta ekonomia zirkularraren aldeko ekintza 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketako Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Ikastetxeei zuzendutako Eskolako Agenda 2030 programa garatzeko dirulaguntza 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak 
- Ikastetxearen jasangarritasuna eta Agenda 2030 sustatzea. 
- Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Saila eta Hezkuntza Sailaren 

arteko koordinatzea. 

- Udalen (Tokiko Agenda 2030) eta udalerriko ikastetxeen (Eskolako Agenda 2030) 
arteko lankidetza aktiboa sustatzea.  

Ekintzak: Eskolako Agenda 2030 programa garatzea  
Adierazleak        

Agenda 2030 programa garatu duten 
unibertsitateaz kanpoko ikastetxeen kopurua. 

Agenda 2030 programan parte hartzen duten 

unibertsitatez kanpoko ikasleen ehunekoa. 
"Eskola jasangarri" gisa aitortutako ikastetxeen 
kopurua. 
Haur eta Gazteen Konferentzian (CONFINT) 
parte hartu duten ikastetxe iraunkorren 
kopurua.              

                    
                    
                    

 

1.000.000 € 
 
 
 

 
 

1.000.000 € 1.000.000 € 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua  

 
1.000.000 € 1.000.000 € 1.000.000 € 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka bidezko diru-laguntzen agindua.              

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

Ez 
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5.5.2.8. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 
Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketako Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Erakunde pribatuei zuzenduta, ingurumen-boluntariotzako lanak egiteko. 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak Herritarren eta gizarte-eragileen lankidetza aktiboa sustatzea Sailaren 
ingurumen-politiketan.    

ekintzak   Ingurumen-boluntariotza lanak bultzatzea 
 

Adierazlea: Garatutako ingurumen-boluntariotzako 
proiektuen kopurua. 
Diruz lagundutako ingurumen-boluntariotzako 

proiektuetan parte hartu dutenen kopurua.. 
 

60.000 € 
 
 
 
 

 

120.000 € 120.000 € 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua  

 
60.000 € 120.000 € 120.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Ingurumen-boluntariotzako jarduerak egiten dituzten erakunde 
pribatuak.           

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka bidezko diru-laguntzen agindua.              

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.9. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketako Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Hitzarmena MATER MUSEOA elkartearekin itsas ingurunean ingurumen-hezkuntzako ekintzak onartzeko 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Itsas ingurunearekin lotutako ingurumen-hezkuntza, -prestakuntza eta -
sentsibilizazioko jarduerak garatzea. 

Ekintzak: Itsas Gela elkartearekin egindako hitzarmenaren eranskinean 
garatutako lan-ildoak eta jarduerak  
 

Adierazleak  Garatutako jardueretako parte-hartzaileen 
kopurua. 

                    
                    

 

25.000 € 
 
 
 
 
 

25.000 € 25.000 € 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua  

 
25.000 € 25.000 € 25.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Itsas-Gela – Mater Museoa Fundazioa 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Dirulaguntza izenduna / Agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 

 

  



 
 

 158 

5.5.2.10. Eje Estratégico: Transición energética y climática justa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunea eta biodibertsitatea zaintzea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketako Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Baso-konpentsazioak Urdaibaiko EKZP aplikatuz 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: hazkunde ertain-moteleko baso-espezieen eta espezie autoktonoen laborantza 

sustatzea, hazkunde azkarreko espezieen ordez. 
 
Ekintza: hazkunde ertain-moteleko espezieek edo espezie autoktonoek Urdaibaiko 

ingurunean okupatutako azalerak handitzea 
. 

Adierazleak: Hazkunde azkarreko 
espezieekin landatutako 

mendi-hektareak, hazkunde 
ertain-moteleko espezieekin 
ordeztuak 

Hazkunde azkarreko 
espezieekin 

landatutako mendi-
hektareak, espezie 
autoktonoekin 

ordeztuak 
 1,98 Has 19,14 Has 

 
 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

4. kapitulua 150.000 € 150.000 € 150.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Elkarteak, pertsona juridiko pribatuak, pertsona fisikoak 

 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Norgehiagoka bidezko diru-laguntzen agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.11. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Klimaren aldeko Ekintza eta Ekonomia Zirkularra 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: BC3 Basque Centre for Climate Change elkartearekin hitzarmena 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Klima-aldaketari buruzko ikerketa, dibulgazioa eta prestakuntza. 
Ekintzak: 

 Ereduak, tresnak, ikerketak eta, oro har, ezagutza zientifikoa garatzea. 
 Informazio zientifikoa ematea krisi klimatikoaren aurkako borrokan. 
 Klima-aldaketara egokitzeko neurriak hartzen laguntzea. 
 Krisi klimatikoari buruzko ezagutza zabaltzea. 

 Lurreko eta itsasoko ekosistemei buruz egindako azterlanetatik eratorritako 
informazioa ematea, klima-aldaketari ematen dioten erantzuna neurtzeko. 

 IZOTZALAB laborategian bildutako datuak eta ezagutzak ematea. 
 KLAB plataforma garatzea. 

 

Adierazleak:  Kriosian klima-aldaketaren funtsezko prozesu 
fisikoei buruzko ezagutza. 

 Ekipamendu zientifikoen eta teknikoen 

garapena. 
 Lurraldearen erabilera, nekazaritza- eta 

basogintza-sektoreak, kontserbazio-eremuak 
eta hiri-eremuen hedapenaren azterketa 
klima-aldaketaren ikuspegitik. 

 Karbono gutxiko gizartera igarotzeko ereduen 
eta tresnen diseinua. 

 Klima-aldaketara egokitzeko neurrien 

azterketa 
 Ekosistemaren zerbitzuen ereduen integrazioa 

edo garapena hainbat eskalatako ikuspegi 
interoperatibotik. 

 Klima-aldaketaren alderdiei buruzko 

ezagutzaren hedapena. 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua 

 
250.000 € 250.000 € 250.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: BC3 Basque Centre for Climate Change — Klima Aldaketa Ikergai 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Dirulaguntza izenduna / Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.12. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunearen eta biodibertsitatearen kontserbazioa 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Unesco Katedrarentzako diru-laguntza, garapen jasangarrirako eta ingurumen-hezkuntzarako 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: EAEko Milurteko Ekosistemen Ebaluazioari buruzko proiektua garatzeko 
garapen iraunkorrari eta ingurumen-hezkuntzari buruzko ezagutza sortzea. 
Ekintzak: 

 Ekosistemen zerbitzuak hobeto ezagutzea eta lurraldearen kudeaketan 
aplikatzea. 

 Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren Interpretazio, Ikerketa, Gaikuntza eta Garapen 

Iraunkorrerako Hezkuntza Planaren Ikerketa Zientifikoaren Programa 
dinamizatzea. 

 Zerbitzu ekosistemikoek Urdaibaiko Biosfera Erreserban duten egoera aztertzea. 
 

Adierazleak:  Bilera-kopurua kudeatzaileekin. 
 IGHP Kongresuari lotutako argitalpen kopurua. 
 IGHP Kongresuan parte hartzen duten 

ikertzaileen kopurua. 
 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua  95.000 € 95.000 € 95.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: UNESCO Katedra 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Hitzarmena / Dirulaguntza izenduna 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.13. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunearen eta biodibertsitatearen kontserbazioa 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: UNESCO ETXEA elkartearentzako dirulaguntza 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Nazioartekotzea eta Nazio Batuetan parte hartzea biosferaren erreserbei 
dagokienez. 

Ekintzak: MaB Programako eragileekin koordinatzea eta harremana 
mantentzea. Laguntza ematea Udalsarea 21ei.  
 

Adierazleak:  US21ek Garapen Jasangarriko Helburuei 
egindako ekarpena aurkezten duten 

nazioarteko foroetan parte hartzea. 
  
  

  
  

 

 
 
 
 
 
 

  

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

4. kapitulua  70.000 € 70.000 € 70.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Unesco Etxea 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Dirulaguntza izenduna / Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 

  



 
 

 163 

5.5.2.14. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunearen eta biodibertsitatearen kontserbazioa 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Añanako Gatz Harana Fundazioarekin hitzarmena, Añanako Gatz Haraneko jardueretarako 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Añanako gatz haraneko ingurumena leheneratzea. 
Ekintzak: Nazioarteko eta eskualdeko intereseko espezieen kontserbazio-

egoera hobetzea, habitatak leheneratzeko jardueren bidez. 
 

Adierazleak:  Zaharberritutako M2-ak. 
  
  

  
 

   

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  
 

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 
 

Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. kapitulua  

 
50.000 € 50.000 € 50.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Fundación Valle Salado de Añana – Añanako Gatz Harana Fundazioa 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Dirulaguntza izenduna / Hitzarmena 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

EZ 
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5.5.2.15. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Klimaren Aldeko Ekintza eta Ekonomia Zirkularra; Natura-ingurunearen Kontserbazioa eta Biodibertsitatea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak egiten dituzten udalentzako diru-laguntzak 

 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburua: Udal-ekintza EAEko IV. Ingurumen Esparru Programa 2020n ezarritako 
ingurumen-lehentasunekin eta bertatik eratorritako plan eta estrategia sektorialekin 
lerrokatzea. 

Ekintzak  
 

Adierazleak                      
 Tokiko erakunde onuradunen kopurua 
 Murriztutako CO2 tonak urtean 
 Atmosferan saihestutako partikula kilogramoak 
 Urtean saihestutako oxido nitrosoaren 

kilogramoak 
 Habitat interesgarri hobetuak eta/edo 

leheneratuak (ha) 
 Natura 2000 Sarearen azalera hobetua eta/edo 

zaharberritua (ha) 
 Ikertu edo leheneratu diren potentzialki 

kutsatutako lurzoru hektareak 
 Ekonomia zirkularreko proiektuen kopurua 
 Gaikako bilketa handitzea, hondakin kg-tan 
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € 

 
Zenbatekoa €  Zenbatekoa  €  

7. kapitulua 

 3.140.000 € 3.140.000 € 

 

3.140.000 € 
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Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: Udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, toki-erakunde 

autonomoak, tokiko garapen-agentziak eta EAEko tokiko merkataritza-

sozietateak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua Norgehiagoka-prozedura /urteko deialdiaren agindua 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

1. Laguntzen deialdia egiteko Agindua.  

a. Hizkuntza inklusiboa erabiltzea 

2. Epaimahaiaren osaera 

a. Erabakiak hartzeko eremuetako ordezkaritza orekatuari 

dagokionez, 3.7 artikulua betetzea 

3. Balorazio Batzordearen akta  

a. Berdintasunari buruzko inprimakietan eskatutako datuak 

biltzea eta prestatzea 

4. Pertsona eta/edo erakunde onuradunen zerrendaren ebazpena.          

a. Hizkuntza inklusiboa erabiltzea 
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5.5.2.16. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunearen Kontserbazioa eta Biodibertsitatea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Udalentzako diru-laguntzak: eskolako Agenda 21 ildoa 
 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: Udalen eta udalerriko ikastetxeen arteko lankidetza aktiboa sustatzea (Tokiko Agenda 
21 eta Agenda 2030) (Eskolako Agenda 21). 

Ekintza 
 

Adierazlea:    
 Eskolako 21 agendak beren udalekin koordinatu 

dituzten ikastetxeen kopurua 
 

 
 
 
 
 

360 

 
 
 
 
 

360 

 
 
 
 
 

360 

Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Zenbatekoa € Zenbatekoa € Zenbatekoa € 

4. Kapitulua 480.000 € 360.000 € 360.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Helburu dituen sektoreak: EAEko udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, 
tokiko erakunde autonomoak, tokiko garapen-agentziak eta 
tokiko merkataritza-sozietateak 
 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Lehiarik gabeko konkurrentzia-prozedura/Urteko agindua 
 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 

egotea. 

Horien deskribapena: 

1. Laguntzen deialdia egiteko agindua. 

A. Hizkuntza inklusiboaren erabilera 
2. Auzitegiaren osaera 

A. Artikulua betetzea. 3. 7 erabakiak hartzeko eremuetan 

ordezkaritza orekatua izateari dagokionez 
4. Pertsona eta/edo erakunde onuradunen zerrenda ebaztea. 

A. Hizkuntza inklusiboaren erabilera 
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5.5.2.17. Ardatz estrategikoa: Bidezko trantsizio energetiko eta klimatikoa 

 

Helburu estrategikoa: Natura-ingurunearen Kontserbazioa eta Biodibertsitatea 

Órganoa: Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Programa: Ingurumenaren Babesa (4421) 

Diru-laguntzen lerroa: Udalentzako diru-laguntzak: iraunkortasunerako Hezkuntzako jarduerak 
 

Helburuak, ekintzak eta adierazleak 

 2021 2022 2023 

Helburuak: 

 Herritarrei zuzendutako jasangarritasunerako hezkuntzako ekimenak sustatzea (ekintzarako 
ikaskuntza). 

 Ekitaldietan ingurumen-inpaktua murrizteko konpromisoa bultzatzea (Erronka Garbia-
Ekitaldi jasangarria metodologia) 

 
Ekintza 

Adierazleak:  Egindako ekintza-ekimenen kopurua 

(iraunkortasunerako hezkuntza). 
Erronka Garbia-Ekitaldi jasangarria ekimenaren 

esparruan egindako ekitaldi-kopurua.              
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Aurrekontu-konpromisoak eta finantzaketa publiko osoarekiko finantzaketa-ehunekoa  

 2021 2022 2023 

 Importe € Importe € Importe € 

4. Kapitulua 0 € 120.000 € 120.000 € 

 

Helburu dituen sektoreak eta emateko prozedura 

Sectores a los que se dirige: EAEko udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, 
tokiko erakunde autonomoak, tokiko garapen-agentziak eta 
tokiko merkataritza-sozietateak 

Emakida-prozedura eta instrumentalizatzeko modua: Norgehiagoka-prozedura/Deialdiaren urteko agindua 

 

Diru-laguntzan emakumeen eta gizonen berdintasuna indartzeko jarduerak 
egotea. 

Horien deskribapena: 
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