ERANSKINA
2021 DIRU-LAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA
LEHENDAKARITZA
Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 8.1 artikuluak ezarritakoaren
arabera, Herri Administrazioetako organoek edo diru-laguntzen ezarpena proposatzen duen
edozein erakundek, aldez aurretik, diru-laguntzen plan estrategiko batean zehaztu beharko
dituzte berau aplikatzean lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, baita horiek lortzeko epea,
aurreikusten diren kostuak eta haiek finantzatzeko iturriak ere; betiere, aurrekontuegonkortasunaren helburuak beteko direla bermatuta. Horrez gain, arauak zehazten du lortu
nahi diren helburuek merkatuari eragiten diotenean argi eta garbi identifikatutako akatsak
zuzentzera bideratu behar dela eta bere ondorioek ahalik eta distortsio txikiena eragin behar
dutela. Lege horretan aipatzen diren diru-laguntzak printzipio hauen arabera kudeatuko dira:
a) Publizitatea, gardentasuna, norgehiagoka, objektibotasuna, berdintasuna eta
diskriminaziorik eza.
b) Eraginkortasuna Administrazio emaileak ezarritako helburuak betetzean.
c) Eraginkortasuna baliabide publikoak esleitzean eta erabiltzean..
Horretarako, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren eremuan, Kontrol
Ekonomikoko Bulegoaren 01/2015 Zirkularrak, Diru-laguntzen Plan Estrategikoak prestatzeari
buruzkoak, horiek ezinbestean egiteko jarraibideak eman ditu.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko sailak sortu, ezabatu eta aldatzen dituen eta
horien egitekoak eta jardun-arloak finkatzen dituen Lehendakariaren irailaren 6ko 18/2020
Dekretuak esleitutako alorren esparruan garatzen du bere jarduera Lehendakaritzak
–abenduaren 28ko 48/2020 Dekretuaren bitartez aldatu zen dekretu hori– eta horretarako,
urtarrilaren 19ko 5/2021 Dekretuaren bitartez onartutakoa egitura organikoa erabiltzen du.
Horri jarraiki, hauek osatzen dute Lehendakaritzaren egitura: hiru idazkaritza nagusik –
Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusiak, Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiak eta
Trantsizio Sozialeko eta 2030 Agendarako Idazkaritza Nagusiak– eta Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako komisionatuak.
Hori dela eta, Lehendakaritzaren 2021eko Diru-laguntzen Plan Estrategikoa landuko da
jarraian; eta lehenik eta behin adierazi behar da plana programatikoa dela, horrelako beste
planak bezala, eta, beraz, edukiak ez duela ez eskubiderik ez betebeharrik sortzen. Planaren
eraginkortasuna, bestalde, abiarazten diren diru-laguntza ildoen baldintzapekoa izango da eta
hori, beste alderdi batzuen artean, urte bakoitzean dagoen aurrekontuaren araberakoa izango
da.

Plangintzaren ikuspegitik, kontuan hartu behar da Lehendakaritzari esleitutako jardueraeremuetan, bai Euskadi Basque Country /Nazioartekotzeko Esparru Estrategia 2020, bai Kanpo
Harremanetarako 2018-2020 Plana, indarrean daudela 2021-2025 aldirako Euskadi Basque
Country Estrategia eta 2021-2025erako Kanpo Harremenetarako Plana ere eguneratu arte.
Otsailaren 11ko 1/2021 Legean jasotakoaren arabera –lege horren bitartez onartu ziren EAEren
Aurrekontu Orokorrak 2021erako–, badira, diru-laguntza izendunekin batera, bestelako dirubaliabideak ere diru-laguntzen bitartez ekiteko hainbat ekimeni; diru-laguntza izendunak ez dira
plangintza honen xedea, Legebiltzarrak helburu zehatz baterako onartu dituelako. Baliabide
horiekin landu dugu 2021eko ekitaldiko diru-laguntzen plana, diru-laguntzen ildoak abiarazte
aldera. Aipatu beharra dago onartu den planak Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusiaren
diru-laguntzen programak bakarrik biltzen dituela, beste idazkaritza nagusiei dagozkien
programen arauak onetsi gabe daude eta. Halaber, norgehiagoka-prozeduren bidez esleitu
beharreko zuzkidura gisa, bekak ere jaso dira.
Dena den, aurrekontu-baliabideak izan beharko dira diru-laguntzak emateko.

KANPO HARREMANETARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA
1.- KANPO HARREMANETARAKO IDAZKARITZA NAGUSIARI DAGOZKION DIRULAGUNTZAK (2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANArekin lotuta, Nazioartekotzeko
Esparru Estrategia 2020: BASQUE COUNTRY ESTRATEGIAn integratua). Bi plangintza-tresna horiek indarrean jarraituko dute Euskadi Basque Country Estrategia eta horri
dagokion Kanpo Harremanetarako Plana 2021-2025 aldirako eguneratzen diren arte.)
1.1.- BEKAK
KANPO-HARREMANEN BEKAK: EUROPAKO GAIETARAKO BEKAK / KANPOAN DEN EUSKAL KOMUNITATEAREN ALORREKO BEKAK / KANPO HARREMANETARAKO
BEKAK
AURREKONTUA: 21.0.1.01.21.0100.1.453.01.13110.002/A; 21.0.0.1.01.22.0000.1.453.01.13110.02/F; 21. 0.0.1.01.23.0000.1.453.01.13110.003/N; 4. kapitulua; 2021: 81.000 €;
Konpromiso-kreditua 2022: 210.000 € / FINANTZAZIOA: % 100 Eusko Jaurlaritza
Araua: Urtarrilaren 29ko 12/2019 Dekretua, kanpo harremanen arloan gazteak prestatzeko bekak arautzen dituena
Helburua: Adimen lehiakorra eta ezagutza sustatzea nazioartekotzearen arloan
Jarduera: Beren ibilbide profesionala esparru horretan garatzeko ahalmena duten gazteei nazioarteko prestakuntza ematea
Adierazlea: 1) Kanpo harremanetarako beken deialdia 2) Esleitutako beka kopurua: 12
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura
Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Helburu duten sektorea: Unibertsitate-titulazioa duten 28 urtetik beherako gazteak izanik, EAEn egoitza dutenak edo aitortutako Euskal Etxe bati atxikita daudenak

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
01 HELBURU ESTRATEGIKOA: Euskadi eragile global bihurtzea
EKINTZA ILDOA: 1.3.- Adimen lehiakorra eta errekonozimendua sustatzea nazioartekotzearen alorrean.
Jarduera: 1.3.4: Kanpo Harremanetarako bekak
Adierazlea: Bekadunen kopurua planaren indarraldi osoan: 36

1.2.- KANPOKO EUSKAL KOMUNITEAREN KIDEENTZAKO PREMIA LARRIKO DIRU-LAGUNTZAK
AURREKONTUA: 21.0.1.01.23.0000.4.453.01.13110.001/V; 4. kapitulua; 2021: 202.000 € / FINANTZAZIOA: %100 Eusko Jaurlaritza
Araua: Irailaren 30eko 222/2003 Dekretua, euskal etxeentzako prestazio ekonomikoen araubidea arautzen duena, atzerrian dauden euskal gizataldeetako pertsonen laguntza-beharrei eta
premia larriko egoerei erantzuteko
Helburura: Kanpoan den euskal komunitatea sendotzea
Jarduera: Kanpoan den euskal komunitateko kideei laguntzea
Adierazlea: Egoera larrian dauden familia-unitateentzako laguntza ematea (Laguntza kopurua: 100)
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura

Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia / Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza
Helburu duten sektorea: Euskal komunitateak

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
3 HELBURU ESTRATEGIKOA: Euskal interesak sustatzea munduan
EKINTZA ILDOA: 3.3 ekintza ildoa. Euskal gizartea diasporara zabaltzea eta kanpoan den euskal komunitatea sendotzea
Jarduera: 3.3.4 Kanpoan den euskal komunitateari laguntzea
Adierazlea: Premia larrian dauden familiei laguntza ematea (Planaren indarraldi osoan aurreikusitako laguntza kopurua:300)

1.3.- EUSKAL ETXEEI ETA EUSKAL ETXEEN FEDERAZIOARI ZUZENDUTAKO DIRU-LAGUNTZAK (Inbertsioak)
AURREKONTUA: 21.0.1.01.23.0000.1.754.91.13110.002/N ; 7. kapitulua; 2021: 30.000 €; Konpromiso-kreditua 2022: 90.000 €; FINANTZAZIOA: % 100 Eusko Jaurlaritza
Araua: Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretua, euskal etxeentzako diru-laguntzak arautzen dituena
Helburua: Kanpoan den euskal komunitatea indartzea
Jarduera: Kanpoan den euskal komunitatea sendotzea Euskal-etxeen bidez
Adierazlea: Euskal Etxeek euskal errealitatea hedatzeko mekanismo gisa duten zeregina indartzeko laguntzak. (Laguntzen kopurua: 10)
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura
Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia / Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaritza
Helburu duten sektorea: Euskal komunitateak

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
3 HELBURU ESTRATEGIKOA: Euskal interesak sustatzea munduan
EKINTZA ILDOA: 3.3. Euskal gizartea diasporara zabaltzea eta kanpoan den euskal komunitatea sendotzea
Jarduera: 3.3.1 Kanpoan den euskal komunitateari laguntzea
Indicador: Euskal Etxeek euskal errealitatea hedatzeko mekanismo gisa duten zeregina indartzeko laguntzak. (Planaren indarraldian mota guztietako jardueretarako aurreikusitako jardueren
kopurua: 2.000)

1.4.- EUSKAL ETXEEI ETA EUSKAL ETXEEN FEDERAZIOARI ZUZENDUTAKO DIRU-LAGUNTZAK (Jarduerak)
AURREKONTUA: 21.0.1.01.23.0000.1.454.99.13110.004/S; 4. kapitulua; 2021: 195.576 €; Konpromiso-kreditua 2022: 586.729 € / FINANTZAZIOA: % 100 Eusko Jaurlaritza
Araua: Martxoaren 18ko 50/2008 Dekretua, euskal etxeentzako diru-laguntzak arautzen dituena
Helburua: Kanpoan den euskal komunitatea indartzea
Jarduera: Kanpoan den euskal komunitatea sendotzea Euskal-etxeen bidez
Adierazlea: Euskal Etxeak murgilduta dauden gizarteetan jarduerak sustatzeko laguntzak (Sustatutako jarduerak: 300)
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura
Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia / Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaritza
Helburu duten sektorea: Euskal komunitateak

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
3 HELBURU ESTRATEGIKOA: Euskal interesak sustatzea munduan
EKINTZA ILDOA: 3.3. Euskal gizartea diasporara zabaltzea eta kanpoan den euskal komunitatea sendotzea

Jarduera: 3.3.1 Euskal Etxeen sarea finkatzea
Adierazlea: Planaren indarraldi osorako kategoria guztietan lagundutako jardueren kopurua: 2.000

1.5.- GAZTEMUNDU 2021 PROGRAMA
AURREKONTUA: 21.0.1.01.23.0000.1.454.99.13110.003/N; 4. kapitulua; 2021: 65.000 € / FINANTZAZIOA: % 100 Eusko Jaurlaritza
Araua: Abenduaren 23ko 316/2003 Dekretua, Gaztemundu programa arautzen duena
Helburua: Euskadiren egungo ezagutzan sakontzea, Euskadin lan egiten duten eta bizi diren erakunde, instituzio, enpresa eta pertsonekin harremanetan jarriz eta Euskadin eta Euskaditik kanpo
bizi diren euskal gazteen arteko harremanetarako plataformak suspertzea, azken gazte horiek Euskal Etxeetan duten presentzia aktibatuz.
Jarduera: Diasporatik datozen gazteen heziketa-zikloak Euskadin antolatzea eta laguntzea
Adierazlea: Aukeratutakoen kopurua: 15
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura
Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia / Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako zuzendaritza
Helburu duten sektorea: Onartzen den deialdian proposatutako gaiei buruzko azterlana edo azterketa egin dutenak, baldin eta, alde batetik, 18 eta 35 urte bitarteko pertsonak badira eta,
bestetik, EAEn bizi ez badira eta Euskal Etxe baten kide badira.

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
3 HELBURU ESTRATEGIKOA: Euskal interesak sustatzea munduan
Ekintza ildoa: 3.3. Euskal gizartea diasporara zabaltzea eta kanpoan den euskal komunitatea sendotzea
Jarduera: 3.3.2 XXI. mendeko euskal komunitatea
Adierazlea: Gaztemundu programan parte hartu dutenen kopurua Planaren indarraldi osoan: 45

1.6.1- KANPOKO BAZKIDE ESTRATEGIKOEN SAREKO ESKUALDEEKIN LANKIDETZA TEKNIKOKO PROGRAMA (EUROPAKO ESPARRUA)
AURREKONTUA: 21.0.1.01.22.0100.1.454.99.13110.002/I; 4. kapitulua; 2021: 30.000 €; Konpromiso-kruditua 2022: 10.000 € / FINANTZAZIOA %100 Eusko Jaurlaritza
Araua: Martxoaren 26koa 47/2019 Dekretua, Kanpoko Bazkide Estrategikoen Sareko eskualdeekin lankidetza teknikoko proiektuetarako laguntzak ematea arautzen duena
Helburua: Munduan euskal interesak sustatzea.
Jarduera: Aliantza estrategikoak garatzea eta finkatzea, eta, horretarako, eskualde estrategikoetako erakundeekin alde biko lankidetza-proiektuak finantzatzea, besteak beste, honako arlo
hauetan: merkataritza; inbertsioak eta negozio-aukerak; I + g + b; politika industriala; politika fiskala; mugikortasuna eta garraioa; lan-merkatua eta politika ekonomikoa; ingurumena eta
energia; nekazaritza eta elikadura; osasuna; hezkuntza eta lanbide-heziketa; kultura; turismoa; eta poliziaren lankidetza.
Adierazlea: Lagundutako proiektu kopurua: 8
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura
Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Helburu duen sektorea: Egoitza EAEn duten erakunde juridiko pribatuak, kanpoko eskualde estrategikoetako erakundeekin egiten diren aldebiko jarduketa- eta lankidetza-proiektuak
dituztenak

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
3. HELBURU ESTRATEGIKOA: Munduan euskal interesak sustatzea
Ekintza ildoa: 3.2 Itun estrategikoak garatu eta finkatzea
Jarduera: 3.2.6 Laguntza teknikoko proiektuen laguntza ildoa

1.6.2- KANPOKO BAZKIDE ESTRATEGIKOEN SAREKO ESKUALDEEKIN LANKIDETZA TEKNIKOKO PROGRAMA (EUROPAKOA EZ DEN ESPARRUA)
PRESUPUESTO: 21.0.1.01.21.0100.1.454.99.13110.003/E; Capítulo 4; 2021: 24.000 €; Crédito de compromiso 2022: 70.000 / FINANCIACIÓN: 100% Gobierno Vasco
Araua: Martxoaren 26koa 47/2019 Dekretua, Kanpoko Bazkide Estrategikoen Sareko eskualdeekin lankidetza teknikoko proiektuetarako laguntzak ematea arautzen duena
Helburua: Munduan euskal interesak sustatzea.
Jarduera: Aliantza estrategikoak garatzea eta finkatzea, eta, horretarako, eskualde estrategikoetako erakundeekin alde biko lankidetza-proiektuak finantzatzea, besteak beste, honako arlo
hauetan: merkataritza; inbertsioak eta negozio-aukerak; I + g + b; politika industriala; politika fiskala; mugikortasuna eta garraioa; lan-merkatua eta politika ekonomikoa; ingurumena eta
energia; nekazaritza eta elikadura; osasuna; hezkuntza eta lanbide-heziketa; kultura; turismoa; eta poliziaren lankidetza. Deialdi batean edo gehiagotan gauzatu ahal izango da
Adierazlea: Lagundutako proiektu kopurua: 20
Prozedura: Lehiaketa bidezko prozedura
Organoa: Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia
Helburu duen sektorea: Egoitza EAEn duten erakunde juridiko pribatuak, kanpoko eskualde estrategikoetako erakundeekin egiten diren aldebiko jarduketa- eta lankidetza-proiektuak
dituztenak.

2018-2020 KANPO HARREMANETARAKO PLANA
3. HELBURU ESTRATEGIKOA: Munduan euskal interesak sustatzea
Ekintza ildoa: 3.2 Itun estrategikoak garatu eta finkatzea
Jarduera: 3.2.6 Laguntza teknikoko proiektuen laguntza ildoa

