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GOBERNANTZA PUBLIKO ETA 
AUTOGOBERNU SAILA

DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA 
PÚBLICA Y AUTOGOBIERNO

AGI NDUA, GOBERNANTZA PUBLI KO ETA AUTOGOBERNUKO 

SAI LBURUARENA, GOBERNANTZA PUBLI KO ETA AUTOGOBERNU 

SAI LAREN  2 0 2 0 RAKO  DI RULAGUNTZEN  PLAN ESTRATEGI KOA ONARTZEN  

DUEN A

Dirulaguntzei buruzko 38/ 2003 Lege Orokorrak (aurrerantzean, DLO)  8. art ikuluan 

xedatzen du adm inist razio publikoek dirulaguntzei buruzko plan est rategiko bat  

(aurrerantzean, DPE)  egin behar dutela nahitaez. Bertan zehaztuko dituzte berori 

aplikatzean lortu nahi diren helburuak eta ondorioak, bai eta horiek lortzeko epea, 

aurreikusten diren kostuak eta finantzatzeko iturr iak ere;  bet iere, pr intzipio hauek 

bermatuta:  publikotasuna, gardentasuna, konkurrentzia, objekt ibotasuna, 

berdintasuna eta diskr im inazior ik eza. Nolanahi ere, aurrekontu-egonkortasunaren 

helburuak betetzearen m ende.

DLOren 8. art ikulu hori garatzera etorr i da DLOren erregelamendua, uztailaren 21eko 

887/ 2006 Errege Dekretuak onetsia, hain zuzen ere, bere atar iko t ituluko ─«Xedapen 

Orokorrak»─ I I I .  kapituluko ─«Dirulaguntzetarako xedapen erkideak» ─ I .  atala 

─«Dirulaguntzen plan estrategikoak»─, zeinak, errege dekretu horren azken 

xedapenetat ik lehenaren arabera, ez baitu Estatuaren oinarr izko arauen izaerarik. 

Aurrekoa gorabehera, eta ikusir ik gure erregulazio autonom ikoak ez duela plan 

horiek egiteko betebeharr ik aurreikusten, kontuan hartu dira erregelam endu horren 

xedapenak Sail honetako urteko plan est rategikoa prestatzeko orduan.

Horiek horrela, Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren egitura organikoa eta 

funtzionala ezartzen dituen apir ilaren 11ko 71/ 2017 Dekretuaren 3. art ikuluak 

emandako eskum enei jarraikiz, hau

EBAZTEN DUT:

Bakarra.-  Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailaren 2020rako Dirulaguntzen 

Plan Est rategikoa onartzea, agindu honen eranskin gisa jartzen baita. 

Josu I ñaki Erkoreka Gervasio

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua

J0D0Z-T1YNM-6S1D en la sede electronica http://euskadi.eus/localizador
La autenticidad de este documento puede ser contrastada mediante el localizador

ala ez jakin liteke egoitza elektroniko honetan: http://euskadi.eus/lokalizatzailea
Nahi izanez gero, J0D0Z-T1YNM-6S1D bilagailua erabilita, dokumentu hau egiazkoa den
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Eranskina

Dirulaguntzen Plan Estrategikoa ( 2 0 2 0 )  
Gobernantza Publiko eta Autogobernu Saila

1 . SARRERA

Eusko Jaurlar itzaren Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak Dirulaguntzen Plan 

Est rategiko hau egin du (aurrerantzean, DPE) , aintzat  hartuta Dirulaguntzei buruzko 

38/ 2003 Lege Orokorrak (aurrerantzean, DLO)  xedatu duena, eta bat  etorr ita 

dirulaguntzen plan est rategikoak egiteko Kont rol Ekonom ikoko Bulegoaren 01/ 15 

Zirkularreko jarraibideekin. 

DPEa kudeaketa- t resna program at iko bat  da, arau- lerrunik gabea. Beraz, ez dizkie 

ez eskubideak ez betebeharrak sortzen onuradun izan daitezkeenei. Plana 

eraginkorra izan dadin, hainbat  dirulaguntza lerro jarr i beharko dira m artxan;  

bet iere, besteak beste, ekitaldi bakoitzean erabilgarr i dagoen aurrekontua aintzat  

hartuta.

Bada, plana bultzatzen duen sailak eginiko jarraipen- txostenen eta Kont rol 

Ekonom ikoko Bulegoak igorr itako txostenen em aitzetan ikusten bada dirulaguntza 

lerro batzuek ez dituztela helburuak espero bezala betetzen, edo inbert itutako 

baliabideen mailan ez dutela em aitza egokia em aten, dirulaguntza horiek aldatu egin 

ahalko dira, edo eraginkorragoak eta efizienteagoak diren beste batzuekin ordeztu, 

edota, hala badagokio, kendu.

2 . ESPARRU SUBJEKTI BOA ETA DENBORAZKOA 

Eusko Jaurlar itzako Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailak kudeatzen dituen 

dirulaguntzak jasotzen ditu DPE honek, bat  eginez Lehendakariaren azaroaren 26ko 

24/ 2016 Dekretuaren 6. art ikuluan jasotzen diren eskumenekin. Dekretu horrek, 

gogoratu, Euskal Autonom ia Erkidegoko Adm inist razioko sailak sortu, ezabatu eta 

aldatu ditu eta horien egitekoak eta jardun-arloak finkatu. DPE honek jasotzen ditu 

dirulaguntzak 24/ 2016 Dekretuak Gobernantza Publiko eta Autogobernu Sailar i 

honako arlo hauetan em aten dizkion eskumenak erabiliz:  Toki Adm inist razioaren 

arloan, fundazioen araubidearen arloan, Euskadiko Foru Zuzenbide Zibil eta 

Bereziaren arloan eta Adm inist razioaren m odernizazioaren eta erreform aren arloan;  

baita legeek eta erregelamenduek esleitzen dizkioten beste gaietan ere, hain zuzen, 

Autonom ia Erkidegoko herr itarren artean inform azio-gizartea sustatzearen arloan.

Denboraren eremuari dagokionez, DLOren Erregelamenduaren 11.4. art ikuluarekin 

bat  eginez, abian den urterako aurreikuspenak jasoko ditu DPEak, hots, 2020koak, 

aurreikusten dituen dirulaguntzen izaera bereziaren arabera. 

3 . HELBURU OROKORRAK

Askotariko helburuak bete nahi ditu sail honek sustapen- jarduerarekin, aipatutako 

24/ 2016 Dekretuak esleitutako eskumen-erem u ezberdinak kontuan hartuta:  
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1. Vitor ia-Gasteiz sustatzea EAEko erakunde erkideen egoitza gisa.

2. EAEko toki-erakundeen toki-autonom iaren garapena.

3. Euskal fundazioei laguntzea fundazio horiek legezko betebeharrak bete 

ditzaten.

4. Euskal Zuzenbide Zibilar i eta Autonom ikoari buruzko ikasketa, zabalkundea 

eta inform azio publikoa eguneratzea 2020ko ekitaldian.

5. Open Data Euskadi webgunearen berr i em atea eta haren datu-katalogoaren 

potentziala erakustea, datu irekien erabilera eta haietat ik eratorr itako 

zerbitzuen sorrera sustatzea, bai eta datuok berrerabiltzen eta kontsum itzen 

dituzten pertsonen kolekt iboek gehien eskatzen dituztenak zehaztea, datu 

horiek irekitzeko ahalegin handiagoa egiteko.

6. Herritarrek parte hartzeko proiektuen bitartez, erakundeen laguntzarekin edo 

gabe, herr itar antolatuek sortutako balio publikoa aitortu eta ikusaraztea, 

Dem okraziar i eta Herr itarren Parte-hartzeari buruzko Liburu Zuria hedatzeko 

konprom iso gisa.

7. Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea Euskadiko 

biztanleguneetan.

Sailaren dirulaguntzak hartzen ditu planak, eta organo hauek kudeatuko dituzte 

horiek:

1. Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako 

Zuzendaritza.

2. Araubide Juridikoaren Sailburuordetza.

3. Herritarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko 

Zuzendaritza.

4. I nform at ika eta Telekom unikazioetako Zuzendaritza.

Aurreko guzt ia aintzat  hartuta, helburu orokor hauek lortu nahi dira DPE bat  egiten 

denean:

1. Xedetzat  erabilera publikoko edo gizartearen intereseko jarduerak sustatzea 

duten polit ika publikoak planifikatzeko t resnaz hornitzea sail hau, bere 

eskum eneko arloetan.

2. I kuspegi ekonom iko- finantzariot ik begiratuta, dirulaguntzen eraginkortasuna 

eta efizientzia hobetzea ahalbidetuko duten kudeaketa- t resna uniform eagoak 

zehaztea.

3. I nform azio publikorako sarbidea ahalbidetzea, gardentasunaren eta 

gobernam endu onaren prakt iken ikuspegit ik abiatuta.

4 . ARDATZ ESTRATEGI KOAK ETA DI RULAGUNTZA- LERROAK

Jarraian, Saileko unitate organikoen arabera zerrendatuko dira DPEaren ardatz 

est rategikoak eta horietako bakoitzari dagozkion dirulaguntzen lerroak, eta 

dirulaguntzen lerro bakoitzerako honako hauek adieraziko dira:
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1.-   Lortu nahi diren program a eta helburu espezifikoak, program a eta helburu 

horiek lortzeko garatuko diren ekintzak eta eragina neurtzeko beharrezkoak 

diren adierazleak.

2.-  Euskal Autonom ia Erkidegoko Aurrekontu Orokorren konturako ekarpen 

ekonom ikoa dirulaguntza- lerro bakoitzerako, baita ekarpen horren ehunekoa 

ere, finantzaketa publiko osoarekiko.

3.-  Dirulaguntza- lerro bakoitzaren xede den sektorea edo sektoreak, baita 

hura em ateko erabiliko den prozedura eta t resna jur idikoa ere.
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1 . TOKI  ADMI NI STRAZI OEKI KO HARREMANETARAKO ETA ADMI NI STRAZI O ERREGI STROETAKO ZUZENDARI TZA

a) VI TORI A- GASTEI Z, EUSKAL AUTONOMI A ERKI DEGOKO ( EAE)  ERAKUNDE ERKI DEEN EGOI TZA I ZATEAGATI KO 
KANONA

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

1 . helburu estrategikoa: Vitor ia- Gasteiz sustatzea EAEko erakunde erkideen egoitza gisa.
Dirulaguntzaren lerroa: VI TORI A- GASTEI Z. EAEko erakunde erkideen egoitza izateagat iko kanona.
Organoa:  Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako Zuzendaritza.

Program a:  12170 2017-2020

 Helburua:  Hitzarm ena Vitor ia-Gasteizko Udalarekin, Vitor ia-Gasteizen sustapena finantzatzeko, Euskal 

Autonom ia Erkidegoko erakunde erkideen egoitza den aldet ik.

Ekintza:  Vitor ia-Gasteizko Udalar i dirulaguntza em atea, Vitor ia-Gasteiz hir ia Euskal Autonom ia 

Erkidegoko erakunde erkideen egoitza gisa sustatzeko.

1. adierazlea.-  Argiter ia publikoagat ik ordaindutako gastuak (argiaren kontsum oa eta 

konponketak) ;  bide eta azpiegitura publikoen m antentze- lanak (kontserbazio-gastuak eta 

konponketak) ;  bide-garbiketa eta HHSen bilketa eta garraioa (garbiketa zerbitzua) , bidaiar ien 

hir i-garraioa (TUVI SAren aldeko ekarpena)  eta herr itarren segurtasuna (Udaltzaingoa, langile-

gastua eta gastu arruntak) .

2. adierazlea.-  Hir iko esparru publikoan egindako birgaitze-  eta m antentze- lanak.

3. adierazlea.-  Azpiegitura eta ekipamendu publikoetan egindako inbertsioak.
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2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa 
finantzaketa publikoaren globalarekiko.

1 . helburu estrategikoa: Vitor ia- Gasteiz sustatzea EAEko erakunde erkideen egoitza gisa.
Dirulaguntzaren lerroa: VI TORI A- GASTEI Z. EAEko erakunde erkideen egoitza izateagat iko kanona
Organoa:  Toki Adm inist razioekiko 

Harrem anetarako eta Adm inist razio 

Erregist roetako Zuzendaritza 2020

Program a:  12170 Zenbatekoa (€) %

4. kapitulua

7. kapitulua

Guzt ira

6.500.000

3.500.000

10.000.000

100

100

100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zer  sektoreri zuzentzen zaion eta em ateko prozedura.

1 . helburu estrategikoa: Vitor ia- Gasteiz sustatzea EAEko erakunde erkideen egoitza gisa.
Dirulaguntzaren lerroa: VI TORI A- GASTEI Z. EAEko erakunde erkideen egoitza izateagat iko kanona.
Organoa:  Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako Zuzendaritza.

Program a:  12170

Sektore hartzaileak: EAEko udalerr iak:  Vitor ia-Gasteizko Udala.

Em ateko prozedura: Zuzeneko dirulaguntza, Gobernu Kontseiluaren erabakiaren/ hitzarm enaren 

bitartez.

b) EUSKADI KO UDALEN ELKARTEA- ASOCI ACI ÓN DE MUNI CI PI OS VASCOS ( EUDEL) , EUSKADI KO TOKI  ERAKUNDEEI  
BURUZKO API RI LAREN 7 KO 2 / 2 0 1 6  LEGEAREN HELBURUAK LORTZEKO EKI NTZEN SUSTATZEA

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

2 . helburu estrategikoa: EAEko toki- erakundeen toki- autonom iaren garapena.
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Dirulaguntzaren lerroa :  EUDEL. ETELaren helburuak lortzeko ekintzen sustatzea.
Organoa:  Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako Zuzendaritza.

Program a:  12170 2019-2020

Helburua:  Euskadiko Toki Erakundeei buruzko apir ilaren 7ko 2/ 2016 Legeak ezartzen dituen helburuak lortzea.

Ekintza:  Euskadiko Udalen Elkartea-Asociación de Municipios Vascos (EUDEL)  elkarteari dirulaguntza 

ematea ETELaren helburuak lortzeko sustatze-ekintzen gastu arruntak ordaintzeko. EUDEL EAEren 

erem uan kide gehien dituen udal-elkartea da eta horregat ik hartzen ditu bere gain aipatutako gastuak.

1. adierazlea.-  Form azio-ekintzengat iko gastuak, egin beharreko jardunaldiak, agir i-  eta argitalpen-

zerrenda.

2. adierazlea.-  ETELarekin bat  datozen helburuak dituzten ekintzak.

2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa finantzaketa 
publikoaren globalarekiko.

2 . helburu estrategikoa: EAEko toki-erakundeen toki-autonom iaren garapena.

Dirulaguntzaren lerroa: EUDEL. ETELaren helburuak lortzeko ekintzen sustatzea.

Organoa:  Toki Adm inist razioekiko 

Harrem anetarako eta Adm inist razio 

Erregist roetako Zuzendaritza

2020

Program a:  12170 Zenbatekoa (€) %

4. kapitulua

Guzt ira

100.000

100.000

100

100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zer  sektoreri zuzentzen zaion eta em ateko prozedura.

2 . helburu estrategikoa: EAEko toki-erakundeen toki-autonom iaren garapena.

Dirulaguntzaren lerroa: EUDEL. ETELaren helburuak lortzeko ekintzen sustatzea.

Organoa: Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako Zuzendaritza.

Program a:  12170
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Sektore hartzaileak: I rabazi asm orik gabeko beste inst ituzioak:  Euskadiko Udalen Elkartea-

Asociación de Municipios Vascos (EUDEL) .

Em ateko prozedura: Zuzeneko dirulaguntza Gobernu Kontseiluaren akordioaren bitartez.

c)  DI RULAGUNTZA FUNKO EUSKADI KO FUNDAZI OEN KONFEDERAZI OARI , PRESTAKUNTZA- JARDUERAK 
FI NANTZATZEKO ETA EUSKAL AUTONOMI A ERKI DEGOKO FUNDAZI O- SEKTOREA SENDOTZEARI  LAGUNTZEKO

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak

3 . helburu estrategikoa: Euskadiko fundazioen legezko betebeharrak betetzeari laguntzea, FUNKO Euskadiko Fundazioen 
Konfederazioari dirulaguntza em anez.
Dirulaguntzaren lerroa: Dirulaguntza FUNKO Euskadiko Fundazioen Konfederazioari.
Organoa:  Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako Zuzendaritza.

Program a:  12170 2020

Helburua:  Dirulaguntza izenduna em atea FUNKO Euskadiko Fundazioen Konfederazioari, Euskadiko 

fundazioen legezko betebeharrak betetzeari laguntzeko.

Ekintza:  Dirulaguntza izenduna ematea FUNKO Euskadiko Fundazioen Konfederazioari, Euskadiko 

fundazioen legezko betebeharrak betetzeari laguntzeko.

1. adierazlea:  Diruz lagundutako ekintzak dituzten prestakuntza-  edo zabaltze-egunak, non 

egingo diren zehazten dituztenak.

2. adierazlea:  Dagozkien prestakuntza-  eta zabaltze-ekintzetan zenbat  pertsonek hartu duten 

parte.

2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa publikoaren 
globalarekiko finantzaketa- ehunekoa.

3 . helburu estrategikoa: Euskadiko fundazioen legezko betebeharrak betetzeari laguntzea, FUNKO Euskadiko Fundazioen 
Konfederazioari dirulaguntza em anez.
Dirulaguntzaren lerroa: Dirulaguntza FUNKO Euskadiko Fundazioen Konfederazioari.
Organoa:  Toki Adm inist razioekiko 

Harrem anetarako eta Adm inist razio 

Erregist roetako Zuzendaritza

2020
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1. program a:  12170 Zenbatekoa (€) %

4. kapitulua

Guzt ira

15.000,00

15.000,00

100

100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zuzenduta dagoen/ dauden alorra/ k  eta em ateko prozedura.

3 . helburu estrategikoa: Euskadiko fundazioen legezko betebeharrak betetzeari laguntzea, FUNKO Euskadiko Fundazioen 
Konfederazioari dirulaguntza em anez.
Dirulaguntzaren lerroa: Dirulaguntza FUNKO Euskadiko Fundazioen Konfederazioari.
1. organoa:  Toki Adm inist razioekiko Harrem anetarako eta Adm inist razio Erregist roetako Zuzendaritza.

1. program a:  12170

Sektore hartzaileak:  Euskadiko Fundazioen Erregist roan inskribatuta dauden fundazioak.

Em ateko prozedura: Dirulaguntza izenduna Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuaren 

aginduaren bitartez

2 . ARAUBI DE JURI DI KOAREN SAI LBURUORDETZA

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

4 . helburu estrategikoa :  Euskal Zuzenbide Zibilaren eta Autonom ikoari buruzko ikasketa, zabalkundea eta inform azio publikoa 

eguneratzea 2020ko ekitaldian.

Dirulaguntzaren lerroa: Zuzenbidearen Euskal Akadem ia – Foru Zuzenbidearen eta Zuzenbide Autonom ikoaren eremuko ekintzak diruz 

laguntzea.

Organoa:  Araubide Juridikoaren Sailburuordetza.

Program a:  12180 2020

Helburua:  Zuzenbide Zibilaren eta Autonom ikoa hedatzea eta herr itarrei ezagutaraztea.

Ekintza:  Dirulaguntza ematea hauek finantzatzeko:  edonor sar daitekeen 

www.forulege.com  web-orr ia m antentzeko, berr itzeko eta edukiak sartzeko, web-

orr i hori bet i eguneratuta egon dadin Euskal Zuzenbide Zibilaren arabera. 

8.000
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1. adierazlea:  web-orr ialdeen aurreko bertsioak eta orr ialde horien 

bitartez argitaratutako informazioa alderatzea, m antentze-  eta 

eguneratze- lanak egin direla egiaztatzeko.  

2. adierazlea:  aipatu orr ialdeetan egindako kontsultak.

2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa 
finantzaketa publikoaren globalarekiko.

4 . helburu estrategikoa: Euskal Zuzenbide Zibilaren eta Autonom ikoari buruzko ikasketa, zabalkundea eta informazio publikoa 

eguneratzea 2020ko ekitaldian.

Dirulaguntzaren lerroa: Zuzenbidearen Euskal Akadem ia – Foru Zuzenbidearen eta Zuzenbide Autonom ikoaren eremuko ekintzak 

diruz laguntzea.

Organoa:  Araubide Juridikoaren Sailburuordetza. 2020

1. program a:  12180 Zenbatekoa (€) %

4. kapitulua

Guzt ira

8000

8000

100

100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zer  sektoreri zuzentzen zaion eta em ateko prozedura.

4 . helburu estrategikoa: Euskal Zuzenbide Zibilaren eta Autonom ikoari buruzko ikasketa, zabalkundea eta informazio publikoa 

eguneratzea 2020ko ekitaldian.

Dirulaguntzaren lerroa: Zuzenbidearen Euskal Akadem ia – Foru Zuzenbidearen eta Zuzenbide Autonom ikoaren eremuko 

ekintzak diruz laguntzea.

Organoa:  Araubide Juridikoaren Sailburuordetza.

Program a:  12180

Sektore hartzaileak: Eragile jur idikoak (abokatuak, prokuradoreak, erregist radoreak, 

notar ioak, fiskalak, epaileak…).

Em ateko prozedura: Dirulaguntza izenduna Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuaren aginduaren bitartez.
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3 . HERRI TARRAK HARTZEKO ETA ADMI NI STRAZI OA BERRI TZEKO ETA HOBETZEKO ZUZENDARI TZA

a)  Gardentasuna eta gobernam endu ona sustatzea.

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

5 . helburu estrategikoa: Open Data Euskadi webgunearen berr i em atea eta haren datu-katalogoaren potentziala erakustea, datu 

irekien erabilera eta datu horietat ik eratorr itako zerbitzuen sorrera sustatzea, bai eta datuok berrerabiltzen eta kontsum itzen dituzten 

pertsonen kolekt iboek gehien eskatzen dituztenak zehaztea, datu horiek irekitzeko ahalegin handiagoa egiteko. Hori guzt ia Gobernu 

I rekirako Nazioarteko Aliantzaren Euskadirentzako 2018-2020 Ekintza Planaren esparruan.

Dirulaguntzaren lerroa: Opendata Euskadi 2020 sariak.

Organoa:  Herr itarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza.

Program a:  1215 BERRI KUNTZA ETA ADMI NI STRAZI O ELEKTRONI KOA

Helburua:  2009ko abenduaren 29an, Eusko Jaurlar itzak erabaki zuen abian jartzea bere esku dauden datu publikoak irekitzeko 

proiektua -publikotzat  ulertuz pr ibatutasun- , segurtasun-  edo jabetza-m urr izketar ik ez dituzten datuak– Sektore publikoko informazioa 

berrerabiltzeari buruzko azaroaren 16ko 37/ 2007 Legean xedatutakoa betetzeko.

Proiektuaren helburua hauxe da:  Euskal Autonom ia Erkidegoko adm inist razio publikoaren inform azio-gardentasuna handitzea, sektore 

publikoan elkarreragingarr itasuna hobetzea, berr ikuntza sustatzea eta aberastasuna sortzea, datu publikoei balioa em anez.

Eusko Jaurlar itzak form atu berrerabilgarr ian eta irekitako erabilera- lizentzien bidez em aten ditu argitara datu horiek, Open Data 

Euskadi webgunean (ht tps: / / opendata.euskadi.eus) , hirugarren pertsonek datu horietat ik eratorr itako zerbitzuak sor ahal ditzaten. Bere 

datuak ez ezik, beste euskal adm inist razio publikoen datu irekiak ere federatzen ditu.

Open Data Euskadik (ht tps: / / opendata.euskadi.eus)  badu katalogo bat , balio ekonom iko eta sozial handiko 2.500 datu-m ultzo baino 

gehiago dituena;  horien artean, honako datu hauek nabarm en daitezke:  estat ist ikoak, geografikoak, adm inist raziokoak, 

ingurum enekoak, tur ist ikoak eta m eteorologikoak.

2018 urtean Euskadi Gobernu I rekirako Nazioarteko Aliantzan sartu zen, hiru foru aldundiak, hiru hir iburuetako udalak, Eusko 

Jaurlar itza eta I nnobasque inplikatzen dituen ekintza plan batekin, azken hori lankidetza publiko-pribatuko erakunde gisa. Plan horren 

2. Konprom isoa Open Data Euskadir i eta Linked open datari erakundeen arteko bultzada ematea da.

Open Data Euskadin argitaratzen diren datu publikoak irekitzeko proiektuaren est rategiak hiru ardatz hauek ditu:
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1.– Antolakunde publikoak eraldatzea, datu irekien kontzeptua lan-dinam ikan sar dezaten.

2.– Eskainitako datuen kalitatea handitu eta hobetzea, herr itarrek eskatzen dutenari egokitzeko.

3.– Datuok berrerabili eta kontsum ituko dituzten pertsonen kolekt iboa sortzen laguntzea, aberastasuna eta gizarte-balioa sortzeko, 

herr itarren intereseko produktuak garatzearen bidez.

Bigarren ardatzari dagokionez, sari lerro berr i bat  sortu da deialdian, deialdi horretako oinarr ietan zehaztuko diren datu-katalogo 

batzuetako datu-m ultzoak erabiliz zerbitzu, ikasketa, web-aplikazio edo gailu m ugikorrentzako aplikazioak sortzeko balio duten ideiar ik 

onenak sarituko dituena.

Ardatz horietako hirugarrenari j arraituz, deialdian aplikazioentzako sari- lerro bat  sartu da, hau da, aurkeztu daiteke zerbitzu, ikasketa, 

web-aplikazioa edo gailu m ugikorrentzako aplikazioa, datu-katalogo batzuetako datu-m ultzoak erabiltzen dituena.

Ekimen honetan hiru foru-adm inist razioek eta hiru hir iburuko toki-adm inist razioek ere egin dute lan, eta ekimen horren helburuak 

hauek dira:  Open Data Euskadi webgunearen berr i em atea eta haren datu-katalogoaren potentziala erakustea, datu irekien erabilera 

eta horietat ik eratorr itako zerbitzuen sorrera sustatzea, bai eta datuok berrerabiltzen eta kontsum itzen dituzten pertsonen kolekt iboek 

gehien eskatzen dituztenak zehaztea, datu horiek irekitzeko ahalegin handiagoa egiteko.

Ekintza:  Datuak berrerabili eta kontsum itzen dituen pertsona- taldea zabaltzea, aberastasuna eta gizarte-balioa sortzeko. 

1. adierazlea:  Datuen sari- lerroan eta aplikazioen sari- lerroan aurkeztutako hautagai-kopurua.

2. adierazlea:  Opendata Euskadiko datu irekien zenbat  m ultzo erabili diren.

2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa 
finantzaketa publikoaren globalarekiko.

5 . helburu estrategikoa: Open Data Euskadi w ebgunearen berr i em atea eta haren datu- katalogoaren potentzia la  
erakustea, datu irekien erabilera eta datu horietat ik  eratorr itako zerbitzuen sorrera sustatzea, bai eta datuok 
berrerabiltzen eta kontsum itzen dituzten pertsonen kolekt iboek gehien eskatzen dituztenak zehaztea, datu horiek 
irekitzeko ahalegin handiagoa egiteko. Hori guzt ia  Gobernu I rekirako Nazioarteko Aliantzaren Euskadirentzako 
2 0 1 8 - 2 0 2 0  Ekintza Planaren esparruan.
Dirulaguntzaren lerroa: Opendata Euskadi 2020 sariak.
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Organoa:  Herr itarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza. 2020

Program a:  1215 BERRI KUNTZA ETA ADMI NI STRAZI O ELEKTRONI KOA Zenbatekoa 

(€)

%

4. kapitulua

Guzt ira
26.000

26.000

100

100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zer  sektoreri zuzentzen zaion eta em ateko prozedura.

5 . helburu estrategikoa: Open Data Euskadi w ebgunearen berr i em atea eta haren datu- katalogoaren potentzia la  
erakustea, datu irekien erabilera eta datu horietat ik  eratorr itako zerbitzuen sorrera sustatzea, bai eta datuok 
berrerabiltzen eta kontsum itzen dituzten pertsonen kolekt iboek gehien eskatzen dituztenak zehaztea, datu horiek 
irekitzeko ahalegin handiagoa egiteko. Hori guzt ia  Gobernu I rekirako Nazioarteko Aliantzaren Euskadirentzako 
2 0 1 8 - 2 0 2 0  Ekintza Planaren esparruan.
Dirulaguntzaren lerroa: Opendata Euskadi 2020 sariak.

Organoa:  Herr itarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza.

Program a:  1215 BERRI KUNTZA ETA ADMI NI STRAZI O ELEKTRONI KOA

Sektore hartzaileak: Deialdiaren hartzailea teknologia berr iei lotutako publikoa da, hau 

da, Eusko Jaurlar itzaren datu publikoak erabiltzeko ezagutza-m aila 

duten herr itarrak eta datu horiek erabilita jendeari balio erantsia 

ekarr iko dion zerbitzuak, txostenak, web aplikazioak edo gailu 

m ugikorretarako aplikazioak sortzeko gai direnak, baita 

herr itarrentzako baliagarr i diren datuak berrerabiltzeko interesa 

duten herr itarrak ere.

Em ateko prozedura: Norgehiagoka:  Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuaren agindu bidez egingo da deialdia.
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b)  HERRI TARREN PARTE- HARTZEA SUSTATZEA

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

6 . helburu estrategikoa: Herr itarrek parte hartzeko proiektuen bitartez, erakundeen laguntzarekin edo gabe, herr itar  
antolatuek sortutako balio publikoa aitortu eta ikusaraztea, Dem okraziar i eta Herr itarren Parte- hartzeari buruzko Liburu 
Zuria  hedatzeko konprom iso gisa, eta Gobernu I rekirako Nazioarteko Aliantzaren Euskadirentzako 2 0 1 8 - 2 0 2 0  Ekintza 
Planaren esparruan.
Dirulaguntzaren lerroa: Elkarlan Sariak 2020.

Organoa:  Herr itarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza.

Program a:  1215 BERRI KUNTZA ETA ADMI NI STRAZI O ELEKTRONI KOA

Helburua:  2016-2020 aldirako gobernu-program aren helburuetako bat  da, besteak beste, herr itarren parte-hartzea sustatuko duen 

adm inist razio ireki garden eta efikaz bat  lortzea eta, ekim enen eremuan, Euskadiko dem okraziar i eta 2014. urtean onartutako 

herr itarren parte-hartzeari buruzko Liburu Zuriko konprom isoak gauzatzea. Konprom iso horietako bat  hauxe da:  «esperientzia 

berr itzaileen garapena sustatzea gure kultura dem okrat ikoan berr iak izan daitezkeen eta parte hartzea bultzatzeko formula desberdinak 

esperimentatzeko aukera em aten duten proiektu pilotuei babesa emanez».

Aurreko konprom isoa 2015., 2016., 2017., 2018. eta 2019. urteetan gauzatu zen, Eusko Jaurlar itzak balio publikoa batera sortzeko 

proiektuetarako antolatzen dituen «Elkarlan» sarien deialdien bidez, eta seigarren edizio honen bidez, berr iz egiten da deialdia, xede 

izanik herr itar antolatuek eta ez antolatuek aurkeztutako proiektuak saritzea. Proiektuok balio publiko partekatua sustatu eta gizarteko 

erronkak eta beharrak ase behar dituzte sei jarduera-erem u hauetakoren batean:  osasuna, ingurumena, garapen ekonom ikoa, 

ikasketa–kultura, kohesio soziala eta gobernantza, kultura dem okrat ikoa eta erabaki publikoetan parte-hartzea.

Halaber, proiektuek, diseinu-  eta ezarpen- fasean, pertsona eta kolekt iboen ahalduntze-prozesua sustatzeko gaitasuna erakutsi beharko 

dute, ezaugarr i gehigarr i gisa.

Bosgarren edizioan bezala, sariaren bidez, proiektu berr itzailea aintzatestea ez ezik, parte hartzeko beste form ula desberdin horiek 

beste eragile batzuei t ransfer itzea lortu nahi da, horrela Euskadin balio publikoaren kogenerazioan ikaskuntza-  eta lankidetza-sare bat  

finkatuz joan dadin. I kuspegi hori OGP Euskadi 2018-2020 Ekintza Planean ezarr itako 3. konprom isot ik dator. Konprom iso hori EAEko 7 

adm inist razioek (Eusko Jaurlar itza, foru-aldundiak eta 3 hir iburuetako udalak) , I nnobasque-Berr ikuntzaren Euskal Agentziarekin batera, 

gobernu irekiaren aldeko Nazioarteko Aliantzako kide gisa ezarr i dugu, eta konprom isoa honetan datza:  herr itarren parte-hartzean 

berr ikuntzarekin konprom et itutako eragileen eta proiektuen sare bat  sustatzea.
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Ekintza:  Herr itarrek parte hartzeko program ak aintzatestea, herr itar antolatuek zein antolatu gabekoek bultzatuak, balio 

publikoaren sorkuntza sustatzen duten neurr ian. 

1. adierazlea:  Aurkeztutako proiektuen kopurua.

2. adierazlea:  Zenbat  boto em an dizkieten herr itarrek aurkeztutako proiektuei web plataform an.

2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa 
finantzaketa publikoaren globalarekiko.

6 . helburu estrategikoa: 7 . helburu est rategikoa: Herr itarrek parte hartzeko proiektuen bitartez, erakundeen 
laguntzarekin edo gabe, herr itar  antolatuek sortutako balio publikoa aitortu eta ikusaraztea, Dem okraziar i eta 
Herr itarren Parte- hartzeari buruzko Liburu Zuria  hedatzeko konprom iso gisa, eta Gobernu I rekirako Nazioarteko 
Aliantzaren Euskadirentzako 2 0 1 8 - 2 0 2 0  Ekintza Planaren esparruan.
Dirulaguntzaren lerroa: Elkarlan Sariak 2020

Organoa:  Herr itarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza. 2020

Program a:  1215 BERRI KUNTZA ETA ADMI NI STRAZI O ELEKTRONI KOA Zenbatekoa (€) %

4. kapitulua

Guzt ira
36.000

36.000

100

100

3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: zer  sektoreri zuzentzen zaion eta em ateko prozedura.

6 . helburu estrategikoa: 7 . helburu est rategikoa: Herr itarrek parte hartzeko proiektuen bitartez, erakundeen 
laguntzarekin edo gabe, herr itar  antolatuek sortutako balio publikoa aitortu eta ikusaraztea, Dem okraziar i eta 
Herr itarren Parte- hartzeari buruzko Liburu Zuria  hedatzeko konprom iso gisa, eta Gobernu I rekirako Nazioarteko 
Aliantzaren Euskadirentzako 2 0 1 8 - 2 0 2 0  Ekintza Planaren esparruan.
Dirulaguntzaren lerroa: Elkarlan Sariak 2020

Organoa:  Herr itarrak Hartzeko eta Adm inist razioa Berr itzeko eta Hobetzeko Zuzendaritza.

Program a:  1215 BERRI KUNTZA ETA ADMI NI STRAZI O ELEKTRONI KOA
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Sektore hartzaileak: Osasunaren, ingurum enaren, garapen ekonom ikoaren, 

ikasketa-kulturaren eta kohesio sozialaren, ikasketa–kulturaren, 

kohesio sozialaren eta gobernantza, kultura dem okrat ikoa eta 

erabaki publikoetan parte-hartzearen jarduera-erem uetan, honako 

hauek soilik aurkez ditzakete proiektuak deialdi honetara:  

eskabidea aurkezteko unean jarduera nagusia Euskal Autonom ia 

Erkidegoan gauzatzen duten eta egoitza soziala bertan duten 

irabazi asm orik gabeko pertsona jur idikoek.

Em ateko prozedura: Norgehiagoka:  Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuaren agindu bidez egingo da deialdia.

4 . I NFORMATI KA ETA TELEKOMUNI KAZI OETAKO ZUZENDARI TZA

1 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburuak, ekintzak eta adierazleak.

7 . helburu estrategikoa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea Euskadiko biztanleguneetan.

Dirulaguntzaren 1 . lerroa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea 2 0 1 9  eta 2 0 2 0 rako Euskadin « erem u 
zuritzat»  jotzen diren biztanleguneetan. 

Dirulaguntzaren 2 . lerroa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea 2 0 2 0 , 2 0 2 1  eta 2 0 2 2 rako Euskadin « erem u 
zuritzat»  jotzen diren biztanleguneetan. 

Organoa:  I nform at ika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza.

Program a:  12140

Helburua:  Laguntza ekonom ikoa ematea, banda zabal ult ralasterra duten sareak heda daitezen Euskadin «erem u zuritzat» jotzen diren 

biztanleguneetan.

Ekintza:  Euskadiko biztanleguneetan belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak hedatzeko laguntzak em atea.

        Adierazlea:  Abiadura handiko I nternet -zerbitzua duten biztanleguneen kopurua.
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2 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: aurrekontu- konprom isoak eta finantzaketa- ehunekoa 
finantzaketa publikoaren globalarekiko.

7 . helburu estrategikoa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea Euskadiko biztanleguneetan.

Dirulaguntzaren 1 . lerroa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea 2 0 1 9  eta 2 0 2 0 rako Euskadin « erem u 
zuritzat»  jotzen diren biztanleguneetan.

Organoa:  I nform at ika eta 

Telekomunikazioetako 

Zuzendaritza.

2020

Program a:  12140 Zenbatekoa (€) %

7. kapitulua

Guzt ira

500.000

500.000

100

100

Dirulaguntzaren 2 . lerroa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea 2 0 2 0 , 2 0 2 1  eta 2 0 2 2 rako Euskadin 
« erem u zuritzat»  jotzen diren biztanleguneetan.

Organoa:  I nform at ika eta 

Telekomunikazioetako 

Zuzendaritza.

2020 2021 2022

Program a:  12140 Zenbatekoa (€) % Zenbatekoa (€) % Zenbatekoa (€) %

7. kapitulua

Guzt ira

200.000

200.000

100

100

400.000

400.000

100

100

100.000

100.000

100

100
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3 .-  Ardatz est rategikoak eta dirulaguntza- lerroak: helburu duten edo dituzten sektore edo sektoreak eta 
em ateko prozedura.

7 . helburu estrategikoa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea Euskadiko biztanleguneetan.

Dirulaguntzaren 1 . lerroa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea 2 0 1 9  eta 2 0 2 0 rako Euskadin « erem u 
zuritzat»  jotzen diren biztanleguneetan.

Dirulaguntzaren 2 . lerroa: Belaunaldi berr iko banda zabaleko sareak sustatzea 2 0 2 0 , 2 0 2 1  eta 2 0 2 2 rako Euskadin « erem u 
zuritzat»  jotzen diren biztanleguneetan.

Organoa:  I nform at ika eta Telekomunikazioetako Zuzendaritza.

Program a:  12140

Sektore hartzaileak: Sektore pr ibatuko pertsona fisikoak edo jur idikoak, Telekom unikazioei 

buruzko m aiatzaren 9ko 9/ 2014 Lege Orokorraren 6. eta 7. art ikuluetan 

xedatutakoaren arabera behar bezala gaitutako operadore- izaera dutenak.

Em ateko prozedura: Norgehiagoka:  deialdia Gobernantza Publiko eta Autogobernuko 

sailburuaren aginduaren bidez egingo da, eta laguntzaren esleipena 

Adm inist razioko eta Zerbitzu Orokorretako sailburuordearen ebazpenaren 

bidez.

Josu I ñaki Erkoreka Gervasio

Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburua
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