
                                                
 
 
 
Iragan otsailaren 10ean Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetza Programa Eragilearen 
Programazio Batzordea izan zen, eta bertan 28 proiektu programatu ziren. Horien guztizko 
zenbatekoa 51 milioi eurokoa da, eta EGEFen 33,5 milioi euroko erkidegoko diru-laguntza 
jasoko dute. 
 
Programatu diren 28 proiektu horietatik 12k Euskal Autonomia Erkidegoko sustatzaileen 
partaidetza dute. Horien kostua, guztira, 27,5 milioi eurokoa da eta horietatik 8,6 milioi euro 
euskal bazkideen inbertsio esklusibokoak dira, Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren 
(EGEF) 5,6 milioi euroko ekarpen orokorra jasoko dutela. 
 
Euskal bazkidea duten proiektuen guztizko inbertsioaren batezbestekoa 718.000 eurokoa da. 
Onetsitako proiektuen artean, inbertsio txikiena duena 129.500 eurokoa da (Necropir) eta 
inbertsio handiena duena 3.600.000 eurokoa (Enertic). 
 
12 proiektu horietarako, eta ardatzen araberako sailkapena kontuan hartuta, honakoa 
nabarmen daiteke: 1. ardatza (“Mugaz haraindiko integrazioa indartzea jarduera ekonomikoen, 
berrikuntzaren eta giza kapitalaren eremuko alderdi osagarriei balioa emanez”) euskal 
bazkideen inbertsioaren % 64 da; horren atzean 2. ardatza dago (“Lurraldeak, natura- eta 
kultura-ondareari balioa ematea logika iraunkorrean. Ingurumen-baliabideen kudeaketa 
babestea eta bultzatzea”), inbertsioaren % 29 dela, eta gero 3. ardatza (“Biztanleen 
bizi-kalitatea hobetzea lurraldearen egituraketaren eta garapen iraunkorraren estrategia 
komunen bidez”), % 7koa. 
 

INTERREG IV A-ESPAINA-FRANTZIA-ANDORRA
EUSKAL BAZKIDEAK DITUZTEN 2010ean PROGRAMATUTAKO PROIEKTUAK

Neurria Deskribapena Proiektuaren izena Kostua 
Guztira EGEF

1.1 Ekonomiaren garapena Innov Mugabe 1.195.000 776.750
Tess 1.228.642 798.617

1.2 Prestakuntza

1.3 Ikerketa eta garapena Genomia 1.152.050 748.833
Eralan 2 1.688.410 720.000
Enertic 7.215.412 2.700.000

2.1 Natura-ondarea, arriskuen prebentzioa, Faureco 2.262.606 860.000
energia babestea eta balioestea Necropir 3.323.587 1.762.911

2.2 Turismo iraunkorra Circuldouce 8.049.113 5.231.922

2.3 Bertako produktuak balioestea In Agro Salute 6.520.019 3.380.000

3.1 Irisgarritasuna: Garraioa eta IKT

3.2 Lurraldearen egituraketa kulturaren, CC 562.759 241.228
osasunaren, hezkuntzaren, gizarteratzearen Lazos-Liens-Loturak 569.995 348.539
eta aukera-berditasunaren arloa Bizia 1.013.082 622.300

3. ARDATZA Biztaleen bizi-kalitatea hobetzea lurraldearen egituraketaren estrategia komunen bidez 

 1, ARDARZA Mugaz haraindiko integrazioa indartzea 

 2. ARDATZA Lurraldeak, natura eta kultura-ondareari balio ematea logika iraunkorrean

 
 



                                                
 
 
 
Proiektu horien programazioarekin Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetza Programa 
Eragilearen lehenengo deialdia amaitu da. Lehenengo urteetan 95 proiektu programatu dira 
guztira. Horien guztiko zenbateko 200 milioi eurokoa da, eta EGEFen % 65eko erkidegoko diru-
laguntza jasoko dute. Horrek esan nahi du 129 milioi euro inguruko diru-laguntza jasoko dela. 
 
Programatu diren 95 proiektu horietatik 26 proiektuk dute euskal sustatzaileen partaidetza, eta 
euskal bazkideei dagokien EGEFen zenbatekoa 10 milioi euro baino gehiagokoa da. 
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