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 HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua, Terrorismoaren Biktimen Partaidetzarako Euskal Kontseiluarena 

Agindua, honen bidez, 2010ean zehar Udalei eta EAEko bestelako 
erakunde lokalei diru-laguntza jakin batzuk emango zaizkie; hauei esker, 
higikortasun seguruarekin nolabaiteko zerikusia duten heziketa-ekintzak 
landu ditzaten. 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Erabakia, lehentasunezko esku-hartzea behar duten auzo eta hiriguneak 
hobetzeko diru-laguntzak ematen dituen Hiriber programa finantzatzeko, 
5.000.000 eurotik gorako gastua baimentzekoa. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Erabakia, Prointer Programa, enpresak kanpoan sustatzeko eta ezartzeko 
ekintzetarako laguntza-programa 2010eko ekitaldian finantzatzeko, 
5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. 

 

KULTURA 

Erabakia, “Donostia-San Sebastian Europako Kultur Hiribururako 
hautagaia 2016” proiektua garatzeko Gipuzkoako Foru Aldundiarekin eta 
Donostia-San Sebastiángo Udalarekin 2009ko irailaren 10ean izenpetutako 
lankidetza-hitzarmena baliozkotzeko baimena emateko dena. 
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Herrizaingo Saila 
 
 

TERRORISMOKO BIKTIMEN PARTAIDETZAREN EUSKAL BATZORDEA 
ERATZEA AHALBIDETUKO DUEN DEKRETUA ONARTU DA 

 
 

 Biktimek politika publikoetan duten partehartzea bideratzen du  
     

 
Terrorismoko Biktimen partaidetzaren Euskal Batzordea eratzea ahalbidetuko 
duen Dekretua onartu du Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak gaur izandako 
batzarrean. Batzorde honek administrazioa eta biktimen erakundeak uztartuko 
ditu eta beraiekin nolabaiteko zerikusia duten politika publikoetan biktimek 
duten partehartzea bideratzea izango da bere xede nagusia.    
  
Terrorismoko Biktimen partaidetzaren Euskal Batzordearen eraketa, 
Terrorismoaren Biktimei Aitorpena eta Erreparazioa egiteko 2008ko ekainean 
onartutako Legean aurrikusitako neurrietako bat da. Honen bitartez lortu nahi 
da, biktimen beraien eskakizun eta iritzien bitartez, pixkanaka azaleratuz joatea 
politika publikoek ase beharko lituzketen beharrak.  
 
Gaur onartu berri den Dekretuak aipatutako Batzordea eratzeko era, izendapen 
sistema, funtzionamendu erregimena eta Batzordearen beraren betebeharrak 
zehazten ditu.  
 
Batzorde berriaren funtzio aipagarrienak dira ondorengoak: biktimen 
erakundeen eta euskal administrazio publikoen arteko harremanak bideratzea, 
Eusko Jaurlaritzari laguntza eta baes publikoak banatzeko proposamenak 
aurkeztea, biktimekiko Jaurlaritzak dituen asmoak ezagutzea eta beraiekiko 
politika publikoak hobetzeko beharrezkoak direla uste duen edozein 
proposamen administrazioaren aurrean aurkeztea, besteak beste.  
 
Osaerari dagokionean, Administrazioko kideak eta gizarte zibilekoak uztartuko 
ditu batzorde honek. Herrizaingo Saileko eta Terrorismoko Biktimei Laguntzeko 
Zuzendaritzako ordezkariak eta Herrizaingo sailburua izango dira Jaurlaritzako 
aldeko kideak eta gizarte esparrukoak, aldiz, biktimei laguntzea xede duten 
erakunde eta fundazioetako kideak eta erakunde bakezaleetako kideak izango 
dira sortu berri den Batzordean.    
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Herrizaingo Saila 
 
 

HIGIKORTASUN SEGURUAREKIN ZERIKUSIA DUTEN EKINTZA 
HEZITZAILEAK ABIATZEKO UDALENTZAKO ETA ERAKUNDE 

LOKALENTZAKO DIRU-LAGUNTZAK  
 
 

 Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren bide-hezkuntza 
politikaren baitan daude 

 
 
Eusko Jaurlaritzako Kontseiluak Herrizaingo Sailburuaren Agindua onartu du 
gaurko bileran. Agindu honen bidez, 2010ean zehar Udalei eta EAEko 
bestelako erakunde lokalei diru-laguntza jakin batzuk emango zaizkie; hauei 
esker, higikortasun seguruarekin nolabaiteko zerikusia duten heziketa-ekintzak 
landu ditzaten. Guztira, berrehun eta laurogei mila euro emango dira 
laguntzatan. Eusko Jaurlaritzako Trafiko Zuzendaritzaren bide-hezkuntzaren 
promozioaren eta esparru honetako beste Administrazioekiko elkarlan politiken 
baitan biltzen dira aipatutako diru-laguntza hauek.    
   
Gaur onartu berri den Aginduari esker, hala nahi duten Udalek diru-laguntzak 
jaso ahal izango dituzte higikortasun seguruarekin zerikusia duten heziketa 
proiektuak aurrera eramateko. Trafiko Zuzendaritzak bide-heziketa bultzatzeko 
abian jarritako politikaren baitan hartutako neurrietako bat dira aurten emango 
diren diru-laguntza hauek; trafikoarekiko hiritarren segurtasun maila handitzea 
lortu nahi da. Trafiko Zuzendaritzatik ezinbestekotzat jotzen dute hiritarrei 
bideratutako prebentziozko heziketa programak abiatzea. Ekintza hauen 
helburu nagusia pertsonan oinarritu beharko litzatekeela uste dute; gizakia bera 
baita hainbatetan trafiko istripuen erantzule nagusia.   
  
Programa honekin emango den diru-laguntza kopurura 280.314 eurokoa izango 
da guztira eta dagokion aurrekontu sailean jasoko da. Guztizko diru kopuru hau, 
eskatzen diren laguntzen arabera aldatzeko aukera egongo da; beti ere, 
Herrizaingo Sailak ematen dituen eta lehendik aurrekontuetan jasota dauden 
bestelako laguntzak agortzen ez diren bitartean. Herrizaingo sailburuak 
emandako Agindua denez gero, lehentasuna izango dute mota honetako diru-
laguntzek bestelakoen aurrean.  
 
Banatuko diren diru-laguntzak batez ere, oinezkoei, txirrindulariei, gidariei, 
garraio publikoaren erabiltzaileei, e.a. zuzenduta dauden heziketa proiektuak 
egiteko erabili beharko da. Ekintza hauek, Eusko Jaurlaritzak ateratako 
"Mugikortasun segururako Heziketa gida"rekin zerikusia izan beharko dute eta 
baita, higikortasun segurua bultzatzeko heziketa faktoreak eta hauek 
erakusteko prestakuntza duten pertsonekin ere.  
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

JAURLARITZAK 15 MILIOI EURO JARRIKO DITU AUZO ETA HIRI-
EREMUAK HOBETZEKO, ETA HORIEN NARRIADURA SAIHESTEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du 15 milioi euro jartzea, lehentasunez esku 
hartu beharreko auzo eta hiri-eremuak hobetzeko Hiriber programan parte 
hartzen duten udalei diruz laguntzeko.  
 
Egungo egoera sozioekonomikoaren gain jardun nahi duen krisiaren aurkako 
jardunen multzo gisa pentsaturiko + Euskadi 09 neurrien esparruan sortu da 
auzo eta hiri-eremuak hobetzeko diru-laguntzen programa hau, betiere eremu 
horien egoera objektiboak kontuan izanda horietan lehentasunez esku hartzea 
komeni bada, hiri- eta gizarte-arloko narriadurak gune horiek eremu marjinal 
bihurtzea saihesteko. 
 
Esku-hartze ildo horren beraren barruan, laguntzak etxebizitza-eskariari 
erantzuteko premiaren osagarri izan daitezela nahi da, Babes Publikoko 
Etxebizitzak egikaritzeko lurzoru urbanizatuko lur-zatiak sortzeko beharrezkoak 
diren urbanizazio-obren egikaritzapena bultzatuz eta sustatuz. 
 
Problematika mikrourbanoetan esku hartzeko aukerak, esparru horretan 
lehentasunezko hirigintza esku-hartzeak baliatzea ahalbidetuta, hobekuntza 
ekonomiko eta sozialak sortuko ditu, eta etorkizuneko garapen harmonikoaren 
oinarriak ezartzea ahalbidetuko du. 
 
Agindu honen xedeetarako, lehentasunez esku hartu beharreko auzo eta/edo 
hiri eremutzat hartuko dira hiri-eremu homogeneoak, bereziki ohiko etxebizitza 
gisako bizitegitarako erabilera dutenak, baldin eta egoera hauetako batean 
badaude: 
 
 a) Hirigintza-degradazioa, urbanizaziorik, hornidurarik eta azpiegiturarik ez 
dagoelako, edo daudenak eskasak direlako edo nahikoak ez direlako. 
 
 b) Bizitegitarako erabilerako sektore edo eremuak, bereziki babes publikoko 
etxebizitzetarako erabiltzen direnak, baldin eta urbanizazio-lanak egikaritzeko 
zailtasunak badituzte, higiezinen merkatuaren egoeraren ondorioz edo 
bideragarritasun osagarriko elementuak egikaritu beharraren ondorioz. 
 
Hiriber programara bildu ahal izateko, auzo eta hiri-eremuak hobetzeko 
jardunek lanak egikaritzeko xedea eduki behar dute, honako helburu hauekin: 
 
 a) Eremu publikoa hobetzea, eta eremu publiko hori aparkaleku, berdegune 
edo kirolgunez hornitzea. 
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 b) Egikaritze-fasean dauden eremu edo sektoreen urbanizazioa, baldin eta 
orubeak merkatuan jartzea ahalbidetzen badute babes publikoko etxebizitzak 
eraikitzeko. 
 
 c) Goian aipatutako eremu edo sektoreetatik kanpoko bideragarritasun 
osagarriko elementuak egikaritzea, baldin eta eremu edo sektore horiek 
garatzeko beharrezkoak badira.  
 
Diru-laguntza jasotzeko, jardunek hilabeteko epean hasi behar dute lizitazio-
prozesua, laguntza eman dela EHAAn argitaratzen den egunetik zenbatzen 
hasita. 
 
Obrak 2010eko abenduaren 31 baino lehen amaitu behar dira. 
 
Interesa duten Udalek hilabeteko epea izango dute diru-laguntza eskatzeko, 
Agindu hau Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratzen den egunetik 
zenbatzen hasita.  
 
Egikaritze-aurrekontuaren gehienez % 75eko diru-laguntza emango du 
Etxebizitza Sailak urbanizazio-obren kontrata bakoitzeko, baina diru-laguntzak 
ezin izango du inoiz 1.000.000 euroko zenbatekoa gainditu. 
 
Diru-laguntzak esleitzerakoan, zenbait irizpide hartuko dira kontuan, hala nola 
langabezia-maila; eremu horretan esku-hartzearen eraginpean zuzenean 
hartutako etxebizitza kopurua; eremuan erroldatuta egonik diru-sarrerak 
bermatzeko errenta eta etxebizitza-prestazio osagarria jasotzen dituztenen 
ehunekoa; oinarrizko zerbitzuen gabezia eta berdegune, aparkaleku eta 
kirolguneen egoera eskasa; eta jardunaren egokitasuna, gizartearen, 
ekonomiaren eta hirigintzaren ikuspegitik begiratuta. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK NAZIOARTEKOTZEKO LAGUNTZAK INDARTU 
DITU, 14,2 MILIOIREKIN 

 
 
 
Euskal enpresak nazioartekotzeko zenbait laguntza-programa onartu ditu gaur 
Jaurlaritzaren Kontseiluak, guztira 14,2 milioi euroko zenbatekoarekin. Kanpoko 
sustapen eta ezarpeneko ekintzetarako Prointer laguntza-programa da 
zenbateko handiena jaso duena. Programak 7.343.000 euroko aurrekontua 
dauka, eta eskabideak aurtengo martxoaren 16tik maiatzaren 14ra bitarte 
aurkeztu ahal izango dira.  
 
Prointer programak Euskadin kokatutako enpresen kanpo-lehiakortasuna 
hobetzen laguntzen du, nazioarteko jarduera hasteko eta finkatzeko ahaleginak, 
eta kanpo-ezarpenak sustatzen dituelako. Horretarako, baterako sustapeneko 
jardunak bultzatzen ditu, nazioartekotze-planak egiten eta martxan jartzen ditu, 
eta merkataritza-ezarpenak gauzatzen ditu, kanpoan zerbitzu-eta produkzio-
enpresak ezarriz. 
 
Aurten zenbait ekintza berri jarri dira abian: batetik, zenbait enpresak 
partekatutako merkataritza-zerbitzuak bultzatu dira, eta, bestetik, zerbitzu-
enpresei laguntza eskaini zaie kanpoan ezartzeko. 
 
Prointer programaz gain, gaur beste zenbait programa onartu dira euskal 
enpresen nazioartekotzea indartzeko. Batetik, Gauzatu Kanpo Ezarpeneko 
programak gure enpresen nazioarteko jarduera sendotu eta indartu nahi du, 
kanpoan produkzio-ezarpena bultzatuz. Hau da, esportazioaz bestelako 
formulak erabiliz nazioartekotze-prozesuan jauzi kualitatiboa egin nahi duten 
enpresei lagundu nahi zaie. 5 milioi euroko aurrekontua du programak, eta 
eskabideak aurkezteko epea Prointer programaren berbera da, hots, 
martxoaren 16tik maiatzaren 14ra bitartekoa. 
 
 
Beste beka-programa batzuk 
 
Bestetik, euskal enpresen nazioartekotze-proiektuetan praktikak egin nahi 
dituzten atzerriko tituludunentzako bekak emateko deialdia egin da. Eusko 
Jaurlaritzak lagundu nahi die nola enpresei, hala atzerriko tituludunei, euskal 
enpresen merkaturatze- eta kudeaketa-metodoei buruzko prestakuntza-
ikastaroak eskainiz. Hala, enpresak nazioarteko merkatuetan ezartzeko 
prozesua erraztu nahi da. Programa honen helburua euskal enpresak kanpo-
merkatuetara hurbiltzea da, enpresa bakoitzaren eskura atzerriko tituludun 
baten zerbitzuak jarriz. Bekak martxoaren 16tik maiatzaren 14ra arte eska 
daitezke, eta 207.000 euroko aurrekontua dute guztira. 
 
Gaur beste laguntza-linea bat onartu da, hain zuzen ere nazioartekotzeari 
buruzko prestakuntzarako bekak onartu dira. Euskal enpresak gehiago 
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nazioartekotzeko beharrezko baldintzak sortu nahi dira, eta, helburu hori 
betetzeko, ezinbestekoa da kanpo-merkataritzaren arloan eta oro har 
nazioartekotzean prestakuntza egokia duten profesionalak bilatzea. Programa 
horretarako 1.650.000 euroko aurrekontua ezarri da. Kasu horretan, bekadun 
izateko hautagaiek martxoaren 16tik maiatzaren 5era arteko epea izango dute 
eskabidea aurkezteko; nazioartekotzea sustatzeko enpresa eta erakundeek, 
aldiz, epe luzeagoa izango dute, hain zuzen ere maiatzaren 14ra arteko epea. 
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Kultura Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK BERRETSI EGIN DU  DONOSTIA 2016AN 
EUROPAKO KULTUR HIRIBURUA IZATEKO PROIEKTUAREKIKO 

BULTZADA 
 
 
Gaur egindako bilkuran, Eusko Jaurlaritzak berretsi egin du Donostia 2016an 
Europako Kultur Hiriburua izateko Donostiako Udalarekin eta Gipuzkoako Foru 
Aldundiarekin sinatutako proiektua garatzeko lankidetza-hitzarmena. 
 
Eusko Jaurlaritzaren iritziz, Donostia 2016an Europako Kultur Hiriburua izateko 
aurkeztu duen hautagaitzak izendapena lortzea aukera ona litzateke Donostian 
eta Gipuzkoan kultur ekipamendu berriak sustatzeko, Hautagaitzaren 
Lurraldearen kultur estrategia indartzeko eta Donostiaren eta Euskal Herri 
osoaren irudia Espainian eta Europan zabaltzeko. 
 
Lankidetza hitzarmena sinatzen duten erakundeen ekarpen ekonomikoa honela 
banatuko da 2010ean: Donostiak Udalak % 37,5, Gipuzkoako Foru Aldundiak 
%25 eta Eusko Jaurlaritzak beste %37,5. Urtean zer ekarpen egin behar den 
2016ko Bulegoak urtero egingo duen aurrekontu zirriborroaren arabera izango 
da. Zirriborro hori hiru administrazioei aurkeztuko zaie, oniritzia eman dezaten 
Udalaren urteko aurrekontuan sartu baino lehen. 
 
Europako Kultur Hiriburua izan nahi duten hiri guztiek bete beharreko oinarrizko 
baldintzetako bat erakundeen partetik laguntza sendoa izatea da. Laguntza 
horrek, gainera, agerikoa behar du eta irauteko pentsatua egon; izan ere, kultur 
hiriburua aukeratu arte Hautagaitzak bete behar dituen epeetan eutsi behar 
diote. Horixe da Eusko Jaurlaritzak, Kultura Sailaren eskariz, garai batean 
Gipuzkoako administrazioekin sinatutako hitzarmena berresteko arrazoia. 
 
 
 
 


