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LEHENDAKARITZA 

Ebazpena, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, 2010. urtean 
euskal etxeei eman zaizkien diru-laguntzen berri ematen duena. 

 

HERRIZAINGO SAILA 

Dekretua, Euskal Herriko Poliziaren Hautaketa eta Prestakuntza Arandia 
onesten duen Dekretua hirugarrenez aldatzeko dena. 

 

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma sortu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzeko Dekretua aldatzen duena. 

Dekretua, Batxilergoko curriculuma sortu eta Euskal Autonomia 
Erkidegoan ezartzeko Dekretua aldatzen duena. 

Agindua, Lanbide Heziketako gela eta tailerretan egiten diren praktika onei 
eman beharreko sariren deialdia egiten duena. 

 

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

2010-2012 Euskal Estatistika Planari buruzko Lege-proiektua. 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekluster sektorialtzat jotzen 
diren enpresa elkarteei bideratutako laguntzak arautzeko 2009ko urriaren 
20ko Agindua aldatzen duena. 

Erabakia, Industria, Turismo eta Merkataritza Sailarekin prestakuntza 
arloan hitzarmena sinatzeko baimena emateko dena, 2010eko maiatzean 
Ekintzailearen Eguna egiteko, “Emprendemos juntos” ekimenaren barruan. 

Agindua, turismo areagotzeko dirulaguntzak ezartzen dituena. 
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Lehendakaritza 
 
 

EUSKAL ETXEENTZAKO 2009KO DIRU-LAGUNTZAK ONARTU DIRA 
 
 
Eusko Jaurlaritzak gaur egindako bileran onartu ditu aurten Euskal Etxeei eta 
Euskal Etxeon Federazio eta Konfederazioei emango zaizkien diru-laguntzak. 
 
Diru-laguntza horiek 1.429.395 euroko zenbatekoa dute guztira eta diru kopuru 
hori, alde batetik, mundu osoan zehar sakabanatutako euskal etxeen  ohiko 
gastuetarako eta jarduerak antolatzeko eta, bestetik, azpiegitura eta 
ekipamenduetarako erabiliko da. 
 
Zehatz-mehatz, diru-laguntza horiek gehienez ere 65.000 mila eurokoak izan 
daitezke eta urteroko egitasmoak burutzeko eta irabazi asmorik gabeko 
jarduera zehatzak antolatzeko izango dira, batez ere, gazteriaren, 
emakumearen, kanpo irudiaren nahiz komunikazioaren eta memoria historikoa 
errekuperatzearen esparruan. 
 
Bestalde, diru-laguntza horiek azpiegitura eta ekipamendu gastuak ordaintzeko 
izango dira; hala nola, oztopo arkitektonikoak kentzea, egoitza berriak 
eraikitzea, gazteentzako guneak egokitzea eta teknologia berriak ezartzea. 
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Herrizaingo Saila 
 

ALDATU EGIN DUTE EAEKO POLIZIAREN AUKERAKETA ETA 
PRESTAKUNTZA ARAUDIA 

 
 

 35 urtera zabaldu dute Ertzaintzan eta Udaltzaingoetan sartzeko 
adina 

 
 
EAEko Poliziaren Aukeraketa eta Prestakuntza Araudia zehazten duen 
Dekretuan bi aldaketa egitea onartu du gaur Gobernu Kontseiluak. Bi aldaketa 
horiei esker, agente eta komisariorde izateko adinak zabaldu dituzte; halaber, 
barneko lehiaketetan ezartzen diren merezimendu-baremoak ere handitu 
dituzte. 
 
Gobernu Kontseiluak EAEko Polizia-taldeen Aukeraketa eta Prestakuntza 
Araudian gaur onartutako aldaketaren arabera, bai Ertzaintzaren bai 
Udaltzaingoaren agente izateko eskatzen den adina zabaldu dute: 32 urtetik, 
35era. Hartara, Dekretuak EAEn polizia-funtzionario izateko orain arte gizon-
emakume askok zuten muga garrantzitsu bat konpontzen du.  
 
Bestalde, gaur onartutako Dekretuan aldatu duten beste adin-muga bat 
Ertzaintzaren eta Udaltzaingoaren komisariorde kategoriara igotzeko eskatzen 
dena da; izan ere, 40 urtetik 45era zabaldu da.  
 
Dena dela, udaltzainei dagokienez, salbuespen bat ezarri da: gehienezko adin-
muga konpentsatu ahal izango dute, Udaltzaingoetan lanean emandako 
denborarekin. 
 
Dekretuak jasotzen duen bigarren aldaketa Polizia-taldeen barneko 
lehiaketetarako ezartzen diren merezimendu-baremoei dagokiena da. Orain 
arte, merezimendu-baremoetan merezimendu bidezko lehiaketaren eta 
izendapen askearen bidez eskuratutako lanpostuak baino ez ziren jasotzen, 
baina lanpostuak betetzeko Araudiak berak beste sistema berezi batzuk 
jasotzen ditu; besteak beste, lanpostuen mugigarritasuna atxikipenean 
aldaketak izateagatik, zerbitzu-eginkizunak edo bigarren jarduerako 
funtzionarioen lanpostuak betetzea.  
 
Gabezia horri aurre egiteko, lanbide-karreran lortutako merezimenduak 
kalkulatzeko ohiko hornikuntza sistemen bidez zein legeak araututako ohiz 
kanpoko hornikuntza sistemen bidez lortutako lanpostuak bete izana kontuan 
hartzea ezartzen du Dekretu berriak. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

HAUR HEZKUNTZAREN CURRICULUMA 
 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Haur Hezkuntzako curriculuma sortu 
eta Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko dekretua aldatzen duen Dekretua. 
 
EAEko Haur Hezkuntzaren curriculuma ezartzea du dekretu honek helburu, 
hezkuntza-maila horretako bigarren zikloari dagozkion gutxienezko 
irakaskuntzak zehazten dituen oinarrizko araudian xedatutakoaren kalterik 
gabe.  
 
Haur Hezkuntzako bi zikloak, bietako bat edo lehen zikloaren zati bat ematen 
duten EAEko ikastetxeetan aplikatuko da dekretua. 
 
Haur Hezkuntza ez da derrigorrezkoa eta sei kurtso irauten du, bi ziklotan 
banatuak: zerotik hiru urtera bitartekoa lehenengoa eta hirutik sei urtera 
bitartekoa bigarrena. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

BATXILERGOAREN CURRICULUMA EZARTZEN DUEN DEKRETUA 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Batxilergoko curriculuma sortu eta 
Euskal Autonomia Erkidegoan ezartzeko decretua aldatzen duen Dekretua. 
 
Dekretu honen bidez zehazten da Batxilergoaren berezko curriculuma Euskal 
Autonomia Erkidegoan eta ezarriko dela erabakitzen da, gutxienezko 
irakaskuntzak ezartzen dituen oinarrizko araudian xedatutakoaren kalterik gabe. 
 
Batxilergoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren Ondoko irakaskuntzan dago 
eta bi ikasturte hartzen ditu. Ohiko erregimenean, ikasleak lau urtetan egon 
ahal izango dira Batxilergoan. 
 
Batxilergoa irakasgai komun, modalitate-irakasgai eta aukerako irakasgaietan 
antolatzen da. Batxilergo modalitate desberdinen egiturak ikasleei 
espezializatzeko aukera ematea du helburu, haien interesen arabera eta, 
geroago, beste ikasketa batzuk egingo dituztela eta lan-bizitzara sartuko direla 
kontuan hartuta. 
 
Ikastetxeek malgutasunez antolatu ahal izango dute Batxilergoa eta bide 
desberdinak erabili ahal izango dituzte modalitate bakoitzean. 
 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak urrutiko Batxilergoko irakaskuntzen 
eskaintza bat egingo du eta, horretarako, informazio- eta komunikazio-
teknologiak erabiliko ditu. 
 
Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarekin eta goi irakaskuntzarekin koordinatuko 
da Batxilergoa, ikasleak maila batetik bestera behar bezala igaroko direla 
bermatzeko eta aukeratze-prozesuak jarrai dezan erraztasunak emateko. 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

PRAKTIKA ONAK SARITZEA LANBIDE HEZIKETAKO GELA ETA 
TAILERRETAN 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du, 2010eko Lanbide Heziketako gela eta 
tailerretan egiten diren praktika onei eman beharreko sariren deialdia egiten 
duen agindua, ondo egiteari eta etengabeko hobekuntzari lotutako jarrera eta 
baloreak ikasleengan bultzatzeko eta irakaskuntza-praktika, multimedia 
sistemak erabiltzearen bidez, sustatzeko. 
 
Urtero deitzen dira Lanbide Heziketako gela eta tailerretan egiten diren praktika 
onei eman beharreko sariak eta Lanbide Heziketako heziketa-zikloetan klasea 
ematen duten EAEko irakasleek jaso ahal izanten dituzte sari horiek.  
 
Ondorengo kontzeptuengatik identifikatu eta aukeratutzen dira praktika onak: 
ikaskuntza autonomoan eta lankidetza-ikaskuntzan oinarritutako portaera eta 
jarrerei lotutako gaitasunak eskuratzera bideratutako ikasleen ikaskuntza-
jarduerak eta informazio- eta komunikazio-teknologia berriak erabili eta ikasteko 
metodo eta prozesuak gaurkotzeko prozesuetan aplikatzea. 
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Ekonomia eta Ogasun Saila 
 

 
2010-2012rako EUSKAL ESTATISTIKA PLANAREN LEGE-PROIEKTUA 

 
 
 
Euskal Estatistika Plana Euskal Autonomia Erkidegoko estatistika-jarduera 
antolatzeko tresna da. Indarrean egon bitartean egingo diren estatistikak eta 
horrelako jarduerak azaltzen ditu. Oinarrizko eta funtsezko helburua da Euskal 
Autonomia Erkidegoaren bakarreko eskumena den eta indarrean egon bitartean 
autonomia-erkidegoko estatistika-erakundeak egingo duen estatistika-
jardueraren plangintza eta sistematizazioa egitea. 
 
Eustatek Jaurlaritzako sailen, foru-aldundien eta udalen lankidetzarekin egin du 
planaren lege-proiektua, bai eta gizarte-agenteen —enpresa-elkarteak, 
sindikatuak, merkataritza-ganberak, kontsumitzaileak, unibertsitateak— 
partaidetza aktiboarekin ere, Euskal Estatistika Kontseiluaren babespean 
egindako hainbat lan-talderen bitartez. Euskal Estatistika Planaren lege-
proiektu hau gizarte-agenteek 2010-2012 hirurtekorako estatistika-
informazioaren beharrizanei buruz lortutako adostasunaren ondorioa da. 

2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planaren lege-proiektuak dituen 
helburuen artean honakoak nabarmen daitezke: 

 - Hurrengo urtean funtsezko izango diren arloen estatistika-ekoizpena 
bermatzea, erabiltzaileen eta gizartearen beharrizanei egokituta. 

 - Administrazio-erregistroetatik eratorritako datuen erabilera arautu eta 
ugaritzea. 

 - Emaitzak erkatu ahal izango direla eta estatistika-serieak jarraitzeko 
modukoak izango direla bermatzea. 

 - Gizarte, demografia eta ekonomia arloko informazio-sistemak bateratzea, 
gai hauei buruzko estatistika-informazioa garatuko dela bermatuz: 
gizartea, kultura, ingurumena, migrazio-fenomenoak, lehia, 
iraunkortasuna, informazioaren gizartea eta kontu sateliteak. 

 - Genero-ikuspegia sartzea estatistika-jardueran, Emakume eta Gizonen 
Berdintasunerako 4/2005 Legearen 16. artikulua bete eta garatu ahal 
izateko. 

 - Estatistika-informazioa lurraldeka bereiztea bultzatzea, arlo txikietako 
tekniken bitartez, laginaren neurriak handitu gabe. 
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2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planaren proiektuak artikuluak eta lege-
testua ditu: Zioen azalpena, 4 artikulu eta 4 azken xedapen: 
 
1. art.: Planaren onespena eta edukia 
2. art.: Urteko estatistika-egitarauak 
3. art.: Estatistika-jardunaren araubide juridikoa 
4. art.: Nahitaez erantzun beharra 
 
Honakoei buruzkoak dira azken xedapenak:  
Lehenengoa: Kredituaren ukipenak eta aldaketak 
Bigarrena: Planaren indarraldia 
Hirugarrena: Luzapena 
Laugarrena: Indarrean jartzea  
 
Gainera, eranskin bat ere badu, 2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planaren 
lege-proiektuan dauden estatistika-eragiketen zerrenda zehazten duena. 
Bertan, eragiketa bakoitzaren kodea, izena, helburuak, organismo arduraduna, 
beste organismo partehartzaileak, eragiketaren gai-saila, egoera, emaitzak 
hedatzeko aldizkakotasuna eta eragiketa-mota daude zehaztuta. 

225 eragiketa daude sartuta 2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planaren 
lege-proiektuan, aurreko planean baino 45 eragiketa gehiago. 

2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planari buruzko Legearen kostu 
ekonomikoa 68,1 milioi eurokoa da plana indarrean egongo den aldi osorako, 
2010. urteko dirua erabiliz. Urteen araberako banaketa nahiko uniformea da 
urte bakoitzeko kostuei dagokienez, bai eta estatistika-eragiketen kopuruaren 
araberako lan-zamari dagokionez ere; hala ere, aipamen berezia egin behar da 
2011. urtea aipatzean: izan ere, handitu egin da egin beharreko estatistika-
eragiketen zama, bai eta kostuak ere, hamar urtean behin egiten diren 
erroldako bi estatistika-eragiketa egingo direlako, Eraikinen eta Lokalen zentsua 
eta Biztanleriaren eta etxebizitzen zentsua. 
 
Erakundeen araberako kostuak direla eta, Eustatek egiten du lanaren % 63,1, 
eta bere gastu-aurrekontua ia 43 milioi eurokoa da. Atzean dauka, urrun bada 
ere, Ingurumen, Lurralde Plan, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren gastua, 13,2 
milioi eurokoa. Sail horrek eta Eustatek, biak batera, Planaren kostu osoaren 
% 82,5 hartzen dute. 
 
2010-2012 aldirako Euskal Estatistika Planean azaldutako estatistika-eragiketak 
22 gai-sailetan daude taldekatuta. “Demografia eta gizarte-azturak” izenekoak 
dauka kostu handiena; guztira 27 eragiketa daude bertan taldekatuta, eta 2010-
2012 aldirako Euskal Estatistika Planaren guztizko kostuaren % 17,26 hartzen 
dutela. Ondoren “Ingurugiroa” izenekoa dago; guztira 22 eragiketa daude 
bertan eta guztizko kostuaren % 11,51 hartzen dute. Hirugarren lekuan “Kontu 
ekonomikoak” saila dago; 20 eragiketa ditu eta bere kostua guztizkoaren 
% 8,75ekoa da. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK 800.000 € GORDEKO DITU 
AURREKLUSTERRETARA LAGUNTZAK ZUZENTZEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du aurreklustertzat jotako enpresa-
elkarteetarako laguntzak ematea. Jadanik finkatuta dauden aurreklusterrek 
nahiz kategoria hori iristeko bidean dauden sektore-elkarteek izango dute 
laguntza horiek eskuratzeko aukera. Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta 
Turismo Sailak aurreikusitako diru-laguntzak 800.000 eurokoak izango dira 
guztira, eta aurrekluster bakoitzak 120.000 euro eskuratuko ditu gehienez.  
 
Zenbateko horrek elkarte bakoitzaren barne-gastuen (egitura eta langileak, 
besteak beste) % 60 eta kanpo-gastuen % 50 (esaterako, kanpo-kontratazioak) 
finantzatzeko balioko du, onartutako urteko ekintza-planari jarraiki. Zehaztutako 
kuster-arlo estrategikoetan oinarritu behar da plan hori, zehazki, honako 
hauetan: teknologia, kalitatea eta berrikuntza kudeaketan, nazioartekotzea eta 
orokorra. Orokorrari dagokionez, klusterra bera eratzeko beharrezko gisa 
zehaztutako jarduera guztiak jasotzen ditu.  
 
Euskadin adierazgarrienak edo estrategikoenak ziren EAEko industriaren 
sektoreko enpresak elkartu zirenean hasi zen klusterren politika. Gaur egun, 
lehentasunezko 11 kluster ditugu. Horiekin batera, 2008az geroztik 
aurreklusterrak ere badaude; beste industria-sektoreetako enpresak –
lehentasunezko kluster izatea lortzeko ahalmena dutenak– biltzen dituzte 
aurreklusterrek. Horien jomuga gerta litezkeen negozio-aukerak aprobetxatzeko 
baliabide gisa dituzten interesak elkartzea da. Gaur egun aitortutako 6 
aurrekluster ditugu Euskadin: galdaketaren, estanpaziozko forjaketaren, arte 
grafikoen, biozientzien, elikadura-industrien eta altzarien sektoreak, hain zuzen. 
 
Aurrekluster horietako zenbaitzuk lehentasunezko kluster izan daitezke 
finkatzen direnean. Horretarako, aurrekluster-aitorpenak luza daitezkeen 3 
urteko iraupena du.  
 
Beraz, aipatutako programaren xedea zera da, sektore-aurreklusterren 
lehiakortasuna enpresen arteko lankidetzaren bitartez areagotzea, hain zuzen 
ere. Euskadin sektore horietan ditugun enpresek indarrak batera ditzaten 
lortzeko emango ditu Eusko Jaurlaritzak adierazitako laguntzak, enpresa horiek 
beren lehiakortasun-maila areagotu dezaten.  
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKO JAURLARITZAK HITZARMEN BAT SINATU DU GOBERNU 
ZENTRALAREKIN ‘PERTSONA EKINTZAILEAREN EGUNA’ SUSTATZEKO 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak jarduera ekintzailea bultzatzeko Industria, Turismo 
eta Merkataritza Ministerioarekin hitzarmen bat sinatzea onartu du gaur. Eusko 
Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren 
jardunetan bilduta dago hitzarmen hori, Euskadin kultura ekintzailea zabaltzeko 
eta enpresa-espiritua bultzatzeko politikaren barruan betiere. 
 
Hitzarmen hori martxan jartzeko, laguntzetarako 150.000 €-ko zenbatekoa 
gorde du bere aurrekontuetan Sailak, Agindu baten bidez artikulatuko diren 
laguntzetarako, eta horri esker ‘Pertsona Ekintzailearen Eguna’ egin ahalko da 
Euskadiko udalerri guztietan, hiru lurraldeetako hiriburuetan izan ezik, horien 
ekimenak Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailari lotuta baitaude. 
 
Hitzarmenaren helburua zera da, pertsona ekintzaileek eta enpresaburuek 
jakintzak, esperientziak eta testigantzak partekatu ahal izatea, arrakastari zein 
porrotari lotutakoak, eta enpresak sortzea bultzatzeko jardueretan parte hartu 
ahal izatea. Lankidetza hori beren enpresak sendotzeko baliagarria gerta 
dakiela ere lortu nahi da, baita enpresen nazioartekotzea sustatzeko eta horien 
lehiakortasuna hobetzeko ere, teknologia berriak erabilita. 
 
Jardunaldiaren publiko hartzailea enpresa-proiektu bat sortzea pentsatuta 
daukan jendea da, baita enpresak martxan dituen eta jada enpresa berriak 
kudeatzen eta horiek hazi nahi dituen jendea ere. 
 
Era berean, publiko hartzailean bilduta daude potentzialki pertsona ekintzaile 
izan daitezkeen guztiak, hala nola gazteak, unibertsitateko ikasleak, 
ikertzaileak, eskoletako ikasleak, jardunean dauden profesionalak eta 
langabeak, helburu nagusietako bat ekimen ekintzailea zabaltzea baita. 
 
Egun horretan egingo diren jarduerek hainbat ekimen biltzen dituzte, hala nola 
mahai-inguruak, non arrakastazko ideia baten sustatzaileak bere 
esperientziaren berri emango duen, ‘iratzarri’ proiektuak, non zenbait pertsonak 
lo zeuden proiektuak martxan jarriko dituzten, eskola-geletan aztertutako 
negozio-ideiak aurkezteko jardunaldiak eta negozio-ideia berrien onespena 
sarien bidez. 
 
2009an Sailak sustatutako ‘Pertsona Ekintzailearen Egunaren’ ekintzetan 57 
jardun egin ziren guztira, hala nola ateak zabaltzeko jardunaldiak, mahai-
inguruak, elkarraldiak, enpresak sortzeari buruzko tailerrak eta hainbat sari. 
2.415 lagunek parte hartu zuten zuzenean (hiru hiriburuetako ekitaldiak 
salbuetsita), baina 77.616 lagun eraginpean hartu zituztela kalkulatzen da. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 
EUSKO JAURLARITZAK 2,MILIOI EUROTIK GORA JARRI DU TURISMOA 

AREAGOTZEKO  
 
 
 
Gaur bertan, Jaurlaritza-Kontseiluak 2.672.028 €ko laguntza-plana onartu du 
turismoa areagotzeko. Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak 
7.147.861 euro laguntzak ematen ditu turismo-sektorea suspertzeko; gaurkoan 
onartutako laguntza diruz handiena dugu. Horrek helburu dauka Euskadi 
lurraldeka turismo-destino orekatu gisa antolatzen laguntzea, berrikuntzaren 
aldeko apustua eginez eta lehiakortasuna sendotuz.  
 
Gure herriko ingurumen, ekonomia eta kulturaren jasangarritasunaren 
garapenean parte hartzea eskatzen die Eusko Jaurlaritzak dirulaguntza hauen 
onuradunei. Bai eta irisgarritasunerako urratsak ematea ere, pertsona 
guztientzako destino turistikoa ahalbidetuz. Dirulaguntza hauetara bildu 
daitezkeen entitateak udalak, mankomunitateak eta beste erakunde publikoak 
dira, esaterako agentziak edo garapen-partzuergoak. Nortasun juridiko propioa 
duten eta turismoa sustatzen duten eskualde-elkarteak ere onuradunak izan 
daitezke, bai eta Euskal Autonomia Erkidegoan diharduten eta turismoaren 
garapena helburu duten irabazi-asmorik gabeko entitate pribatuak ere. 
 
Dirulaguntza hauen bitartez, hiru jarduera-mota bultzatzen dira: Lehenengo eta 
behin, turismo-kudeaketarako entitate eta egiturak sortzea edo/eta daudenei 
eustea.  Bigarrenez, Helmugen Turismo Kalitatearen Sistema Integrala 
(kalitatearen Q) txertatzeak sortzen dituen gastuak. Izan ere, kasu guztietan eta 
aurkezteko epea amaitu aurretik, entitate eskatzaileak sistema hori ezartzeko 
programari atxikitzeko protokoloa izenpetuta izan beharko du. Eta azkenik, 
produktuaren turismo-dinamizaziorako planak (PTDP) landu eta garatzea, eta, 
helmugako turismo-dinamizaziorako planak berrezartzea eta garatzea. 
 
Beste jarduera batzuk ere diruz lagungarriak izan daitezke, esaterako, “EAEko 
Seinaleztapen Turistikoaren Eskuliburua”n ezarritako aholkuen araberako 
turismo-baliabideen seinaleztapena, zidorren seinaleztapena eta tematizazioa 
“Euskadiko bidezidorren” sareari edi “Bide Berdeei” dagokienez, edo/eta gune 
edo baliabide turistikoetara garraiatzeko zerbitzuak, besteak beste. 
 
Dirulaguntza hauek bideratu dituen aginduak, 2003ko aurreko agindua 
indargabe utzi duena, bateratu nahi izan ditu aurreko esleipen-irizpideak eta 
oraingo berriak. Azken irizpideok, Eusko Jaurlaritzak aurten aurkeztutako 
Turismoaren Marketin Plan berriak markatzen dituen helburuetara jotzen dute. 
Horregatik, lehentasunezko produktuen kalitatearen arloko dirulaguntzak 
ematerakoan kontuan hartuko dira honakook sustatzen dituzten ekintzak: 
“touring” deritzana (ibilaldiak Euskadin zehar), gastronomia eta ardoak, “city 
breaks” (hiri-ihesaldiak), bilera korporatiboak, biltzarrak, baserri giroko turismoa, 
natura eta abentura eta, kultura eta ekitaldiak. 
 


