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EKONOMIA ETA OGASUN SAILA 

Erabakiak, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren eta Elkargi 
eta Oinarriren arteko birfinkatze-hitzarmen osagarriak formalizatzea 
onesten dutena. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Agidua, Euskal Autonomia Erkidegoan, kultura ekintzailea hedatu eta 
enpresen aldeko joerak sustatzeko ekintzetarako laguntzak ematea arautzen 
duena. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Erabakia, lanerako laguntzak arautzen dituen abenduaren 23ko 329/2003 
Dekretuan jasotako diru-laguntzak direla-eta 5.000.000 eurotik gorako 
gasturako baimena emateko dena. 
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Ekonomia eta Ogasun Saila 
 
 
 
EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAREN ETA ELKARGI ETA OINARRIREN 

ARTEKO BIRFINKATZE-HITZARMEN OSAGARRIAK 
 
 
 
Birfinkatze-hitzarmen osagarriek estaldura handiagoa eskaintzen diote kapital 
zirkulatzailearen abalen lineari, Elkargi eta Oinarri elkarrekiko berme-baltzuen 
jarduera eta kaudimena sendotzeko, oraingo egoera ekonomikoan oso 
garrantzitsua baita enpresa txiki eta ertainek finantzazioa lortzea baldintza 
onetan. 
 
Hitzarmen horiek 2010eko abenduaren 31 arte izango dira indarrean eta 
urtarrilaren 1etik aurrera gauzatutako eragiketei aplikatuko zaizkie.  
 
Elkargirekiko hitzarmen osagarriak 42 milioi euro izango ditu guztira bermetan 
emateko; Oinarrirekikoak, ordea, 8 milioi euro. 
 
 
 
 



 
 

 4

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 
 

INDUSTRIA SAILAK 150.000 EURO EMANEZ LAGUNDUKO DU 
‘PERTSONA EKINTZAILEAREN EGUNA’ ANTOLATZEN 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak 150.000 euroko laguntza ematea onartu du gaur, 
Euskadin aurten kultura ekintzailea zabaltzeko eta enpresa-espiritua 
bultzatzeko. Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren bitartez, 
‘Pertsona Ekintzailearen Egunarekin’ lotuta dauden ekintzak diruz lagunduko 
dira. Tokiko garapen-agentziek eta Garapen Agentzien Euskal Elkarteak 
(Garapen) antolatzen dituzte ekintza horiek EAEko herri guztietan, hiriburuetan 
izan ezik (hor gauzatzen diren ekintzak Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak 
laguntzen ditu) 
 
150.000 euroko aurrekontu hori esleitzeak ahalbidetzen du Industria, Turismo 
eta Merkataritza Ministerioarekin sinatutako hitzarmena –hori ere Jaurlaritzaren 
Kontseiluak joan den astean onartutakoa– abian jartzea. 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. 
 
‘Pertsona Ekintzailearen Egunaren’ 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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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

6,87 MILIOI ENPLEGUA SUSTATZEKO 

 
Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak 6,87 milioi euroko 
gastua baimendu du enplegua sustatzeko.  
 
Laguntza horiek 329/2003 Dekretuan jasotzen dira, eta sailak lanpostuak 
sortzeko dituen beste ekimenei gaineratzen zaizkie. Haien helburu zehatzak 
lan-merkatura sartzeko zailtasun handiena duten taldeetako pertsonak 
laneratzea, plantillak berritzea, lan-denbora banatzea eta toki-mailako enplegu 
eta prestakuntzarako proiektuak dira. 
 
Laguntza-eskaerak aurkezteko epea urte osoan egongo da irekita.  

 

 


