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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA 

Dekretua, Automozioko Goi Mailako Teknikariaren tituluaren curriculuma 
ezartzen duena. 

Agindua, doktoretza-programetarako dirulaguntzak erregulatzeko arauak 
onartzen dituena eta 2010eko ekitaldian eskaerak aurkezteko deialdia 
onartzen duena. 

Agindua, Oinarrizko edo/eta Aplikatutako Ikerketa Proiektuak, Lankidetza 
Proiektuak eta Giza eta Gizarte Zientzia Proiektuak 2011-2013 epealdian 
diruz laguntzeko dei egiten duena. 

Agindua, 2010-2011 kurtsoan zehar eskola eremuan euskalduntzeko ahozko 
adierazpena indartzeko eskola-jarduerak egiteko laguntzak emateko dena. 

Agindua, Lanbide Heziketa Zikloak irakasten dituzten irakasleentzako 
2010-11 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen Etengabeko 
Prestakuntza Planeko ikastaroen deialdia arautzeko egiten dena. 

Agindua, unibertsitatez kanpoko mailetako euskarazko ikasmaterialetarako 
(EIMA I) dirulaguntzak emateko dena. 

Agindua, 2011/2012 ikasturterako planifikazioa aldatzea eskatzeko 
inprimakiak onartu eta argitara ematen duena, baita 2010/2011 
ikasturterako itundu beharreko gela kopurua zehazteko ere dena. Halaber, 
eskaerak aurkezteko epea onartu eta argitara ematen da. 

Erabakia, Basque Culinary Center Fundazioko patroiaren kargua onartzeko 
baimena ematen duena 

Decreto por el que se determinan los grados de experimentalidad de las 
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de titulaciones de 
carácter oficial, impartidas por la Universidad del País Vasco. 

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA 

Erabakia: administrazio elektronikoko zerbitzu elkarrekikoak burutzeko, 
Presidentzia Ministerioarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzeko 
dena. 

Erabakia: helburu ez-tributarioetako informazioa emateko, Estatutuko 
Zerga Administrazioarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzeko 
dena. 



 
 

 

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Dekretua, Sociedad Pública de Gestión de Viviendas en 
Alquiler/Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, SA sortzen duen 
Dekretua aldatzeko dena. 

Ebazpena, 2010eko ekainaren xxkoa, Merkataritza eta Turismo 
sailburuordearena, 2010eko ekitaldirako berrikuntza eta merkataritza 
lehiakortasuna sustatzeko eta zabaltzeko dirulaguntzen deialdia egiteko 
dena 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO 
SAILA 

Dekretua Euskal Autonomia Erkidegoa Nazioartekotzeko Kontseilua 
sortzeko dena. 

Ebazpena, 2010eko ekitaldirako berrikuntza eta merkataritza lehiakortasuna 
sustatzeko eta zabaltzeko dirulaguntzen deialdia egiteko dena. 

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA 
ARRANTZA SAILA 

Dekretu-proiektua, Nekazaritza eta Elikagaigintzako Berrikunta Foroaren 
osaera eta jarduera-araubidea arautzeko dena. 



 
 

 

 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

AUTOMOZIOKO GOI TEKNIKARIA 
 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Automozioko goi teknikariaren 
tituluaren curriculuma zehazten duen dekretua. 
 
Dekretu horren bidez Automozioko goi teknikariaren tituluari, Garraioa eta 
Ibilgailuen Mantenimendu lanbide-arloan, dagozkion goi mailako Lanbide 
Heziketako irakaskuntzetarako curriculuma zehazten da Euskal Autonomia 
Erkidegoan. 
 
Ikastetxeak, pedagogian eta antolaketan duen autonomiaren barruan, du 
ikastetxearen curriculum-proiektua zehaztearen ardura. Proiektu horretan behar 
diren erabakiak hartuko ditu ikastetxeak, irakaskuntzan egin beharreko lanari 
begira haren ezaugarriak eta identitatea konkretatzeko, baita modulu 
profesionalen programazioak egiteko irizpideak finkatzeko ere. 
 
Ikastetxearen curriculum-proiektuaren barruan, irakasle-taldeak, zikloko 
arduradunek eta irakasle bakoitzak egin beharko dituzte programazioak, 
ezartzen diren helburu orokorrak kontuan hartuz, lanbide-modulu bakoitzak 
dituen ikaskuntzaren emaitzak eta edukiak errespetatuz eta, oso inportantea 
dena, irakaskuntzen erreferentzia den perfil profesionala euskarri gisa erabiliz. 
 
 



 
 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

209.726 EURO MASTER- ETA DOKTORETZA-IKASKETEN 
PROGRAMETARAKO 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu ditu doktoretza-programetarako 
dirulaguntzak erregulatzeko arauak onartzen dituen agindua eta 2010ko 
ekitaldian eskaerak aurkezteko deialdia. 
 
Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza duten unibertsitateek antolatzen dituzten 
edo Autonomia Erkidego honetan dauden ikerketarako zentro eta institutuetan 
gauzatzen diren master eta doktoretza-ikasketen programetarako dirulaguntzak 
ematea du, 209.726 euroko zenbateko globalean, deialdi honek helburu. 
 
Dirulaguntza horiek programa horietan klase magistralak emateko 
unibertsitateek proposatutako kanpoko irakasleen ordainsariei, joan-etorriei eta 
egonaldiari lotutako gastuak finantzatzeko erabiliko dira. 
 



 
 

 

 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

OINARRIZKO EDO/ETA APLIKATUTAKO IKERKETA, LANKIDETZA ETA 
GIZA ETA GIZARTE ZIENTZIA PROIEKTUETARAKO DIRULAGUNTZAK 

 
 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenari jarraituz, 
gaurko Gobernu Kontseiluak Oinarrizko edo/eta Aplikatutako Ikerketa 
Proiektuak, Lankidetza Proiektuak eta Giza eta Gizarte Zientzia Proiektuak 
2011-2013 epealdian diruz laguntzeko dei egiten duen Agindua onartu du.  
 
Deialdi honek honako hiru modalitate hauek bereizten ditu: lehenengoak 
Oinarrizko edota Aplikatutako Proiektuak gauzatzea sustatu nahi du; bigarrenak 
proiektu berean erakunde desberdinak parte hartzea sustatu nahi du; 
hirugarrenak Giza eta Gizarte-Zientzien arloetan ikerketa sustatu nahi du.  
 
Deialdi honek 493.783 euroko diru-kopurua du. Honela banatuta: 228.248 euro 
lehenengo urterako, 148.681 euro 2012 urterako eta 116.845 euro 2013 
urterako. Bestalde, deialdi honetan parte hartu ahal izango dute honako hauek 
Euskal Autonomi Erkidegoko Administrazioan kokatuta egon eta legezko 
nortasun berezia duten erakunde publikoak, EHU salbu; Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Ordezkariak; eta azkenik, Euskal Autonomi 
Erkidegoan kokatuta egon, legezko nortasun berezia izan, eta dirua irabazteko 
helbururik ez duten goi-irakaskuntza eta ikerkuntzako erakunde pribatuak. 
 



 
 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

AHOZKO ADIERAZMENA INDARTZEKO DIRU-LANGUNTZAK 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Ikastetxeetako giroa euskalduntzeko 
2010-2011 ikasturtean zehar eskolan adierazmena indartzeko laguntza eta 
dotazio deialdia zabaltzen duen agindua. 
 
Ahozko adierazmena lantzeko eta indartzeko ikastetxeek egin ditzaten saioak 
bultzatzea eta babestea du helburu diru-laguntza honek. Eskola-umeek arlo 
hauek jorratzea eta emanaldiak eskaintzea lagundu nahia da. 
 
Helburu honetarakoa 254.480 euro izango dira, honela banatuta: 92.980 euro 
Eskola Pribatuetarako eta 161.500 euro Eskola Publikoetarako. 
 



 
 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

2010-11 IKASTURTERAKO LH-ko IRAKASLEEN ETENGABEKO 
PRESTAKUNTZA PLANA 

 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Lanbide Heziketa Zikloak irakasten 
dituzten irakasleentzako 2010-11 ikasturterako Lanbide Heziketako Irakasleen 
Etengabeko Prestakuntza Planeko ikastaroen deialdia arautzen duen agindua. 
 
Agindua honek helburu dauka, alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Lanbide Heziketako irakasleen prestakuntza ikastaroetan parte hartu behar 
dutenak deitu eta hautatzeko prozedura ezartzea, eta bestetik, prestakuntza 
ikastaroak gainditzen dituzten irakasleentzako diru-laguntza arautzea. 
 
Gehienez ere, 48.418€ erabiliko dira eta laguntza horiek ordaintzeko. Kopuru 
hori honela banatuko da: 16.282€ 2010ean emango diren laguntzetarako 
erabiliko dira eta 32.136€, berriz, 2011 emango direnentzat. 
 



 
 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 

836.640 EUSKARAZKO IKASMATERIALETARAKO 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran Agindu bat onartu du, eta agindu horren bidez 
dirulaguntzak deitzen dira unibertsitateaz kanpoko mailetako euskarazko liburu 
eta gainontzeko ikasmateriala erosteko (EIMA I). 
 
Guztira 836.640 euroko zenbatekoa duten dirulaguntza horiek euskarazko 
irakaskuntzak ikasleei gastu gehiago ez sortzea dute helburu, erabilitako 
ikasmaterialaren arabera. 
 
 



 
 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

182, 574 MILIOI EURO HEZKUNTZA-ITUNETARAKO 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du 2011/2012 ikasturterako planifikazioa 
aldatzea eskatzeko inprimakiak onartu eta argitara ematen duen agindua, baita 
2010/2011 ikasturterako itundu beharreko gela kopurua zehazteko ere. 
Halaber, eskaerak aurkezteko epea onartu eta argitara ematen da. 
 
Ikastetxe pribatuetako hezkuntza-itunek 182,574 milioi euroko aurrekontua du 
2010/11 ikasturteko 2010eko irailetik abendura arteko aldirako. 
 



 
 

 

 
Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

BASQUE CULINARY CENTER FUNDAZIOA 
 
Gobernu Kontseiluak gaurko bileran hartu du, Euskal Autonomia Erkidegoko 
Administrazio Orokorraren izenean, Basque Culinary Center Fundazioko 
patroiaren kargua onartzea baimentzeko erabakia. Halaber, ondorengo 
pertsonak izendatu ditu EAEko Administrazio Orokorreko ordezkari gisa: Isabel 
Celáa Dieguez, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburua, Fundazioko 
Patronatuaren lehendakariorde gisa, titularra, eta Pedro Luis Arias Ergueta, 
Unibertsitate eta Ikerketa sailburuordea, ordezko gisa. 
 
 



 
 

 

Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

UNIBERTSITATE IKASKETAK 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du Euskal Herriko Unibertsitateak ematen 
dituen titulu ofizialak lortzeko unibertsitate-ikasketen esperimentaltasun-
graduak zehaztatzen duen Dekretua. 
 
 
 



 
 

 

 
Justizia eta Herri Administrazio Saila 
 
 
EUSKO JAURLARITZAK ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRAREKIN 

BI LANKIDETZA HITZARMEN SINATUKO DU HERRITARREI ETA 
ENPRESEI IZAPIDEAK ERRAZTEKO HELBURUZ 

 
 

• Hitzarmen horien bitartez paperezko ziurtagirien ordez datuen 
transmisio telematikoak erabiliko dira. 

  
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu du bi hitzarmen sinatzea Presidentzia 
Ministerioarekin eta Zerga Administrazioko Estatuko Agentziarekin, erakunde 
horien eta Eusko Jaurlaritzaren artean elkarri datuak emateko helburuz. 
Presidentzia Ministerioari dagokionez, hitzarmenak, hasieran berez darama 
nortasunari (NAN), bizilekuari, eta Gizarte Segurantzako datuei buruzko 
informazioa elkarri ematea, izan ere, Ministerio horrek bideratzen du Estatuko 
Administrazio Orokorraren erakunde desberdinen, autonomia erkidegoen eta 
tokiko administrazioen artean elkarri informazioa ematea. Laster, zerbitzu 
horren bitartez, adierazitakoez gain litekeena izango da elkarri ematea beste 
ministerio eta erakunde batzuei dagozkien datuak. 

Bestalde, hitzarmen honek Administrazio elektronikoaren beste zerbitzu batzuk 
erabiltzea ere aurreikusten du, hala nola, baliozkotzeko plataforma eta @Firma 
sinadura elektronikoa baita Estatuko Administrazio Orokorreko erakundeei 
helbidearen aldaketaren berri ematearena ere. 

Zerga Administrazioko Estatuko Agentziaren kasuan, hitzarmenak zerga-datuen 
trukea ere hartzen du, herritarrek eta enpresek paperezko ziurtagiriak aurkeztu 
beharrik ez izateko. 

Lankidetza hitzarmen hauek, paperezko ziurtagiri guztien ordez herri 
administrazioen arteko datuen transmisio telematikoak erabiltzeko Eusko 
Jaurlaritzak duen estrategiaren barruan sartzen dira. 

Eusko Jaurlaritzak, 2010. urte honen hasieran, elkarri datuak emateko 
hitzarmen bat sinatu zuen autonomia-erkidegoko hiru foru-aldundiekin eta, une 
honetan, antzeko beste hitzarmen bat prestatzen ari da, autonomia-erkidegoko 
udalekin sinatzeko. 

Hitzarmen hauetan iragartzen diren datu-trukaketak egiteko, sistema 
elkarreragile bat erabiltzen da. Horrek, trukatutako informazioaren 
benetakotasun, osotasun, erabilgarritasun eta zainketaren baldintzak 
bermatzen ditu, sinadura elektronikoaren eta elkarri emandako datuen 
trazabilitatearen bidez. 



 
 

 

2010. urte honen bukaeran sistema elkarreragile guztiak erabiltzeko moduan 
egotea da Eusko Jaurlaritzaren helburua, administrazio publikoen eskuetan 
dauden datuei buruz paperean eskatu ohi diren ziurtagiriak desagerrarazteko. 

Aurreko prentsa-oharrak

 

 
 
 

http://www.euskadi.net/r33-2288/eu/contenidos/nota_prensa/convenio_interoperabilidaddipu/eu_interope/convenio_interoperabilidad.html


 
 

 

 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

HITZARMENA ONARTU DA ZARAUZKO UDALAREKIN UDAL-
ETXEBIZITZEN ZOZKETETAN ETXEBIDEREN ERREGISTROAK 

ERABILTZEKO 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu egin du Zarauzko Udalaren eta Etxebizitza, 
Herri Lan eta Garraio Sailaren arteko lankidetza-hitzarmena, Zarauzko Udalak 
babestutako udal-etxebizitzen zozketetan ETXEBIDEren etxebizitza 
eskatzaileen erregistroa erabili ahal dezan. 
Erregistro horretako datuak hartu eta zozketa bidez hautatuko dira esleipendunak 
eta Eusko Jaurlaritzak sustatutako babes ofizialeko etxebizitzen esleipenerako bete 
beharreko baldintzak bete beharko dituzte. 

Horrela, baliabide instituzionalekiko sarbidea ahalbidetzen zaie herritarrei, 
etxebizitza-arloko zerbitzuen prestazioan disfuntzioak eta bikoiztasunak saihestuta. 

Udaletxean jasoko dira eskabide-orriak. Inprimakiak bete, eskatutako agiriak 
erantsi eta bertan entregatuko dira. Etxebideko erregistrora Udaletxeak igorriko 
ditu eskariak. 

Etxebideko erregistroan jasotako datuak hartu eta esleipendunen hautaketa 
egingo da zozketa bidez. Erregistroa eguneratuta edukitzeko Udalak Etxebizitza 
Sailari jakinaraziko dizkio esleipendunen zerrendak eta uko egiteak. 

 
 



 
 

 

 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

ETXEBIZITZA ALOKAIRUETARAKO SOZIETATE PUBLIKOAREN 
ESTATUTUAK ALDATZEKO DEKRETUA ONARTU DA 

 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio «Sociedad Pública de Gestión 
de Viviendas en Alquiler / Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa,S.A.» 
sortzeko dekretuaren aldaketari. 
 
Sozietate hori sortzeko justifikazio-txostenean adierazten zen bezala, behar-
beharrezkoa zen errentamenduen kudeaketa espezializatzea eta 
komenigarritzat jotzen zen Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa 
sortzea errentamenduak –Jaurlaritzaren etxebizitzen parke publikoak zein 
bestelako erakunde publiko interesdunenak- kudeatzeko. Alokabideren 
etxebizitza parkea kudeatzea ere aurreikusten zuen. 
Jaurlaritzaren iritziz, Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa etxebizitza 
bat jabetzan eskuratu ezin dezaketen pertsonen eta bizikidetza-unitateen 
beharrak asetzeko erabiliko den higiezin ondare propioa sorrarazi eta 
kudeatzeko gaitasun nahikoa duen tresna juridiko aproposa da, beti ere 
alokairuaren sustapen publikoan Jaurlaritzak egiten dituen politiken esparruaren 
barruan. Horrela bada, sozietatearen xede soziala jarduera berrietara egokitu 
beharra dago eta haren jarduteko egitura eginkizun berrietara egokitu. 
 
Jaurlaritzak, beraz, sozietatearen Estatutuetan, xedeari buruzko 2. artikuluan bi 
atal erantsiko ditu, bata etxebizitzak eskuratu eta saltzeari buruzkoa, alokairuan 
emateko edo saltzeko (VII. atala), eta bestea, sozietatea tresna gisako 
Jaurlaritzaren bitarteko propiotzat jotzen duena. 

 
Honela geratuko dira idatzita bi atal berriak:  
 
VII Mota orotako ondasun higiezinak eskuratzea eta saltzea, errentamendura 
bideratzeko hasiera batean, baina eskuratutako etxebizitzak errentatzaileei 
edota, halakorik ezean, hirugarrenei eskualdatzeko aukera baztertu gabe. 
 
VIII Etxebizitza Alokairuetarako Sozietate Publikoa, Sektore Publikoko 
Kontratuen urriaren 30eko 30/2007 Legeak 24.6 artikuluan xedatutakoaren 
ondorioetarako, Euskadiko Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorraren 
eta haren kapital sozialean parte hartzen duten gainerako erakundeen eta 



 
 

 

horien menpeko erakunde autonomoen eta bestelako erakunde publikoen 
tresna gisako bitarteko propioa da. 
 
 



 
 

 

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO NAZIOARTEKOTZE KONTSEILUA 
SORTU DA 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du Euskal Autonomia Erkidegoko 
Nazioartekotze Kontseiluaren sorrera, hau da, Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismo Sailari atxikitako eta aurreko Nazioartekotze 
Batzordea ordezkatzen duen arlo horretako organo aholkulariarena.  
 
Honako eginkizun hauek ditu Kontseilu berriak, besteak beste: 
 

• Nazioartekotzearen sustapenean jarduten duten administrazioen eta 
erakundeen topaketarako foro izatea. 

• Ordezkatutako erakundeek nazioartekotzearen sustapenean martxan 
jartzen dituzten jardunak koordinatzea. 

• Ordezkatutako erakundeen artean arlo horretan egin daitezkeen 
lankidetza-jarraibideak ezartzea. 

• Erakunde parte-hartzaileek aurkezten dituzten jardun-ekimenak 
proposatu eta eztabaidatzea. 

• Kontseiluan ordezkatutako erakundeek nazioartekotzearen sustapenean 
egiten dituzten ekintzak ebaluatzea. 

• Nazioartekotzearen sustapenari dagokionez Sustapen Ekonomikoko 
Planak egitean eta martxan jartzean aholkuak ematea. 

 
Osoko Bilkura baten eta Batzorde Betearazle baten bidez egituratuko da 
Kontseilua. Honako erakunde hauek egongo dira ordezkatuta Osoko Bilkura 
horretan; Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila, Ingurumen, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila, SPRI, Kanpo 
Harremanetarako Idazkaritza Nagusia, hiru Foru Aldundiak, Eusko Ganberak, 
ICEX, kluster nagusiak, patronala, sindikatuak eta BEC.  
 
Nazioartekotze Kontseiluak bultzada eman nahi du euskal enpresen 
lehiakortasuna hobetzeko helburuan, enpresa horien nazioartekotze-mailak 
gehituta. Nazioarteko jardueraren hastapen eta sendotzeari irmo lagundu nahi 
dio Kontseiluak, eta ez bakarrik nazioarteko merkatuetara ateratzeko, baita 
nazioarteko lankidetza beharrezkoa den eremuetan kapitala eta jakintza 
erakartzeko ere. 



 
 

 

 
Aurreko Nazioartekotze Kontseilua ordezkatzen duen Kontseilu hau ideia jakin 
batekin sortu da, hau da, nazioartekotzearen sustapenean lan egiten duten 
instituzio eta erakundeek beren ahalegina indartzea eskura dituzten baliabideak 
muturreraino errentagarri egiteko, eta horretarako ezinbestekoa da euren arteko 
koordinazioa eta lankidetza.  
 



 
 

 

 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

250.000 EURO MERKATARITZA-ENPRESEN LEHIAKORTASUNA 
AREAGOTZEN DUTEN HEDAPEN-JARDUETARAKO 

 
 
 
Gobernu-Kontseiluak 250.000 euroko dirulaguntza-ildoa onartu du gaur bertan 
merkataritza-enpresen lehiakortasuna areagotzen duten hedapen-jarduetarako. 
Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailburuaren aginduak helburu 
dauka merkataritza-enpresek euren elkarteen bitartez garatzea duten ekintza 
berritzaileak sustatzea. 
 
Entitate onuradunak merkatarien elkarteak edo taldeak, elkarte mistoak edo 
euskal merkataritza-ganberak izan daitezke. Merkataritza-enpresen 
lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzera bideratutako hedapen-jardueren 
antolakuntza- eta garapen-gastuetarako dira dirulaguntzak.  
 
Entitate onuradunek jardueren kostuaren %20a hartuko dute bere gain, eta 
gehienez ere jaso dezaketen dirulaguntza 12.000 eurokoa izango da. 
Eskabideak aurkezteko epea, Agindua EHAAn argitaratzen den egunean hasi 
eta irailaren 15ean amaituko da. 
 
 
 



 
 

 

 
Ingurumena, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Saila 
 
 

NEKAZARITZA ETA ELIKAGAIGINTZAREN BERRIKUNTZARAKO 
FOROAREN OSAERA ETA FUNTZIONAMENDU-ERREGIMENA 

ERREGULATZEKO DEKRETUA ONARTUTA 
 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Nekazaritza eta Elikagaigintzaren Berrikuntzarako 
Foroaren osaera eta funtzionamendu-erregimena erregulatzeko Dekretua 
onartu du gaurko bileran; izan ere, foro hori aholkuak emateko, alor horretako 
berrikuntza sustatzeko eta nekazaritza eta elikagaigintzaren berrikuntza 
jarduketaren ildo nagusiak identifikatzeko sortu da.  
 
Hortaz, Kontseiluak foro horren osaera eta funtzionamenduaren dekretua 
onartu du, sektoreon beharrei aurre egiteko ikerkuntza, garapen teknologiko eta 
nekazaritza eta elikagaigintzako ildo estrategikoak eta lehentasunezko 
jarduketak proposatzeko.  
 
Halaber, kide anitzeko organo hau lankidetzan aritzen da Eusko Jaurlaritza 
nekazaritza eta elikagaigintzako ikerketa, garapen teknologiko eta 
berrikuntzako jarduerak behar bezala kudeatu eta planifikatzeko ikerketa, 
garapen eta berrikuntzako plan sektorialak lantzeko eta sektorearen beharrei 
aurre egiteko lehentasunezko jarduketa ildo estrategikoak definitzeko.  
 
Arrantza eta Elikagaien Industriako sailburuordea izango da foroaren 
lehendakaria eta ondoko xedeak izango ditu: nekazaritza eta elikagaigintzako 
ikerketa jarduerak bultzatzea, maila zientifiko eta teknologikoari eutsi eta berori 
hobetzea eta sektorean sortutako eskaera zientifiko-teknologikoari erantzutea.  
 
Berrikuntza eta Elikagaien Industriako Zuzendaritzari atxikitako kide anitzeko 
organoaren kideak ondokoak izango dira: Eusko Jaurlaritzako Ingurumena, 
Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza Sailaren ordezkaria, foru 
aldundietako Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailen 
ordezkariak, EHUko ordezkaria, Basque Culinary Center-en ordezkaria, 
arrantzale kofradietako ordezkariak, basogintzakoak, AZTI-TECNALIA eta 
NEIKER-TECNALIAko ordezkariak, Euskal Autonomia Erkidegoko Elikadura 
Kluserreko ordezkaria, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza Kooperatiben 
Federazioko ordezkaria edo nekazaritza erakunde profesionaletakoak, besteak 
beste.  

 


