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ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
aldatu egin da, Portuen Zuzendaritzak aireportuen ardura ere hartu dezan. 

Garraioa eta mugikortasuna aztertzeko diru-laguntza eusko ikaskuntzari. 

Logistikako Euskal Erakundeari diru-laguntza emango zaio “Logist line virtual 
community of logistics” proiektua gara dezan. 

 

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA 

3I+G-rako laguntzak 44 milioi eurotik gora zabaldu dira aurten. 

 

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA 

Argi berdea Lanbideren estatutuei. 
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Lehendakaritza 
 
 
Jaurlaritzak Legegintza Egutegiaren sei hilez behingo bigarren jarraipena onartu 

du 
 
 
Eusko Jaurlaritzak oniritzia eman dio 2009-2013 arteko Legegintza Egutegiaren sei 
hilez behingo bigarren jarraipenari. Legegintza egutegi hori duela urte bete onartu zuen 
Jaurlaritzak eta legegintza honetarako lehentasunak jaso ziren bertan.  
 
Gaur onartutako dokumentuak maiatzaren 17tik azaroaren 17ra bitarteko aldia hartzen 
du eta, horrela, Jaurlaritzak hartutako konpromiso bat betetzen du:  sei hilez behin 
jarraipena egitea legegintza egutegian sartutako lege proiektuak betetzen ari diren 
edota, hala badagokio, aldatu diren jakiteko. Legegintza egutegia onartu zenetik 
bigarren sei hilekoa igaro denez, sailek informazioa bidali dute Lehendakaritzaren 
Idazkaritza Nagusira denbora tarte horretan onartzea aurreikusita zeuden lege 
proiektuen egoerari buruz, baita uztailean aurreko jarraipen aldian burutu gabe geratu 
ziren proiektuen egoerari buruzkoa ere.  
 
Beraz, urtearen azken sei hilekoan Jaurlaritzak bi lege-aurreproiektu onartu ditu: 
droga-mendekotasunen arloko aurrezaintza, laguntza eta gizarteratzeari buruzkoa, 
Tabakoaren Legea deitutakoa, irailean onartutakoa; eta, oraintsuago, 2011ko 
Aurrekontuak onartzeari buruzkoa (ez zegoen Egutegian). 
 
Bestalde, bi legegintza proiektu kendu dira —Larrialdien eta Meteorologiaren Euskal 
Agentziari buruzkoa, eta Kultur Ondasun Sailkatua izendatzeari buruzkoa— eta legeak 
aldatzeko beste hiru proiektu gehitu dira -gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzekoa, 
Ekonomia eta Gizarte Kontseiluari buruzkoa eta  Lan Harremanen Kontseiluari 
buruzkoa-, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailekoak hirurak. 
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Herrizaingo Saila 
 
 

Herrizaingo sailak 228.544 euroko diru-laguntza eman die otsaileko 
ziklogenesiaren kalteak jasan zituzten udalei 

 
 
Gobernu Kontseiluak diru-laguntza batzuk onartu ditu gaurko bileran. Joan den 
otsaileko hilaren amaieran EAEn izan zen ziklogenesiaren kalteak jasan zituzten 
Arabako eta Bizkaiko udalei emango zaizkie. Guztira 228.544 euro banatuko dira 
hemezortzi udalerriren artean, haizeak egindako kalteak konpontzeko. 
 
Larrialdiei Aurre egiteko eta Meteorologia Zuzendaritzak kudeatuko ditu Herrizaingo 
sailburuaren proposamenaren harira gaur Gobernu Kontseiluak onartu dituen 
laguntzak. Prestatu den partida ekonomiko bakoitza bat dator Arabako eta Bizkaiko 
Foru Aldundiek (Gipuzkoako udalek ez dute eskaerarik egin) aurrikusitako finantzaketa 
programekin. Udalerri bakoitzak izan duen gastua frogatu beharko du dagozkion 
fakturak edo agiriak aurkeztuta; ordura arte ez du aipatutako diru-laguntza jasoko. 
 
Orokorrean, diruz lagundu beharreko kalteak ondasun eta ekipamendu publikoek 
jasandako kalteei dagozkie: kiroldegietako teilatuek, argiztatze-sistemek, errepideetako 
azpiegiturek, hiri-altzariek, udalaren egoitzek, etab.  
 
Arabako bederatzi udalerrik jasoko dituzte laguntzak eta honela banatuko dira: 
 
Ekora:             756,39 € 
Asparrena:    5.221,51 € 
Gasteiz:  60.274,59 € 
Lantaron:  13.647,11 € 
Artziniega:  38.816,77 € 
Amurrio:  29.995,36 € 
Aiara:        661,55 € 
Okondo:       393,28 € 
Armiñón:  21.040,07 € 
 
 
Bizkaian ere bederatzi dira dirua jasoko duten udalerriak eta honela banatuko dute 
dirua: 
 
Arakaldo:       683,59 € 
Balmaseda:    4.090,27 € 
Berango:    3.255,72 € 
Berriatua:    2.394,80 € 
Ermua:    9.612,49 € 
Karrantza:  11.729,91 € 
Orozko:    9.015,00 € 
Urduña:  10.909,79 € 
Trapagaran:    6.045,83 € 
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Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saila 
 
 

EUSKAMPUS aurrera eramateko hitzarmena 
 
 
 
Akordio proposamena, EUSKOKAMPUS proiektua -Euskal Herriko Unibertsitateak 
lideratua- finantzatzeko Hezkuntza Ministerioarekin lankidetza-hitzarmen bat 
izenpetzeko baimena ematen duena. 
 
Aldaketa sozial eta ekonomikoak ezagutzan, teknologian eta berriztapenean baina, 
batez ere, pertsonengan, haien talentuan eta sormenean oinarritutako proiektuak 
behar ditu, ikertu eta berriztatzeko. Unibertsitatea modernizatzeko Euskokampus 
proiektu hau, aukeratze-prozesu luze baten ondoren nazioarteko aitortza jaso duena 
eta, beraz, Nazioarteko Bikaintasun Campusaren kalifikazioa lortu ahal duena, gure 
herrialdeak, garapen zientifikoan eta ikertzailean aurrera egiteko, behar duen 
lankidetza horren aparteko adibidea da. 
 
Funtsezko tresna bat da behar dugun unibertsitate hori lortzeko bidean UPV/EHUren 
eraldatzeko prozesuan: nazioartean homologatzeko moduko estandarrekin etorkizunari 
begirako profesionalen ikaskuntza lagundu eta zuzenduko duen unibertsitate bat, 
ezagutzaren mugetan lan egingo duten gero eta ikerketa talde gehiagorekin, aplikazio 
berriztatzaile eta eraikitzaileen bidez ezagutza berria transferituz, nazioarte mailan 
jakintzaren sare onenei konektatua, haren zentro eta departamentuetara talentua eta 
sormena dituzten gazteak erakartzeko gai dena, gure kultur erro anitz eta aberatsetan 
sostengatutako unibertsitatea. 
 
UPV/EHUren, DICPren eta Tecnaliaren taldekatze estrategiko gisa eratutako proiektua 
da Euskampus. Baina, gainera, euskal administrazio publiko guztien eta gure enpresa 
inportanteenen laguntza du, baita, ezin bestela izan, Eusko Jaurlaritzaren laguntza ere. 
 
Gobernu hau ez dago ekimen horren atzetik, aurretik baizik, bultzatzaile nagusienekin 
lankidetzan jardunez eta haren garapena sustatuz. Horregatik, gaur izan den bileran, 
gobernu honek hartu du proiektu hori finantzatzeko Hezkuntza Ministerioarekin 
hitzarmen espezifiko bat izenpetzeko erabakia. Izenpetu ondoren, Ministerioak lau 
milioi euroko mailegu bat, % 1,4ko interesarekin eta hamabost urtetan, gabealdiaren 
hiru barne, amortizatzeko epe batekin, emango dio Administrazio honi, finantzatu ahal 
izateko. 



 
 

 6

 
 
 

Espalazio bidezko neutroien iturria eraikitzeko hitzarmena 
 
 
Akordio-proposamena, Espalazio Bidezko Neutroien Iturri Europarra (ESS Bilbao 
European Spallation Source Bilbao) eraiki, hornitu eta ustiatzen laguntzeko Zientzia eta 
Berriztapen Ministerioarekin hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena, 
Partzuergoko Zuzendaritza Batzordeak 2010eko uztailaren 28an hartutako akordioan 
onartutako testuaren arabera. 
 
Gobernu hau ekimen eta azpiegitura ugari eramaten ari da aurrera, Euskadi 
Zientziaren eta Ikerketaren nazioarteko mapan kokatzeko. Zalantzarik gabe, Espalazio 
bidezko Neutroien Iturri Europarra, dagoeneko Bizkaiko Parke Teknologikoan 
funtzionatzen ari dena baina haren eraikin nagusia Leioako Parke Zientifikoan izango 
duena, azpiegitura horietako nabarmenenetariko bat da. 
 
Joan den 2009ko ekainaren 10ean Espainiako Gobernuak eta Suediakoak akordio bat 
izenpetu zuten. Akordio horren arabera, bi egoitza izango dituen proiektu bakar gisa 
garatuko da European Spallation Source: nagusia Lund-en eta Bilbon bestea, eta 
ESSren jabetzaren % 10 eta lehendakariordetza ematen dizkio Espainiari.  
  
Espalazio bidezko Neutroien Iturri Europarraren egoitza Bilbon kokatzeko eta 
aurkezteko lan egin zen aldiaren eta azpiegitura hori Lund-en kokatzea erabaki 
ondoren, instalazio zientifiko berezi bat (ICTS) diseinatu, eraiki eta lehen aldiz Euskal 
Autonomia Erkidegoan martxan jartzeko prozesua negoziatu eta onartzeko 
aprobetxatu dute euskal administrazioak eta administrazio espainolak azken urte eta 
erdia. Bi helburu nagusi dituen partikulen (protoiak edo deuteroiak) azeleragailu bat da: 
 
1.- Zientziaren industrian deritzon horretan, herrialde desberdinetan eraikitzen ari diren 
edo eraikiko diren hainbat eta hainbat azpiegitura zientifiko eta teknikori lotua, kontratu 
eta proiektu mota guztiekin lehiatzeko baldintzetan kokatzea instalazio handi horren 
osatzaileei lotutako Euskadiko erkidego zientifiko eta teknologikoa, baita Euskal 
Autonomia Erkidegoko industria eta ingeniaritza enpresen kopuru handi bat ere. ESS-
Eskandinavia izango da azpiegitura horietako bat baina, halaber, gure kuotek 
Ginebrako CERNen edo beste laborategi europar batzuetan dituzten itzulerak ere 
hobetuko dira. 
 
2.- Materialak aztertu eta ezaugarritzeko esparruetan aplikazioak izango dituen 
neutroien iturri bat izatea, litografia protoien sorten bidez, industria aeronautikoaren 
osagai elektronikoak saiatzea, oso trukaketa azkarreko erdi eroaleen fabrikazioa, 
erradiazioek eta zenbait patologiaren diagnosiak eta tratamenduak, ADNn eragindako 
mutazioak… 
 
Orain arte, Espainiako Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak hitzarmen bat izan dute, 
Espalazio bidezko Neutroien Iturri Europarraren proiektua Euskadin garatzeko. 
Hautagaiak aukeratzeko prozesu honen guztiaren oinarri izan den hitzarmen hau 
ebatzi behar da orain eta, halaber, beste hitzarmen bat adostu behar da, Bilbon 
instalatu beharreko Espalazio bidezko Neutroien Iturri Europarraren eta partikulen 
azelerazioaren esparruan espezializatutako ikerketa-zentroaren egoitza eraiki, hornitu 
eta ustiatzeko tresna egokia izan dadin. 
 
Hitzarmen berriak Espalazio bidezko Neutroien Iturri Europarraren (ESS Bilbao 
European Spallation Source Bilbao) Espainiako egoitza eraiki, hornitu eta ustiatzeko 
patzuergo bat egotea dakar; alde batetik, Espalazio bidezko Neutroien Iturri 
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Europarraren Espainiako egoitza da eta, bestetik, ikerketa-zentro independentea da, 
zientzia eta teknologiaren garapenean eta partikulen azelerazioaren esparruan 
espezializatua. 
 
180.000.000 eurokoak izango dira ESS-Bilbao eraiki, hornitu eta ustiatzeko Estatuak 
(MICINN) eta Euskal Autonomia Erkidegoak finantzatuko dituzten kostuak eta, 
aurreikuspenen arabera, gastuak horrela banatuko dira, urteen arabera: 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
15 15 16,5 17.5 18.5 22.5 22,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 

 
Bi administrazioek % 50tan finantzatuko dituzte ESS-Bilbao Partzuergoaren gastuak 
eta administrazio bakoitzak urte bakoitzeko lehen lau hilabetekoan emango du bere 
ekarpena. Estatuaren kasuan, ekarpenak 2015.era arte kontzentratuko dira; euskal 
finantziazioak, aldiz, 2022. urtera arte iraungo du. 
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Ekonomiaren Olinpiada 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du EHUko EKONOMI ZIENTZIEN 
FAKULTATEARI dirulaguntza zuzen bat, 2010ean 6.000 euroko zenbatekoan, ematea 
baimentzeko erabakia, EKONOMIAREN OLINPIADA antolatzen laguntzeko. 
 
 
 

620.000 euro ikertzaileak kontratatzeko 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du dirulaguntza zuzen hauek ematea 
baimentzeko erabakia: 
 
520.000 euro Ikerbasque fundazioari, I. mailako lau ikertzaile, unibertsitate-irakasle 
titularra edo baliokideren bat mugarik gabe kontratatzeko, 13. programari buruzko 
protokolo orokorra garatzeko Hezkuntza eta Berriztapen Ministerioaren eta Eusko 
Jaurlaritzaren arteko lankidetza-hitzarmenaren esparruan. 
 
100.000 euro Euskal Herriko Unibertsitateari, I. mailako ikertzaile bat, unibertsitate-
irakasle titular bat edo baliokideren bat mugarik gabe kontratatzeko, 13. programari 
buruzko protokolo orokorra garatzeko Hezkuntza eta Berriztapen Ministerioaren eta 
Eusko Jaurlaritzaren arteko lankidetza-hitzarmenaren esparruan. 
 
 
 

1.142.717 euro gehiago unibertsitateko dirulaguntzetarako 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran erabaki du gastuaren gehikuntza bat baimentzea, goi 
mailako irakaskuntzako dirulaguntzen eskarien igoerari aurre egiteko, dagokion epea 
amaitu ondoren. Hasierako 21.6662.433 euroetako gastua 22.805.150 euroetakoa 
izango da. 
 
 
 

Patenteak eskatzeko dirulaguntzak 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du patenteak eskatzeko dirulaguntzak deitzen 
dituen Agindua. 
 
Agindu honek 24.000 euroko zenbatekoan 2011ko ekitaldirako dirulaguntzak deitzea 
du helburu, patenteak Patente eta Marken Espainiako Bulegoan (OEPM), Patenteen 
Europako Bulegoan (EPO) eta Patenteen Nazioarteko Bulegoan (PCT) era 
desberdinetako Ikerketa zentroek (hala nola Oinarrizko eta Bikaintasunezkoek, 
unibertsitatekoek, teknologikoek…) eskatu dezaten. 
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Euskadi ikerketa saria 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du EUSKADI IKERKETA SARIA behin betiko 
arautzen duen dekretua onartzeko erabakia, jarduera zientifikoa sustatzeko asmoz. 
 
EUSKADI IKERKETA SARIAK, jarduera zientifikoa sustatzeko asmoa duenak, 36.000 
euroko hornikuntza, ezin zatituzkoa eta bakarra, izango du eta bi urtean behingo 
errotazioa izango du, jarraian esaten den eran: urte bikoitietan gaiak Zientzia eta 
Teknologiari buruzkoak izango dira eta urte bakoitietan Gizarte Zientziei eta 
Humanitateei buruzkoak. 
 
Zientzia eta Teknologiaren modalitateak arlo hauek sartzen ditu: Oinarrizko Zientziak, 
Bizitza eta Osasun Zientziak, Teknologia eta Arkitektura. Gizarte Zientzien eta 
Humanitateen modalitateak arlo hauek sartzen ditu: Gizarte eta Ekonomia Zientziak, 
Zientzia Juridikoak eta Humanitateak. 
 
Aurtengo edizioan, EUSKADI IKERKETA SARIA Zientzia eta Teknologia modalitatean 
hain zuzen ere konbokatuko da. 
 
 
 

2.275.000 euro hizkuntz errefortzurako 
 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran onartu du kultur artekotasuna sustatzeko eta hizkuntz 
errefortzuko programak gauzatzeko dirulaguntzak deitzen dituen agindua, 10/11 
ikasturtean sartu diren ikasle berrientzat Euskadiko hizkuntza ofizialetan gabezi 
larriekin edo ezjakitea. 
 
Agindu honek dirulaguntzen erregimena, 2.275.000 euroko zenbateko globalean, 
arautzea du helburu, %20 ikasle berri baino gehiago duten itunpeko ikastetxeetan edo 
diruz-lagundutako hasierako lanbide prestakuntzakoetan (HLPI) kulturen arteko 
ikuspegia koordinatzeko. 
 
Ikastetxeek sei urteko edo sei urtetik gorako Euskadiko hizkuntza ofizialak ez jakiteari 
lotutako komunikatzeko arazo larriak dituzten ikasle berrientzako hizkuntz errefortzuko 
planak gauzatu behar dute 2010-2011 ikasturtean. 
 
 
 

347.405 euroko dirulaguntza ikastetxeentzat hitzartutako unitateak murrizteak 
eragindako kalteak arintzeko 

 
 
Euskadiko Administrazioaren eta Irakaskuntza Pribatuko erakunde patronalen eta 
sindikatuen artean 1997ko ekainaren 5ean hartutako Akordioa aplikatuz - 2009/2010 
eta 2010/2011 ikasturteetan hitzartutako unitateak murrizteak eragindako ikastetxeei 
buruzkoa, alegia- Gobernu Batzordeak ikastetxeei 993.939  euroko dirulaguntza 
ematea erabaki du gaur.  
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Ikastetxeei eman beharreko dirulaguntza zuzenak 

 
 
Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren 
proposamenez, gaurko bileran hartu du ondorengo dirulaguntza zuzenak baimentzeko 
erabakia: 
 
4.033.894 euro 2010. urterako, Euskadiko itunpeko ikastetxe pribatuei, aholkulariaren 
eta orientatzailearen karguak finantzatzeko asmoz. 
 
1.470.040 euro LOE heziketa-zikloak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, 
2010eko ekitaldian haien finantziazioa LOGSE heziketa-zikloenaren antzekoa izan 
dadin. 
 
3.201 euro, 2010. urterako, Assa Ikastolari irakasleak kontratatuz sasoikako langileen 
seme-alaben kolektiboaren eskolatzeari arreta emateko. 
 
 
 

1.030.000 euro eskubide sindikaletarako itunpeko irakaskuntzan 
 
 

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailburuaren 
proposamenez,  hartu du Itunpeko Irakaskuntzako 18 liberatu sindikalen kostua 
finantzatzeko erabakia 2010/201 ikasturterako, 1.030.000 €ko zenbateko osoan 
(365.000 euro bideratuko dira aurten eta 665.000 euro 2011.ean). 
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Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Saila 
 
 

Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organikoa eta funtzionala 
aldatu egin da, Portuen Zuzendaritzak aireportuen ardura ere hartu dezan 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organiko 
eta funtzionala aldatzea erabaki du, egungo Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritzak 
aireportuen ardura ere har dezan, eta hortaz, izena ere aldatu egin dio, eta 
aurrerantzean, Portu eta Aireportuen Zuzendaritza izango da. 
 
Etxebizitza, Herri Lan eta Garraio Sailaren egitura organiko eta funtzionala ezartzen 
zuen aurreko dekretuaren arabera, Garraio eta Herri Lan Sailburuordetzaren barruan, 
hiru zuzendaritza sortu ziren: Garraio Zuzendaritza, Garraio Azpiegituraren 
Zuzendaritza eta Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza. 
 
Aireportu eta heliportuekin zerikusia duten egitekoak banatuta zeuden, Garraio 
Zuzendaritzaren eta Garraio Azpiegituraren Zuzendaritzaren artean.  
 
Dekretu berriarekin saila hobeto egituratu da, eta aireportu eta heliportuen inguruko 
eskumenak, zuzendaritza batzuetan eta besteetan barreiatu gabe, zuzendaritza bakar 
batean biltzea erabaki da, eta arlo horiekin eta egitekoekin duten antzekotasuna 
kontuan izanik, eskumen horiek egun Portu eta Itsas Gaietako Zuzendaritza denari, eta 
aurrerantzean Portu eta Aireportuen Zuzendaritza izena hartuko duenari ematea.  
 
 
 

Garraioa eta mugikortasuna aztertzeko diru-laguntza eusko ikaskuntzari 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak erabaki du Eusko Ikaskuntzari 25.000 euroko diru-laguntza 
ematea, mugikortasun-eskaria kudeatzeko foroaren jardun-programa garatzeko 
gastuetarako. 
 
Eusko Ikaskuntzak XVII. Kongresua ospatuz bukatu zuen  Garapen Iraunkorraren 
Aurrerabiderako Programa Enblematikoko eztabaidetan aurkeztutako hausnarketa 
estrategikoekin jarraituz, foro bat eratu da, ezagutza trukatzeko topagune gisa, 
jarduteko era berri baten inguruan eta  garraio- eta mugikortasun-sistema bideratzeko 
eraren inguruan ideiak konpartitu eta trukatzeko. 
 
Mugikortasun eskaria kudeatzeko foro horren proiektuaren barruan ildo hauek garatu 
nahi dira: 
 

• Ekonomiaren arloko tresnak, mugikortasun iraunkorra laguntzeko eta 
mugikortasunaren kanpoko kostuak barneratzeko tresna gisa. 
• Mugikortasun- eta garraio-planen garapena: EAEko mugikortasunaren legeari 
buruzko hausnarketa. 
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Logistikako Euskal Erakundeari diru-laguntza emango zaio “Logist line virtual 
community of logistics” proiektua gara dezan 

 
 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak Logistikako Euskal Erakundeari  50.680 euroko zuzeneko 
diru-laguntza ematea erabaki du, “Logist line virtual community of logistics” proiektua 
burutzeko. 
 
Eusko Jaurlaritzak bultzatuta sortu zen Logistikaren Euskal Erakundeak  logistikaren 
eta horren inguruko alderdi orokorrak nahiz zehatzak sustatu eta ikertzeko elkarte bat 
dugu. Elkartearen xedea da logistikaren egitekoen eta tekniken gaineko ikerlanetan 
sakontzea; kideen prestakuntza profesionala hobetzea; logistikaren inguruko ezagutza 
zabaltzea; eta profesionalak enpresa, hezkuntza eta administrazio publikoaren 
arloetara gerturatzea. 
 
Logistikako Euskal Erakundea enpresen arteko harremanak bultzatzen ari dira eta 
logistikaren arloan dituzten beharretarako konponbideak ematen, enpresa-
komunikazioko lana erraztuko dien tresna berritzaile bat izan dezaten. 
 
Proiektuaren xedea da enpresa baten logistika-kudeaketan zerikusia duten prozesuak 
analizatzeko plataforma birtual bat sortzea, horiek ebaluatu nahi dituen edozein 
enpresari askatasuna osoz sartzeko aukera emango diona, bere jarduerako sektoreko 
datuak eskainiko dizkiolarik konparatzeko. 
 
Plataforma hori analisi-tresna eraginkor batekin hornitzeko, kuantifikatzeko modukoak 
izango diren hainbat adierazletan oinarritutako aginte-taula logistiko aktiboak garatuko 
dira, halako molez non, parametro erraz batzuk aztertuz, zerbitzua erabiltzen ari den 
enpresari behar besteko informazioa emango zaion, bai bere biltokiak optimizatzeko, 
bai enpresako prestakuntza-beharrei buruzko erabakiak hartzeko. 
 
Proiektuarekin gainera, enpresetako profesionalei logistikaren kudeaketaren barruko 
arlo guztietako informazioa eskuratu ahal izatea erraztu nahi zaie, plataformaren atal 
guztietan enpresen artean harremanak izateko eta mota guztietako informazioa truka 
dezaten, arrakasta izan duten esperientziak, profesionalak, merkatu-konponbideak edo 
eta behar bakoitzerako informazio zehatz egokia. 
 
Garraio Zuzendaritzaren lanik garrantzitsuetako bat, hain zuzen horixe da, sektorea 
modernizatu eta egituratzea, teknologia berriak ezarriz. Horretaz aparte, logistikaren 
sektorea bultzatzen jarraitzen dugu, zentro logistikoak lagunduz. 
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Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Saila 
 
 

3I+G-rako laguntzak 44 milioi eurotik gora zabaldu dira aurten 
 
 
Berrikuntza, teknologia eta nazioartekotzeari laguntzeko zazpi programa 
horietarako aurrekontua % 37,6 handitu da 2009. urtearekiko 
 
Jaurlaritzaren Kontseiluak aurten garatzen ari diren berrikuntza, teknologia eta 
nazioartekotzeari (3I+G deitutakoa) laguntzeko zazpi programara destinatutako 
aurrekontua 44.227.988 eurotan zabaldu du.  
 
Baliabide-gehikuntza horrekin, zazpi programen guztizko aurrekontua 203,6 milioi euro 
izango da 2010. urterako, eta horrek % 37,6ko igoera dakar 2009rako destinatutako 
fondoekin alderatuz gero (147,9 milioi izan ziren). 
 
Aurrekontuaren zabalkuntza hori batez ere Jaurlaritzaren aurrekontu-soberakinetatik 
eta 2010eko Inbertsioen Ezohiko Planetik dator, soilik Industria, Berrikuntza, 
Merkataritza eta Turismo Sailarentzat 48 milioi euro destinatzen baititu. 
 
Igoera horren ondorioz dagozkion deialdietan onartutako eskaera gehienei aurre egin 
ahal izango zaie. Era berean, ahalegin horrek zuzeneko eragina du I+Gko gastu 
globalaren indizean, Euskadin handitu egin dena BPGren % 2,06an kokatu arte, 
Estatistikako Institutu Nazionalaren arabera (edo % 1,98 Eustaten arabera). 
 
Honako programa hauetan handitu dira baliabideak:  
 

• Emaitek (zentro teknologikoei eta beren korporazio eta itunei laguntzeko). 
Honako helburu hauek dituen programa da: emaitzak lortzea; ikerketa eta 
garapen teknologikoa burutzea lankidetzan, ezagutzak areagotzeko; eta 
ikerketen emaitzak zabaltzea. Programa 5 milioi eurotan zabaltzen da, eta 
horrela, aurten guztira 31 milioi bideratuko dira. 

 
• Etortek (ikerketa estrategikoari laguntzeko): azkenik 36.573.000 euroko 

aurrekontua izango du, gaur onartu den 8,5 milioiko igoeraren ondoren. Hiru 
urtekotan banatuko da: 16.573.000 aurten, 10 milioi datorren urtean eta beste 
10 milioi 2012an. 

 
 

• Saiotek (funtsezko ikerketarako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 
Sarean integratutako agente zientifiko eta teknologikoentzako laguntzak): 2,5 
milioiko gehikuntzarekin, programaren guztizko partida 16,5 milioi eurotan 
geratzen da. Horietatik, 7,5 milioi 2010eko ekitaldirako dira eta 9 milioi datorren 
urterako. 

 
• Gaitek (produktu berriak garatzeko proiektuak egiteko laguntzak): programa 8,5 

milioitan handitu da, eta beraz, guztizko aurrekontua 39,5 milioi izango da. 
 
• NETs (oinarri zientifikoa eta teknologikoa duten enpresak merkaturatzeko 

proiektuentzako laguntza): milioi batean zabaltzen da, eta beraz, azken partida 
5 milioi euro da. 
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• Etorgai (industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektu integratu 
estrategikotarako): zazpi programetatik aurrekontu-partidarik handiena duen 
programa da, baita gehien handitzen dena ere, 14,9 milioitan zabaltzen baita, 
63,9 milioi euroko aurrekontura iritsi arte, eta hiru ekitalditan banatuta dago: 
18,9 milioi aurten, 19 milioi datorren urtean eta beste 26 milioi 2012an. 

 
• Prointer (atzerrian sustatu eta ezartzeko ekintzen laguntzak): nazioartekotze-

programa 3,7 milioi eurotan handitu da, guztira 11 milioira iritsi arte. Igoera hori 
gertatu da aurten eskaera asko jaso direlako, eta eskaera horietan barne 
hartzen diren proiektuen bolumena eta konplexutasuna dela medio. Aurten 
Prointer eta Interbide programak elkartu egin dira, eta aurkeztutako eskaeren 
kopurua handitzea espero da, 555 era iritsiz.  

 
3I+Grako laguntzen zabalkuntza (eurotan): 

Programa 

2010eko 
hasierako 

aurrekontua  Zabalkuntza 

2010eko 
amaierako 

aurrekontua  
    

Emaitek 26.000.000 5.000.000 31.000.000 
Etortek 28.000.000 8.500.000 36.573.000 
Saiotek 14.000.000 2.500.000 16.500.000 
Gaitek 31.059.250 8.500.000 39.559.250 
NETs 4.000.000 1.000.000 5.000.000 

Etorgai 49.000.000 14.950.000 63.950.000 
Prointer 7.343.000 3.704.988 11.047.988 

GUZTIRA 159.402.250 44.227.988 203.630.238 
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Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila 
 
 

Argi berdea Lanbideren estatutuei 
 
 
 
Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburu Gemma Zabaletaren proposamenari 
erantzunez, Jaurlaritzaren Kontseiluak Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren 
estatutuak onartu ditu gaurko bileran. Erakunde horren bulego nagusiak Gasteizen 
egongo dira.  
 
Lanbide arduratuko da enplegu-politika aktiboen inguruko plangintzaren, kontrolaren, 
ebaluazioaren eta preskripzioaren inguruko egiteko gehienez, nahiz eta Enplegu eta 
Gizarte Sailaren esku geratuko den enplegu-politikaren plangintza estrategikoak eta 
zuzentarauak ezartzea. 
 
Estatutuek ezartzen dituzte Lanbideren jarduna gidatuko duten oinarrizko printzipioak. 
Horien jomuga “langileentzako programa eta zerbitzuen kalitatea, eraginkortasuna eta 
efikazia” lortzea da, laneratzera eta ekintzailetzara bideratuta. Horrez gain, Lanbideren 
jardunaren “transbertsalitatea” aipatzen dute Estatutuek, “pertsonak eta enpresak 
erantzunkidetasunerantz” eta “Lan Ikuskatzailetzarekin koordinatzera” bideratzeko. 
 
Era berean, xedatzen dutenez, Lanbideren jardunak ondokoak bermatuko ditu: 
“gizarte-eragileen partaidetza”, “aukera-berdintasuna eta diskriminaziorik eza (sexua, 
etnia, adina, egoera zibila, ideia politikoak, sindikatu-afiliazioa, erlijioa, iritzia edo 
hizkuntza direla medio)”, “beren jardunen unibertsaltasuna eta doakotasuna”, eta 
“gizarte- eta lurralde-kohesioa”. 
 
Lanbideren estatutuak Elkarrizketa Sozialeko Mahaiaren baitan hitzartu dira, eta, 
horietan xedatzen denez, Administrazio Kontseilua hiru alderdikoa, paritarioa eta 
erabakitzailea izango da, eta jaurlaritzako bost kidek, enpresaburuen bost ordezkarik 
eta sindikatuen beste bost ordezkarik osatuko dute.  
 
Enplegu, Industria, Hezkuntza eta Ogasun sailek ordezkatuko dute Eusko Jaurlaritza 
Lanbideren Administrazio Kontseiluan, eta Enplegu Zerbitzua enplegu-politiken 
plangintzan eta kudeaketan gobernu-integrazioaren eredu izatea izango da beti 
helburua. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak izango du erakunde publiko berriaren 
lehendakaritza. 
 
Administrazio Kontseiluaren erabakiak gehiengo soilez hartuko dira, adostasuna 
bilatuz eta betorako aukerak saihestuz. 
 
Zuzendaritza Nagusia Euskal Enplegu Zerbitzuaren pertsona bakarreko gobernu-
organo betearazle gorena da. Haren oinarrizko egitekoak erakundearen kudeaketa eta 
ordezkaritza dira: bere helburuak betetzeko erakundeak garatzen dituen jarduerak eta 
zerbitzuak planifikatu, zuzendu eta gainbegiratzea eta pertsonalaren zuzendaritza 
gauzatzea, Administrazio Kontseiluaren jarraibideen bitartez. 
 
Enpleguko lurralde-bulegoak herritarrei, langileei eta euskal enpresei eskainitako 
enplegu-zerbitzuen hornidura kudeatzen eta koordinatzen duen oinarrizko unitatea 
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dira, eta horiekin batera produkzio-ehunaren ezaugarriek eta banantze 
sozioekonomikoak bulegoen kopurua eta kokapena zehaztuko dituzte. Jarduteko 
geografia-esparrua eta espezializazio funtzionala zerbitzuaren antolaketa-beharrizanak 
kontuan izanik zehaztuko da. 
 
 

 


