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LEHENDAKARITZA
Euskal etxeak dauden tokietara bira kulturalak egiteko diru-laguntzak

Jaurlaritzak Omnibus Legea onartu du, zenbait euskal lege Europako Erkidegoaren
zuzentaraura egoki daitezen

HERRIZAINGO SAILA
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak "eihatila bakarra" ezarri du
Eusko Jaurlaritzaren barnean, genero indarkeria sufritzen duten emakumeak
artatzeko.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Jaurlaritzak hitzarmena izenpetuko du Zumaiako Udalarekin Etxebideren erregistroa
erabiltzeko

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
2,5 milioi enpresen lehiakortasunari laguntzeko klusterren bitartez

2011n eta 2012an Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako euskal sareari 15 milioi
euro emango zaizkio, 80 proiektutarako gutxi gorabehera

Prointer programako nazioartekotzeko laguntzetarako deialdia egin da 8 milioi
euroko dotazioarekin

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektorean teknologia arloko ikerketa, garapen
eta berrikuntzara milioi bat euro bideratzea onartu da

Gobernuak 6,7 milioiko diru-laguntza emango du garapen jasangarria sustatuko
duten ekintzak burutzeko

Lehen sektorean eta elikagaien sektorean teknologia arloko ikerketa, garapen eta
berrikuntzara 8 milioi bideratzea onartu da
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LEHENDAKARITZA

Euskal etxeak dauden tokietara bira kulturalak egiteko diru-laguntzak

Ebazpena, Kanpo Harremanetarako idazkari nagusiarena, kanpoko euskal etxeak dauden tokietara bira
kulturalak egiteko diru-laguntzak ematen dituena 2011ko ekitaldirako.

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur argi berdea eman dio euskal etxeak dauden tokietara bira kulturalak
egiteko diru-laguntza sorta bati.
Laguntza horien guztizkoa 90.000 eurokoa da eta diru-laguntza horietara biltzeko aukera izango dute
Euskal Autonomia Erkidegoan egindako ekoizpen kulturalek, euskal etxeak dauden tokietan erakutsi nahi
badute obra eta euskal etxeen gonbidapena jaso badute.
Diru-laguntza horiek eskuratzeko eskabideak aurkezteko epea apirilaren 15ean amaituko da.
Diru-laguntzon bitartez, joan-etorriko txartela, osorik edo zati bat, ordainduko da.

Jaurlaritzak Omnibus Legea onartu du, zenbait euskal lege Europako Erkidegoaren zuzentaraura
egoki daitezen

Lege-aurreproiektua, zenbait lege aldatzen dituena, 2006ko abenduaren 12an Europako Parlamentuak eta
Kontseiluak barne-merkatuko zerbitzuei buruz emandako 2006/123/EE zuzentaraura egokitu daitezen

14 legetan du eragina, eta EBn zerbitzuak eskaintzeko trabak kentzea eta prozedurak erraztea du
helburu
Jaurlaritzaren Kontseiluak zenbait lege aldatzeko lege-proiektua onartu du gaur, lege horiek
barne-merkatuko zerbitzuei buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren zuzentaraura egoki
daitezen.
Lege-proiektu hau Lehendakaritzak proposatu du eta guztira 14 lege aldatzea ekarriko du, Euskal
Autonomia Erkidegoko legeak Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2006an onartu zuten zuzentaraura
egoki daitezen. Europako Erkidegoaren zuzentarau hori ezartzea, derrigorrezkoa izateaz gain, EBko
ekonomiarentzat oso garrantzitsua den arlo bat erreformatzeko aukera ere bada, zuzentaraua funtsezko
tresna baita zerbitzu sektoreak Europan duen indar guztia askatzeko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko.
Zuzentarauaren xedea da Europar Batasunean zerbitzuen benetako merkatu bakarra erdiestea, izan ere,
jarduera ekonomikoa eta kide diren estatuetan kokatzeko eta zerbitzuak eskaintzeko askatasuna bultzatu
nahi ditu, bidegabeko eta gehiegizko trabak kenduz eta prozedurak erraztuz.
Leihatila bakarrak eta on lineko kudeaketak
Beste neurri batzuen artean, europar zuzentarauak agintzen du lege eta administrazio eragozpenak kendu
eta kudeaketak erraztu behar direla "leihatila bakarrak" ezarriz eta izapideak burutzeko bide elektroniko
erabiliz. Halaber, kontsumitzaileen eskubideak eta bermeak indartzen ditu, zerbitzuak erabiltzen dituztenak
baitira kontsumitzaileak, eta aldi berean estatu kideen arteko lankidetza administratiboa sendotzen du,
nazio, eskualde eta toki mailan.
Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu duen Lege-proiektuak zioen azalpen bat, hamalau kapitulutan
banatutako 113 artikulu, bi xedapen iragankor, xedapen indargabetzaile bat eta bi azken xedapen ditu eta
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Eusko Jaurlaritzako sailei legegintza ahalegin handia eragin die, honako euskal lege hauek aldatzea
baitakar berekin:
1.- 4/1991 Legea, azaroaren 8koa, Euskal Autonomia Erkidegoan jokoa arautzekoa.
2.- 4/1995 Legea, azaroaren 10ekoa, jendaurreko ikuskizunak eta jolas jarduerak arautzen dituena.
3.- 7/2006, abenduaren 1ekoa, Euskadiko Museoei buruzkoa.
4.- 8/2004 Legea, azaroaren 12koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Industriari buruzkoa.
5.- 7/1994 Legea, maiatzaren 27koa, merkataritza jarduerari buruzkoa.
6.- 6/1994 Legea, martxoaren 16koa, turismoa antolatzen duena.
7.- 5/2004 Legea, maiatzaren 7koa, Mahastizaintza eta Ardogintza arautzekoa.
8.- 3/1998 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurugiroa babesten duena.
9.- 18/1997 Legea, azaroaren 21ekoa, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta kontseiluei
buruzkoa.
10.- 12/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioei buruzkoa.
11.- 11/1994 Legea, ekainaren 17koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ordenazio Farmazeutikoari
buruzkoa.
12.- 12/2008 Legea, abenduaren 5ekoa, Gizarte Zerbitzuei buruzkoa.
13.- 1/2008 Legea, otsailaren 8koa, Familia Bitartekaritzari buruzkoa.
14.- 2/2006 Legea, ekainaren 30ekoa, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzkoa.
Aldaketa gehienak beharrezkotzat jotzen ez diren baldintzak kentzeko, izapideak eta prozedurak
errazteko, zerbitzu berriak arautzeko, eta zenbaitetan, zehapen-araubide berriak ezartzeko izan dira.

HERRIZAINGO SAILA

Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak "eihatila bakarra" ezarri du Eusko
Jaurlaritzaren barnean, genero indarkeria sufritzen duten emakumeak artatzeko.

Dekretua: Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean, genero-indarkeriaren biktimei laguntza
emateko mekanismoak koordinatzeari buruzkoa.

Izapideak azkartu eta prestazio publikoetarako sarbidea errazteko asmoz
Gobernu Kontseiluak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrean Genero Indarkeriaren
Biktimak Artatzeko Koordinazio Mekanismoei buruzko Dekretua onartu du gaur. Horren bidez, genero
indarkeriaren biktimak artatzeko "leihatila bakarra" jarri nahi dute Eusko Jaurlaritzan eta EAEko
Administrazio Orokorrak zuzenean ematen dituen zerbitzu eta prestazioak koordinatzeko barne
mekanismoak ezarri. Azken finean, izapideak behar baino gehiago luzatuta eta zailduta emakumeek
"bigarren biktimizazioa" ez jasatea da helburu nagusia.
Prestazioetarako sarbidea errazteko asmoz, Gobernu Kontseiluak gaur onartu duen Dekretuak Genero
Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzari eman dio Eusko Jaurlaritzaren eskuduntza horien
ardura, indarkeria jasaten duten emakumeak zein horietaz arduratzen diren profesionalak modu
bateratuan artatzeko. Horrela, zerbitzuen arteko koordinazioa areagotuko da, eragozpenak eta
beharrezkoak ez diren joan-etorriak ezabatuz, Administrazioaren organismo ezberdinetatik igaro beharrak
eragin dezakeen "bigarren biktimizazioa" izenaz ezagutzen dena ekiditeko.
Laguntza eta aholkularitza osoa emanez, gaur egun dauden zerbitzu, prestazio, laguntza eta onuren berri
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ematea eta aholkatzea dira Dekretuaren helburuetako batzuk.
Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak, emakumeei ez ezik, genero indarkeriaren
biktima diren emakumeekin zuzenean edo zeharka lan egiten duten profesional, elkarte eta instituzioei ere
emango dizkie laguntza eta aholkuak, eskatzen badiete.
Dekretua indarrean sartzen denetik aurrera, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzan
eskaera bat aurkezten denean, honek abiatuko ditu izapideak eta honek erabakiko du laguntza edo
prestazioak ematea, antolamendu juridikoaren arabera hala behar badu. Erabakia euskal
administrazioaren beste organo batek hartu behar badu, berriz, hari bidaliko dio eskaria, balizko
onuradunaren egoeraren analisi batekin batera. Eskaera bideratu eta ebatzi behar duen organoan
aurkeztuz gero, tramitazioa honek hasiko du, ondoren horren berri Zuzendaritzari emateko, egoera
aztertze aldera.
Kudeaketa informatizatua
Egoera berria praktikan kudeatzeko, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko Zuzendaritzak aplikazio
informatiko bat izango du biktimaren espedientea modu integratuan lantzeko, emandako laguntzen eta
abiatutako jardueren informazio eta dokumentazio guztia jasota. Aplikazio hau Eusko Jaurlaritzaren
eskuduntzen esparruan biktimentzat dauden prestazio, laguntza eta zerbitzuak kudeatzen dituzten sistema
informatikoekin konektatuta egongo da.
Sailarteko Batzordea
Sailarteko Batzorde bat sortzea ere aurreikusten du Dekretuak, Genero Indarkeriaren Biktimei Laguntzeko
Zuzendaritzara atxikitakoa, genero indarkeriaren biktimen alorrean programen jarraipena egiteko eta
jarduteko politikak proposatzeko EAEko Administrazio Orokorraren esparruan.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Jaurlaritzak hitzarmena izenpetuko du Zumaiako Udalarekin Etxebideren erregistroa erabiltzeko

Erabakia, Zumaiako Udalarekin lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzen duena. Lankidetza-hitzarmen
horrek Zumaiako udalaren etxebizitza sustapenak Etxebideko etxebizitza eskatzaileen erregistroa erabiliz
esleitzea du xede.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Etxebizitza Sailak eta Zumaiako Udalak izenpetuko duten
hitzarmenari, hain zuzen etxebizitzak esleitzeko Etxebideren Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroak erabili
ahal izateko Zumaiako Udalak. Horrela, etxebizitza alorreko zerbitzuak ematerakoan disfuntzioak eta
bikoizketak saihestuko dira eta etxebizitza-eskabideak erraztu.
Etxebizitza-eskaerak, haiekin batera aurkeztu behar diren dokumentuak edota eskaeretan gerora
egindako aldaketak, Zumaiako Udaletxeko bulegoetan edo Etxebiden aurkeztu, ondorio berberak izan
dituzte.
Zumaiako Udalak, ahalik eta lasterren jakinaraziko dizkio Eusko Jaurlaritzako Etxebizitza, Herri Lan eta
Garraio Sailari adjudikaziodunen zerrenda eta uko egin dutenena, Etxebideren Erregistroa eguneratuta
mantentzeko.
Zumaiako Udalak sustatutako babes ofizialeko etxebizitzen sustapenetan esleipendunen hautaketa
zozketa bidez egingo da, Etxebideren Etxebizitza Eskatzaileen Erregistroan dauden datuen arabera, eta
Etxebizitzako sailburuak 2008ko apirilaren 16an Babes Ofizialeko Etxebizitzak esleitzeko prozedurei buruz
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emandako Aginduak ezarritakoari edo hori garatu edo ordezten duen araudiari jarraituta.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

2,5 milioi enpresen lehiakortasunari laguntzeko klusterren bitartez

Ebazpena, Euskal Autonomia Erkidegoko lehentasunezko klusterretako enpresa-taldeentzako laguntzak
emateko deialdi publikoa egiten duena (2011ko ekitaldia).

Jaurlaritzaren Kontseiluak lehentasunezko euskal klusterrei zuzendutako laguntzen deialdi bat onartu du
gaur, 2.550.000 euroko zenbatekoarekin, eta 2011. urterako indarraldiarekin. Programaren helburua
euskal enpresen lehiakortasuna handitzea da, enpresen arteko lankidetzaren bitartez.
Gaur egun 11 elkarte daude Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren
aldetik lehentasunezko kluster kalifikazioa lortu dutenak, hainbat sektorerekin erlazionatuta: AFM (Makina
Erreminta), Energiaren Klusterra, Hegan (aeronautikoa), Acicae (automozioa), Euskal Herriko Itsas Foroa,
Aclima (ingurumena), Euskadiko Paperaren Klusterra, Eiken (ikus-entzunezkoa), Acede (etxetresna
elektrikoak), Gaia (IKTak) eta Uniport (Bilboko Portua).

2011n eta 2012an Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako euskal sareari 15 milioi euro emango
zaizkio, 80 proiektutarako gutxi gorabehera

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena emateko, 2011ko ekitaldian, Teknologia,
Zientzia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen barnean dauden Saiotek Programako agente
zientifiko-teknologikoentzako ikerketa orokorrerako laguntzak finantzatzeko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak 15 milioi euroko gastua onartu du gaur Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta
Turismo Sailak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen barnean hartutako agente
zientifiko-teknologikoei eman beharreko laguntzen deialdirako, Saiotek programaren esparruan egin
beharreko funtsezko ikerketarako.
Saiotek programak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen barnean hartutako agente
zientifiko-teknologikoak ditu jomugan, eta funtsezko ikerketari lotzen zaio. 2011rako 6 milioi euroko
aurrekontua aurreikusi da, eta datorren urterako beste 9 milioi, hurrenez hurren. Enpresa interesdunek
maiatzaren 31ra arteko epea dute laguntza eskatzeko.
Berrikuntza eta Teknologia Sailburuordetzak koordinatzen du programa, eta honako jarduera hauek biltzen
ditu:
- Espezializazio-proiektuak, jakintza sakontzera bideraturikoak Euskadiko zientzia, teknologia eta
berrikuntzarako politikaren ardatzekin lerrokaturiko alor zientifiko-teknologikoetan.
- Nazioartekotze-proiektuak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteek bultzaturiko
nazioarteko lankidetzarako proiektu eta akordioak egitera bideraturikoak.
- Inkubazio-proiektu zientifiko-teknologikoak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko
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agenteek lankidetzan eginikoak.
- Sare zientifiko-teknologikoen proiektuak, tematikoak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal
Sareko bi agentek edo gehiagok konpartituriko ikerketa bat egituratzen dutenak (euskal unibertsitateak,
I+G enpresarialeko unitateak, eta abar).
- Interes bereziko ekintzak, hala nola nazioarteko mugigarritasuna, azpiegiturak sortzea eta ekipamendu
zientifiko aurreratua eskuratzea, eta txostenak, azterketak eta abar zabaltzea eta lantzea.
2010ean, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteek aurkezturiko 70 eskaerak
onartu ziren. Iazko deialdirako 14 milioi euro esleitu ziren hasiera batean, 75 proiekturi laguntzeko
asmoarekin. Azkenean baliabide ekonomikoak 2,5 milioi euroan igo ziren, eta horrek bide eman zuen
zentro eskatzaile guztien jarduera neurri handiagoan bultzatzeko. Hala, 70 zentroen 2010-2011ko
jardun-planek laguntza jaso zuten.
2011ko deialdirako, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko agenteen finantza-premiak
aztertu dira, eta 15 milioi beharko direla aurreikusi da (6 milioi 2011n eta 9 milioi 2012an, hurrenez hurren).
Aurreikusita dago aurrekontu horrekin, guztira, agente zientifiko-teknologikoek bultzaturiko 80 proiekturi
lagunduko zaiela.

Prointer programako nazioartekotzeko laguntzetarako deialdia egin da 8 milioi euroko
dotazioarekin

Erabakia, Prointer Programa, enpresak kanpoan sustatzeko eta ezartzeko ekintzetarako
laguntza-programa 2011ko ekitaldian finantzatzeko, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena
ematekoa

Gobernu-Kontseiluak euskal enpresak nazioartekotzeko laguntzetarako deialdia egin berri du gaur Prointer
programaren bitartez, 8 milioi euroko dotazioa duena.
Prointer Programak Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako enpresen kanpo-lehiakortasuna hobetzen
laguntzen du, nazioarteko jarduerak abiarazi, bermatu eta kanpo-ezarpenak sustatzen dituen aldetik.
Honako hauek lagunduko dira bereziki: baterako sustapen-jardunak, nazioartekotze-planak abiaraztea,
Euskaditik kanpoko sustapena eta atzerrian merkataritza-ezarpenak eta zerbitzu- eta ekoizpen-enpresak
sortzea.
Onuradunak honakook izan daitezke: Euskadin kokatutako ETEak, esportazio-partzuergoak,
sustapen-taldeak, euskal zentro teknologiko eta sektorialak eta, atzerriko ezarpenen kasurako, Euskadin
kokatutako edozein enpresa. Eskabideak aurkezteko epea maiatzaren 20an amaituko da.
2010eko ekitaldian Prointer programak 549 enpresa lagungu zituen, 596 proiektu guztira. Horrek guztiak
11 milioi euroko laguntza ekarri zuen. Hasierako aurrekontua 7.343.000 eurokoa izan bazen ere, geroago
3,7 milioi gehiago jarri ziren beste programa batzuen soberakinen eta ekitaldi horretan zehar jarritako
fondo bereziaren kontura.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektorean teknologia arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzara
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milioi bat euro bideratzea onartu da

Agindua; agindu honen bidez, nekazaritza, arrantza eta elikadura sektoreetan ikerketa, garapena eta
berrikuntza sustatzeko laguntzen deialdia egiten da, 2011ko ekitaldirako, uztailaren 27ko 218/2010
Dekretuaren babesean.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektoreetan teknologiaren
arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzari laguntzeko diru-laguntzetara 1,05 milioi euro bideratzea onartu
du.
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
sailburuaren proposamena baimendu du: 1,05 milioi euro bideratzea "itzuli beharrik ez diren nekazaritza,
arrantza eta elikagaien sektoreetan ikerketa, garapen eta berrikuntza jarduerak sustatu eta suspertzeko
laguntzen esparrua finkatzea".
Programa horretara bideratutako milioi bat eurotik 750.000 euro 2011rako ordainketa-kredituak dira, eta
gainerako 300.000 euroak 2012 urtera arteko konpromiso-kredituak.

Gobernuak 6,7 milioiko diru-laguntza emango du garapen jasangarria sustatuko duten ekintzak
burutzeko

Agindua, garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak gauzatzen dituzten udalei, mankomuni¬tateei,
beste toki-entitate batzuei, toki-erakunde autonomoei eta tokiko merkataritza-sozietateei diru-laguntzak
ematea arautzen duena.

Gobernu Kontseiluak 6.700.000 euroko kopurua ematea onetsi du gaur egindako bileran, udalek,
mankomunitateek, bestelako tokiko erakundeek, erakunde autonomoek eta tokiko izaera duten
merkataritza-sozietateek garapen jasangarria bultzatuko duten ekintzak gauza ditzaten.
Modu horretan, Gobernu Kontseiluak Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta
Arrantza sailburuaren Agindua baimendu du. Agindu horren bidez, lurzoru kutsatuei, atmosferari,
biodibertsitateari edo Eskola Agenda 21ari lotutako ekintzak burutzea xede duten diru-laguntzen deialdia
egiten da.
Zehazki, gehienez 2.250.00 euro bideratuko dira lurzoru berreskuratze lanak sustatzeko, alegia, ikerkuntza
lanak burutzeko (1,1 milioi) eta lurzorua berreskuratzeko (1,1 milioi). Halaber, gehienez 2.274.000 euro
bideratuko dira airearen kalitatea hobetzea nola negutegi-efektuaren gas-emisioak murriztea sustatuko
duten ekintzak burutzeko.
Era berean, Euskadiren biodibertsitate biologikoa mantendu edo hobetzea bultzatzen duten ekintzak
sustatzeko 1.910.000 euro bideratuko dira, eta beste 300.000 euro Tokiko Agenda 21 eta Eskola Agenda
21aren arteko koordinazioa bultzatuko duten ekimenak burutzeko.

Lehen sektorean eta elikagaien sektorean teknologia arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzara 8
milioi bideratzea onartu da
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Agindua, azaroaren 23ko 230/2004 Dekretuan aurreikusitako 2011ko ekitaldiko laguntzetarako eskabideen
aurkezpen-hasiera argitara ematekoa. Dekretu horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza,
arrantza eta elikadura sektoreetan Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza Teknologikoa sustatu zen (Ikerketa
programa).

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaurko bileran, nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektoreetan teknologiaren
arloko ikerketa, garapen eta berrikuntzari laguntzeko diru-laguntzetara zortzi milioi euro bideratzea onartu
du.
Jaurlaritzaren Kontseiluak, horrela, Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza
sailburuaren proposamena baimendu du: Ikerketa Programara zortzi milioi bideratzea. Helburua "itzul
daitezkeen aurrerakinak emanez nekazaritza, arrantza eta elikagaien sektoreetan ikerketa, garapen eta
berrikuntza jarduerak sustatu eta suspertzeko laguntzen esparrua finkatzea" da.
Programa horretara bideratutako zortzi milioi eurotik 800.000 euro 2011rako ordainketa-kredituak dira, eta
gainerakoak 2018. urtera arteko konpromiso-kredituak.
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