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224.700 euro, haur eta gazteen irakurketa bultzatzeko
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LEHENDAKARITZA

Jaurlaritzak Berdintasunerako Legea aldatu du defentsa erakundea Emakunderen egituraren
barruan osoki txertatzeko

Lege, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa.

# Helburua honen kudeaketa eta eraginkortasuna hobetzea da, izan ere zerbitzua mantentzen da
baina honen gastu ekonomikoa jaitsiz

Gobernu Kontseiluak Emakume eta Gizonen Berdintasunerako Legearen (otsailaren 18ko 4/2005)
aldaketa onartu du gaur Berdintasunerako Defentsa Erakundea Emakunderen egituraren barruan osoki
txertatzeko. Legea onartu zenean, bere IV tituluan jasotzen zuen Berdintasunerako Defentsa Erakundea
arlo pribatuan eman zitezkeen sexuaren araberako diskriminazioen aurrean hiritarren defentsarako
erakunde bezala sortzen zela. Orduan, Defentsa Erakundeak bere funtzioak betetzeko
Administrazioarekiko erabateko autonomiaz jardun zezala xedatu zen.

Hala ere, Emakunderi atxiki zitzaion, eta Administrazioaren egitura hierarkikoan txertatu ez arren,
aurrekontu-mendetasuna eta bitartekotza ezarri zen Administrazioarekiko, Emakunderen bitartez.

Legearen aldaketa honen bitartez, Defentsa Erakundea Emakunderen egituraren barruan beste zerbitzu
bat bezala osoki txertatu da. Emakunde Defentsa Erakundearen artean eskumen-gatazkak gertatzea eta
egitekoak gainjartzea saihestu nahi da aldaketa honekin. Horretarako, zuzendaritza bakarra ezarriko da,
aipatu erakunde autonomoaren zuzendariaren esku, hain zuzen ere.

Aldaketa honekin zerbitzuaren kudeaketa hobetzen da, eta bere funtzioak eta zerbitzua optimizatu egiten
dira. Eraginkortasunean ere hobetzen da, izan ere, zerbitzua mantentzen da baina honen gastu
ekonomikoa modu nabarmenean jaitsiz.

Onartu dira Garapen Lankidetzarako diru-laguntzak: 8 miloi euro baino gehiago, guztira

Erabakia, Garapena Sustatzeko Lankidetza Fondoaren konturako programei laguntzak emateko 5.000.000
eurotik gorako gastua baimentzeko dena.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman die gaur Garapenerako Lankidetza Funtsean aurreikusitako
diru-laguntzei; 8.200.000 euro, guztira.

Diru-laguntza horiekin Eusko Jaurlaritzak lankidetza estrukturalaren aldeko apustua berretsi nahi du,
aldaketa prozesu integralak eta epe luzekoak babestuz, erakundeak, araua eta balioak eraldatzeko maila
guztietan: toki, estatu zein nazioarte mailan. Beraz, epe laburreko ekintzak eta oinarrizko premiak
asetzeko baino ez direnak babestea gainditu nahi da, ekintza horiek ez baitute premia horiek sortzen

3/ 12

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

tef. 945 018 095 - Fax 945 018 081 - e-mail prensa@ej-gv.es



dituzten zergatietan eragiten. Garapenak, beraz, aldaketa estrukturalak behar ditu eta lankidetzak horretan
lagundu behar du.

Horrela, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak kudeatuko ditu diru-laguntzok eta euskal entitateei
eta herrialde hartzaileetakoei emango zaizkie beti ere, estrategia, gizarte, finantza eta kudeaketa
ahalmena egiaztatu badute finantza irismen handiko proiektuak eta epe luzeko eragina dutenak abian jar
ditzaten, horien bitartez programaren bizi-ziklo osoa betetzeko: identifikazioa, burutzea, jarraipena eta
ebaluazioa.

Programa bakoitzeko eskatutako diru-laguntza ezingo da 1.200.000 euro baino gehiagokoa izan, ezta
600.000 baino gutxiagoa ere.

Diru-laguntza horiek urte anitzeko banaketa izango dute 2013 arte eta horietara biltzeko eskabideak
Lankidetzaren Euskal Agentzian aurkeztu beharko dira hilabeteko epean, diru-laguntzak EHAAn
argitaratzen diren egunaren biharamunean kontatzen hasita.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Elikagaien Industriako prozesuak eta kalitateko goi teknikaria

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du Elikagaien Industriako Prozesuak eta kalitateko goi teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten
duen dekretua.

Dekretu horren bidez Elikagaien Industriako Prozesuak eta kalitateko goi teknikariaren tituluari, Elikagaien
Industriak 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.

103.171 euro Ikasle Egoitzetarako
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Agindua, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketako sailburuarena. Honen bidez onesten dira Euskal
Autonomia Erkidegoko ikastetxe nagusiei laguntzak emateko arauak eta 2010eko ekitaldian eskabideak
aurkezteko deialdia.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko
bilkuran onartu duen Aginduak Euskal Autonomia Erkidegoko Ikasle-egoitzentzako laguntzen deialdia egin
eta arau erregulatzaileak onartu ditu.

103.171 euroko diru kopurua duten laguntza hauen helburua Ikasle-egoitzetan 2011. urtean ondorengo
jardueretarako sortutako gastuak finantzatzen laguntzea da: Kultur eta zientzia jarduerak, egoitzarako
bekak ematea eta inbentarioko ondasunak erostea.

Ibilgailu automobilen elektromekanikako teknikaria

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
onartu du Ibilgailu Automobilen elektromekanikako teknikariaren tituluaren curriculuma zehazten duen
dekretua.

Dekretu horren bidez Ibilgailu Automobilen elektromekanikako teknikariaren tituluari, Ehungintza, Garraioa
eta Ibilgailuen Mantenimendua lanbide-arloan, dagozkion erdi 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.

EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

Gobernu-Kontseiluaren Akordioa, baimena ematen duena Estatistika Alorreko
Lankidetza-Hitzarmena sinatzeko Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren, Itsasoko Gizarte
Institutuaren eta Euskal Estatistika Institutuaren artean
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Erabakia, Euskal Estatistika Erakundeak, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrak eta Itsasoko
Gizarte Institutuak estatistikaren arloan lankidetza-hitzarmen bat izenpetzeko baimena ematen duena.

Gobernu Kontseiluak baimena eman du lankidetza-akordioa sinatzeko Gizarte Segurantzako Institutu
Nazionalaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren eta EUSTAT Euskal Estatistika Institutuaren artean.

Lankidetza-hitzarmenak ezarritakoaren arabera, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak (GSIN) bere
datu-baseetan dagoen informazioa lagako du, 2010-2012 Euskal Estatistika Planaren urriaren 21eko
4/2010 Legean azaltzen diren estatistikak egin ditzan EUSTATek.

Akordio honek lankidetza-eremu egonkorra ezarri du, GSINren titulartasuneko Gizarte Prestazio Publikoen
Erregistroan azaltzen diren Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalak eta Itsasoko Gizarte Institutuak
kudeatutako pentsioen informazioari dagokionez EUSTATek estatistika-helburuekin egindako
aprobetxamenduak izan behar dituen eduki, baldintza eta prozeduren inguruan.

JUSTIZIA ETA HERRI ADMINISTRAZIO SAILA

Konekta Zaitez 2011 Proiektuaren bidez 410.000 euro banatuko dira banda zabaleko internet
eskuratzeko

Herri Administrazioko sailburuordearen ebazpen baten bidez, 410.000 euroko laguntza-programa bat
onartu da, banda zabaleko Internet eskuratu ahal izateko.

Erabiltzaileek Internet zerbitzurako benetako sarbidea izateko beharrezko ekipoen kostua diruz laguntzea
ahalbidetzen du Konekta Zaitez@Banda Zabala proiektuak eta, zenbait kasutan, toki-mailako estaldura
duen banda zabala hedatzeko proiektu espezifikoak ezartzeko kostuak diruz laguntzeko balioko du.

Programa honen bidez, Internet eraman nahi da iristeko zailak diren Euskadiko inguruetara eta
landa-inguruneetara. Aurtengo urtetik aurrera, orain arte lortutako estaldura areagotzeko eta konexioaren
abiadura handitzeko inbertsioak egingo dira.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Enpresa traktoreentzako txoke-abalak 200 milioi gehiagoz berritu dira, Europako Batzordeak
oniritzia eman ondoren

Dekretua, enpresak finantzatzeko abal publikoak emateko ohiz besteko programa garatzeko dena.
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# 2009ko bigarren seihilekotik 14.000 enplegu finkatu dira, gutxi gorabehera, 21.500 langile inguru
dituzten 2.400 enpresa pasatxori eraginez.

Jaurlaritzaren Kontseiluak dekretu bat onartu du gaur, industria-sareari eta enpleguari eusteari dagokionez
beren sektorean, eskualdean edota beren inguruneko ekonomian edo gizartean garrantzi berezia duten
enpresa-proiektuei txoke-abalak ematea arautzeko.

Dekretua onartu baino lehen, Eusko Jaurlaritzak Europako Batzordeari kontsulta egin behar izan dio
horren inguruan, eta, zorionez, erkidegoko agintarien oniritzia jaso du.

Laguntza-ildo hori ez da berria. 2009ko bigarren seihilekotik aplikatzen da, hain zuzen ere Eusko
Jaurlaritzak Euskadiko enpresentzako finantziazioa indartzearen alde egin zuenez geroztik. Harrezkero,
200 milioi euro eman ditu abaletan, gutxi gorabehera, aldundien laguntzarekin.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaur egindako bileran, abalen ildoa berritzeko erabakia hartu du, 2011ko
ekitaldirako 200 milioi euroko muga ezarriz. Eusko Jaurlaritzak eta hiru foru-aldundiek txoke abalen
jarraipena egiteko osatutako batzordeak aho batez egindako proposamenaren ondorioz etorri da erabaki
hori.

Laguntza horiek ahalik eta azkarren emango dira, eskaera egiten denetik abala jaso arte ahalik eta
denbora gutxien igarotzeko moduan, espedientea osatuta dagoen unearen arabera.

Beren ezaugarriak direla medio aurrera eramateko finantziazio handia eskatzen duten
inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak izango dira finantzatzeko modukoak, betiere honako
hauekin zerikusia badute:

- Inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak, betiere horiek gauzatzeko enpresa-arloko itunak edo
ekimenak elkarrekin osatzen badira, eta horrekin merkatu berriak irekitzen badira eta Euskadiko
enpresa-sarea nazioartean birkokatzen bada.

- Berregituratzeko neurriak aplikatu dituzten enpresek lortutako inbertsio-proiektuak, eskaerak edo
kontratuak, baldin eta proiektuak, eskaerak edo kontratuak enpresa horietarako enplegua hobetzeko,
finkatzeko eta garatzeko plana badakar.

- Euskadiko enpresa-sarean ehuneko garrantzitsuetan zuzeneko trakzio-eragina duten
inbertsio-proiektuak, eskaerak edo kontratuak.

- Inplikatutako hornitzaile-katearekin ordaintzeko arrazoizko akordioak biltzen dituzten inbertsio-proiektuak,
eskaerak edo kontratuak, betiere akordio horiekin saihesten bada ordainketen praktika txarrak eta horrek
eragiten duen finantza-estutasuna eramatea haiengana.

Aurten 200 milioi gehiago

Abalaren zenbatekoa inbertsio-proiektuarekin, eskaerarekin edo kontratuarekin lotutako
finantza-eragiketaren nominalaren % 30 izango da orokorrean. Abala abalatutako zenbateko nominalera
luzatuko da gehienez eta zenbateko horren interesen 6 hilabetera gehienez. Oro har, abalak 24 hilabeteko
epea izango du.
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Eusko Jaurlaritzak beharrezkotzat jo du enpresen zirkulatzaile-premiaren finantziazioan laguntzea,
Euskadin ekonomia eta enplegua bultzatzeko, eta abalak ildo horren barnean kokatzen dira.

Programa finkatu egin da, enpresei finantziazio-arazoak konpontzen laguntzeko tresna eraginkorrenetako
bat dela egiaztatu den neurrian. Orain artean, balantzea izugarri positiboa izan da, 200 milioiko abalak
eman direlako, gutxi gorabehera.

Horrek baliabide-bolumen handia mobilizatzeko aukera eman du, 1.000 milioi eurotik gorako proiektu edo
eskaerak egikaritzea ahalbidetu duena. Horren ondorioz, 14.000 enplegu finkatu dira, gutxi gorabehera,
21.500 langile inguru dituzten 2.400 enpresa pasatxori eraginez.

4.000.000 € baino gehiago Merkataritzako Renove Planerako

Eusko Jaurlaritzak eutsi egin nahi dio Euskadiko saltokiak modernizatzeko abian jarritako ekimenari, eta
horren adierazgarri dugu Jaurlaritzaren Kontseiluak 4.153.693,96 euroko diru-laguntzak ematea onartu
duela Euskadiko saltokiak modernizatzeko plana aurrera eramateko.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak iaz jarri zuen abian renove plana, eta, horri jarraiki,
saltokiei itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak ematen zaizkie; zehazkiago, % 15eko diru-laguntzak
altzarietan, obra zibilean, askotariko ekipamenduetan, errotuluetan eta abarrean egindako
inbertsioetarako, eta % 20ko diru-laguntzak ekipo informatikoetan, aplikazioetan edo osagarrietan
egindako inbertsioetarako, hurrenez hurren. Laguntza handiagoa ere izan daiteke enpresak elkarteren
bateko kide baldin badira edo kalitate-ziurtagiriren bat lortu baldin badute.

Merkataritza-jarduera duten ETEak izango dira laguntzen hartzaileak, eta merkataritza-jardueratzat
hartuko da xede horretarako eskuratutako salgaiak edo produktuak, bere horretan, funtsezko eraldaketarik
gabe, merkatuaren esku jartzea, baita ekoizleek, artisauek edo industrialek, eurek zuzenean,
kontsumorako ondasunak saltzea ere, baldin eta ondasun horiek ekoizteko, merkaturatzeko edo
hirugarrenei zerbitzuak eskaintzeko prozesuetan sartuko ez diren ondasunak badira.

Diru-laguntza jasotzeko aukera izateko, inbertsioek 600 eurotik gorakoak izan behar dute ekipamendu
informatikoei dagokienez, eta 2.000,00 eurotik gorakoak gainerako kasuetan.

Laguntzak aurkezteko, 2011ko ekainaren 30etik irailaren 16ra bitarteko epea izango da.

Plan hori joan den urtean jarri zen abian; izan ere, 2015erako Merkataritzaren Egokitze Plana onartzean,
Euskadiko saltokiak, batez beste, zazpi urtean behin eraberritzen direla egiaztatu zen. Eta epe hori
luzeegia da. Horregatik, batez besteko epe hori murrizteko eraberritze-prozesuei ekiteko laguntzak
emateari lehentasuna eman dio Eusko Jaurlaritzak. Joan den urtean 1.800 saltokik jaso zituzten
diru-laguntzak, eta, horren eraginez, 40.000.000 # inbertitu ziren, inbertsioen ia % 90 merkataritza-lokala
berritzeko erabili zelarik.
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450.000 € bekatan Euskal Merkataritzarako dinamizatzaileak prestatzeko

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak gaur aurkeztu dio Jaurlaritzaren Kontseiluari onar
dezan euskal merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko beketarako 450.000 # gaineratzen
dituen agindua eta ebazpena.

30 lagun izan ahalko dira programa horren onuradun. Euskal Autonomia Erkidegoan urtebeteko baino
gehiagoko administrazio-egoitza duten goi-mailako unibertsitateko tituludunei zuzenduta daude bekak,
betiere gehienez 32 urteko adina badute.

Iaz ezarritako gehikuntzari eutsi dio Eusko Jaurlaritzak, beken kopuruari gagozkiola. 2010ean, Sailak
erabaki zuen % 20 gehitzea bekadunen kopurua, merkataritzaren dinamizazio-bulegoak indartu eta
zabaltzeko.

Ekainaren 30etik abuztuaren 12ra bitarte aurkeztu ahalko dira eskaerak. Merkataritzako zuzendariak 6
hilabeteko epean ebatziko du, Agindua argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita.

Euskadiko merkataritza-banaketaren sektorean profesionalizazioaren hobekuntza bultzatzeko
beharrezkoak diren baldintzak sortzeko Jaurlaritzaren helburuaren barruan biltzen dira beka horiek.
Horretarako, enpresa-kudeaketan behar bezala kualifikaturiko eta sektorearen egiturari eta bilakaerari
buruzko jakintzak dituzten profesionalak behar dira.

Programaren barruan, Euskal Herriko Unibertsitateak (EHU) prestakuntza-ikastaro espezializatu bat
emango die bekadunei. Ikuspegi praktikoa duten irakasgaiak sartzen dira ikasgai-zerrendan:
Merkataritza-banaketaren sektorea: kontestualizazioa, Merkataritza hirigunean, Euskadiko
merkataritza-banaketaren sektorerako laguntza teknikoa, Merkataritza-enpresaren kudeaketa:
zuzendaritza estrategikoa, marketina, pertsonak merkataritzan eta finantza-kudeaketa, Esparru juridikoa:
merkataritza-antolamendua eta merkataritza-jardueraren garapena eraginpean hartzen duen legeria,
Merkataritzako joera berriak: teknologia, bikaintasuna eta berrikuntza, ingurumen-erantzukizuna. Ikastaroa
irailetik azarora bitarte emango da.

KULTURA SAILA

Jaurlaritzak milioi bat euro erabiliko ditu #Sormen Lantegiak# Programaren barruko proposamenak
garatzeko

Jaurlaritzaren Kontseiluak Sormen Lantegiak programaren barruan 2011. urtean diru-laguntzak emateko
araubidea ezartzen duen Kulturako sailburuaren Agindua onartu du. Pertsona eta enpresa
sortzaileentzako laguntza-lerro berri honetarako, guztira, milioi bat euro erabiliko dira.
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Kultura Sailaren iritziz, egokia da lerro espezifiko bat abian jartzea bai artearen ikuspegi hutsetik bai
ekoizpenaren kudeaketaren ikuspegitik berrikuntza sustatzeko, talentu eta praktika sortzaile berriak ager
daitezen, horrela kultura-edukiak sortzeko egiturak berritu ahal izateko, bereizgarritasun propioak dituzten
eraketa artistiko berriak sortu ahal izateko eta, oro har, gerora gure erkidegoko arte-sarea aberastu eta
sendotu dadin.

Hori dela eta, agindu berri hau jarri da abian, 2011. urtean Sormen Lantegiak programaren barruan
gauzatuko diren eta artea berritzeko aukera onenak sustatzeari begira arte eta gizarte eremuen arteko
elkarguneak bultzatzen dituzten proiektu diziplinartekoetara zuzenduta. Eramu horiek, zehazki, multzo
hauetan banatzen dira:

a) 1. multzoa. Honako eremu hauek hartzen dituen nahitaezko multzo nagusia: ikusizko arteak, zinema eta
ikus-entzunezkoak, dantza, literatura, musika, antzerkia; eta loturiko beste batzuk, hala nola, zirkua, magia
eta bertsolaritza.

b) 2. multzoa. Kultur ekonomiaren beste eremu batzuk hartzen dituen multzoa: eskulangintza, diseinu
grafikoa edo industriala, gastronomia, moda, kultur ondarea, denbora-pasarako eta komunikaziorako
software elkarreragileak, robotika eta antzekoak.

c) 3. multzoa. Zientziaren eta gizartearen alorrean mamitzen diren arloak hartzen dituen multzoa;
zehazkiago:

- Zientzia aplikatuak: enpresen administrazioa, nekazaritza, arkitektura eta ingeniaritzak, bioteknologia,
komunikazio zientziak, osasun zientziak, ekonomia, industria, ingurumena, metalurgia, garraioa eta
antzeko beste zientzia aplikatu batzuk.

- Gizarte zientziak: demografia, ekologia, pedagogia, hirigintza eta antzeko beste gizarte zientzia batzuk.

- Gizarte-lana: mendetasuna, ahalmen urritasunak, gizarte-bazterketa, tratu txarrak (emakumeak,
adingabeak, zaharrak...), presoak, adindunak, indarkeriaren biktimak, genero-berdintasuna eta antzeko
beste gizarte-alor batzuk.

Modalitate bakoitzean baztertu egingo dira ondoren aipatzen diren multzoen arteko elkargunerik ez duten
proposamenak; alegia, onargarriak izateko, proiektuek 1. multzoko arte-diziplinetako batean argiro sartuta
egon behar dute eta, era berean, elkargune garbi bat izan behar dute gainerako multzoetako batekin,
gutxienez.

Modalitateak eta diru-baliabideak

Diru-laguntza hauetarako bideratutako diru-kopurua, guztira, milioi bat euro izango da, eta honela
banatuko da modalitateen artean:

- SORGUNE MODALITATEA

Modalitate hau bideratuta dago programa espezifikoak antolatuz eta horretarako behar diren zuzkidura,
azpiegitura eta egiturak erabiliz, bai banakako pertsonei bai kolektibo sortzaileei hainbat prozesuri
(ekoizpena, prestakuntza edo kulturaren edo artearen alorreko eskuhartzea) ekiteko espazioak,
baliabideak eta lankidetzarako laguntza eskaintzen dizkieten zentroek aurkezten dituzten
jarduera-proiektuetara, betiere orientabidetzat hartuta adierazpen artistikoen berrikuntza, talentuak
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antzematea eta bultzatzea, eta kudeaketa parte hartzailea.

501.000 euro. Proiektu bakoitzari emandako diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa 120.000 eurokoa
izango da.

- IKERTU MODALITATEA

Modalitate hau bideratua dago proiektuen eta prototipoen aldez aurreko diseinua helburu duten
proposamenetara, non eta ideia, hipotesi edo hasierako kontzeptu batetik abiatuta beraren bidezkotasuna,
interesa, originaltasuna edo egokitasuna ikertu nahi diren, bai eta beraren bideragarritasuna ere, produktu
edo prozesu artistiko jakin bat, gerora gara daitekeena, bilakatzeko.

Modalitate honetako diru-laguntzetarako, 100.000 euro erabiliko dira, 5.000 euroko hogei laguntzatan
banatuta.

Modalitate honetako eskatzaile bakoitzak proiektu bat baino gehiago aurkez dezake, baina onuradun
bakoitzari proiektu bakarragatik baino ez zaio diru-laguntza emango.

- ARRAGOA MODALITATEA

Modalitate hau bideratua dago ikerketarekin, berrikuntzarekin eta garaikidetasun artistikoarekin loturiko
kultur proiektuetara, -seriean produzitzeko modukoak izan edo ez, baina betiere tankeraren eta edukiaren
egituragatik horrelakotzat ezagutzeko modukoak-, publikoaren artean banatuak, erakutsiak eta
kontsumituak edo partaidetuak izateko helburua dutenak.

299.000 euro. Proiektu bakoitzari emandako diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa hirurogei mila euro
izango da, eta inoiz ere ezingo da gainditu eskabidearen helburu den jardueraren kostuaren %65.

- AGERTU MODALITATEA

Modalitate hau bideratua dago proiektu edo produktu sortzaileak jendaurrean erakutsiak edo aurkeztuak
izateko, bai zentro edo aretoetan, bai programazio, jaialdi eta azoketan, erakusketa, foro, merkatuetan eta,
oro har, proiektu eta produktu sortzaile horiek balioztatuko dituen edozein ekitalditan.

Proiektuak eta produktuak erakutsiak eta aurkeztuak izatera bideratutako diru-laguntzen diru-kopurua
100.000 euro izango da.

Edozein modutan, laguntzak ez du inoiz gainfinantzaketarik ekarriko eta ez ditu, halaber, honako kopuruak
gaindituko: 2.000 euro proiektuak aurkezteko, eta 6.000 euro produktuak erakusteko.

224.700 euro, haur eta gazteen irakurketa bultzatzeko

Kulturako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak ontzat jo du Euskadiko Irakurketa
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Publikoaren Sareko liburutegietako titularrak diren Euskal Autonomia Erkidegoko udalei, baita udal
liburutegiak kudeatzeko eskudun diren erakundeei ere, beren liburutegietako liburu-funtsak berritu edo/eta
handitzeko 2011ko. urterako diru-laguntzak emateko modua arautzen duen Agindua. Horretarako, 224.700
euro erabiliko dira.

Sinistuta gaude liburuzaletasuna eta liburutegiak erabiltzeko ohitura errazago bereganatzen dela
haurtzaroan eta gaztaroan. Horregatik, Kultura Sailak lehentasuna eman nahi dio polulazioaren sektore
horrek dituen beharrak asetzeari, eta bide horretan, 2011n ere eutsi egingo dio haur eta gazteen artean
irakurzaletasuna eta udal liburutegien erabilera sustatzeko laguntzetarako deialdiari.

Agindu honen bidez araututako diru-laguntzetarako, guztira, 224.700 euro erabiliko ditugu, eta laguntzen
hartzaileak Euskadiko Irakurketa Publikoaren Sareko liburutegien titularrak diren Euskadiko Autonomia
Erkidegoko udalak izango dira. Onuradunak izan daitezke, halaber, Euskal Autonomia Erkidegoko udal
liburutegi publikoak kudeatzeko eskudun diren toki-erakundeak.

Hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen jarduerak: 2011ko ekitaldian haur eta gazteen artean irakurtzeko
zaletasuna eta udal liburutegietako zerbitzuen erabilera sustatzekoak. Horien artean, azpimarratzekoak
dira: profesionalen prestakuntza espezifikoa; haur eta gazteentzako irakurketa-jarduera osagarriak
(ipuin-ordua, irakur-taldeak, e.a.); haur eta gazteentzako bibliografia-erakusketak, hitzaldiak eta abar
antolatzea; haur eta gazteentzako literatura-lehiaketak antolatzea, edo haur eta gazteak liburu eta
liburutegietara hurbiltzeko kanpainak.

Agindu honetatik kanpo geratzen dira espresuki material bibliografikoa erosteko laguntzak, salbu eta
material hori beharrezkoa bada agindu honetan aipatzen diren helburuekin bat datozen jarduera zehatzak
gauzatzeko, eta kanpoan geldituko dira baita ere gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatzen
ez duten jarduerak.

Deialdi honetarako eskabideak aurkezteko epea hilabete batekoa izango da, agindua Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
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