
2011/06/21(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA
Onartu dira lankidetza proiektuetarako diru-laguntzak: 31.000 miloi euro inguru

Eusko Jaurlaritzak eta IdahokoEestatuak lankidetza hitzarmen bat izenpetuko dute

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitateko Goi Teknikaria

2011-12 Ikasturterako LH-ko irakasleen etengabeko Prestakuntza Plana

Lanaldi partzialeko kontratuak egiteko laguntzak

Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikaria

225 laguntza bekaren deialdia

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Jaurlaritzak argi berdea eman die alokairurako 272 etxebizitza eta
zuzkidura-bizitokiri Irunen, Hernanin, Bilbon eta Gasteizen

Hitzarmena Bilboko Udalarekin eta Bilbao Ría 2000 sozietatearekin, tranbiaren
obrak direla eta, Bilboko Montevideo hiribidea urbanizatzeko

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
Euskadiko 50 Eraikin Publikok energia-kontsumoa % 20 murriztu beharko dute
2020. Urterako

10.000.000 € Inguru Hiri-Merkataritzaren lankidetza, Dinamizazio eta
Lehiakortasuneko Zonako Estrategiak Sustatzeko

1.140.000 € bideratu dira enpresetan Teknologoak eta Ikertzaileak kontratatzeko

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
EAE-ko 2012. Urterako Lan Egutegia
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INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Nekazaritza eta Basoak Kudeatzeko Zerbitzuak jartzeko eta nekazari gazteak
instalatzeko laguntzen deialdia

KULTURA SAILA
Jaurlaritzak 443.000 euro erabiliko ditu liburutegi publikoetan teknologia berriak
ezartzeko eta garatzeko

Jaurlaritzak 490.000 euro erabiliko ditu kultur jardueretarako

510.000 euro, Nazioarteko Kirol-Lehiaketa Ofizialetan parte hartzeko
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LEHENDAKARITZA

Onartu dira lankidetza proiektuetarako diru-laguntzak: 31.000 miloi euro inguru

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa Garapen Lankidetzako eta
Laguntzako 2011ko ekitaldiko Fondoaren kargura, proiektuei laguntzeko deialdirako.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman die gaur Garapena eta Lankidetza Sustatzeko Fondoren
(GLSF) kontura lankidetza proiektuei emango zaizkien diru-laguntzen deialdia egiteari. Guztira,
30.864.000 euro izango dira horretarako.

Proiektuak burutzeko diru-laguntza deialdi horri aurreko astean programak burutzeko onartutakoa erantsi
behar zaio: 8,2 miloi euro, eragin handiagoko eta epe luzeagoko plangintza duten jarduerak gauzatzeko.

Proiektuak burutzeko aste honetan onartutako diru-laguntzek Eusko Jaurlaritzak lankidetzaren arloan
burutzen duen jardunaren ardatz nagusia osatzen dute eta horietara bideratzen dira GLSFko diru baliabide
gehienak.

Hain zuzen, diru-laguntza horiek urte anitzeko banaketa izango dute eta euskal GGKEek jasoko dituzte
honako proiektu hauek abiaraz ditzaten :

# Garapenerako lankidetza proiektuak, oinarrizko premiak asetzeko eta tokiko garapena sustatzeko;

# Ekoizpenerako garapen proiektuak eta prestakuntzarako eta laguntza teknologikorakoak; eta

# Garapenerako hezkuntza proiektuak eta sentsibilizaziorakoak.

Diruz lagundutako proiektu bakoitzak bi urte iraungo du eta beste bi urtez luzatzeko aukera izango du; eta
ez ditu 600.000 euro baino gehiago jasoko. Diru-laguntzok udazkenean esleituko dira.

Diru-laguntza horietara bildu nahi duten erakundeek Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziara jo
beharko dute. Hilabete bat izango dute horretarako, deialdia EHAAn argitaratzen den egunetik aurrera.
Uztailaren 1ean argitaratzea aurreikusi da.

Eusko Jaurlaritzak eta IdahokoEestatuak lankidetza hitzarmen bat izenpetuko dute

Erabakia, Idahoko Estatuarekin lankidetza-hitzarmena sinatzeko baimena emateko dena, bi eskualdeen
garapen ekonomiko eta kulturala bultzatzeko lotura-zubi berriak indartzeko.

# Euskadik bulego bat izango du Boisen, eta Idahok beste bat, Bilbon

Jaurlaritzaren Kontseiluak oniritzia eman dio Euskadi eta Idahoko Estatuaren arteko lankidetza hitzarmen
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bat izenpetzeari. Hitzarmenaren helburua da ekonomia, hezkuntza eta kultura harremanak estutzea; batez
ere, bi eskualdeek historian zehar mantendu dituzten lotura estuez baliatuz. Izan ere, Idaho da euskaldun
eta euskaldunen ondorengo gehien duen bigarren estatua, eta Boise hiriburuak ordezkatzen du Ipar
Amerikako euskal gizatalderik eraginkorrena eta gizatalde hori gorantz doa.

Harremanak onak direla argi geratu zen joan zen udan lehendakariak Amerikako Estatu Batuetara egin
zuen bidaian. Bidai horretan lehendakariak Butch Otter Idahoko gobernadorearekin egoteko aukera izan
zuen. Uztailean izan zen bilera horren ondoren, beste bat izan zen Euskadin Brad Littel
gobernadoreordearekin, Brad Littelek irailean, enpresaburu ordezkaritza garrantzitsu batekin egin zuen
bisitan.

Bi bilerak etengabeko lankidetza esparrua ezartzeko aukera aztertzeko balio izan zuten. Lankidetza
esparru hori bulego bat Boisen eta beste bat Bilbon ezarriz gauzatuko da.

Horrela, Eusko Jaurlaritzak Idahoko hiriburuan bulego bat izango du eta bulego hori Nueva Yorken egoitza
duen Estatu Batuetako, Kanadako eta Mexikoko Euskadiren ordezkaritzaren menpe egongo da. Aldi
berean, Idahoko Estatuak bulego bat izango du Bilbon.

Bi bulegoak gaur onartu den hitzarmen hau izenpetu eta bi urtetan zehar arituko dira lanean, lankidetza
politiken jarraipena egingo dute, eta Euskadi eta Idahoren onurarako izango diren ekimenak martxan
jartzeko aukera berriak aztertuko dituzte.

HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

Elikagaien Industriako Prozesuak eta Kalitateko Goi Teknikaria

Dekretua, Elikagaien Industriako Prozesuetako eta Kalitateko Goi Teknikariaren tituluaren curriculuma
ezartzen duena.

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
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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.

2011-12 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 2011-12 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, 26.325# erabiliko dira eta laguntza horiek ordaintzeko. Kopuru hori honela banatuko da:
15.795# 2011n emango diren laguntzetarako erabiliko dira eta 10.530#, berriz, 2012 emango direnentzat.

Lanaldi partzialeko kontratuak egiteko laguntzak

Agindua. Honen bidez itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntza emateko deia egiten da, ikastetxe
horietan ordainketa eskuordetuaren menpeko langileek erretiro partziala hartuz gero, langile horiei lanaldi
partzialeko lan-kontratuak egiteko.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, Agindu bat
onartu du itunpeko ikastetxe pribatuentzako dirulaguntzetarako deia egiteko, ordainketa eskuordetua izan
eta erretiro partzialeko sistemara jotzen duten irakasleei lanaldi partzialeko kontratuak egiteko.

Deialdi hau dela eta eman daitekeen dirulaguntza kopurua ez da 3.607.053 eurokoa baino handiagoa
izango.

Ibilgailu Automobilen Elektromekanikako Teknikaria

Dekretua, Ibilgaiuen Elektromekanikoko Teknikariaren tituluaren curriculuma ezartzen duena.
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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.

225 laguntza bekaren deialdia

Agindua, zeinen bidez lankidetza-beketarako deia egiten baita 2011-2012 ikasturterako.

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuak proposatuta, gaurko egunean
agindu bat onartu du. Agindu horren bidez, laguntza bekak izeneko izaera bereziko ikasketetarako beken
deialdia egiten da, 2011/2012 ikasturterako.

Dirulaguntzen zenbatekoa guztira 697.500 eurokoa da, eta horren bidez 225 laguntza beka emango
zaizkie, hain zuzen, titulu ofizialak lortzeko ikasketetako azken urtea egiten ari diren eta unibertsitateko
ikastegietan lagundu nahi duten Euskadiko auzotartasuna duten ikasleei.

Laguntza hauen onuradunek, ikasketak egiteaz gain, egunero hiru orduz lagunduko dute Unibertsitatean
dagokien departamentuan. Ikasten ari diren alorrarekin zerikusia duten irakaskuntza edo ikerketa lanetan
arituko dira.

ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Jaurlaritzak argi berdea eman die alokairurako 272 etxebizitza eta zuzkidura-bizitokiri Irunen,
Hernanin, Bilbon eta Gasteizen
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Eusko Jaurlaritzak argi berdea eman dio alokairura bideratutako 244 zuzkidura-bizitoki eraikitzeari Irunen,
Hernanin, Bilbon eta Gasteizen. Era berean, Hernanin 28 etxebizitza sozial erosteko baimena eman du,
hauek ere alokairura bideratzeko.

Irun

Jaurlaritzaren Kontseiluak onartu egin du Lartzabal eremuan lurzoru zati baten titulartasuna Eusko
Jaurlaritzari dohainik lagatzeko Irungo Udalak hartutako akordioa. Lur-zati horretan alokairurako 40
zuzkidura-bizitoki eraikiko dira.

Hernani

Jaurlaritzak baimena eman du Hernaniko Txantxilla eremuan 28 etxebizitza sozial eta eranskinak
eskuratzeko zuzeneko kontratazio bidez. Babestutako errentamendurako izango dira eta 2,2 milioi euro
ordainduko du horretarako.

Gobernuak, halaber, 5,3 milioi euroko gastua baimendu du Hernaniko Antziolan alokairurako 53
zuzkidura-bizitoki eraikitzeko.

Bilbao

Bilbon, Larreagaburun eta Mirafloresen, 72 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko 7,4 milioi euroko gastua
baimendu du Jaurlaritzak.

Vitoria-Gasteiz

Arriagako atean 19. zenbakian, alokairurako 79 zuzkidura-bizitoki eraikitzeko 5,9 milioi euroko gastua
baimendu du Jaurlaritzak.

Hitzarmena Bilboko Udalarekin eta Bilbao Ría 2000 sozietatearekin, tranbiaren obrak direla eta,
Bilboko Montevideo hiribidea urbanizatzeko

Erabakia, Bilboko Udalak, Bilbao Ría 2000, SAk eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio
Orokorrak lankidetza-hitzarmena sinatzea baimentzen duena, Montevideo etorbideko urbanizazio lan-
baldintzak erregulatzeko, Bilboko tranbiaren Basurtu - La Casilla arteko obrak direla eta.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio, Bilboko tranbiaren Basurtu - La Casilla tarteko obrak
direla eta, Montevideo hiribidea urbanizatzeko Bilboko Udalarekin eta Bilbao Ría 2000 sozietate
publikoarekin adostutako lankidetza-hitzarmenari.

Jaurlaritza arduratuko da Montevideo hiribidea urbanizatzeko obrak kontratatu eta egiteaz, eta
tranbiarentzako Basurtu eta La Casilla arteko plataforma egiteko obrekin batera egingo ditu.
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Bilbao Ría 2000 sozietateak 900.000 euro jarriko ditu, urbanizazio-proiekturako, eta gainera, aholkularitza
teknikoa emanez lagunduko du.

Bilboko Udalak udal-zerbitzuekin lotutako kontuak koordinatzeko behar duen laguntza eskainiko dio obren
zuzendaritzari.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

Euskadiko 50 Eraikin Publikok energia-kontsumoa % 20 murriztu beharko dute 2020. Urterako

Erabakia, energia-eraginkortasuna dela-eta Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioko eraikinetan
nola jokatu zehazten duen plana onartzekoa dena.

Eusko Jaurlaritzak sektore publikoan energia-eraginkortasunaren hobekuntza bultzatuko du Jaurlaritzaren
gaurko Kontseiluak onartu duen plan batekin; plan horren bitartez, Euskadiko 50 eraikin publikok
kontsumoa % 20 murriztuko dute 2020. urterako.

Plan horrek aurrezteko eta energia-eraginkortasuneko neurriak dakartza energia-zerbitzuen kontratuen
modalitatean, enpresa espezializatuek eginak. Energia Zerbitzuetako Enpresak (EZE) gai horretan
espezialistak diren pertsona fisiko edo juridikoak dira, eta era berean nolabaiteko arrisku ekonomikoa
beren gain hartzen dute. Energia hornitzeaz, kudeatzeaz, energia kontsumitzen duten instalazioak
mantentzeaz eta energia berriztagarrien eta hondar-energien aurrezki, eraginkortasun eta
aprobetxamendurako neurriak betearazteaz arduratzen dira. Enpresa horiek beren zerbitzuengatiko
ordainketa, zatiz edo osorik, lortu den energia-aurrezkiaren arabera jasotzen dute.

Jardun honen xede izango dira euskal administrazio publikoaren jabetzakoak diren eta urtean 200.000
#-tik gorako energia-kontsumoa duten eraikinak. Plan horren barruan honako hauek dira balizko
jardun-unitateak: ospitaleak, anbulatorioak, Eusko Jaurlaritzaren eraikinak, EHUren campusa, EITB,
Arkauteko akademia, ertzaintzaren Erandioko eraikina, polizia-etxeak, institutuak, museoak, epaitegiak,
Eusko Jaurlaritzaren alokairuko etxebizitzen sustapenak eta abar.

Planaren jardunaren lehen urratsa izango da eraikin horietan energia berriztagarrien balizko aurrezkia eta
instalazioa energia-diagnostiko eta -auditorien bitartez identifikatzea, baita hori egiteko beharrezko
neurriak finkatzea ere. Hori egin ondoren, enpresa espezializatuekin kontratuak egingo dira.

Proiektua Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren ardura den arren, horren jarraipena
egiteko eta betetzeko sailen arteko batzorde bat eratuko da, eta planaren barruan sartzen diren eraikinak
edukitzeagatik inplikatuta dagoen sail bakoitzean planaren ardura izango dutenek osatuko dute.

Bigarren helburu gisa, Eusko Jaurlaritzak energia-zerbitzuen merkatua dinamizatu nahi du erkidegoan.
Sektore honetan eskaintza eta eskaria handitu nahi ditu, energiaren azken erabileraren
energia-eraginkortasun handiagoa lortzeko eta merkatu horren hazkundea eta bideragarritasuna
ziurtatzeko.
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Eusko Jaurlaritzak, proiektu berri horrekin, Europako araudiarekin eta estrategiarekin bat egin bahi du,
izan ere, 2006az geroztiko zuzentarauek adierazten baitute Administrazioak eredu izan behar duela, bere
ondarearen gaineko jardunekin, energia-aurrezpen eta -eraginkortasuneko neurriak zabalduz eta zerbitzu
horien kontratazioa bultzatuz.

10.000.000 € Inguru Hiri-Merkataritzaren lankidetza, Dinamizazio eta Lehiakortasuneko Zonako
Estrategiak Sustatzeko

Gaurko Jaurlaritzaren Kontseiluak hiri-merkataritzaren lankidetza, dinamizazio eta lehiakortasuneko
zonako estrategiak sustatzera bideratutako laguntza-programa onartu du, 9.978.570 euroko
zenbatekoarekin. Diru kopuru hori honako modu honetan banatu da: 8.778.570 # udalen jardunetarako,
hau da, 6.144.999 # 2011rako eta 2.633.571 # 2012rako, eta gainerako 1.200.000 # merkatarien elkarteen
jardunetarako bideratuko dira.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak Euskadiko udalen eta elkarteen -merkatarien
elkarteen eta elkarte mistoen- arteko lankidetza publiko/pribaturako egituren sorkuntza bultzatzea du
helburu. Beraz, udal-inguruneei hiri-ekonomiarako ingurune gisako balioa emateaz gain,
udal-estrategiarekiko esku-hartze integratu eta koherenteko foku gisa jokatuko duten zonako estrategiak
garatu nahi dira, hain zuzen ere.

Emandako kopuruak itzuli beharrik gabeko laguntzak dira, eta euskal udalerri guztiei zuzenduta daude.
Deialdi honetan biztanle-dentsitate baxuko hiriz kanpoko zonak hartu dira barnean, eta horretarako,
biztanleen arabera diruz lagundu daitezkeen gehieneko kopuruak ezartzen dituen zerrendan tarte berriak
sortu dira. Beraz, honako hauek jaso ditzakete laguntzak:

- 15.000 biztanle baino gehiagoko euskal udalerriak.

- 15.000 biztanle baino gutxiagoko udalerriak, merkataritza biziberritzeko aukera duen hirigune historikoa
dutenak.

- Beren eskualdeko ingurunean ekonomia eta merkataritza arloko erreferentziagunetzat har daitezkeen
udalerriak

- 5.000 biztanletik beherako ingurunea duten gainerako euskal udalerriak.

- Merkatari-elkarteak, elkarte mistoak eta Euskadiko merkatarien elkarteen federazioak edo
konfederazioak, merkatarien erroldan izena emanda daudenak.

2010eko ekitaldian, udalek 60 eskaera aurkeztu zituzten 131 jardun egiteko, eta azkenik 59k lortu zuten
laguntza, guztira 120 jardun egiteko. Emandako zenbatekoa 7.360.000 # izan zen. Elkarteei dagokienez,
96 eskaeretatik 93ri eman zitzaien laguntza, 1.560.000 #-ko zenbatekoarekin.
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Laguntza horiek Merkataritza Egokitzeko 2015eko Planak markatutako lan-ildoa betetzen dute, jardun-ildo
nagusi gisa ezarriz jokaleku lehiakor eta profesionalagoa sustatzea, merkataritza garatzearren. Planaren
hirugarren ardatz estrategikoak hiri-merkataritzaren dinamizazioa eta lehiakortasuna bultzatzen du,
enpresen eta administrazioen arteko lankidetza indartuta, lurraldegune globalki erakargarriak lortzeko
helburuarekin.

1.140.000 € bideratu dira enpresetan Teknologoak eta Ikertzaileak kontratatzeko

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak proposatuta,
1.140.000 #-ko laguntza-ildo bat onartu du Ikertu programarako, 2011ko eta 2012ko ekitaldietarako.
Kopuru horrekin Euskadiko enpresei diru-laguntzak emango zaizkie teknologoak eta ikertzaileak
kontratatzeko.

Ikertu programa 2009ko urrian jarri zen martxan interes estrategikoko enpresetan giza kapitala indartzeko,
enpresa-lehiakortasuna garatzeko xedez, horixe baita Eusko Jaurlaritzak iaz onartu zuen Lehiakortasun
Planaren ardatz nagusia.

Diruz lagundutako ekintzak bi motatakoak dira: giza kapital zientifiko-teknologikoa enpresetan eta
enpresa-elkarteetan gaitzeko eta espezializatzeko laguntza; eta enpresetako I+G+B bultzatzea, langile
ikertzaileak eta teknologoak kontratatuz. Azken hori bi kategoriatan banatuta dago: senior eta junior, eta
bietan kontratatutakoek I+G+B proiektuetan aktiboki inplikatuta egon beharko dute.

Egoitza soziala edo I+G+B jarduerak garatzen dituen produkzio-zentro bat EAEn duten enpresak eta
enpresa-erakundeak izango dira Ikertu programaren erakunde onuradunak, bereziki ETEak eta oinarri
teknologikoko enpresa berriak (OTEBak).

Laguntza horien helburua enpresetako giza kapitala indartzea da, prestakuntza pertsonalizatuaren eta
enpresan I+G indartzeko gazte ikertzaile eta teknologoen kontratazioaren bitartez, eta itzuli beharrik
gabeko diru-laguntzak dira, langile bakoitzeko gehieneko zenbatekoa 20.000 euro izanik. Enpresa
bakoitzak gehienez hiru eskaera aurkez ditzake modalitate honetarako.

Eskaerak aurkezteko epea 2011ko uztailaren 29an amaituko da, horretarako kontsignatutako kreditua
lehenago agortzen ez bada.

Laguntza horiek erabat bat datoz 2010-2013 Lehiakortasun Planaren helburu nagusiarekin, hau da,
Euskadi ekonomia irekia, berritzailea, teknologikoki aurreratua eta ekintzailea bihurtzea, eta gizartearen,
ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspuntutik iraunkorra. Ikertuk Euskal Autonomia Erkidegoko
enpresa-sarera talentuak erakartzea dakar, era horretan berrikuntzaren, teknologiaren, bikaintasunaren
eta lehiakortasunaren ildotik lan eginez.

10/ 14

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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



ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA

EAE-ko 2012. Urterako Lan Egutegia

DekretuA, Euskal Autonomia Erkidegoko 2011. urteko jaiegunen egutegia onartzen duena.

Gemma Zabaleta Enplegu eta Gizarte Gaietako sailburuak proposatuta, Jaurlaritzaren Kontseiluak Euskal
Autonomia Erkidegoko 2012. urteko jaiegunen egutegi ofiziala onartu du gaur.

Estatuaren legeria aplikatuz, 2012. urtean igande guztiak eta ondoren aipatzen diren egunak jaieguntzat
hartuko dira lan ondorioetarako:

Urtarrilaren 6a, Jaunaren Agerkundea.

Apirilaren 5a, Ostegun Santua.

Apirilaren 6a, Ostiral Santua.

Apirilaren 9a, Pazko Astelehena.

Maiatzaren 1a, Langileen Eguna.

Abuztuaren 15a, Ama Birjinaren Jasokundea.

Urriaren 12a, Espainiako Jai Nazionala.

Urriaren 25a, Euskadiko Eguna.

Azaroaren 1a, Domu Santu Eguna.

Abenduaren 6a, Espainiako Konstituzioaren Eguna.

Abenduaren 8a, Ama Birjina Sortzez Garbia.

Abenduaren 25a. Eguberri Eguna.

Lan ondorioetarako, 2012. urtean, tokian tokiko jaietako bi egun ere jaiegun izango dira, hau da, ordaindu
egingo dira eta ez dira berreskuratu beharko. Enplegu eta Gizarte Gaietako Saileko lurralde-ordezkariek
zehaztuko dituzte egun horiek, udaletako osoko bilkuren proposamenez. Lurralde historikoko gainerako
udalerriekin batera edo aparte hartu ahalko dira.

Egutegi hau EHAAn argitaratzen den egunetik hasi eta hilabeteko epean egin behar dute proposamena
udalek, eta beren lurralde ordezkaritzetara bidali.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA
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Nekazaritza eta Basoak Kudeatzeko Zerbitzuak jartzeko eta nekazari gazteak instalatzeko laguntzen
deialdia

Agindua, 2011. urterako, kudeaketa-, ordezkapen-eta aholkularitza-zerbitzuak ezartzeko laguntzen
deialdia egiten da, eta nekazari gazteek ustiategiak jar ditzaten, laguntza nazional osagarrirako
zuzendutako baliabideen guztizko kopurua argitaratzen da.

Jaurlaritzaren Kontseiluak onespena eman dio Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritzako eta
basogintzako ustiategien kudeaketa, ordezkapen eta aholkularitza zerbitzuak ezartzeko laguntzen
2010eko deialdiaren aginduari. Onespen horren bidez, nekazari gazteek ustiategiak jartzeko nazio
laguntza osagarriaren zenbateko osoa jendaurrean jarri zen. Laguntza lerro biek 1.367.106 euro batzen
dute.

Jaurlaritzaren Kontseiluak onespena eman dio Pilar Unzalu Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza
eta Arrantza sailburuaren eta basogintzako ustiategien kudeaketa, ordezkapen eta aholkularitza zerbitzuak
ezartzeko laguntzen deialdiaren aginduari. Zenbatekoa 318.786 euro da. Horietatik, 114.763 euro LGENF
landa garapenerako Europako funtsaren kargurakoak dira eta 204.023 euro, berriz, Euskal Autonomia
Erkidegoko aurrekontu orokorren kontura.

Dirulaguntza horien xedea Euskal Autonomia Erkidegoko nekazariek eta baso-langileek beren ustiategiak
egokitu, hobetu eta kudeatzeko erraztasuna izatea da kudeaketa zentroen bidez, eta ustiategi horien
errendimendu orokorra handitzen laguntzea.

Diruz lagunduko diren egitasmo edo ekintzen artean honako hauek daude: ustiategiak modernizatzea eta
hobekuntza teknikoa, nekazarien eta nekazaritzako langileen erretiro aurreratua; aholkularitza zerbitzuak
erabiltzea; ura kudeatzea; azpiegiturak hobetzea; mendiko guneetan edo mendikoak ez direnetan
naturaren zailtasunak konpentsatzea; edo nekazaritzako elikagaien zailtasunak konpentsatzea.

Beste alde batetik, Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontuetan, 1.048.320 euroko zuzkidura dago
aurreikusita nekazari gazteen instalazioentzako laguntza nazional osagarri gisa, ustiategi berriak sortu
ahal izateko edo lehendik daudenetan belaunaldi arteko ordezkatzea errazteko, honako hauen bidez:
prestakuntza-prozesuak, bideragarritasun-ikerketak, monitorizazioa eta ekimen horien tutorizazioa.

1.048.320 euroko kopurutik, 698.880 euro 2011ko kredituen konturakoak dira, eta 349.449 euro 2012ko
konpromiso-kredituen konturakoak.

KULTURA SAILA

Jaurlaritzak 443.000 euro erabiliko ditu liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko eta
garatzeko

Agindua, Euskadiko Irakurketa Sare Publikoko liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko edo/eta
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garatzeko dirulaguntzak emateko modua arautzen duena.

Kultura sailburuaren proposamenez, Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegi publikoetan
teknologia berriak ezartzeko edo/eta garatzeko dirulaguntzak emateko modua arautzen duen Agindua
onartu du Jaurlaritzaren Kontseiluak. Aginduak 443.000 euro banatuko ditu.

Aginduak Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegietan teknologia berriak ezartzeko edo/eta
garatzeko dirulaguntzak emateko modua arautzen du. Agindu horretako laguntzak liburutegi publikoa
duten udalek jaso ditzakete, baldin eta liburutegia Euskadiko Irakurketa Publikoko Sarearen barruan
badago, bai eta udal liburutegi publikoak kudeatzeko eskudun diren Euskal Autonomia Erkiedgoko
toki-erakundeek ere.

Euskadiko Irakurketa Publikoko Sareko liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko edo/eta
garatzeko elementuak jartzeko edo eskuratzeko 2011. urtean egiten diren jarduera bereziak izango dira
finantzagai. 2011. urtetik hara zabaltzen diren inbertsio-proiektuetako zati bat diren inbertsio-jarduerak
badira, haien banakotasuna eta erabilera beregaina dutela egiaztatu beharko da.

Diru-laguntza hauetarako 443.000 euro erabiliko dira. Jasotako diru-laguntzak ez du gaindituko eskatutako
gastuaren %90, eta inolaz ere ez da izango 100.000 eurotik gorakoa eskabide bakoitzerako.

Jaurlaritzak 490.000 euro erabiliko ditu kultur jardueretarako

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2011n hainbat kultur eremutako jaialdiak, zikloak, lehiaketak, sariketak eta
kultur ekintzak antolatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duen Kulturako sailburuaren
Agindua onartu du. Horretarako 490.000 euro erabiliko dira.

Kultura Sailak uste du egokia dela, berari dagokion eskumen-esparruan, Euskal Autonomia Erkidegoan
egiten diren jaialdiak, zikloak, lehiaketak, sariketak eta kultur ekintzak antolatzeko bidea bultzatzea,
hainbat kultur eremutan horrelako jarduerak antolatzeko diru-laguntzak emanez, batez ere,
ikus-entzunezkoetan, antzerkian, dantzan, musikan, ikusizko arteetan eta literaturan. Neurri horri esker,
kultur ekoizpena gizarte osoaren eskura jarri nahi da, herritar guztiek kultur adierazpide horiek guztiak
goza ditzaten.

Agindu honetan araututako diru-laguntzak jaso ahal izateko, nahitaezkoa izango da pertsona fisiko edo
juridikoek, publiko edo pribatuek, Aginduan aipatzen diren kultur eremuetan jarduerak edo programak
egitea eta, horretaz gainera, jarduerak Euskadiko lurralde-eremuan gauzatzea, 2011ko urtarrilaren 1etik
abenduaren 31ra bitartean, eta jarduerak bideragarriak izatea (hori egiaztatzeko, aurrekontu orekatu bat
aurkeztu beharko da).

Diru-laguntza lehiaketa bidez ebatziko dira, alegia, diru-laguntza jasotzeko ezarritako gehienezko muga
errespetatuz eta finkatutako irizpideak erabiliz, onuradun kopuru bat hautatuko da, hain zuzen ere,
proiektuen kalitatea eta bideragarritasuna ziurtatuko duen kopurua, betiere proiektuen dimentsioari begira.
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Agindu honjen babesean emango diren diru-laguntzen kopuru osoa 490.000 euro izango da.

510.000 euro, Nazioarteko Kirol-Lehiaketa Ofizialetan parte hartzeko

Gobernu Kontseiluak onartu egin du 2011n burutzen diren edo hasten diren kategoria absolutuko
nazioarteko kirol lehiaketetan parte hartzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen duen Kulturako
sailburuaren agindua. Deialdi honetara 510.000 euro bideratuko dira guztira aurten.

Eusko Jaurlaritzaren ustez nazioarteko goi-mailako kirol-lehiaketetan parte hartzeak berebiziko garrantzia
dauka nazioartean euskal kirolaren presentzia ziurtatzeko, bai eta kirolaren praktika orokorra bultzatzeko
ere. Horregatik, 2011. urtean egiten diren edo hasten diren kategoria absolutuan nazioarteko
kirol-lehiaketa ofizialetan parte hartzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezartzen da.

Deialdia kehiaketa bidez ebatziko da, horretarako ezarritako irizpideak erabiliz. Dagokien erregistroan
legez sortu eta inskribatuta dauden eta egoitza soziala Euskadiko Autonomia Erkidegoan duten
kirol-klubek, kirol-elkarteek eta helburutzat kirola duten nortasun juridikoko entitateek eskatu ahal izango
dituzte agindu honetako diru-laguntzak. Kirol-federazioek ezingo dituzte laguntzak hauek eskatu. Kirol
Federazioek ez dute aukerarik diru-laguntza hauetara jotzeko. Helburu horretarako, 510.000 euro erabiliko
dira.

Agindu honen ondorioetarako, nazioarteko lehiaketa ofizialtzat hartuko dira nazioarteko federazio baten
egutegian, federazio europar batenean edo nazioarteko liga profesional baten egutegian sartuta dauden
kirol-lehiaketak. Lehiaketa horiek goi-mailako kirola sustatzera bideratuta egon behar dute, eta ez da
diru-laguntzarik emango partaidetzako kirola sustatzeko jardueretarako (jolas, aisia eta osasunerako
kirola), ezta euskal kirol-selekzioek parte hartzen duten kirol-lehiaketetarako ere.
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