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ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA
Jaurlaritzak Mutrikuko dikea bukatzeko obretarako lehiaketa egingo du

Jaurlaritzak kreditu-erakundeekiko finantza-lankidetzako esparru berria onartu du
2011rako etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
EEEK 8 milioi euroko ekarpena egin dio olatuen energiarekin loturiko BIMEP
proiektua abiaraziko duen sozietateari

IBILek kapitala 10 milioitan zabalduko du, espainia osoan auto elektrikoak
kargatzeko sarearen zabalkundeari ekiteko

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
Euskal Enplegu Estrategia 2011-2014

Jaurlaritzak 17,3 milioi euro bideratuko ditu 2012. urtean Gizarte Larrialdietarako
Laguntzak emateko

Jaurlaritzak 322 milioiko gastua baimendu du 2012. urtean Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako Prestazio Osagarria ordaintzeko

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Euskadiko arrantza eta akuikultura sektorerako guztira 28,8 milioiko laguntzetarako
deialdia egin dute 2012rako

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako kudeaketa eta garapen iraunkorra babesteko
hitzarmena luzatu da

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdean ingurumen irizpideak txertatzeko
programa onartu da

KULTURA SAILA
Eusko Jaurlaritzak 4.875.000 euro erabiliko ditu, 2012. urtean euskarazko
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hedabideak sendotu, garatu eta normalizatzeko

Jaurlaritzak 1.464.200 euro erabiliko ditu, 2012an informazioaren eta
komunikazioaren teknologietan euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko

Jaurlaritzak 2.400.000 euro eman ditu euskal ondare kulturala babesteko

97.000 euro, antzerkiko profesionalak prestatzeko programa eta jarduerak garatzeko
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ETXEBIZITZA, HERRI LAN ETA GARRAIO SAILA

Jaurlaritzak Mutrikuko dikea bukatzeko obretarako lehiaketa egingo du

Erabakia, Mutrikuko portuko itsas sarbidea hobetzeko obrak amaitzeko 5.000.000 euro baino gehiagoko
kontratua egiteko baimena emateko

Jaurlaritzaren Kontseiluak baimena eman du lehiaketa egin eta Mutrikuko portuko itsas sarbidearen
hobekuntzako obrak bukatzeko. Aurrekontua 10,3 milioi eurokoa izango da.

Kontratuaren xedea da Mutrikuko portuko itsas sarbidearen hobekuntzarako dikea bukatzeko eta dartsena
barruko agitazioa txikitzeko obrak egitea, kirol-ontziak amarratzako pantalanak jartzeko modua izateko.

Jaurlaritzak kreditu-erakundeekiko finantza-lankidetzako esparru berria onartu du 2011rako
etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan

Dekretua, kreditu-erakundeen eta Euskadiko Autonomia Erkidegoaren arteko finantza-lankidetzakoa
etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan

Jaurlaritzak zabaldu egin du berrerosteko prozedura eta finantza-arriskua murriztu

Etxebizitza Sailak kreditu-erakundeekiko finantza-lankidetzako esparru berria finkatzen duen dekretua
onartu du 2011rako etxebizitzaren eta lurzoruaren arloan.

Euskal Autonomia Erkidegoko etxebizitza eta lurzoru arloko jarduera babesgarri guztien
finantzaketa-lerroak zehaztea da finantza-esparru berriaren helburua. 2010eko abenduaren 31 baino
lehen finantza-erakundeei eskaturiko maileguak Dekretu honetan finkatzen diren interes-tasen arabera
emango dira.

Xedapen honek egungo hipoteka-merkatuan argi eta garbi nagusi den hipoteka-erreferentziako
indizearekin, Euriborrarekin, jarraitzen du; eguneratzeko hiru hilean behingo aldiak mantentzen ditu eta
interes-tasen hasierako onarpenei aplika dakiekeen sistema ere, maximo batetik minimo baterainoko
urkilaren sistema, alegia, eta jarduketa babesgarriaren arabera finkatuko dira azken horiek. Eguneratu
egingo dira kredituen merkatuak bizi izan dituen eraldaketa zorrotzak kontuan hartuta.

Etxebizitzak berrerosteko prozedura mantendu egingo da, ordaindu ezin eta etxebizitza galtzeko arrisku
kasuetarako. Etxebizitza babestua erosi egingo dio Etxebizitza Sailak finantza-erakundeari edota jabeari
zuzenean, erosketa-prezioa mailegua kitatzera bideratuko da partzialki edo osorik, eta jabeak ondoriozko
zenbatekoa jasoko du, kasuan kasu.

Horrela, berme handiagoa ematen zaio, eta finantza-arrisku txikiagoa, babes publikoko sistemaren
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babesean emandako jarduketa babesgarrien gaineko mailegu-eragiketei.

2009ko Dekretuan sartu zen berrerosteko prozedura hori indartu eta zabaldu egingo da, ezabatu egingo
baitira ezarrita zeuden bi mugak, hots, erakunde bakoitzak finantzatutako zenbatekoaren % 2,5 arteko
berrerosketa-estaldura, eta epealdia maileguaren lehenengo 9 urtera mugatzen zuena.

Dekretu berrian aurreikusitakoaren arabera, ez-ordainketako egoeran dauden etxebizitzak maileguaren
iraunaldi osoan erosi ahal izango dira eta erakunde bakoitzak finantzatutako zenbatekoari jaramonik egin
gabe.

Berreroste-araubidearen funtsezko aldaketa honek kausa objektiboetan oinarritutako ez-ordaintzeen
estaldura orokortzen du eta Eusko Legebiltzarraren osoko bilkurak 2011ko apirilaren 13an onartutako
Ebazpenari erantzuteko bideratu den formula da.

Etxebizitza Sailak, finantza-erakundeek emandako maileguekin osorik edo partzialki finantzaturiko babes
publikoko etxebizitzak baino ez ditu eskuratuko, alegia, dekretu honen babesean eta 2011ko
finantza-hitzarmenaren eta, kasuan kasu, ondoz ondoko luzapenen kontura emandako maileguekin, eta
erosleak honelako egoeraren batean badaude: langabezian, langabeziagatiko ordaindutakoaren
araberako prestazioa agortu, ezintasun iraunkor osoa, hobera egin eta ezintasun iraunkor osoaren edo
lanpostua gorde gabe erabateko ezintasunaren berrikuspena, lan autonomoa edo norberaren konturakoa
amaitu arrazoi ekonomikoengatik, teknikoengatik edota antolaketa edo ekoizpen arrazoiengatik.

Etxebizitza Alokabide sozietate publikoak eskuratuko du eta errentamenduan edo erosketa araubidean
esleituko ditu etxebizitza eta atxikitako eranskinak.

Finantza-hitzarmena

Kreditu-erakundeek emango duten gehieneko kreditu-bolumena 2010-2013 Etxebizitzaren eta Hiri
Berrikuntzaren Plan Zuzentzailean ezarritakoaren arabera zehaztuko da. Lehenik eta behin 439,9 milioi
euro izango dira, hain zuzen, eta honela banatuko dira:

2011

Alokairurako sustapenak 123.184

Azalera-eskubidean erosteko eta
saltzeko

242.760

Birgaitzea 41.520

Lurzorua erosteko 32.400

GUZTIRA 439.864

(Milako eurotan)
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Kreditu-erakundeek etxebizitza babestuen erosketa finantzatuko dute, eskatzaileak honako hauek
betetzen baditu: babes publikoko etxebizitza modalitate bakoitzaren araudi erregulatzailean aurreikusitako
baldintzak eta betekizunak, eta kreditu-erakundeek horretarako maileguak emateko ezarritako irizpideak
eta baldintzak.

Erreferentzia-tasa 12 hilabeterako Euriborra izango da, aldaketa-tarteak ezarrita figura bakoitzeko
tasa-motaren arabera.

Iaz, Eusko Jaurlaritzarekin izenpetutako hitzarmenaren babesean kreditu-erakundeek 328,7 milioi euroko
kredituak eman zituzten, hots, 2010eko Plan Zuzentzailean ezarritako 339 milioitako kopuruaren %96,9.

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA

EEEK 8 milioi euroko ekarpena egin dio olatuen energiarekin loturiko BIMEP proiektua abiaraziko
duen sozietateari

Dekretua, BIMEP (Biscay Marine Energy Platform) azpiegitura martxan jarri eta ustiatzeko sozietate
anonimo berrian parte hartzeko Euskal Energia Erakundeari baimena emateko dena

Armintzako instalazioa 10,4 milioi euroko inbertsioarekin eraikitzen ari da.

Sozietate berria zabalik dago erakunde gehiagok parte hartu nahi izanez gero; esate baterako,
Gobernu zentralaren mende dagoen IDAE Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko Institutua ere
bildu da sozietatera.

Jaurlaritzaren Kontseiluak sozietate anonimo bat eratzeko baimena eman dio gaur Industria, Berrikuntza,
Merkataritza eta Turismo Sailaren mendeko den Energiaren Euskal Erakundeari (EEE); hain zuzen ere,
BIMEP (Biscay Marine Energy Platform) azpiegitura abiarazi eta ustiatzeaz arduratuko den sozietate
anonimoa. BIMEP azpiegitura hori Lemoiz (Bizkaia) herriko Armintzan eraikitzen ari dira eta olatuen
energia izango du xede.

EEEk zortzi milioi euroko ekarpena egingo dio sozietate berriaren kapital sozialari, hau da, guztizkoaren %
80. Beste bazkidea Gobernu zentralaren mende dagoen IDAE Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko
Institutua izango da. Baina enpresa zabalik egongo da, beste bazkide batzuek proiektuan sartu nahi
izanez gero.

Enpresa berriaren helburu sozialak lau lehentasun ditu:

Itsas energia berriztagarrien bihurgailuekin saiakuntzak eta frogak egiteko azpiegitura bat garatu eta
instalatzea.

Bihurgailu horiekin eskala errealean ikerketak, saiakuntzak, frogak eta operazioak egitea, baita horien
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osagai eta elementu osagarriekin ere.

Itsas energia berriztagarrien garapenarekin loturiko ikerketak egitea, alderdi guztietan (ingurumena,
teknologia, ontzigintza...).

Azpiegitura horren merkataritza-ustiapena eta energia elektrikoa produzitzea.

Une hauetan, proiektua gauzatze-fasean dago eta urte amaierarako zabalduko dela aurreikusi da. Eusko
Jaurlaritzak etorkizunean energia berriztagarriak indartzeko egin duen apustu sendoenetako bat da.

Horrezaz gain, BIMEP proiektuak Euskadiko Estrategia Energetikoarekin (3E2020) zuzeneko lotura du;
Jaurlaritzaren Kontseiluak lehengo astean onartu zuen estrategia hori eta, besteak beste, energia
berriztagarrien aprobetxamendua % 87 hazteko lehentasuna ezarri du. Beraz, azken kontsumoan
berriztagarrien kuota % 14ra iritsi ahal izango da.

BIMEP mundu osoko erreferentzia izango da, Euskadira teknologia eta inbertsioak erakarriko dituen
eragilea. Itsas energiaren garapenaren alde egin izanagatik, Euskadi aitzindari da energia-iturri berri
horren alde egin duten herrialdeen artean.

Energiaren Euskal Erakundeak aurtengo otsailean esleitu zuen BIMEPen itsaspeko komunikazioko eta
elektrizitateko lineen instalazioa. Kontratu horrek 10,4 milioi euroko inbertsioa egitea dakar.

Mutriku, martxan dagoeneko

Itsas energia berriztagarrien artean, EEEk lehen proiektu bat abiarazi du 2011. urte honetan Mutrikun.
Instalazioa kaia babesteko dikean kokatuta dago eta olatuen energia baliatzen du; sare elektriko
orokorrera konektatuta dagoen Europako lehen planta da.

Eusko Jaurlaritzak 2,3 milioi euro inbertitu ditu proiektu horretan; 296 kW-ko potentzia du eta urtean
600.000 kWh produzituko duela kalkulatzen da, hau da, 600 pertsonak kontsumitzen dutena. Bestalde,
proiektu horren produkzio berriztagarriak 80 hektarea basoren pareko efektu garbigarria izango du.

Lehendakariak uztailean inauguratu zuen instalazio berritzailea mundu osoko erreferente da, itsas
garapen berriei bide egiten dielako eta aberastasuna eta enplegua sortuko duen sektore berria sortuko
duelako.

IBILek kapitala 10 milioitan zabalduko du, espainia osoan auto elektrikoak kargatzeko sarearen
zabalkundeari ekiteko

Dekretua, Energiaren Euskal Erakundeari Sociedad Ibil, Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico, SAren
kapital zabalkundean parte hartzeko baimena emateko dena

Jaurlaritzaren Kontseiluak Energiaren Euskal Erakundeari (EEE) baimena eman dio 5 milioiko
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ekarpena egiteko, eta Repsolek ordainduko duen beste erdiarekin osatuko dira.

Jaurlaritzaren Kontseiluak, gaur, Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo sailaren mende dagoen
Energiaren Euskal Erakundeari (EEE) baimena eman dio IBILen kapital-zabalkuntzan parte hartzeko;
sozietate hori EEEak eta Repsolek % 50ean eratua da, ibilgailu elektrikoak kargatzeko sarea martxan
jartzeko.

IBIL Gestor de Carga de Vehículo Eléctrico S.A.k bere kapitala 10 milioi eurotan zabalduko du, eta
bazkide bakoitzak erdia jarriko du. Beraz, EEEari 5 milioi dagozkio.

2010eko urrian eratu zen IBIL enpresak kargatzeko 100 puntu baino gehiago instalatu ditu dagoeneko, eta
zifra horrek sozietateak ezarritako aurreikuspenak erraz betetzen ditu.

Zabalkunde-plana

Kapital-zabalkuntzaren arrazoi nagusia IBILek datozen hilabeteetarako aurreikusita duen
zabalkunde-planari lotuta dago. EEEaren eta Repsolen partaidetza duen sozietateak Espainiako hainbat
hiritan kargatzeko puntuak ezartzeko prozesu bat abiarazi nahi du 2012an. Aurten hainbat pauso eman
dira dagoeneko, auto elektrikoen hainbat fabrikatzailerekin akordioak sinatu baitira. Renault-Nissan,
Peugeot edo Opel enpresekin sinatutako protokolo horien bitartez, euskal karga-kudeatzaileak merkatu
nazionalerako jauzia egin dezake, fabrikatzaile horien kontzesionarioetan ibilgailu elektrikoa erosten duten
bezeroek IBILen zerbitzuak kontratatu ahal izango dituztelako beren etxean karga-zutoin bat instalatzeko
eta beren sare publikoan karga-zerbitzuak hornitzeko.

IBILen kargatzeko puntua ibilgailu elektrikoak segurtasun- eta fidagarritasun-baldintza guztiekin
kargatzeko aukera ematen duen ekipoa da, ibilgailu elektrikoekin esklusiboki erabiltzeko elementu
bereziekin diseinatu da, eta IBILen Kontrol Zentroarekin etengabe konektatuta dago kargen jarraipena
egiteko, erabiltzailea identifikatzeko eta izan daitezkeen gorabeherei arreta eskaintzeko.

Zerbitzu hori, IBIL dagoeneko Euskadin garatzen ari den eta "elektrolindegi" gisa ezagunak diren eremu
publikoko kargatzeko puntuen hazkundeari gaineratzen zaio. IBILek, gainera, egiaztatzen du ibilgailuei
hornitzen dien energia elektrikoaren % 100 berriztagarria dela.

IBILen xede soziala batez ere ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntuen azpiegitura bat diseinatu, eraiki,
ustiatu, operatu eta mantentzea da, hala aparkaleku pribatuetan nahiz publikoetan. Espainian sistema
elektrikoaren karga-kudeatzaile gisa jarduteko ministerioaren baimena jaso zuen ezaugarri horietako lehen
sozietatea da.

IBILek ibilgailu elektrikoen karga-zerbitzuak eta balio erantsiko zerbitzuak ere merkaturatzen ditu, adibidez
mugikortasun elektrikoari buruzko aholkularitza, eskura dauden kargatzeko puntuei buruzko
informazio-zerbitzua denbora errealean, eta abar.

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
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Euskal Enplegu Estrategia 2011-2014

Erabakia, (2011-2014) Enpleguko Euskal Estrategia onartzeko dena

Enplegu-politikako tresnen lehen helburua langabezia estrukturalerako joera jakin batzuek indar daitezela
saihestea da, horrek kalte nabarmena eragiten baitie kolektibo kalteberenei, eta diru-sarreren bilakaera
orekatuago bat lortzea hazkunde iraunkorreko ereduaren lehen formula gisa. Horrekin batera, funtsezkoa
da enplegu-politika egokia lehiakortasun-estrategiaren zati gisa, pertsonen kalifikazioa eta prestasuna
hobetuz, produkzio-eskakizunei eta irekitako merkatuen ondoriozko malgutasun-ezaugarriei jarraiki.

Horri jarraiki, 2011-2014ko Euskal Enplegu Estrategiak jardun-erreferentzia izan behar du gorputz sozial
osorako, batez ere eragile sozial eta produktiboentzako, gobernu-jardunera eta baliabide publiko
erabilgarrien aplikazio koherentera mugatuko ez dena. Horrenbestez, enplegu-estrategia norabidetan
zehazten da, partekatutako helburu orokor eta espezifikoetarako orientazio moduko norabidetan.

2011-2014ko Euskal Enplegu Estrategia hirugarren sektorearekin, agente sozialekin, Eusko Jaurlaritzaren
beste sail batzuekin eta aldundiekin, garapen-agentziekin eta euskal udalekin elkarrizketa-prozesu luze
baten ondoren garatutako lanen emaitza da.

Lan-merkatuaren egoera eta bilakaera ikuspuntu soziekonomikotik funtsezko elementua da etorkizuneko
estrategia bat gauzatzeko. Horretarako hainbat alderdi aztertu dira. Aztertu diren datu guztiek adierazten
dute lan Merkatuak Euskadin elementu bereizgarriak dituela, portaera propioa eta merkatu espainiarrak
bere osotasunean duen portaeraz bestelakoa izanik, batez ere egungo krisialdi ekonomikoaren
testuinguruan. Identifikatu diren alderdi bereizgarri nagusiak honako hauek dira:

- Produkzio-egitura desberdina, non eraikuntzaren sektoreak estatuko gainerakoarekin alderatuz pisu
txikiagoa duen, eta hala eta guztiz ere, industriak protagonismo handiagoa du bere sektore desberdinetan.
Ekonomiaren sektore eragile bat denez gero, industria krisialdiekiko sentikorragoa da, baina oso errotuta
dagoenez gero, funtsezko elementua izan daiteke errekuperaziorako.

- Kanpoaldera begira dagoen enpresa-sarea. Esportazioak BPGaren gaineko % 26 dira. Eta industriaren
punta-puntako sektoreetan balio nabarmenak izanik, adibidez % 73 aeronautikoan, % 71 automozioan edo
% 68 ontzigintza-sektorean.

- Espainiaren osotasunak baino gastu-intentsitate handiagoa I+G+Ban, hau da, BPGaren gaineko % 2ko
tasaren inguruan, eta Espainian, ordea, % 1,4 da.

- Azpiegituren presentzia handia enpresa-lehiakortasunari laguntzeko eta babesteko: teknologia-parkeen
garapena Erkidegoko hiru lurraldeetan, industria-poligono eta enpresa-garapenerako zentro ugari.

- Enpresa- eta gizarte-sare bereizgarria, industria-talde eragileak dituena, enpresa-esperientzia indartzen
duten eta jakintzaren gizartea sustatzen duten kluster sektorialak, enpresari lotutako
lanbide-prestakuntzako sistemak.

Formulazio estrategikoa
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Barnean hartuta dauden agenteek egoerari buruz egindako azterketaren eta hausnarketaren emaitza gisa,
6 ardatz estrategiko formulatu dira, garatu beharreko ekintzen eta norabideen ardatz nagusi direnak.
Helburuak honako hauek dira:

- Produktibitatea hobetzea lan-merkatu ireki eta iraunkor batean.

- Aukera-berdintasuna ziurtatzea enpleguan, baita gizarte- eta lurralde-kohesioa ere.

- Produkzio-jarduera eta enplegu egonkorra eta kalitatezkoa handitzea.

Ardatzak honako hauek dira:

1. Enpresa-lehiakortasuna hobetzea, nazioartekotzearen, talentuen erakarpenaren eta
enpresa-lankidetzaren bitartez.

2. Enplegagarritasuna eta moldagarritasuna hobetzea, gizarteratzearen eta lanbideratzearen bitartez,
baita ikaskuntzatik eta prestakuntzatik eratorritako lanbide-gaitasunak indartzearen bitartez ere.

3. Gazteen enplegua sustatzea eta hezkuntzatik enplegurako trantsizioa hobetzea.

4. Gizarte- eta lurralde-kohesioa hobetzea, kolektiborik kalteberenek lanerako sarbidea izan dezaten
lagunduz.

5. Teknologiari, antolaketari, azpiegiturei eta prestakuntzari lotutako baliabideak hobetzea, enplegurako
zerbitzu eraginkorragoa eta efizienteagoa eskaintzeko.

6. Enplegu-politika aktiboen kontrola eta ebaluazioa bermatzea.

1. ARDATZA: ENPRESA LEHIAKORTASUNA HOBETZEA (3 norabide)

1. norabidea: ekonomia irekia sustatzea, enpresen nazioartekotzea bultzatuz.

Lortu nahi dituen helburuen artean, proiektu eragileei, hazkundeko eta hedatzeko proiektuei laguntzea
nabarmentzen da.

2. norabidea: inbertsioak eta talentua erakartzea.

Lortu nahi dituen helburuen artean, berrikuntzan laguntzea eta berrikuntza bultzatzea dago, baita talentu
zientifiko, akademiko eta profesionalaren trukea sustatzea ere.

3. norabidea: enpresaren lankidetza sustatzea.

Lortu nahi dituen helburuen artean, enpresa-sarearen batez besteko tamaina handitzea nabarmentzen da.

2. ARDATZA: ENPLEGAGARRITASUNA ETA MOLDAGARRITASUNA HOBETZEA (7 norabide)

4. norabidea: langabezia murriztea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:
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- 20-64 urtekoen enplegu-tasa % 69raino igotzea 2011n, eta % 75eraino 2020an.

- 16-64 urtekoen jarduera-tasa igotzea.

- 16 urtetik gorakoen langabezia-tasa murriztea, 2014an % 8ren azpitik utziz, eta 2020an % 6aren azpitik.

5. norabidea: lan-merkatuaren premiei erantzuten dien biztanleria aktibo kalifikatua lortzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Funtsezko gaitasunen arloko prestakuntza ematea hori behar duten enplegu-eskatzaile guztiei.

- Prestakuntza ematea langabeen % 20ari urtean.

- Prestakuntza ematea landunen % 40ari urtean.

# Gizarteratze aktiboko hitzarmenarekin DBEa jasotzen dutenen % 50ari prestakuntza ematea urtean.

6. norabidea: hezkuntza- eta prestakuntza-sistemen kalitatea eta emaitzak hobetzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- 18-24 urteko gazteen artean eskola-uztearen indizea % 12,5era jaistea 2014an, eta % 10era 2020an.

- 25-64 urteko biztanleen % 15ek prestakuntza-prozesuetan parte har dezan lortzea.

- Hizkuntzen berehalako gaikuntzari lehentasuna ematea hezkuntza-sisteman.

- Zailtasunak dituzten kolektiboentzako enplegu- eta prestakuntza-programak sustatzea lehentasunez.

- Berrikuntzari lotutako eta abangoardiako arloetako eta lan-jardueran gehien eskatzen diren gaiei lotutako
prestakuntza-planei lehentasuna ematea.

7. norabidea: giza kapitalean egin beharreko inbertsioa zabaldu eta hobetzea, eta prestakuntza-sistemak
gaitasunen kudeaketara egokitzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Enpresekiko lankidetza handitzea prestakuntza-premiak detektatzeko.

- jarduera hasiberrietako enpleguetarako prestakuntza sustatzea, aldaketa teknologikoetara egokitua.

8. norabidea: kalitatea hobetzea enpleguan, eta enpresetan gizarte-erantzukizuna sustatzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Enpleguaren behin-behinekotasuna murriztea.

- Lana bateragarri egiteko planak sustatzea, produktibitatea hobetuz.

9. norabidea: enplegu-politiken prospekzioa eta prebentzio-izaera indartzea, eta berregituratzeen inpaktua
murriztea
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Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Enpresekiko lankidetza handitzea eraldaketei aurrea hartzeko.

- Lanbide-birziklatzerako planak sustatzea eta zeharkako gaitasunak indartzea enpresa-sektore
desberdinetan.

10. norabidea: ekintzailetza sustatzea eta enpresa-gaitasunak erraztea, batez ere gazteei.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Enpresa berrien sorkuntza eta proiektu berritzaileak bultzatzea.

- Ekintzailetza errazten duten neurriak sustatzea.

3. ARDATZA: GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA ETA HEZKUNTZATIK ENPLEGURAKO
TRANTSIZIOA HOBETZEA (3 norabide)

11. norabidea: gazteen lanbide-kalifikazioa hobetzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Bigarren mailako ikasketak gainditu dituzten 20-24 urteko biztanleen proportzioa % 80ra igotzea.

12. norabidea: talentua bultzatzea, eta gazteen ekintzailetza sustatzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Gaitasun ekintzaileen gaineko prestakuntza txertatzea hezkuntza-sisteman eta enplegurako
prestakuntza-sisteman.

13. norabidea: gazteen enplegua sustatzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Gazteen (16-24 urte) langabezia-tasa % 25etik behera jaistea 2014an.

- Mugigarritasun geografikoa eta Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako egonaldiak sustatzea.

- Lehen lanbide-esperientzia sustatzea enpresekiko eta erakundeekiko lankidetzaren bitartez.

4. ARDATZA: GIZARTE ETA LURRALDE KOHESIOA SENDOTZEA (3 norabide)

14. norabidea: gizarteratzea sustatzea, eta kolektiborik kalteberenen enplegu-tasa handitzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- 20-64 urteko emakumeen enplegu-tasa % 63tik gora igotzea 2014an, eta % 67tik gora 2020an.

- 55-64 urtekoen enplegu-tasa % 47raino igotzea 2014an, eta % 50eraino 2020an.
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- Desgaitasunen bat duen biztanleria aktiboaren eta etorkinen jarduera eta enplegua handitzea.

- Ezkutuko enplegua murriztuko duten eta hondotik ateratzen lagunduko duten neurriak sustatzea.

15. norabidea: enplegagarritasuna eta gizarteratzeko eta laneratzeko politika aktiboak indartzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Enplegu-zerbitzu publikoak gizarte-sistema guztiekin duen lankidetza handitzea.

- Diru-sarrerak bermatzeko politika enplegu-politikarekin bateratzea, DBEa jasotzen dutenen
lan-aktibazioaren bitartez.

16. norabidea: enplegu-politiken eraginkortasuna eta biztanleriaren irisgarritasuna bermatzea, bizilekua
alde batera utzita.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Zerbitzuak eta programak diseinatzea, enplegurako zerbitzuetako beste eragile eta hornitzaileekiko sare
moduan.

- Enplegu-politikaren toki-dimentsioa indartzea, beste toki-eragile batzuekin akordioak lortuz.

5. ARDATZA: ENPLEGURAKO BALIABIDEAK ETA ZERBITZUAK HOBETZEA (2 norabide)

17. norabidea: Euskal Autonomia Erkidegoko Enplegu Sistema behar bezala definitu eta ordenatzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

-Euskal Enplegu Sistemak bete behar duen zeregina eta lurraldeetan esku hartzen duten agente
desberdinekin izan behar duen harremana definitzea, eta lankidetza-formulak bilatzea.

- Enpresekin hitz egiteko eta lankidetzan jarduteko esparru egonkor bat ezartzea, Lanbide sendotzeko.

- Lan-merkatuan gardentasuna handitzea, jakintzaren kudeaketa, ebaluazioa eta prospekzioa gidatuz,
kostu/erabilgarritasun irizpideekin.

18. norabidea: Enplegu Zerbitzu Publikoa eraginkortasunez diseinatu eta kudeatzea, biztanleria aktiboari
eta enpresei arreta pertsonalizatua eskainiz.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Lanbideren bulegoak egokitu, banatu eta modernizatzea, arreta-kultura berri baten sinbolo gisa.

- Langabeen premietara egokitutako prestakuntza-baliabideak sustatzea, produkzio-ingurune hurbila
erreferentzia gisa hartuta.

- Zerbitzuak behar diren baliabide teknologikoez eta plantilla egokiez hornitzea, tamainaren, osaeraren eta
prestakuntzaren arabera.

- Euskal Enplegu Zerbitzuarekiko konfiantza- eta sinesgarritasun-giroa sortzen laguntzen duten
enpresentzako zerbitzu espezifikoak garatzea.
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6. ARDATZA: NORABIDEEN KONTROLA ETA EBALUAZIOA BERMATZEA (norabide 1)

19. norabidea: dokumentu honetan ezarritako norabideen eta helburuen ebaluazioa, jarraipena eta
lorpena bermatzea.

Honako helburu hauek ditu, besteak beste:

- Neurketa-sistemak ezartzea.

- Betearazpen- eta betetze-maila aldizka berrikustea.

Jaurlaritzak 17,3 milioi euro bideratuko ditu 2012. urtean Gizarte Larrialdietarako Laguntzak
emateko

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua: Diru-sarrerak
bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako
gizarte-larrialdietarako laguntzen prestazio ekonomikoak

Eusko Jaurlaritzak 17,3 milioi euro bideratuko ditu 2012an Gizarte Larrialdiko Laguntzak (GLL) eman ahal
izateko. Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak eskatuta, Jaurlaritzak onartu duen zenbatekoa 2011. urteko
aurrekontuan esleitutakoaren berdina da; beraz, praktikan, laguntzen mailari eutsi egin zaio, oro har.
Aurreikuspenaren arabera, datorren urtean 20.000ren bat familiak jasoko dituzte GLLen laguntzak.

GLLak Gizarte Zerbitzuen Euskal Sistemaren berezko prestazio ekonomikoak dira eta larrialdiko,
gizarte-premiazko edo babesgabetasunezko egoerek eragindako ondorio ekonomikoak estaltzera edo
leuntzera zuzentzen dira. Arauaren arabera, egoera horiek estaldura izatea komeni da, herrialdean
dagoen ongizate-mailarekin eta EAEko diru-sarrerak bermatzeko errentaren prestazio-estaldurak ezartzen
dituen gehieneko mugetan ezarritakoarekin bat datorren bizimodua eramateko. Ildo beretik, GLLak
premiazko gabezia eta eskasiak biltzen dituzten egoerak saihesteko baliabide aringarri modura erabiltzen
dira; udalei dagokie laguntza horiek ordaintzea edo ukatzea. Nolanahi ere, GLLak ez dira eskubide
subjektiboak, hau da, legez ez dira eskubidetzat hartzen, baizik eta diru-laguntza moduko prestaziotzat;
beraz, aurrekontua izateari loturik daude.

Bilera berean, Jaurlaritzak 2012rako GLLen Agindua baimendu du; Agindu horren bidez, Gizarte
Larrialdietarako Laguntzetako gastu espezifiko bakoitzeko 2012. urtean gehienez eman daitezkeen
diru-kopuruak eta laguntza horietarako ezarritako kredituak banatzeko irizpideak finkatzen dira; eta,
horretaz gain, Euskal Autonomia Erkidegoko Lurralde Historiko eta Udal bakoitzarentzat
aurrekontu-mugak finkatzen dira.

Laguntza horien bitartez honako gastu hauek ordain daitezke: etxebizitza alokatzeko eta etxebizitzaren
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mantentze-lanetako gastuak, premia biziko altzarien eta etxetresna elektrikoen gastuak, eta
bizikidetza-unitateko kide batek edo gehiagok dituzten oinarrizko premien gastuak esate baterako:
jantziak, heziketa eta prestakuntzakoak eta osasun-arretakoak, betiere sistema publikoek gastu horiek
estaltzen ez dituztenean.

Abenduaren 12ra bitarte, udalek 13,4 milioi euroko gastua justifikatu dute eta Enplegu eta Gizarte
Gaietako Sailak dagoeneko igorri du kopuru hori. Sailak urte honetarako 17,3 milioi euroko aurrekontua
esleitu du; beraz, oraingoz, udalek % 77,49ko gastua justifikatu dute. Lurraldearen arabera, Arabako
udalek % 64,96ko gastua justifikatu dute, Bizkaikoek % 82,83ko gastua eta Gipuzkoakoek % 73ko gastua.

Kontzeptuei dagokienez, udalek justifikatutako 13,4 milioiko gastua honela banatzen da: etxebizitzaren
alokairua (% 19,25); interesen eta kredituen amortizazio-gastuak (% 19,25); etxearen mantentze-lanak (%
26,70); premia biziko altzariak eta etxetresna elektrikoak erostea (% 4,25); konponketak (% 9,22) eta
lehen mailako premiak (% 15,39).

Jaurlaritzak 322 milioiko gastua baimendu du 2012. urtean Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta
Etxebizitzarako Prestazio Osagarria ordaintzeko

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua: Diru-sarrerak
bermatzeko eta gizarte bazterkeriaren aurkako abenduaren 23ko 18/2008 Legean ezarritako diru-sarrerak
bermatzeko errenten prestazio ekonomikoak.

Jaurlaritzaren Kontseiluak 322 milioi euroko gastua baimendu du gaurko bileran, Diru-sarrerak
Bermatzeko Errenta (DBE) eta Etxebizitzako Gastuetarako Prestazio Osagarria (EGPO) datorren urtean
ordaintzeko.

Euskal Autonomia Erkidegoko Aurrekontu Orokorrak 2012. urterako onartzen dituen lege proiektuak 280
milioi euroko kreditua ezartzen du DBErako, eta 42 milioiko beste bat EGPOrako. Bi laguntzak Lanbideren
aurrekontuetan jasotzen dira; izan ere, 2012ko urtarriletik aurrera erakunde hori arduratuko baita horien
kudeaketaz.

Laguntza horiek hilero ordaindu behar direnez, Jaurlaritzaren Kontseiluak gastu-espediente hori aldez
aurretik izapidetzea erabaki du; horrela bermatu ahal izango da laguntzen kudeaketaz eta ordainketaz
arduratzen den erakundeak diru balliabide nahikoak dituela 2012ko urtarriletik hasita horiek ordaintzeko.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA
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Euskadiko arrantza eta akuikultura sektorerako guztira 28,8 milioiko laguntzetarako deialdia egin
dute 2012rako

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Helburua: Euskal Autonomia
Erkidegoko arrantza- eta akuikultura-sektorerako 2012ko diru-laguntzetarako deialdia finantzatzea

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du 2012ko ekitaldian EAEko arrantza- eta
akuikultura-sektorera bideratuko diren laguntzen deialdia, eta guztira 28.841.116 euro zuzenduko dira
sektore horretara.

Horrela, Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio Arrantzaren Europako Funtsari buruzko 2006ko
uztailaren 27ko Kontseiluaren 1198/2006 (EE) Erregelamenduan ezarritako laguntza horien deialdia
egiteko Pilar Unzalu sailburuaren Aginduari.

Diru-laguntza horien helburuak honako hauek dira, besteak beste: arrantzontzietako inbertsioetan
laguntzea eta selektibitatea, kostaldeko artisautza-arrantza, konpentsazio sozioekonomikoak, akuikultura,
ekintza kolektiboak, merkatu berriak eta sustapen-kanpainak garatzea eta programa pilotuak garatzea.

Era berean, arrantzontziak birmoldatzeko, arrantzontziak behin betiko gelditzeko edota arrantza-jarduerak
aldi baterako gelditzeko aldaketetarako laguntza ekonomikoak ere biltzen dira deialdi horretan.

Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako kudeaketa eta garapen iraunkorra babesteko hitzarmena
luzatu da

Erabakia, ondoko lankidetza-hitzarmen honen luzapena onartzen duena: 2010ko abenduaren 16n
izenpetu zena, Ingurumen, Landa eta Ttsas Inguru Ministeriaren eta Gautegiz Arteaga, Kortezubi,
Sukarrieta, Ibarrangelua eta Gernika-Lumo Udalen artean, Urdaibaiko Biosfera Erreserbaren kudeaketa
eta garapen jasangarriko laguntza emateko dena

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du Ingurumen eta Landa eta Itsas Inguruneko
Ministerioaren, Eusko Jaurlaritzaren eta Gautegiz-Arteagako, Kortezubiko, Sukarrietako, Ibarrangeluko eta
Gernika-Lumoko udalen arteko lankidetza-hitzarmenaren luzapena Urdaibaiko Biosferaren Erreserbako
kudeaketa eta garapen iraunkorra babesteko.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako sailburu Pilar Unzaluk eginiko proposamena
bideratu du Kontseiluak, eta horren bidez 2010ean sinaturiko hitzarmena luzatzeko eskatzen da,
finantzaturiko jardun-lerro batzuk aurreikusitako epearen barruan bukatuko direla bermatzea ezinezkoa
denez, jardunak hasteko beharrezkoak diren baimenak lortzeko atzerapena eta jardun horien
egikaritzapenean atzerapena eragin duten aurkako fenomeno meteorologikoak kontuan izanda.
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Erreferentziazko hitzarmenak ezartzen zuen 2012ko martxoaren 31ra arteko indarraldia izango zuela eta
bertan bilduriko jardunak 2011ko abenduaren 31rako bukatuta egon behar zutela, eta dagokien ziurtapena
eta azken justifikazioa 2012ko otsailaren 28a baino lehen igorri behar dela, Jarraipen Batzordeak 2012ko
martxoaren 31 baino lehen azter ditzan. Dena den, eta Eusko Jaurlaritzak onarturiko luzapen horri esker,
2012ko apirilaren 30era aldatuko dira amaitzeko, ziurtatzeko eta azken justifikazioa emateko epe horiek.

Urdaibaiko biosferaren erreserbako kudeaketa eta garapen iraunkorra babesteko hitzarmenak bost jardun
aurreikusten ditu guztira, eta horietako bi eginda daude jada. Zehazki, Kortezubiko eta
Gautegiz-Arteagako herrietako auzo batzuk lotzen dituzten bidezidor batzuk egitea biltzen zituztenak.

Beste proiektuetako bik Ibarrangelua-Laga eta Kanala-Laida (Sukarrieta) errepideen arteko
oinezkoentzako bidezidorrak egitea biltzen dute eta, azkenik, horien arteko azkenak hezegune bat
berreskuratuko du ingurumenari dagokionez, Gerkina-Lumoko kirol-ekipamenduaren alboan
(errugbi-zelaiak, frontoiak...). Zona garbitzea, marea-fluxua berreskuratzeko esklusak ezabatzea,
natura-habitata bultzatzea eta ertzean bide bat egitea daude aurreikusita.

Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdean ingurumen irizpideak txertatzeko programa onartu da

Erabakia, Eusko Jaurlaritzaren Erosketa eta Kontratazio Publiko Berdearen 2011-2014 Programa
onestekoa

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaurko bileran onartu du "2011-2014 aldiko Erosketa eta Kontratazio Publiko
Berderako Programa", Eusko Jaurlaritzaren sailek eta sozietate publikoek egiten dituzten erosketa eta
kontratazioetan ingurumen-irizpideak txertatzea planteatzen duen dokumentua, hain zuzen ere.
Kontratuen % 100ek horrelako gaiak kontuan har ditzaten lortzea planteatzen da 2014rako.

Pilar Unzalu sailburuak bultzatutako programa horren xedea da kontratazio-orriek ingurumen-irizpideak
balioetsi beharreko elementu gisa txerta ditzaten lortzea, hots, erosketen eta kontratazioen % 100ek
alderdi hori kontuan har dezaten erdiestea. 2012an Eusko Jaurlaritzaren sail eta sozietate publiko guztiek
egiten dituzten erosketen % 75a "berde izatea" espero da.

Euskal Administrazio Publiko guztiek egindako erosketa publikoak BPGaren % 15 inguru dira, eta horrek
jarduteko marjina zabala ematen du. Europarekin lerrokaturiko Programa hori abiaraztea indartu duten
inkesta-datuen arabera, administrazioaren kontratuen % 41ek irizpide berdeak txertatzen ditu gaur egun.
Ingurumen-irizpideak dituzten kontratu horien bolumen ekonomikoa guztizkoaren % 33 da jadanik.

2010ean, Eusko Jaurlaritzak ingurumen-irizpideak sartu zituen horrelako operazioetan, eta horri esker,
emisioak ehuneko 15 murriztu ziren (450 Tn CO2 baliokidea).

Programa hori aplikatzeak dakartzan onurei dagokienez, nabarmendu beharrekoa da erositako produktuen
eta zerbitzuen ingurumen-inpaktuak murrizten direla, produktuen eraginkortasunari esker kontratazioaren
ardura duten sailetarako dirua aurrezten dela, eta azkenik, eko-berrikuntza oinarri hartuz produktu eta
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merkatu berrien eta enplegu berdearen garapena sustatzen denez, ingurumen-teknologien garapena eta
hedapena bultzatzen direla.

Europan esperientziak agerian utzi duenez, horrelako irizpideak txertatzeak, zerbitzuak ez garestitzeaz
gain, merkatu berdea dinamizatzen du eta ingurumen-inpaktu txikiko ekoizpena sustatzen du.

Jardunak zuzendu beharreko 18 produktu edo zerbitzu planteatzen dira Programan, hala nola bulegoko
materiala eta ekipoak, ibilgailuak, garbiketa, mezularitza, lorezaintza, catering edo vending zerbitzuak,
argiteria, eraikuntza edota hirigintza-obrak, besteak beste.

EcoEuskadi 2020 Garapen Iraunkorreko Estrategiak ezartzen dituen helburuen artean, "berritzailea,
eraginkorra, irisgarria eta herritarrekin gardena den Administrazio Publikoa hedatzea" dago. Helburu
horrekin loturiko jardun nagusietako bat, bestalde, administrazioaren adierazgarritasuna bultzatzea da, eta
horretarako, ingurumen- eta gizarte-irizpideak merkatu berde eta berritzailearen eragile gisa txertatuko
dituzten erosketa eta kontratazio publikoa bultzatzea.

KULTURA SAILA

Eusko Jaurlaritzak 4.875.000 euro erabiliko ditu, 2012. urtean euskarazko hedabideak sendotu,
garatu eta normalizatzeko

Kulturako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012an euskarazko hedabideak
sendotu, garatu eta normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko den
Agindua onartu du (Hedabideak deialdia). Horretarako 4.875.000 euro erabiliko dira.

Deialdi honek hedabideen 2012ko jarduna hartuko du kontuan, eta bere xedea euskarazko hedabideak
sendotu, garatu eta normalizatzeko diru-laguntzak emateko modua arautu eta deia egitea da.

Honako hauek dira, multzoka emanda, diruz lagun daitezkeen hedabideak:

- A taldea: Euskara hutsezko eguneroko prentsa inprimatua, barne hartzen dituena bai euskararen esparru
geografiko osoan zabaltzen diren egunkariak bai udalerri eta eskualde jakinetan zabaltzen diren
egunkariak. 1.820.000 euro.

- B taldea: Euskara hutsezko aldizkari inprimatuak (1.841.500 euro). Hemen euskararen esparru
geografiko osoan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak zein aldizkari espezializatuak
(pentsamendua, zientzia, musika, natura, haur eta gazteei zuzendutakoak...) sartzen dira (1.137.500
euro), bai eta udalerri, eskualde edo lurralde jakinetan zabaltzen diren informazio orokorreko aldizkariak
ere (704.000 euro).

- C taldea: Emititu ahal izateko beharrezkoak diren gaikuntza tituluen jabe izanik, zati batean edo osorik
euskaraz ari diren uhin bidezko irratiak. Talde honetarako 227.500 euro erabiliko dira.
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- D taldea: Emititu ahal izateko beharrezkoak diren gaikuntza tituluen jabe izanik, zati batean edo osorik
euskaraz ari diren telebistak. Talde honetarako 500.500 euro erabiliko dira.

- E taldea: Internet bidezko hedabideak eta berri-agentziak, hala nola, euskara hutsezko egunkari eta
aldizkariak, zati batean edo osorik euskaraz ari diren irratiak, zati batean edo osorik euskaraz ari diren
telebistak, edo notiziak euskaraz ematen dituzten berri-agentziak. Talde honetarako 485.500 euro erabiliko
dira.

Nolanahi ere, talde bakoitzarentzat jarritako baldintzak betetzen ez dituzten hedabideak edo honako
ezaugarri hauetakoren bat duten hedabideak ez dira diruz lagunduko:

a) Euskadiko Administrazio Orokorra osatzen duten entitateen hedabideak.

b) Alderdi politikoen, hauteskundeetarako koalizioen eta sindikatuen hedabideak.

c) Elkarteek, fundazioek zein antzeko erakundeek beren bazkideentzat soil-soilik eginiko hedabideak.

d) Glotodidaktika- eta psikopedagogia-aldizkariak; orobat bere edukiak hezkuntza arlora zuzenduak
dituzten aldizkariak.

e) Eskola-aldizkari, -irrati eta -telebistak.

f) Kultur berripaperak, ikuskizun-gidak, denbora pasakoak eta antzekoak.

g) Mota guztietako argitalpen konfidentzialak, harpidetza bitartez nahiz kioskoan saldutakoak edo formatu
elektronikoan zabaldutakoak.

h) Informazio orokorrekoak edota gai anitzeko informaziokoak ez diren tokiko aldizkariak.

i) Diruz lagungarriak izan arren, Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2012an xede berberarekin diruz
lagundutako hedabideak.

Jaurlaritzak 1.464.200 euro erabiliko ditu, 2012an informazioaren eta komunikazioaren
teknologietan euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko

Jaurlaritzaren Kontseiluak 2012an Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskara sustatu,
garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak emateko araubidea ezarri eta deialdia egiteko den Agindua
onartu du (IKAT deialdia). Deialdirako 1.464.200 euroko diru-partida erabiliko da.

Aginduaren xedea da Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologietan euskara sustatu, garatu edota
normalizatzeko diru-laguntzak arautzea. Laguntza deialdi honek 2012an burutuko diren egitasmoak baino
ez ditu gogoan hartuko. Hori dela-eta, deialdi honetara biltzen diren egitasmoak gauzatzearen ondorioz
eskaini, eman edota gizarteratu beharreko jardunak, zerbitzuak eta produktuak 2012ko abenduaren 31
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baino lehen eskaini, eman edota gizarteratuko dira.

Bi laguntza-modalitate ezarri dira. Lehenengoa, euskarazko atari eta webguneak edo Interneterako
euskarazko eduki berrietarako, 950.000 euroz hornitua; eta bigarrena, softwarea euskaraz sortzeko edo
eta euskarara lokalizatzeko, 514.200 euroz hornitua.

Nolanahi ere, honako egitasmo hauek ez dute sarbiderik izango laguntza-modalitate honetan eta,
ondorioz, kanpoan utziko dira: alderdi politikoen, hauteskundeetarako koalizioen eta sindikatuen
egitasmoak; atari eta web gune pertsonalak; atari eta web gune puntualak (gertakizun, ekitaldi edo
jardunaldi jakin baten inguruan propio antolatutakoak, euskararekin lotura zuzena izanik ere); demoak eta
prototipoak; giza-eskubideak eta pertsonen arteko bizikidetasun-balioak errespetatzen ez dituzten
egitasmoak eta, ondorioz, herritarrei iraingarri gerta dakiekeen ikur edo elementuak jasotzen dituztenak;
halaber, herritarren duintasunari kalte egiten dieten edo indarkeriaren justifikazioa iradokitzen duten ikur
edo elementuak jasotzen dituztenak; sexu bien arteko trataera-berdintasuna bermatzen ez duten
egitasmoak; araubide orokorretan zein berezikoetan erabiltzekoak izanik, ikasketa-plan edo
curriculumarekin lotura zuzena edo zeharkakoa duten ikasmaterial inprimatu, ikus-entzunezko edo
elektronikoak gauzatzeko asmoz aurreikusitako egitasmoak; eta euskararen kalitatea bermatzen ez duten
atari edo webguneetan egindako berrikuntza edo horietan kokatuko diren euskarazko eduki berriak. Hau
da, lehendik abian dagoen atarian edo webgunean berrikuntzak egin behar direnean, edo euskarazko
eduki berriak sartu behar direnean, ezinbestekoa izango da atari edo webgune horrek euskararen kalitatea
bermatzea, Euskaltzaindiak emandako arau eta gomendioak aintzakotzat hartuz eta betez.

Laguntza-mota honetan parte hartu ahal izateko baldintzak direla eta, lehenengo multzokoei dagokienez,
euskarazko atari eta webguneek zerbitzu anizkoitzak eskaini beharko dituzte, etengabe eguneratzeko
plangintza eduki beharko dute, bai eta gunea ezagutarazteko plana ere, euskarazko eduki berrien kasuan,
horiek zabaltzeko edo ezagutarazteko plangintza zehaztuko da, eta agerian edo ezkutuan egongo den
bisita-neurgailua eduki behar dute. Ezkutuan bada, entitate eskatzaileak izandako bisita-kopurua ikusi ahal
izateko beharrezkoa den aukera teknikoa emango dio Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako
Zuzendaritzari.

Beste multzoko egitasmoek Interneten kokatzeko edo publiko zabalarentzako eskuragarri egoteko moduko
plan jakina izan beharko dute nahitaez. Plan honetan ezinbestean jasoko da produktuaren euskarazko
bertsioaren zabalkundea.

Jaurlaritzak 2.400.000 euro eman ditu euskal ondare kulturala babesteko

Gobernu Kontseiluak Kulturako sailburuaren agindu bat onartu du, euskal kultura-ondarea zaindu,
aberastu, babestu eta sustatzeko diru-laguntzak, bai eta ondare horri eragiten dioten
hirigintza-plangintzako tresnak sortu eta aldatzekoak, emateko deialdia egiten duena eta horretarako
araubidea finkatzen duena. 2.400.000 euro jarri dira dirulaguntzen programa hori garatzeko.
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Honako hauek jaso dezakete dirulaguntza: sailkatutako monumentu-multzoek (zatartu egiten dituzten
elementuak kentzeko, lekua zaintzeko eta eraikinak beste zerbaitetarako erabiltzeko), industriako edo
landa-inguruko ondareek, ondare arkeologikoek eta ondare sailkatu eta inbentariatua defenditzeko,
ugaritzeko, babesteko eta sustatzeko asmoz jarduten den beste edozein jarduerek (betiere, Euskadiko
Ondarearen Legeak zehazten dituen helburu eta xedeekin bat baldin badatoz, eta ez badago sartuta
Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondasuneko Zuzendaritzaren beste agindu espezifikoren batean).

Bestalde, dirulaguntza jasotzeko aukera izango dute aurreko hirigintza-dokumenturen baten eta bere
ikerlan osagarrien memoria garatzeko azterketa historiko-arkeologikoek ere, baldin eta monumentu
izendatutako ondasun kulturalak, monumentu-multzoak edo arkeologiko izan daitezkeen guneak lantzen
badituzte; bai eta indarrean dauden hirigintza-dokumentuen aldaketek, edo dokumentuen garapenek ere,
ondasun kulturalak babesteko erregimenetara egokitzeko behar direla-eta egindakoak badira; bai
monumentu, monumentu-multzo edo arkeologiko izan daitekeen gune izendatutako ondare kulturalak (edo
izendapen hori jasotzeko espedientea abiarazita daukatenak) babesteko plan berriak idazteko lanek;
idazteko fasean dauden hirigintza-tresnen planimetria osagarriaren altxatze-lanek, ondare kulturalaren
alderdi jakin batzuk, izaera berezia emanez, dokumentatzekoak direnek; eta ondare kulturalari buruzko
informazioa sortu eta biltzeko bestelako lanek, legeak aurreikusitako hirigintza-planeamenduko figuretan
sartzekoak badira eta kulturaren ikuspegitik oinarri tinkoagoa emateko balio badute.

97.000 euro, antzerkiko profesionalak prestatzeko programa eta jarduerak garatzeko

Kulturako sailburuaren proposamenez, Jaurlaritzaren Kontseiluak antzerkiko profesionalak prestatzeko
programa eta jarduerak garatzeko 2012. urtean dirulaguntzak emateko modua arautzen duen Agindua
onartu du. Horretarako, 97.000 euroko aurrekontua dago.

Arte eszenikoetako etorkizuneko profesionalentzako prestakuntza arauturik ez dagoenez, 2012. urtean
alor horretan heziketa programa eta jarduerak antolatzen laguntzak emateko agindu bat plazaratzen du
Kultura Sailak. Ez dira diruz lagunduko, goi mailako hezkuntzaren arloren bateko edozein eremuri
atxikitako programa erregelatuak aurkezten dituzten proiektuak, zentro publikoetako zein pribatuetakoak
izan.

Agindu honen kargura ematendiren diru-laguntzak lehiaketa-prozeduraren bidez esleituko dira. Beraz,
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.

Diru-lagauntzetarako 97.000 euro erabiliko dira. Diru-kopuru hori honela banatuko da, deialdiak hartzen
dituen bi modalitateen artean:

- Laurogeita hamaika mila (91.000) euro antzerkiko profesionalen prestakuntza integrala lortzera
zuzendutako ikastaroak antolatzeko.
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- Sei mila (6.000) euro antzerkiko profesionalen prestakuntzarekin lotutako arlo zehatzetako prestakuntza
jarduerak antolatzeko.
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