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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA
367,6 milioi ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
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Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaiaren Lege-proiektua onartua

Hirugarren herrialdeetan Euskal Autonomia Erkidegoko ardoak sustatzeko
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HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

367,6 milioi ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena ematekoa. Kontzeptua: 2011/2012 ikasturtean
2012ko urtarriletik abuztura bitarteko aldian ikastetxe pribatuetako hezkuntza-itunak finantzatzeko

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuaren proposamenez, gaurko bileran
akordio hau hartu du: 367.574.518,96 euroko gastua baimentzea, baita 20011/12 ikasturtearen
hezkuntza-itunak aldatzearen ondorioz sor litezkeen aldaketak ere, 2011/12 ikasturtean 2012ko urtarriletik
abuztura arteko aldian ikastetxe pribatuen hezkuntza-itunak finantzatzeko.

INGURUMEN, LURRALDE PLANGINTZA, NEKAZARITZA ETA
ARRANTZA SAILA

Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaiaren Lege-proiektua onartua

Lege-proiektua, Euskal Autonomia Erkidegoko Paisaiarena

Bileran, Jaurlaritzaren Kontseiluak Paisaiaren Lege-proiektua onartu du; lege testu horren arabera, paisaia
lurraldea antolatzeko modu berezi bat da, hau da, paisaia ez da artatu beharreko argazki finko bat, baizik
eta aktiboki kudeatu behar den zerbait bizia.

Jaurlaritzaren Kontseiluak argi berdea eman dio paisaiari aintzatespen juridikoa ematen dion lege-proiektu
horri, eta helburu horrekin batu zen Eusko Jaurlaritza 2009an, Euskal Autonomia Erkidegoak bat egin
zuenean Paisaiaren Europako Hitzarmenarekin. Bat egite horren ondorioetako bat paisaia bereziez gain,
ohikoak eta narriatuak ere zaindu behar izatea da, orain arte paisaiak jaso duen tratamendu sakabanatua
eta partziala gaindituta.

Onartutako lege-proiektua erreferentzia markoa da, EAEko administrazioek paisaia politikak definitu eta
aplika ditzaten; eta bertan, Euskal Autonomia Erkidegoko paisaiak babestu, kudeatu eta antolatzeko
tresnak ezartzen dira.

Tresnen artean, paisaiaren katalogoak daude; eremu bakoitzeko (eremu funtzionalak) paisaiak identifikatu
eta baloratzeko tresnak dira, paisaia ikuspegitik arreta berezia behar duten eremuak mugatzeko eta
kalitate helburu zehatzak finkatzeko tresnak, alegia. Helburuok paisaia artezpideak dakartzate, katalogo
horien arau espezifikoak, eta lurralde plan partzialetan inplementatuko dira. Legeak kudeaketa tresna
batzuk ditu xedaturik (Paisaiaren Ekintza Planak) eta bestelako betearazpen tresna batzuk (Paisaia
Integrazioko Azterlanak).

Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoko 15 eremu funtzionaletako hiruren paisaia katalogoetan parte
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hartzea bultzatzen ari da. Bat Bizkaian: Balmaseda-Zallako eremu funtzionala (Enkartazioak); beste bat
Araban: Guardiako (Arabako Errioxa) eremu funtzionala eta Gipuzkoako Zarautz-Azpeitiako (Urola Kosta)
eremu funtzionala.

Esperientzia aitzindari horri esker, lan, azterketa eta partaidetza metodoak eskuratuko dira eta gainerako
eremu funtzionaletan aplikatu.

Katalogo horiek lantzeko, herritarren partaidetza prozesua bultzatu da, gainerako erakundeen eta euskal
herritarren iritzia eta proposamenak jasotzeko. "Zure paisaiaren hitzetan, zu; zure hitzetan, paisaia"
izeneko partaidetza prozesu horretarako, elkarrizketak, inkestak eta lan mahaiak egin dira posta
elektronikoz, ingurumena.net webgunean, Irekian eta Facebooken.

Lege testu horren bitartez, Euskadin elkarbizi diren paisaia ezberdinei aitortza juridikoa sortzeko eta
administrazio publikoei paisaia-balioak euren lurralde antolamenduan kontuan hartzeko eta gehitzeko
aukerak emateko helburuak finkatu dira.

Paisaia, gizabanakoen zein gizarte osoaren ongizatearen elementu garrantzitsua da, baita herritarren
bizi-kalitatearena ere. Lurralde baten izaeraren elementu dinamiko nagusietakoa da, denboran zehar
herritarren eta bere inguruaren artean izan duten harremanaren erakusle dena. Hori dela eta, helburua ez
da paisaia bere horretan mantentzea, bertako dibertsitatea eta kalitatea aberastea baizik erabilpen eta
elementu berriak modu orekatuan gehituz.

Euskal Autonomia Erkidegoak ekimen batzuk jarri ditu abian, EAEko paisaiaren aberastasuna eta
aniztasuna kudeatu eta balioa emateko, baita ingurumen, kultura, gizarte eta historia baliabideak eta
garapen ekonomikoko baliabideak aprobetxatzeko ere.

Eusko Jaurlaritzak abian jarri dituen ekimenen testuinguruan sar dezakegu Paisaiaren Europako Masterra.
Euskal Herriko Unibertsitatearekin batera abian jarritako ikasketak dira eta dagoeneko EHUKo Arabako
Kanpusean eskolak martxan dira.

Hirugarren herrialdeetan Euskal Autonomia Erkidegoko ardoak sustatzeko 2012-2013ko laguntzen
deialdia egin da

Agindua, Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, 2012. urterako
laguntza batzuetarako deialdia egiten duena, hain justu ere abenduaren 22ko 630/2009 Dekretuan
aurreikusitakoak eta hirugarren herrialdeetan ardogintzako produktuei buruzko sustapen-eta
informazio-programa zein egintzetarako direnak

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du ardogintzako Euskal Autonomia Erkidegoko produktuak
hirugarren herrialdeetan sustatu eta informazioa zabaltzeko ekintza eta programetarako laguntzen
deialdia. Zazpi milio terdi euro inguru bideratuko dira 2012-2013 urteren artean kanpoan egingo diren
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sustapen-kanpainetara.

Deialdi hau abenduaren 22ko 630/2009 Dekretuan ezarritako informazio eta sustapen ekimenetara
bideratuta dago. Dekretu horren bidez, erkidego mailako laguntzetarako neurriak arautzen dira: besteak
beste, hirugarren herrialdeetan gure ardoen presentzia indartzeko.

Eskaerak aurkezteko epea amaitu arte 7 milioi terdi euro inguruko kopurua osatzeko adina eskaera
erregistratuko direla uste da. Horien erdia gutxienez enpresa onuradunek finantzatuko dute, eta beste
%50ak NBEF Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsekoak izango dira.

Onuradunak honako hauek izango dira: ardogintzako enpresak, ekoizle-erakundeak eta lanbide arteko
erakundeak, jatorri deiturak kudeatu eta ordezkatzen dituzten erakundeak, esportazioko elkarte edo
partzuergoak eta ardo horiek kanpoan sustatu nahi dituzten irabazi asmorik gabeko elkarteak.

Diru-laguntza horietara aurkeztu nahi duten erakunde guztiek 1 eta 3 urte arteko proiektuak aurkeztu
beharko dituzte eta kanpoan ardoa sustatzeko helburua izan beharko dute, besteak beste, feriak, standak
edota hornitzaileekin bilerak.Diru-laguntzak gauzatzeko enpresek edo erakundeek proiektuen %75
gauzatu beharko dituzte.

Ardogintzako euskadiko produktuak merkaturatzeko egoerak hobetzeko 2012-2013 programarako
dirulaguntzak onartu dira

Agindua, Ingurumen, Lurralde Antolamendu, Nekazaritza eta Arrantzako sailburuarena, 2012. urterako
ardogintzako produktuak merkaturatzeko egoerak hobetzeko programetarako laguntzen deialdia

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du ardogintzako Euskal Autonomia Erkidegoko produktuak
merkaturatzeko egoerak hobetzeko programetarako laguntzen deialdia. Bi milioi euro inguru bideratuko
dira 2012-2013ko epean egingo diren proiektuetarako.

Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantza sailburua den Pilar Unzaluk bultzatu dituen
dirulaguntza horiek merkaturatze egoerak hobetzeko eta lehiakorragoak izateko egiten den lehen
ahalegina da. Lehen urte honetan 2 milioi euro inguru inbertituko direla aurreikusten da.

Ardogintzako Euskal Autonomia Erkidegoko produktuak merkaturatzeko dirulaguntzek izango duten
finantzazioaren %60, laguntza horiek jasoko dituzten enpresek jarri beharko dituzte eta inbertsioaren beste
%40, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsekoa (NBEF) izango da.

Laguntzak honako hauei emango zaizkie: ardogintzako enpresak, ekoizle-erakundeak eta lanbide arteko
erakundeak, jatorri deiturak kudeatu eta ordezkatzen dituzten erakundeak, esportazioko elkarte edo
partzuergoak, beti ere, Europar Batasuna osatzen duten herrialdeetan elementu material (bulegoak,
logistikarako azpiegiturak...) edota ez-materialak (patenteak...) sustatuko badituzte.
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