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EKONOMIA ETA OGASUN SAILA
Jaurlaritzak berrogeita hamar milioi euroko abala eman dio Luzaro, EFC, S.A.ri,
E.T.E.entzako maileguak sustatzeko

INDUSTRIA, BERRIKUNTZA, MERKATARITZA ETA TURISMO SAILA
% 22 hazi dira, 74 milioiraino, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal
Sarearen agenteen ikerketa-jarduerarako laguntzak

700.000 euroko laguntzak turismoa merkaturatu eta sustatzeko

ENPLEGU ETA GIZARTE GAIETAKO SAILA
Eusko Jaurlaritzak bat egin du #Zahartze aktiboaren eta belaunaldi arteko
elkartasunaren europako urtearen# aldarrikapenarekin
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EKONOMIA ETA OGASUN SAILA

Jaurlaritzak berrogeita hamar milioi euroko abala eman dio Luzaro, EFC, S.A.ri, E.T.E.entzako
maileguak sustatzeko

Erabakia, Europako Inbertsioen Bankuarekin hitzartu beharreko mailegu bat bermatzeko Luzaro EFC SAri
abal bat emateko dena

Gobernu Kontseiluak baimena eman du Luzaro, EFC, S.A.ri berrogeita hamar milioi euroko abala
emateko, erakunde horrek Europako Inbertsio Bankuarekin hitzartuko duen maileguaren berme gisa. Abal
horren helburua da inbertsio-proiektuen finantzaketa sustatzea Luzarok Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioarekin sinatutako hitzarmenen eremuan.

Luzaro finantza-erakundeak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioaren partaidetza du (% 17,65) eta
bere helburu nagusia EAEko enpresa txiki eta ertainei (ETE) partaidetza-maileguak ematea da.

Luzarok partaidetzakoak ez diren beste mailegu-modalitate batzuekin dibertsifikatu du bere eskaintza,
esaterako mikrokredituekin edo aurrerakin itzulgarriekin, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazioarekin edo EAEko Administrazioaren parte-hartzea duten sozietateekin (esaterako SPRI
Industriaren Sustapen eta Eraldaketarako Baltzuarekin) sinatutako beste hitzarmen batzuen babesean.
Era berean, "sendotze finatzariorako maileguak" izeneko lerroa ere ezarri du, maniobrarako funts nahikoa
ez duten ETEentzako.

Luzarok bazkide dituen finantza-erakundeek emandako finantzaketatik edo sozietatearen beraren
funtsetatik lortu ohi izan du maileguak emateko beharrezko finantzaketa. Hala ere, gero eta jarduera
gehiago dituenez, beste finantzaketa-bide batzuk bilatu behar izan ditu. Horrela, 2005eko eta 2009ko
ekitaldietan, Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) kredituak formalizatu zituen, berrogeita hamar milioi
eurokoak ekitaldi bakoitzean, eta eragiketa horiek ere Eusko Jaurlaritzaren abala izan zuten. Sozietateak
azken ekitaldietan izan duen jardueraren ondorioz, funts horiek erabili behar izan dira, baita ohiko
finantzaketa-iturrietatik etorritako beste batzuk ere, ETEei maileguak emateko.

Hain zuzen ere, partaidetza-maileguak izenekoen formula erabili du Luzarok, honakoak direla formula
horren ezaugarri nagusiak: dirua itzultzeko epe luzea, denboran luzatutako amortizazio gabealdia eta ETE
onuradunak mailegua indarrean egon bitartean eskuratutako mozkinei zati batean lotutako kostu
aldakorra.

Eusko Jaurlaritzaren abalarekin, EIBek eragiketa ematea errazteaz gain, finantzaketa-baldintza hobeak
lortzen dira, eragiketari emandako abal publikoak dakarren kaudimen osagarriaren ondorioz.
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% 22 hazi dira, 74 milioiraino, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen agenteen
ikerketa-jarduerarako laguntzak
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Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako gastua egiteko baimena emateko 2012ko ekitaldian, Teknologia,
Zientzia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen barnean dauden Saiotek Programako agente
zientifiko-teknologikoentzako ikerketa orokorrerako laguntzak finantzatzeko Erabakia, 5.000.000 eurotik
gorako gastua egiteko baimena emateko 2012ko ekitaldian, Zentro Teknologikoak eta horiei atxikitako
Korporazio eta Aliantza Teknologikoak laguntzeko Emaitek programa finantzatzeko Erabakia, 5.000.000
eurotik gorako gastua egiteko baimena emateko, 2012ko ekitaldian, ikerketa estrategikoa laguntzeko
Etortek Programa finantzatzeko

Jaurlaritzaren Kontseiluak 74 milioi euro baino gehiago bideratu ditu Saiotek programara (17,3
milioi euro), Emaitek programara (30,5 milioi Tecnalia, Ik4 eta haren zentro teknologikoetarako) eta
Etortek programara (26,5 milioi ikerketa estrategikorako).

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu du 74,3 milioi euro bideratzea Zientzia, Teknologia eta
Berrikuntzarako Euskal Sarearen agenteen ikerketa-jarduera bultzatzeko, hau da, korporazio, aliantza eta
zentro estrategikoena, enpresa-arloko I+Gko unitateena, unibertsitateena, berrikuntzako bitarteko
erakundeena, eta abarrena. Guztira % 22ko hazkundea da iazko kopuruekin alderatuta.

Programa horien atzean dagoen proiektu bakoitzean lorturiko emaitzetan oinarritzen da Eusko Jaurlaritzak
haien alde egindako apustua, Euskadin jarduera ekonomikoa (industria- eta enpresa-arlokoa) eta
enplegua bultzatzen dutela erakusten baitute.

Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailaren hiru programatan banatuta dago zenbatekoa,
I+Ga Euskadin teknologiaren esparruan inplikaturiko agente nagusiek garatzen duten ikerketa eta lana
bultzatuta.

Alde batetik, Saiotek programa 17,3 milioi eurorekin hornitu da. Dagokien biurteko planean aurkezten
diren Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen agenteen jarduerak diruz laguntzea du
helburutzat. Plan horietan, jakintza zientifiko-teknologikoak hobetzeko zein Euskadiko eta nazioarteko
erakundeen arteko lankidetzarako haien proiektuak biltzen dira.

Bestalde, zentro teknologikoek eta haien korporazioek edo aliantzek lorturiko emaitzak neurtzen dituen
Emaitek programaren bidez 30,5 milioi euroko laguntzetarako deialdia egingo da agente horien Ikerketako
eta Garapen Teknologikoko jarduera finantzatzeko, betiere emaitza berrietan eragina badu enpresa-sarera
eramateko.

Azken programak Etortek programak 26,5 milioirekin finantzatzen du ikerketa estrategikoa, betiere
enpresa-lehiakortasuna eta Euskadiren produkzio-sarearen dibertsifikazioa lortzeko etorkizuneko sektore
berrietan . Hiru programa horietatik, azken horrek du hazkunderik handiena 2012ko deialdian, % 32 hazi
baita iazkoarekin alderatuz gero.

Eusko Jaurlaritzak iazko abenduan onartu zuen Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Plan berria,
2015era arteko indarraldia izango duena. Lehendakaritza buru duen plana da eta Jaurlaritzaren sei sailek
parte hartzen dute. BPGaren % 3ko I+Gko guztizko inbertsioa lortzea biltzen du bere helburuen artean,
gastu horrekin gure gizarteak lorturiko ongizateko eta bizi-kalitateko mailetan aurrera egin ahal izateko,
zientzian, teknologian eta berrikuntzan oinarrituriko hazkunde-eredu batekin, eta bitarteko horiekin
Euskadin enplegua indarberritzea lortzeko, besteak beste.
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Gaur onarturiko programak Jaurlaritzaren 2015eko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren eta
xedetzat Euskadi ikerketa- eta teknologia-arloan Europako erreferentzia bat izatea duen 2010-2013 aldiko
Enpresa Lehiakortasuneko Planaren helburuen barruan bilduta daude.

Espiritu horri esker, Euskadik aurten lortu du lehen aldiz BPGaren % 2 gainditzea I+Gan eginiko
inbertsoan izandako aurrekontu-hazkundeak tarteko.

700.000 euroko laguntzak turismoa merkaturatu eta sustatzeko

Ebazpena, 2012ko otsailaren 15koa, Merkataritza eta Turismoko sailburuordearena, turismoa
merkaturatzeko eta sustatzeko laguntzak emateko 2012ko ekitaldiko deialdia iragartzen duena

Jaurlaritzaren Kontseiluak gaur onartu ditu turismoa merkaturatu eta sustatzeko 700.000 euroko
diru-laguntzak. Turismo-zerbitzuak ematen dituzten edo turismo-sektorean eragina duten enpresa txiki eta
ertainek, sektore-elkarteek, eta sozietatearen helburu gisa turismoa sustatzea duten irabazi-asmorik
gabeko fundazio eta erakunde pribatuek jaso ahalko dituzte laguntza horiek.

Euskadin sektorea hazteko lagungarri izango diren jardun jakin batzuk sustatu nahi ditu laguntza horiekin
Eusko Jaurlaritzak. Marketin Planarekin lerrokaturiko turismo-produktuak (gastronomia, natura, biltzarrak
[MICE], kultura) abiaraztea diruz lagunduko da linea horren bidez, berrikuntza-dosi bat ekartzen dutenak
eta Marketin Planarekin lerrokaturiko jardunak bultzatzen dituztenak barne, betiere Merkataritza eta
Turismo Sailburuordetzarekin koordinatuta, baita Euskadiren turismo-posizionamendua edota
ostatu-gauen hazkundea sendotuko duen beste edozein gertakari ere.

Laguntzen zenbatekoak gastuaren % 50 edo % 60 biltzen du, 15.000 #-tik 45.000 #-ra bitarteko
mugarekin, erakunde eskatzailearen arabera.

Eusko Jaurlaritzaren Industria, Berrikuntza, Merkataritza eta Turismo Sailak turismoaren sektoreari
ematen dizkion laguntzen zati bat dira laguntza horiek. Azken hiru urteotan sailak berak turismoa
sustatzeko buruturiko politikak, eta turismo-establezimenduak modernizatzeko diru-laguntzak, turismoan
inbertitzeko gauzatu laguntzak, turismo-lehiakortasuna bultzatzeko laguntza-programak eta sektorean
bertan kalitatea eta ingurumena kudeatzeko ematen direnak izan dira, besteak beste, azken bi urteetan
Euskadin turismoa % 17 hazi izana ahalbidetu duten faktoreak. Datu horiek biltzen dutenez, atzerriko %
26,4 bisitari gehiago eta Estatuko % 13,7 turista gehiago iritsi dira gurera.

Iazkoa Euskadiko Turismoaren historiako urterik onena izan zen, bisitarien etorrera % 4,6 hazi baitzen eta
ostatu-gauak, aldiz, % 4,8.
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Eusko Jaurlaritzak bat egin du #Zahartze aktiboaren eta belaunaldi arteko elkartasunaren europako
urtearen# aldarrikapenarekin

Erabakia, Eusko Jaurlaritza Europar Batasuneko Legebiltzarraren eta Kontseiluaren adierazpen batekin
bat datorrela adierazteko dena. Adierazpen horrek 2012. urtea "Zahartze aktiboaren eta belaunaldien
arteko elkartasunaren Europako Urtea# izendatzen du

2012. urtea "Zahartze aktiboaren eta belaunaldi arteko elkartasunaren urtea" izateko Europar Batasunak
egindako aldarrikapenari atxikitzea erabaki du Eusko Jaurlaritzak.

Aldarrikapen horrek berekin dakar ongizatearen Europako gizartea eraikitzeko eta mantentzeko adinekoek
gizartearen eta ekonomiaren alorrean duten garrantzia onartzea. Ildo horretan, Enplegu eta Gizarte
Gaietako Saila zahartze aktiboari lotutako hainbat proiektu bultzatzen ari da aspalditxotik, ikuspegi berri
bat adinekoei bideratutako politiken plangintzan, non kolektibo horren autonomiaren sustapena, kolektibo
horrek dituen lehentasunekiko errespetua eta konpromiso soziala biltzen diren. Politika horien artean
Berrikuntza soziosanitarioko zentro bat sortzea dago, baita arreta etxean emateko Etxean Ondo
esperientzia pilotua eta BetiON telelaguntza aurreratuko zerbitzua ere.

Sail honen beste ekimen berritzaile bat kohesio soziala, erantzunkidetasuna eta belaunaldi arteko
elkartasuna sustatzera bideratuta dago. "Adinekoen ongizatean eta tratu onean aurrera egiteko ehun
proposamen" deituriko dokumentuan proposatzen da gizarte- eta osasun-zerbitzuek ez ezik, hezkuntzak,
garraioak, hirigintzak, kulturak, turismoak edo merkataritzak ere bideratu behar dituztela beren zerbitzuak
pertsona guztien premietara, pertsona horien adina eta gaitasun funtzionala kontuan izan gabe.

Ideia horiek dira Osasunaren Mundu Erakundeak (OME) sustatzen duen "inguru egokiak" ekimena
gorpuzten dutenak. Plan horrek hiriei laguntzen die handitzen ari den urbanizazioaren eta biztanleriaren
zahartze azkarrerako prestatzen; horretarako, adinekoen ikuspegia txertatzen du hirigintza-plangintzan,
ingurunean, etxebizitzen eraikuntzan, hiriko espazioetako irisgarritasunean eta mugikortasunean, beste
ezaugarri batzuen artean.

Euskadiko hainbat hirik (Donostia eta Bilbo, esaterako) bat egin dute dagoeneko ekimen horrekin, hau da,
hiriak egokitzea helburutzat duen ekimenarekin, hiriek beren biztanle guztiei bizi-kalitatearen eta
segurtasunaren mailak eskaintzeko.

Joan den astean Bilbon jardunaldi bat egin zen "ingurune egokiak" deituriko proiektu horren gainean, eta
200 aditu baino gehiago bildu ziren. Jardunaldi horretan, Enplegu eta Gizarte Gaietako Sailak berretsi egin
zuen zahartze aktiboa sustatzeko eta "atseginak diren hiriak" deituriko ideia Euskadiko lurralde guztietara
hedatzeko hartutako konpromisoa.
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