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SARRERA

0. Sarrera
Duela hiru urtetik hona, Patxi Lopez buru duen Eusko Jaurlaritzak “Euskadi
Eredua” deitutako planaren eraikitze lanean dihardu.
Eredu horren arabera, krisiari aurre egiteko beste modu bat eraiki nahi da,
gastu publikoaren beharrezko kontrola eta gure ekonomiaren sostengatzeko
enpleguaren aldeko borroka eta Euskadiko hiritargo osoaren zerbitzu
publikoak bermatzea bateragarri egiten dituen gobernu alternatiba bat.
Egungo gure garai honetara egokitutako sozialdemokraziaren printzipioetan
oinarritutako formula horri esker, Europa hegoaldeko erkidegoen artean,
Euskadik. egin dio hobekien aurre krisiari
Modelo horren xede nagusietako bat krisiari aurre egin eta enplegua
sortzea da. Helburu hau lortzeko, ondorengo eskeman azaltzen diren ekimen
sortaren buruzagitzan dago Lehendakaria:
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Gobernuaren apustua honako lau ekimenez osatzen da:
•

Langabeziaren aurkako borroka: Eusko Jaurlaritzaren eta gizarte
eragileen ahaleginak batu nahi ditu langabeziaren aurkako
borrokan, horretarako, 321 milioi eurotako neurri sorta jarriko da
indarrean, honez gain, Lanbide sendotuko da aipatutakoa erdiesteko
ezinbesteko tresnatzat hartuta.

•

Finantzaketa Euskal Enpresari: Enpresei zuzendutako finantziazio
kanalak aktibatuko dira. Honela bada, 2.180 milioi mobilizatuko
dira Euskadiko enpresa ehunaren finantziazio beharrizanen
zerbitzura.

•

Gure ekonomiari lagundu: 458 milioi eurotako balioa duten ekintza
sorta honen bidez, ekonomia erreala eta Euskadiko ehun
produktiboa lagunduko dira.

•

Gazteentzako Lana: Neurri multzo honi esker, lan eta heziketa
aukerak eskainiko zaizkie pertsona gazteei 26 milioi eurotako
inbertsioarekin.
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LANGABEZIAREN AURKAKO BORROKA

1. Langabeziaren Aurkako Borroka
1.1 Sarrera eta Helburua
Plan honek sendotu eta garatu egingo ditu enplegu kontuetan egin
ahaleginak eta neurri berriak proposatzen ditu aurten langabeziaren kontra
borrokatu ahal izateko.
Gizarte Elkarrizketa Mahaian lortutako akordioak balio sozio-ekonomiko
handia du, Gobernu, patronal eta sindikatuen arteko kontzertaziotik sortu
baita.
Euskadiko langabezi-tasa Espainiak jasaten duenaren erdia da eta oso
antzekoa Frantziakoarekin eta EB-eko batez bestekoarekin alderatuz
gero. Honez gain, estreinakoz suertatu da Euskadiko ekonomiak Espainiako
batez bestekoa baino langabezi-tasa txikiagoa aurkeztea, krisialdi honetan
gertatu ere.
•

Euskadik Espainiarekin alderatuta egoera hobea bizi duen arren,
“Langabeziaren aurkako Borroka Plana 2012”ren buruan jarri da
Lehendakaria, plangintza honen xedeak honako hauek dira: Eusko
Jaurlaritzaren eta gizarte eragileen ahaleginak batuko dira
langabeziaren aurkako borrokan, eta gainera, sendotu egingo da
Lanbide (Euskal Enplegu Zerbitzua), xede hau lortzeko ezinbesteko
tresnatzat jotzen delarik.

Plangintzak honako ekintza-ardatzak ditu:
Pertsonak: Norbanakoari zuzendutako arreta pertsonalizatua hedatuko da,
orientabide, heziketa eta bitartekaritza zerbitzuen bidez, eta sistema
produktiboaren beharrizanekin lotuta, arreta berezia eskainiko zaie kolektibo
ahulenei (gazteak eta iraupen luzeko langabetuak batez ere).
-

Enpresak: Enpresen eta bere langileen giza, enplegu eta heziketa
kapital beharrizanen arreta zerbitzua garatuko da. Honez gain, enpresa
ekimen berrien sorkuntza eta auto-enpleguaren laguntza bultzatuko da.

-

Lurraldeen arteko oreka: Euskadiko lurraldeen arteko kohesioa
sustatuko da, enplegu politikaren tokiko dimentsioa indartuz, langabeziak
indar gehiagoz jotzen duen zonaldeetan bereziki (Bizkaiko lurraldea
edota Ezkerraldea, Enkarterriak, Ibaizabal, Bilbo, Bidasoa Beherea,
Debabarrena, Oarsoaldea, Aiala Baiara eta Vitoria-Gasteizeko
eskualdeak)

1.2 Langabeziaren aurkako borrokan ekintzak eta neurriak
30 ekintza baino gehiago izango dituen 11 neurri jarriko ditu martxan
Planak, 2012ko langabeziari aurre egitea izango dute xede neurriok. Honako
hauek nabarmendu daitezke:
-

Zonalde geografiko atzeratuetan parte hartzea, eskualdeko
enplegu planak sustatuz.

-

Langabezian diren
lortzeko laguntzak.

-

Lanbide
Heziketako
itxarondako
Sistema
Integratuaren
eraikuntza.
Orientazioa, informazioa, heziketa eta pertsonen
enplegagarritasuna eta enplegu aukerak hobetzeko gaitasunak
onartzeko eredu baten garapena ekarriko du horrek, hezkuntza
sistematik eta lan sistematik sustatuko da eredu berria. Euskadi
aitzindaria da Espainia mailan eragile guztien aldetiko integrazio
horren aldeko apustuan.

-

Susperraldian dauden sektoreetan enplegu-zoko berrietan
aritzeko heziketa, praktika eta
lan-esperientzia programak.
Gaitasun altuko gazteei eta langabezian epe luzez diren pertsonei
zuzenduko zaizkie programok, eta enplegu berdea indartzea eta
eraikuntza jasangarria izango dira ardatzak.

-

Kualifikazio gutxiko gazteei zuzendutako enpleguarekin batera
burutuko da heziketa. Hezkuntza eta Ikasketa kontratu berriarekin
lotuko da ekintza. Kualifikaziorik gabeko langabetu gazteak
berreskuratu nahi dira, tituluetara edo lanbide agirietara lotutako
lanbide heziketa prozesuen bidez, enpresako jarduerarekin
txandakatuz..

-

Unibertsitate edo Lanbide Heziketako titulua duten gazteen
heziketa eta euskal enpresetan edo atzerrian praktikaldiak
burutzea uztartuko dituen programa bat diseinatu da eta jarriko
da indarrean. Besteak beste, atzerriko merkatuetan ezarritako
euskal enpresetan heziketa jasotzeko edo lan egiteko aukera eskaini
nahi die programak euskal gazteei, bere prestakuntza maila altua
balioztatzeko xedez.

-

Euskadiko Ekintzailetza Zerbitzua sortu eta garatuko da,
ekintzaileak laguntzeko eta negozio bat sortzeko prozesuan balio
kate osoa hobetzen lagunduko duten neurriak sustatuz, eta
Euskadiko baliabideen antolakuntza eta eraginkortasuna hobetuz.

pertsona

gazteak

hizkuntza

gaitasuna

Enplegu politika aktibo hauek guztiak burutu ahal izateko 321,4 milioi euro
erabiliko dira guztira.
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FINANCIACIÓN A LA EMPRESA VASCA
FINANTZAKETA EUSKAL ENPRESARI

2.2 Euskal Enpresa finantzatzeko Ekintzak eta Neurriak

Neurria
ETE-ei finantza laguntza eskaintzeko programa
A) Zirkulatzailearen finantzaketa SGR-en bidez
B) Hitzarmena Finantza entitateekin (bermeak %60%40)
C) Luzaroren bermeak inbertsio eta
birfinantzaketarako

Emandako
Finantzaketa
(M €)
1.310
550
660 (400 + 260)
100

Trakzio lana egiten duten proiektuak laguntzeko
programa
A) Xok bermeak (EB-aren aurre baimenaz)
B) Bermeak Ekarpen-i partaidetza mailegu
estrategikoetarako
C) Ekarpen erakundearen sustapena, trakzio eragina
duten inbertsio handiko partaidetza operazioetarako

470
200
100
170 (20 + 150)

I +G+b Programetarako Finantzaketa
BEI-ren mailegua I+G programetarako
GUZTIRA

400
400
2.180

A. ETE-ei finantza laguntza eskaintzeko programa
Osotara, 1.310 milioi euro mugituko ditu zirkulatzailearen
erabilgarritasuna, inbertsioak eta kapitalizazioa errazteko Euskadiko
Enpresa Txiki eta Ertainari.
B. Trakzio lana egiten duten proiektuak laguntzeko programa
470 milioi euro mugituko ditu. Ildo honi esker, xok bermeak,
partaidetza mailegu estrategikoetarako bermeak eta trakzio eragin
handiko inbertsio asko behar duten finantzaketa jarriko ditu euskal
enpresa ehunaren eskutan.
C. Europako Inbertsio Bankuak euskal I+G+b laguntzen du
EIB-ak 400 milioi euro emango ditu mailegutan Euskadiko I+G+b
proiektuak sustatzeko
Euskal ekonomia laguntzeko finantza jardun multzo honi 2.180 milioi
eskainiko zaizkio.
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IMPULSO A LA ECONOMÍA
GURE EKONOMIARI LAGUNDU

3. Gure Ekonomiari lagundu
3.1 Sarrera eta Helburua
Eusko Jaurlaritzak, legegintzaldiko lehen egunetik burutu du Euskadiko enpresa
ehuna etengabe laguntzeko politika, enpresak baitira euskal gizarteari
aberastasuna eta ongizatea ematen dioten benetako jatorria.
Euskal enpresaren aldeko hausturarik gabeko apustua ekimen sorta ugariren
bidez bideratu da eta bideratzen ari da, ondorengo orrialdeetan azalduko diren
ekimenok benetako ekonomia laguntzea dute xede nagusitzat.
Eusko Jaurlaritzak 352 milioi euro eskaini dizkio orotara 2012an zehar
ekonomia sustatzeari eta Euskadiko produkzio ehunari, inbertsio horri
esker 8.500 enpresa baino gehiago laguntzen dira. Honez gain, ekonomia
sustatzeko politika horri esker, gutxi gora behera 1.000 milioi eurotako
eragindako inbertsioa sortuko da.
Aipatu inbertsioaren osagarri gisa, Gobernuak 106 milioi eskaini dizkio aurten
nekazaritza eta arrantza sektoreari. Euskadin berebiziko garrantzia eta
egiaztatutako historia izan duen sektore honek etengabeko laguntza jaso du
Jaurlaritzaren aldetik, gaurkotze lanetan jarraitu, I+G+b delakoan inbertitu eta
gure erkidegoko nekazaritzako elikagai eta arrantza industria bikaina garatu
dezan.
Pizgarri ekonomikoaren, industriaren eta enpresak laguntzearen aldeko
erabateko apustu hau, internazionalizazioaren gisako erronken aurrean, ez
dator bat beste herrialde batzuk garatzen ari diren ekonomia eta industria
politikarekin, finantza industriari emandako laguntza masiboan oinarritutako
eredu ekonomikoa hedatzen baitute, enplegua eta gizartearen ongizatea bere
produkzio produktuetan eta ETE-etan dagoela kontutan izan gabe.
Gure enpresen aldeko etengabeko apustu horren xedea atzeraldiaren eraginak
gutxitzea eta enplegua defendatzea da, Euskadi Eredua bultzatzen jarraituko
du Eusko Jaurlaritzak. Krisialdiari aurre egiteko beste era batez ari gara, eta
bere lan-ildoen artean, Euskadiko ekonomia erreala sustatzea aurreikusten du,
3I+Gean, turismoan, merkataritzan, eraginkortasun energetikoan eta euskal
herritarrek ekintzailetzarako duten gaitasunean inbertitzen duten programen
bidez.
Euskadiko enpresa ehuna laguntzeko Eusko Jaurlaritzak garatzen duen
Sustapen Ekonomikoa osatzen duten neurrien zerrenda aurkezten da jarraian.

2.2 Ekonomia sustatzeko ekintzak eta neurriak
2.2.1 Euskadiko Ehun Produktiboa sustatzeko neurriak
2012
Programaren
Inbertsioa

Enpresa eta eragile
onuradunen
deskribapena

Enpresa eta
eragile
onuradunen
zenbatetsitako
kopurua

Eusko Jaurlaritzaren
Programa

Programaren Deskribapena

ERAGINKORTASUN
ENERGETIKORAKO
DIRULAGUNTZA
2011 (I)

Eguzki enegia-fotovoltaikoa,
eguzki termikoa, energia
eoliko isolatua, mikrohidraulikoa, truke
geotermikoa, instalakuntza
hibridoak eta instalakuntza
berriztagarrion
bideragarritasun teknikoa eta
ekonomikoa ikertzea
ahalbidetzen duten zenbait
ikerketa eta proiektuei
zuzenduta.

ERAGINKORTASUN
ENERGETIKORAKO
DIRULAGUNTZA
2011 (II)

Eraginkortasun energetikoa
eta eraginkortasun
energetikoaren alorrean
diharduten proiektuen
jardunak sustatzea dute xede
diru-laguntza hauek, eta
honez gain, bideragarritasun
teknikoa eta ekonomikoa
aztertzea ahalbidetzen duten
zenbait proiektu finantzatzea.

22.700.000

Turismoaren garapenerako
interes estrategiko berezia
duten enpresak sortzeko diru-

2.000.000

Enpresak eta
autonomoak

10 enpresa

3.075.664

Udalak, tokiko elkarte
publikoak eta enpresa
udal erakunde
publikoak, koadrilak
eta mankomunitateak,
eta halaber, tokiko eta
eskualdeko
garapenerako
agentziak, baserri
garapenerako
elkarteak, partzuergo
turistikoak edo
turismoa sustatzen
duten izaera juridiko
propioa duten
eskualdeko beste
entitate batzuk eta

68 erakunde

GAUZATUTURISMOA

LEHIAKORTASUN
TURISTIKOA

Euskadiren lehiakortasun
turistikoa sustatzeko dirulaguntzak, Euskal
Turismoaren 2010-2013ko
Lehiakortasun eta Berrikuntza
Plana eta 2010-2013
Euskadiko Turismo Marketin
Plana

6.000.000

Pertsona fisikoak,
juridikoak, irabazi
asmorik gabeko
erakundeak, tokiko
korporazioak, jabeen
komunitateak eta
aurrekoei egokitu
daitekeen edozein,
Autonomia
Erkidegokoak edo
bere aktibitatea
Euskadin garatzen
dutenak.
Industriak, udalak,
Pertsona fisikoak,
juridikoak, irabazi
asmorik gabeko
erakundeak, tokiko
korporazioak, jabeen
komunitateak eta
aurrekoei egokitu
daitekeen edozein,
Autonomia
Erkidegokoak edo
bere aktibitatea
Euskadin garatzen
dutenak.

740 enpresa
baino gehiago

36.200
(etxetresna
elektriko, leiho
eta galdaren
RENOVE
plangintzen
onuradun
izandako
lagunak barne)

jarduera turistikoaren
garapena xedetzat
duten Euskadiko
irabazi asmorik
gabeko elkarteak edo
entitate pribatuak.

MODERNIZAZIOA

EAEko sektore turistikoan
diharduten enpresen
indarketa laguntzea,
berrikuntza eta kudeaketa
tresnen hobekuntzaren eta
establezimenduetako
azpiegituren
modernizazioaren bidez,
erabilera eta eskaera turistiko
berrien arabera.

MERKATURATZE
ETA SUSTAPEN
TURISTIKOA

Euskadiko Turismo Marketin
Planaren lehentasunekin bat
datozen produktu turistikoen
sorkuntza eta merkaturatzea
laguntzeko diru-laguntzak
edota turismoaren sustapen
eta marketin jardunei eta
proiekzio turistiko handiko
ekitaldi bereziei
berrikuntzaren bat gehitzen
dietenak laguntzeko.

700.000

ENPRESA
TURISTIKOEN
EGIAZTAGIRIAK

Egiaztagiri bat lortzeko edo
berritzeko edo kalitate eredu
eta sistemen araberako
kalitatea onartzeko egindako
gastu korrontea laguntzea.

104.500

ESTABLEZIMENDU
ETA LOKALEN
MODERNIZAZIOA

Merkataritza banaketako
arloko enpresek azken
teknologia informatikoak eta
elektronikoak sartu ditzatela
sustatzea, hauek eskaintzen
dituzten abantailak kudeaketa
hobetzeko aprobetxatuz. Obra
zibila, altzariak eta
Merkataritza jarduera
garatzeko beharrezko

1.346.000

4.644.000

ETE-ak (sukaldaritza
enpresak, ostatu
turistikoa, turismo
aktiboa, bidaiagentziak,
interpretazio zentroak,
kongresuak eratzeko
enpresa
profesionalak, garraio
turistikorako
enpresak)
Zerbitzu turistikoak
eskaintzen dituzten
edota arlo turistikoan
eragina duten enpresa
txikiak eta ertainak
(ETE-ak) edo hauen
bat egitea, sustapen
turistikoa xede duten
sektoreko elkarteak
eta irabazi asmorik
gabeko fundazioak eta
entitate pribatuak .
ETE-ak (sukaldaritza
enpresak, ostatu
turistikoa, turismo
aktiboa, bidaiagentziak,
interpretazio zentroak,
kongresuak eratzeko
enpresa
profesionalak, garraio
turistikorako
enpresak).

Euskadiko saltokiak

282 enpresa

43 proiektu

52 enpresa

1.431 Saltoki

ekipamendua ahal izango dira
lagundu diruz.

Euskadiko Erkidego
Autonomoko Udal eta
Merkatarien Elkarteen artean
lankidetza publiko-pribatuko
azpiegituren sorkuntzak
sustatzea, udal inguruak hiri
ekonomia gune gisa
balioztatuko duten zonaldeko
estrategiak garatzeko.
UNE 175001 Arauaren
Egiaztapena sustatzea
BERRIKUNTZA ETA Merkataritza guneetan,
BIKAINTASUNA
Merkataritza Bikainaren
MERKATARITZA
heziketa eta egiaztapen
BANAKETAREN
jardunak garatzea eta
ALORREAN
merkataritza sektoreari
zuzendutako dibulgazio
jarduerak garatzea.
ZONALDEETAKO
KOOPERAZIO;
DINAMIZAZIO ETA
LEHIAKORTASUN
HIRI
MERKATARITZA
ESTRATEGIAK

ENPRESA
TRANMISIOA ETA
EKINTZAILETZA

Enpresa transmisio prozesuak
eta merkataritzako ekintzaile
berriak lagundu, sektoreko
negozioak eta enpleguaren
jarraipena sustatu eta
laguntzeko.

5.357.143

Euskadiko saltokiak
Udal eta Erakundeen
bidez

59 udal eta 75
Merkatari Elkarte

1.500.000

Euskadiko saltokiak

800 saltoki baino
gehiago eta
29 elkarte

500.000

Euskadiko saltokiak

242 proiektu

174 enpresa

174 enpresa

INNOVA
ERALDAKETA +
INNOVA ALDATU

Gutxienez 10 langile dituzten
enpresei, enpresa fundazio
eta elkarteei laguntza
eskaintzea Merkatu
Antolakuntza eta
Berrikuntzaren Estrategia
Birplanteamendu, Berrikuntza
eta Kultura Antolakuntza eta
Berrikuntzarako Kultura
eremuetan proiektuak
gauzatzeko.

5.336.484

Kanpo ezagutza
aditua azpikontratatzeko eta esku
lanari dagozkion
gastuak (kanpo
kontularitzaren
zenbatekoaren 3/7
parteetara mugatua)
laguntzen dira.
Enpresok era
indibidualean edo
lankidetzan burutu
ditzakete proiektuak
Enpresa eta urteko
diru-laguntzarik
handiena 90.000 € da.

AFI

Aktiboen inbertsioan eta
zirkulatzailearen disposizioan
finantza zama gutxitzeko
laguntzak

3.813.491

Euskadiko produkzio
ehuna

Business Angels sareak
BUSINESS ANGELS sortzeko laguntzak eta hauen
garapena

COMPITE

CONNECT

Enpresen lehiakortasunaren
hobekuntza abantaila
konparatiboak sistematikoki
mantentzeko gaitasun gisa
ulertzen da, eta honi esker
bere posizioa lortu, hobetu
edota mantentzea bere
lehiakideekiko. Egungo
globalizazio baldintzetan
ezinezkoa da ohiko
lehengaien edota soldaten
kostu baxuen terminoetan
lehiatzea
Izaera teknologikoa edota
berritzailea, hazkunde
azkarreko nazioarteko
profilarekin, industri proiektua
garatzeko gastuak lagunduko
dira, betekizun gisa,
fakturazioaren %15 B+G-ari
dagozkion gastuak izan
beharko dira eta 6 urte baino
gutxiagoko enpresa txikiak eta
3 urtean 25 lanpostu berri
sortu dituen enpresa

130.119

Sarrei laguntza
eskaintzea enpresen
finantziazioan beste
eragile bat izan
daitezen

9 enpresa

8.516.342

Euskadiko enpresak

370 enpresa

650.124

Euskadiko enpresak:
6 urte baino
gutxiagoko enpresa
txikiak eta 3 urtean 25
lanpostu berriren
sorkuntza

4 enpresa

ENPRESA-ZENTRO
TEKNOLOGIKOEN
SORKUNTZA

Plataforma Teknologikoak
laguntzea enpresa berrian
garapenean aurre egiteko

Zentro Teknologikoak

2 enpresa

ENPRESAUNIBERTSITATEEN
SORKUNTZA

Unibertsitateei zuzendutako
laguntzak enpresa berrien
garapenean aurre egiteko

Unibertsitateak

6 enpresa

EKINTZAILE

Enpresa industri berritzaileak
edota oinarri teknologikoa
duten ideia berriak osatzeko
laguntzak, horrela,
proiektuaren bideragarritasun
plan batekin burutuko dira.
Halaber, abantailazko
baldintzetan izan dezakete
proiektua finantzatzeko
modua ondoren.

1.255.048

Enpresak eta
autonomoak

139 enpresa

GAUZATU KANPO
EZARPENAK

GAUZATUINDUSTRIA

+Digital@, Hobeki
Ekimena–
Hobekuntza+Digital
@

BARNE
EKINTZAILETZA

INNOVA
IBILBIDEAK

EEM

EB-15 herrialde batetik kanpo
ezarpen bat burutzen duten
ETE-en inbertsioei laguntzak,
beti ere herrialde bakoitzeko
ekimen bat burutzen denean.

5.000.000

Enpresak eta
autonomoak

3 enpresa

Izaera teknologikoa edo
berritzailea duten industria
ETE-en inbertsioak
finantzatzeko laguntzak,
enplegu sorketarekin

26.000.000

Enpresak eta
autonomoak

38 enpresa

ETE-en lehiakortasun tresna
gisa IKT-ak gehitzeko eta
erabiltzeko laguntzak.

2.803.676

Enpresak eta
autonomoak

870 enpresa

EBZ (Enpresa eta Berrikuntza
Zentroak) laguntzeko
subentzioak, bere eraginpeko
enpresen artean aktibitate
proaktiboa eta ekimen berriak
sortu daitezen, eta ondorioz,
ekintzaileak izan ahal izateko.
Erkidego Autonomoko
enpresetan Lehiakortasun eta
Berrikuntza Ibilbideak
burutzea epe ezberdinetan:
Definizioa, Gaitasun eta
Berrikuntza Proiektuen
Zehaztapena, produktuzerbitzu merkatu edo
antolakuntza prozesuaren
esparruetan, eta azkenik,
Berrikusketa. Egiaztatutako
Aholkulari baten zerbitzuak
subentzionatuko dira, SPRI-k,
Eraldaketa Lehiakorrerako
Sozietateak, programaren
fase ezberdinetarako
diseinatutako metodologia
ezberdinen ezarpenean
enpresari laguntza
eskaintzeko.
50 langile baino gutxiago
dituzten industria-enpresen
ekoizpen-ekipamendua
modernizatzeko laguntzak.
Ordezkatutako makinak
lehenagokoaren funtzioak
bete behar ditu, baita laneko
segurtasunerako betekizun
guztiak ere.

257.785

CEIS

5 enpresa

2.313.637

Enpresak eta
autonomoak

378 enpresa

1.309.505

Enpresak eta
autonomoak

155 enpresa

MINI CONNECT

Nazioarteko profildun eta
azkar hazteko moduko
industria-proiektu teknologiko
edo/eta berritzaile bat
garatzeko gastuetarako
laguntzak. Bere betekizunak
dira fakturazioaren %5 I+G
gastuetara bideratzea, 6
urteko baino gutxiagoko
enpresa txiki bat izatea eta 3
urtean 10 lanpostu berri baino
gehiago sortzea

503.519

Enpresak eta
autonomoak

8 enpresa

ONDORENGOTZA

Ondorengotza-protokoloa
lantzeko eta protokolo hori
enpresan ezartzeko laguntzak

88.959

Enpresak eta
autonomoak

51 enpresa

EAEko Lehentasunezko
Klusterretako enpresaLEHENTASUNEZKO elkarteei babesa ematea,
KLUSTERRAK
zehazki, lankidetzaren bidez
beren kideen lehiakortasuna
hobetzea helburu dutenei.

SEKTOREKO
BEHATOKI
ESTRATEGIKOAK

2.377.500

Enpresak zuzenean
11 kluster (1.000
barne hartzen dituzten
enpresa baino
Klusterrak
gehiago)

Zaintza teknologikoko eta
adimen lehiakorrerako
sistema baten finantzaketa.

805.000

Behatoki
Estrategikoak

SEKTORESektore-aurreklusterretako
AURREKLUSTERRA
enpresen elkarteen babesa
K

800.000

Aurreklusterrak

Autonomia Erkidegoaren
barruan enpresa-multzo batek
garatutako eta enpresa- edota
profesional-elkarteek
DIGITAL@
sustatutako lankidetzaELKARTEA/LANKID proiektuak babestuz euskal
ETZA EKIMENA
enpresa-sektorean
Informazioaren eta
Komunikazioaren Teknologiak
(IKT) sartzea bultzatzeko
laguntzak.
Ikerketa, garapen eta
berrikuntza teknologikoko
jardueretarako laguntzak,
Oinarri Zientifiko eta
NET
Teknologikoko Enpresa
Berriak Abian Jartzeko
Proiektuak babesteko
programa baten bidez

9 behatoki
estrategiko

9 aurrekluster
(350 enpresa
baino gehiago)

1.451.086

Enpresak eta
autonomoak

140 enpresa

4.000.000

Zientziaren eta
Teknologiaren Euskal
Sareko enpresak eta
eragileak

100 enpresa

SAIOTEK

EMAITEK

ETORGAI

ETORTEK

Eragile Zientifiko eta
Teknologikoek 2012ko eta
2013ko ekitaldietarako
aurkezten dituzten Jarduera
Planak finantzatzeko
laguntzak
Zentro Teknologikoen
emaitzak eta Korporazio eta
Aliantza Teknologikoenak
EAEren garapen
iraunkorrerako beharrezkoa
den moduan bideratzea
sustatzeko tresna
Erabilgarriak izan daitezkeen
eta produktu, prozesu edo
zerbitzu berriak edo hobeak
sortzera edo interes
estrategikoko teknologiak
barne hartzera bideratuta
dauden ezagutza berriak
sortzea, edo patente berriak
eta oinarri zientifikoko eta
teknologikoko enpresa berriak
sortzea, eta, horrela, lana
sortzen laguntzea eta euskal
ekoizpen-sarean maila
teknologiko hobea lortzea
industria-arloko ikerketaproiektu integratuak sustatuz
Zientziaren, Teknologiaren
eta Berrikuntzaren Euskal
Sarean barne hartutako
Ikerketa, Garapen eta
Berrikuntza Erakundeek
egindako ikerketa-lan
estrategikoa babestea

GAITEK

Enpresen lehiakortasuna
hobetzea produktu berriak
garatzeko I+G+b jarduerak
barne hartzen dituzten
Proiektuak sustatuz

HEDATU

Enpresen artean
berrikuntzaren mezua
zabaltzea, enpresek garapen
zientifikoei eta teknologikoei
buruz dituzten ezagutzak
hobetzea, baita negozioaukera berriei buruzkoak ere,
eta oinarri zientifikoko eta
teknologikoko enpresa
berritzaileak sortzea, eta
euskal gizarteari Zientzia –
Teknologia – Berrikuntza
kontzeptuak lotuta dituen
inplikazioak helaraztea

17.300.000

Zientziaren eta
Teknologiaren Euskal
Sarea

78 eragile
onuradun

30.500.000

Zientziaren eta
Teknologiaren Euskal
Sarea

ZTESko 11
eragile eta
korporazio

42.119.631

Enpresak

175 enpresa

26.500.000

Enpresak

ZTBESko 28
eragile

37.900.000

Enpresak

714 enpresa

300.000

Enpresak

27 enpresa

ZERGA-ARLOKO
ERAGINETARAKO
KALIFIKAZIOKO
TXOSTEN
TEKNIKOAK

NAZIOARTEKOTZE
A

PROINTER

LAN-ZENTRO
BEREZIAK

ENPRESETAN
TEKNOLOGOAK
SARTZEA

Enpresek aurkeztutako I+G
jardueren proiektuak
ebaluatzeko zerbitzua, eta
Zerga-arloko Eraginetarako
Kalifikazioko Txosten Tekniko
bat egitea, ebaluazioa
positiboa izanez gero
Euskal enpresa
nazioartekotzea, kanpomerkatuetara sartzea eta
ezartzea erraztuz, Zerbitzu
Aurreratuen sektorearen
nazioartekotzea barne.
Halaber, Euskadin atzerriko
zuzeneko inbertsioa eta
aliantza estrategikoak barne
hartzen dituzten proiektuak
babestea
Nazioartekotzerako laguntzak,
nazioartekotzeko planak
prestatuz, martxan jartzeko
ekintzak gauzatuz eta kanpoezarpenak hasiz;
komertzialak, produktiboak
eta zerbitzu-enpresenak. ETE
indibidualei eta sustapentalde eta partzuergoei
zuzenduriko laguntzak
Lan-zentro Berezietara
zuzenduriko programen
helburuak honakoak dira:
- Minusbaliotasunak dituzten
pertsonen soldatak
mantentzeko finantzaketa
- Laneratzen oso zailak diren
pertsona minusbaliatuen langaitasunak hobetzeko
zereginak eta ekintzak
gauzatzen dituzten Unitateei
babes ekonomikoa ematea
- Gizartetik baztertuta
geratzeko arrisku handia
duten pertsonentzat
lanpostuak sortzea eta
mantentzea babestea
Ikerketa eta berrikuntza
garatzeko programei
laguntzeko zuzeneko
ekintzak. Ekimena
zientzialariak eta teknologoak
kontratatuz industria- eta
zerbitzu-enpresak eta EAEko
Zentro Teknologikoak
babestera dago bideratuta.

Enpresak

190 enpresa

3.684.095

Enpresak

860 enpresa
baino gehiago

8.300.000

Enpresak

634 enpresa

46.049.299

Enplegu-zentro
Bereziak

42 Enpleguzentro Berezi

1.000.000

Enpresak eta Zentro
Teknologikoak

30 kontratu

DOKTOREGO
TITULUA DUTEN
IKERLARIAK
KONTRATATUZ
EUSKAL
UNIBERTSITATESISTEMAKO
IKERKETATALDEAK
BABESTEA

Ikerketa eta berrikuntza
garatzeko programei
laguntzeko zuzeneko
ekintzak. Helburua da
ikerketa-taldeei babesa
ematea doktoreak
kontratatzea sustatuz.

Zientzia zehatzetako, natur
zientzietarako, zientzia
teknikoetako, medikuntzazientzietako eta giza eta
gizarte zientzietako ikerketak
garatzeko oinarrizko
EUSKAL
finantzaketa bermatzeko
UNIBERTSITATElaguntzak, baita ikerketa
SISTEMAKO
horiek gauzatzeko
IKERKETAbeharrezkoa den azpiegitura
TALDEEN
zientifikoa eskuratzeko ere.
JARDUERAK (2010- Hori guztia ikerketa-lanak
2015)
errazteko eta sustatzeko eta
Euskadin egoitza duten
Unibertsitateen Unibertsitateinstitutu eta
Departamentuetako ikerketataldeen lanaren kalitate
zientifikoa hobetzeko.
Modalitate hauetako ikerketaproiektuak egiteko dirulaguntzak:
- Entitate bakarreko ikerketataldeen Oinarrizko Ikerketako
edo/eta Ikerketa Aplikatuko
proiektuak.
OINARRIZKO
- Lankidetzan egindako
IKERKETAKO
Proiektuak, proiektu berean
PROIEKTUAK
erakunde bateko baino
EDO/ETA IKERKETA
gehiagotako ikerlariek parte
APLIKATUKOAK,
hartzea sustatzen dutenak.
LANKIDETZAN
- Giza eta Gizarte
EGINDAKO
Zientzietako Ikerketa
PROIEKTUAK ETA
Proiektuak, entitate bakarreko
GIZA ETA GIZARTE
eremu horietako ikerketetan
ZIENTZIETAKO
lanean hasten diren
PROIEKTUAK
taldeentzat. Ikerlari bakoitzak
gehienez bi deialditan izan
ahalko du modalitate honen
onuradun, baldin eta ez badu
lehia-deialdi batean baino
gehiagotan parte hartu eta
arrakasta izan.
IKERKETA-SAREEN
Pirinioez gaindiko lankidetzaGARAPENA ETA
programak martxan jartzea
IKERKETA ETA
Gaikako Ikerketa Sareen eta
GARAPEN
Ikerketa eta Garapen
TEKNOLOGIKOKO
Teknologikoko proiektuen
PROIEKTUAK ETA
modalitate eta gaikako
GARAPEN
lehentasun hauen arabera.
TEKNOLOGIKOA

3.000.000

1.750.000

Ikerketa-taldeak

Ikerketa-taldeak

60 ikerketa-talde

30 ikerketa-talde

645.536

Oinarrizko Ikerketa
Zentroak eta
Bikaintasunezkoak,
Unibertsitateetako
Zentroak,
Departamentuak,
Atalak, Institutuak edo
beste Ikerketa-unitate
batzuk, EHUkoak izan
ezik, Lankidetza
Ikerketako Zentroak,
Zentro Teknologikoak,
Ikerketa-zentro
Sektorialak

6 eragile

180.000

Zientziaren,
Teknologiaren eta
Berrikuntzaren Euskal
Sareko eragile
akreditatuak eta
Euskal Autonomia
Erkidegoan egoitza
duten eta izaera

3 eragile /
enpresa

PIRINIOETAKO
LANEKO
KOMUNITATEAREKI
KO LANKIDETZAESPARRUAN

Ekoizpen-enpresentzat
erabilgarriak diren ikerketaIKERKETA ETA
proiektuak egitea,
BERRIKUNTZA
unibertsitateko ikerlarien eta
TEKNOLOGIKOA, Zientziaren, Teknologiaren
UNIBERTSITATEeta Berrikuntzaren Euskal
ENPRESAKO
Sareko eragileen parteEKINTZAK
hartzearekin, izaera sozial
GAUZATZEKO
edota industrialeko jarduerak
AURREIKUSITAKO gauzatzen dituzten enpresen
eta erakundeen I+G
FUNTSEN
unitateekin batera, gizarte-,
KARGURAKOAK
industria- edo teknologiaaplikazioko gaiak garatzeko.
Bikaintasunezko Euskal
Ikerketa Zentroen (Basque
Excellence Research Centres
-BERC-) garapena babestea,
beren jarduera ezekonomikoa eta horrekin
lotutako helburuak ebaluatuz
BERC PROGRAMA,
eta analizatuz. Helburua da
BIKAINTASUNEZKO
bikaintasunezko ikerketa
OINARRIZKO
zientifikoa sustatzea Euskadin
IKERKETARAKO
ikerketa zientifikoaren maila
ZENTROETARAKO
eta kalitatea handitzeko eta
LAGUNTZENA
garrantzitsutzat jotzen diren
arloetan mundu-mailan
laudatutako zientzialariak
erakartzea, egindako
ikerketaren bikaintasuna
nahiz nazioartekotzea
katalizatzeko.
Euskal Zientzia Sistema
indartzen laguntzea,
ikerketaren arloko talentua
IKERLARIAK
erakartzeko, mantentzeko eta
ERAKARRI,
MANTENDU ETA
laneratzeko ekimenak
LANERATZEA
martxan jarriz. Gaur egun,
IKERBASQUE
Ikerbasquek ikerlari
ZIENTZIARAKO
seniorrentzako (Research
EUSKAL
Professors), doktoregoFUNDAZIOAREN
ostekoentzako (Research
BITARTEZ
Fellows) eta 12 hilabetera
arteko bisitarientzako (Visiting
Scholars) deialdi bat du.

juridiko propioa duten
eragile
sozioekonomikoak

229.472

Euskal Herrian egoitza
duten Unibertsitateak
(Euskal Herriko
Unibertsitatea izan
ezik).

5 pertsona

100
BERC zentroak
(zeharka, kontratatzen
dituzten doktoreak,
lizentziadunak eta LH
tituludunak)

8.314.366

6.800.000

Euskal unibertsitate200
sistema, BERC
zentroak, Lankidetza
Ikerketako Zentroak
eta Zientziaren,
Teknologiaren eta
Berrikuntzaren Euskal
Sareko beste ikerketaerakunde batzuk,
atxikitzen diren senior
eta junior ikerlariak
dituztenak

ESTALAZIO
BIDEZKO NEUTROIITURRI
EUROPARRAK
ESPAINIAN DUEN
EGOITZA (ESS
BILBAO EUROPEAN
SPALLATION
SOURCE BILBAO)
ERAIKI, EKIPATU
ETA USTIATZEKO
PARTZUERGOA

Zentroa osatzen duten
administrazioen lankidetza
zientifikoa, ekonomikoa,
teknikoa eta administratiboa
kudeatu eta sustatzea ESS
Bilboko egoitza espainiarra
eraiki, ekipatu eta ustiatzeko,
edo, egokia bada, azpiegitura
zientifiko independente bat
eraikitzeko, bi aldeek sinatu
duten lankidetzahitzarmenean ezartzen diren
terminoetan.

EHUren jarduera
EHU-K IKERLARIAK zientifikoaren ikerketaKONTRATAZEA
potentziala,
IKERKETARAKO
produktibitatearena eta
PROGRAMA
nazioarteko
KONTRATUAREN
aintzatespena
BITARTEZ
areagotzea
GUZTIRA

1.250.000

1.324.000

352.485.981 €

76
ESS Bilbao
partzuergoa (zeharka,
kontratatzen diren
Ingeniariak,
Zientzialariak,
Administrazioko eta
Zerbitzuetako
langileria, Teknikariak)

UPV/EHU (zeharka,
kontratatzen diren
ikerketa-unitateetako
AZL Teknikariak eta
Irakasleak eta
Ikerlariak)

39

8.500 enpresa
baino gehiago

2.2.2 Euskadiko Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren
Sektoreak sustatzeko neurriak

Eusko Jaurlaritzaren
Programa

NEKAZARITZAKO
ELIKAGAIEN
INDUSTRIAK

ARRANTZA

INGURUMENAREN
KALITATEA

BERRIKUNTZA
(I+G+B)

Programaren deskribapena
Xede hauetarako neurriak:
- elikagaien industriaren
aldaketa- eta merkaturatzebaldintzak babestea
- sektoreen antolamendua
modernizatzea eta
finantzarioki babestea bere
antolamendu-egiturak
Xede hauetarako neurriak:
- arrantzarako itsasontzien
ahalmena egokitzea
- itsasontzi-multzo modernoa,
lehiakorra eta segurua
sustatzea
- arrantzaren sektoreko
baliabideen kudeaketa
eraginkorra eta iraunkorra
sustatzea
- itsasoko ekoizpena
areagotzea ingurumenaren
iraunkortasuna bultzatuz
- itsasontzi berrietan edo
bigarren eskukoetan
inbertitzea errazteko finantzatresnak garatzea, eta, horrela,
langileen bizi-baldintzak
hobetzea
- tripulazioen prestakuntza
hobetzea.
Inguru garbia eta
osasungarria bermatzea, balio
urbanistikorik gabeko lurzoru
publikoen kudeaketa sustatuz,
ingurumenean eraginak
bultzatuz, eta ingurumenaren
arloko teknologiak hobetzeko
inbertsioak sustatzea
Xede hauetarako neurriak:
- ikertzeko gaitasuna martxan
jartzea, nekazaritzako
elikagaien sektoreko ezagutza
teknologikoa areagotzeko
- nekazaritzako elikagaien
sektoreko I+G+b sustatzea
- elikagaien sektoreko
enpresen eta erakundeen
lehia-ahalmena hobetzea
Euskadi 2015 Agenda Digitala
aplikatuz
- nekazaritzako elikagaien
sektoreko teknologien
iraunkortasuna sustatzea.

2012
Programaren
Inbertsioa

Enpresa eta Eragile
onuradunen
deskribapena

Enpresa eta
eragile
onuradunen
zenbatetsitako
kopurua

10.342.739

Enpresa eta erakunde
sektorialak

400 enpresa eta
erakunde
sektorial baino
gehiago

13.039.000

622.000

7.327.052

Euskadiko
arrantzarako
itsasontziak eta
arrantzaleak

Udalak eta irabaziasmorik gabeko
erakundeak

Nekazaritzako
elikagaien sektoreko
enpresak eta
erakundeak

Itsasontziak
guztira: 252, eta
1.600 lanpostu
66 prestakuntzaikastaro,
1.200etik gora
ikaslerekin.

Daturik ez

Nekazaritzako
elikagaien
sektoreko
enpresa eta
erakundeen 203
proiektu.
16 beka berri
(teknologoak eta
doktoratuak).

Merkatuak erregulatzea
nekazaritzako errentak
konpentsatzeko politikak
ezarriz, ordainketa bakarraren
ORDAINTZEN DUEN bitartez (FEAGA) eta batera
ERAKUNDEAREN finantzatutako laguntzekin
ZUZENEKO
(FEADER-Foru Aldundiak),
LAGUNTZAK
errentak (behar baino lehen
etetea, nekazaritzako eta
abeltzaintzako neurriak, etab.)
eta inbertsioak
konpentsatzeko.
Klima-aldaketaren kontrako
borroka eta airearen kalitatea
INGURUMENhobetzea sustatzea, herri eta
ARLOKO
hirietan ekosistemak sustatuz
PLANGINTZA
(eraztun berdeak hirien
barruan).
Ekonomia suspertzeko
neurriak martxan jartzea,
nekazari gazteen plana
sustatzearekin lotuta,
kooperatibismo plana
garatzea, ingurumena eta
animalien ongizatea babesten
dituzten sistemak sustatzea,
NEKAZARITZA ETA
nekazaritzako kudeaketaABELTZAINTZA
sistema eraginkorragoak eta
ingurumenarekiko eta landako
paisaiarekiko sinergikoagoak
bultzatzea, prozesuak
hobetzeko berrikuntza
babestea, aholkularitzazerbitzuak sustatzea, sektoreplanak garatzea, etab.
Ingurumenaren arloko
boluntariotza eta lurraldearen
zaintza sustatzea.
BIODIBERTSITATEA
Biodibertsitatearen arloan
Udalek jarduerak egiteko
laguntzak
LURRALDEANTOLAMENDUA

Industriako hondakinak
eraisteko laguntzak, kredituak
emanez.

ELIKAGAIEN
KALITATEA

Ekonomia suspertzeko
neurriak martxan jartzea arlo
hauetan: nekazaritzako
ekoizpenaren eta produktuen
kalitatea hobetzera
bideratutako neurriak (Bikain
programa) eta kalitatezko
elikagaiak sustatzera
bideratutako neurriak (jatorrideiturak, arauketa
kontseiluak, etab.)

50.823.000

Nekazaritzako eta
abeltzaintzako
ustiategiak.

Nekazaritzako
eta
abeltzaintzako
10.500 ustiategi
baino gehiago.

6.660.000

Udal eta enpresa
pribatuak

Daturik ez

3.485.258

8.000
Nekazaritza- eta baso- nekazaritza- eta
baso-ustiategi
ustiategiak.
baino gehiago.

1.457.000

Irabazi-asmorik
gabeko erakunde
pribatuak eta
publikoak; Udalak

Daturik ez

1.810.000

Industria hondakinen
jabeak (pertsona
fisikoak eta juridikoak,
publiko zein pribatuak)

Daturik ez

1.222.700

Nekazaritzako eta
abeltzaintzako
ustiategiak

Nekazaritzako
eta
abeltzaintzako
2.500 ustiategi
baino gehiago

LANDA ETA
ITSASERTZETAKO
GARAPENA

Erein, Leader, Agroturismos,
Proyectos Piloto eta Itsaspen
programen bitartez, besteak
beste, Euskadiko landa eta
itsasertzeko biztanleria
mantendu nahi da, hirietan
eskaintzen denaren pareko
bizi-kalitatearekin, eremu
horiek sustatzeko eta
garatzeko eta beren jarduera
ekonomikoa dibertsifikatzeko
jarduerak eta inbertsioak
sustatuz.
GUZTIRA

9.667.204

106.455.953 €

Udalak, landagarapenerako
elkarteak, landako eta
itsasertzeko
eremuetan egoitza
duten pertsona fisiko
eta juridikoak

Daturik ez

EUSKADI EREDUA KRISIARI AURRE EGIN ETA LANPOSTUAK SORTU
MODELO EUSKADI CONTRA LA CRISIS Y POR EL EMPLEO

4

EMPLEO JOVEN
GAZTEENTZAKO LANA

4. Gazteentzako lana
4.1 Sarrera eta helburua
Lanaren defentsa eta langabeziaren aurkako borroka dira Euskadi
Ereduaren ezaugarri nagusiak. Eusko Jaurlaritzak, legegintzaldi/legealdi
honetan gogor egin du euskal enplegu-tasa babestearen alde, bere eskura
dituen baliabide guztiak langintza horren alde bideratuta.
Gaur egun, eta zenbait urtetan krisialdi latza pairatu ostean, Gobernuak
hartutako erabaki horrek bere fruituak eman ditu; izan ere, krisialdiak
lanpostuen galera ekarri duen arren, Euskadin daukagun langabezia-tasa
Espainiakoaren erdia da, eta Frantziakoaren eta Europako gainerako
herrialdeen batez besteakoaren oso antzekoa
Dena den, bada krisialdia eta langabezia besteek baino modu latzagoan bizi
duen talde bat, eta horiei laguntzeko neurri zehatz eta espezializatuak
hartu behar dira ezinbestean. Euskadiko gazteria da. Gaitasun handiko
taldea da, eta Eusko Jaurlaritzak bereziki nahi du horiengan inbertitu, eurak
baitira Euskal gizartearen geroa osatzen dutenak.
Ildo berean, eta Langabeziaren Aurkako Plangintzan definituta dauden ekintzen
osagarri, enplegagarritasuna bermatu eta Euskadiko gazteei lan aukerak
eskaintzeko, berariazko programak sortu dira.
Beste hainbat neurriren artean, eta Euskadiko gazteen talentuaren
internazionalizazioa bultzatzen jarraitzeko asmoz, gaur egun Industria,
Komertzioa eta Turismo Sailak ematen dituen bi bekak osatzea proposatzen
da, eta horretarako, hirugarren programa bat irekiko da, Nazioarteko Euskal
Enpresa Handietan Praktikaldiko Lan-kontratuak bultzatuz.
Gizarte-Elkarrizketa Mahaiari aurkeztuko dio proposamena Lehendakariak,
haiek baloratu eta gizarte-eragileekin elkarlanean garatu dezaten. Honako
hauek izango lirateke proposamenaren ezaugarri nagusiak:
Helburua
Nori zuzendua
Iraupena
Non egiten dira
Onuradun kopurua
Hilabeteko diruizendapena

Nazioarteko Euskal Enpresa Handietan Praktikaldiko
Lan-kontratuak (G50).
Erdi- eta Goi-mailako tituludunak eta Goi-mailako
Lanbide Heziketa, 30 urte artekoak.,
Hilabeteko formazioa + 12 hilabeteko praktikaldiak
enpresetan
Nazioarteko Euskal Enpresen Delegazioak (edo haiek
partaide diren beste enpresa batzuk),
515
Batez beste 1.600 €+ Egonaldi eta Mantenurako
hileroko laguntza (200 € gutxi gorabehera).

Programaren
Eusko Jaurlaritza: Formazio-kostuak, Soldata eta y
Kostuaren banaketa Egonaldi eta Mantenurako laguntza (kostu osoaren
% 75, gutxi gorabehera).
Enpresak: Gizarte Segurantzaren kostua (kostu
osoaren % 25, gutxi gorabehera).

Nazioarteko Praktikaldiak bultzatzeko programa horrek 2012ko Langabeziaren
Aurkako Plangintzaren garapenaren ildoari jarraitzen dio, eta horretan zera
adierazten da: Eusko Jaurlaritzak egitasmo edo programa bat osatuko duela,
eta programa horrek “formazioa eta bertoko edo nazioarteko enpresetan
burutuko diren praktiken alternantzia bultzatuko duela, bai Lanbide Heziketan
eta bai Unibertsitatean titulatuentzako”.
Programa horretan parte hartzen duten gazteek lan-harremana izango dute,
praktikaldiko lan-kontratuaren eta Espainiatik kanpoko lan baten bidez. Lan
hori Nazioarteko 50 Euskal Enpresa Handietan, edo Euskadiko talde
esportatzaile internazionalizatuetan, edo Nazioarteko Euskal Enpresen
Delegazioetan edo haiek partaide diren beste enpresa batzuetan burutuko
dute.
Orotara, modu horretan, Euskadiko 1.000 gazteri emango litzaieke atzerrian
formazioan sakondu eta beren gaitasunak garatzeko aukera, beti ere
ezagupenak eta esperientziak pilatu eta horrela beren enplegagarritasuna eta
nazioarteko formazioa handitzeko.
Bestalde, eta Europako zenbait herrialderekin konparatuta, Euskadik oraindik
lan handia egin beharko du ikerkuntzara dedikatutako bertoko giza baliabideak
neurri egokira ekartzeko; baita, zientzia- eta teknologia-arloetan zubi-lana
egingo duen belaunaldi bat hezteko. Hori guztia kontuan izanda, epe luzerako
neurri batzuk planteatzen dira, besteak beste geroko gure jasangarritasuna
bermatze aldera; esaterako: formazioa, talentua etxean atxikitzea eta
Kanpora joandako ikertzaileak gurera erakarrita.

Eusko Jaurlaritzak beren-beregi Euskadiko gazte jendeari zuzendutako
neurriek 26 milioi euroko inbertsioa eskatuko dute 2012an, eta 1.600 gazte
izango dira neurri horiek baliatuko dituztenak.
Jarraian, Eusko Jaurlaritzak Euskadin Gazteentzako Lana bermatzeko hartu
dituen neurrien zerrenda aurkezten da.

2.2 Gazteen Enplegua Laguntzeko Ekintzak eta Neurriak

Eusko Jaurlaritzaren
Programa

Programaren Deskribapena

2012
Programaren
Inbertsioa

Enpresa eta eragile
onuradunen
deskribapena

Enpresa eta
eragile
onuradunen
zenbatetsitako
kopurua

BEKAK

Internazionalizaziorako
bekak eskainiko dira,
titulatu gazteak
internazionalizazioan hezi
daitezen eta laguntzak
jasoko dituzte atzerrian
praktikak egin ditzaten

3.930.000

Goi Titulatu
Gazteak

100

GLOBAL TRAINING

Atzerriko enpresa eta
erakundeetan praktikaldiak
egiteko laguntzak.

4.700.000

Ikasketak amaituta
dituzten gazteak

400

PRAKTIKALDIAK
ATZERRIAN EUSKAL
ENPRESETAN

Programa honetako
gazteek lan-harremana
izango dute, praktiketako
kontratu baten bidez, eta
gainera, atzerrian
ordezkaritzak edo enpresak
dituzten Euskadiko enpresa
nagusi eta talde
esportatzaileetan izango
dute lanpostua Espainiatik
kanpo.

3.000.000

Gazte Titulatu
Ertainak eta Goi
Titulatuak, eta Goi
Mailako LH

500

LANGABEZIA
SARIAREN
KAPITALIZAZIOA

Programa honek Gizarte
Segurantza
subentzionatzen die bere
langabezia saria
kapitalizatzea eskatzen
duten lagunei, era
egonkorrean, langile
bazkide gisa kooperatiba
edo lan sozietateetan sartu
nahi direnean edo eratu
nahi dituztenean.

510.000

AUTOENPLEGU ETA
ENPRESA
SORKUNTZA
KONTUETAN
EKINTZA
BERRITZAILEAK
LANGABETU ETA
LEHENTASUNEZKO
KOLEKTIBOEN
ALDETIK

Programa honek
beharrezko gaitasun,
baliabide eta kontaktuak
erraztu egin nahi dizkie
ekintzaileei, bere enplegu
propioa sortzeko kudeatzen
ikasi eta sendotzeko gai
izan daitezen.

205.200

Aipatu onuradunek
langile autonomo
gisa jarduera bati
ekindakoan, eta 30
urtera arteko
gizonezkoak edo
35ra arteko
emakume gazteak
badira, edo %33
ezintasuna edo
gehiago duten
pertsona ezinduak
prestazioaren %
100 kapitalizatu
dezakete.
Negoziorako ideiak
dituzten
langabetuak edo
izateko arriskutan
direnak eta 30
urtetik beheraka
gazteak batez ere
eta negozio ideia
argirik edo
bideragarririk
gabeko pertsonak
eta bere enplegu
propioa sortu nahi
dutenak.

z/g

z/g

EAErentzat lehentasuna
duten arloetan bere
jarduera profesionala
bideratu nahi duten goi
tituludunen heziketa
ATZERRIAN
espezifikoa sustatzea
ESPEZIALIZAZIO
bigarren zikloa hau
IKASKETAK EGITEKO
doktorego ikasketekin
BEKA PROGRAMA,
jarraitu edo ez gorabehera.
EUSKADIKO
Ekintza hau oso
AUTONOMIA
garrantzitsua da, Euskadik
ERKIDEGOARENTZAT
ahalegin handia egin behar
INTERESA DUTEN
baitu oraindik bere giza
GAIETAN
baliabideak lehentasunezko
arloetan dimentsionatzeko,
hauen ekarpena
ezinbestekoa izango da epe
ertain eta luzera.
Bere jarduera profesionala
ikerkuntzara bideratu nahi
duten goi tituludunen
heziketa espezifikoa
sustatzea. Ekintza hau oso
garrantzitsua da, Euskadik
DOKTOREGOAREN
ahalegin handia egin behar
AURREKO DOKTORE
baitu bere giza baliabideak
EZ DEN LANGILE
ikerkuntzara bideratzeko,
IKERTZAILEEN
Europako beste herrialde
HEZIKETA
batzuekin bat eginez, eta
PROGRAMA
halaber, zientzia eta
teknologia kontuetan
testigua hartuko duen
belaunaldi baten heziketa
sustatu nahi da.
Doktore-ikertzaile langileen
heziketa eta espezializazio
profesionala sustatzea.
Ekintza hau oso
garrantzitsua da, Euskadik
LANGILE DOKTORE ahalegin handia egin behar
baitu ikerkuntza zientifiko
IKERTZAILEI
eta teknikoari eskainitako
ZUZENDUTAKO
DOKTOREGOAREN bere giza baliabideak
dimentsionatzeko
ONDORENGO
Europako beste herrialde
HOBEKUNTZA
batzuekin bat eginez, eta
PROGRAMA
halaber, zientzia eta
teknologia kontuetan
testigua hartuko duen
belaunaldi baten heziketa
sustatu nahi da.
GUZTIRA

485.032

EAErentzat
lehentasuna duten
arloetan bere
jarduera
profesionala
bideratu nahi duten
goi tituludunak.

26

11.531.854

Espainiako
Lizentziatu,
Arkitekto, Ingeniari
edo 300 ECTS
kredituko mailarekin
gutxienez
Unibertsitate
Graduatu Titulua
edo Unibertsitate
Masterra edo
baliokidea duten
pertsonak.

588

2.293.256

Doktore titulua
duten pertsonak eta
2009ko urtarrilaren
1ean edo ondoren
lortu dutenak

68

26.655.342 €

1.600 gazte baino
gehiago

