
2013/10/22(e)ko saioa

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Agindua, 2013ko ekitaldiari dagokionez, nekazaritzako ekoizpen ekologikoan
partaidetza izateko laguntzetarako deialdia egiten duena, urtarrilaren 31ko 3/2012
Dekretuaren babesean.

Dekretua, honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Sasoiko Lanari Buruzko
Erakunde Arteko Mahaia sortu eta arautzen Dekretua aldatzen duena.

Jaurlaritzak 2 milioi euro gehiago bideratu ditu Merkataritza Establezimenduak
Berritzeko laguntzetara; 27 milioi euroko inbertsioa eragitea lortu du horrela 1.605
lokaletan

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei
buruzko urtarrilaren 20ko 13/2004 Dekretuaren babesean 2013ko ekitaldian
nekazarien elkarteei ematekoak diren diru-laguntzetarako deialdia egitekoa.

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan izaera sindikala duten Nekazaritzako
Erakunde Profesionalentzako 2013ko ekitaldirako diru-laguntzetarako deialdia
egiten duena.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.
Agindua, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare
urbanizatua eta eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duena.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
Agindua. Honen bidez, diru-laguntzetarako deia egiten zaie Lanbide Heziketako
heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuei eta udal-titulartasuneko
ikastetxe publikoei, 2013-2014 ikasturtean jarduera osagarriak egiteko.

Agindua, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuetan
eta udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ekipamendua erosteko
diru-laguntzetarako 2013. urteko deialdia egiten duena.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontudun kontratu bat baimentzeko,
Azkoitiko (Gipuzkoa) IES Xabier Munibe BHIn eraikin berria eraikitzeko obrak
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finantzatzeko.

Erabakia, Euskaltzaindiari 2013an diru-laguntza zuzena emateko dena, "Euskal
Herriko Hizkuntza Atlasa" (EHHA) proiektuaren 2013ko plana, batetik, eta "Erlea"
euskal literatura aldizkariaren 7. alea, bestetik, finantzatzeko.
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EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Agindua, 2013ko ekitaldiari dagokionez, nekazaritzako ekoizpen ekologikoan partaidetza izateko
laguntzetarako deialdia egiten duena, urtarrilaren 31ko 3/2012 Dekretuaren babesean.

LABURPENA

NEKAZARITZA EKOIZPEN EKOLOGIKOAN PARTE HARTZEKO LAGUNTZAK

Eusko Jaurlaritzak nekazaritza-ekoizpen ekologikoan parte hartzeko laguntzak deitu ditu (21.535 #
guztira), 2013rako ordainketa-kreditu gisa. Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren
Kontseiluak kudeatutako eragileen erregistroan izena emandako pertsona fisikoak edo juridikoak dira
horien hartzaileak.

Eskaerak egiteko inprimakiak www.nasdap.ejgv.euskadi.net webgunean daude eskuragarri, eta azaroaren
4a arte aurkez daitezke Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailean edo Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren Legearen 38.4 artikuluan xedatutako tokietan.

Dekretua, honen bidez Euskal Autonomia Erkidegoko Sasoiko Lanari Buruzko Erakunde Arteko
Mahaia sortu eta arautzen Dekretua aldatzen duena.

LABURPENA

EUSKADIKO SASOIKO LANAREN ERAKUNDE ARTEKO MAHAIKO KIDEAK IZENDATZEKO
DEKRETUA EGUNERATZEA

Euskal Autonomia Erkidegoko Sasoiko Lanaren Erakunde Arteko Mahaiko kideen izendapena egokitzea
erabaki du Eusko Jaurlaritzak, haren osaera errazteko legegintzaldi-aldaketen ostean.

Mahai horrek sasoiko langileen arretarako estrategia eta helburu guztiak koordinatzen ditu 2002an sortu
zenetik; dekretua indarrean egon den urteotan bere eginkizuna oso ondo bete du, eta horrela ere egiten
du egun.

Kideen profila egokitzea erabaki du Jaurlaritzak orain, legegintzaldi-aldaketarekin sailek egiturak aldatzen
dituztenean zalantzarik egon ez dadin. Ondorioz, arloan eskumena duten pertsonen ordezkaritasuna
erraztea erabaki da, legegintzaldi bakoitzean administrazio-organoari emandako izena edozer dela ere.
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Jaurlaritzak 2 milioi euro gehiago bideratu ditu Merkataritza Establezimenduak Berritzeko
laguntzetara; 27 milioi euroko inbertsioa eragitea lortu du horrela 1.605 lokaletan

LABURPENA

Eusko Jaurlaritzak 2.011.750 # gehiago bideratu ditu Merkataritza Establezimenduak Berritzeko (MEB)
laguntzen programetara; horri esker, aurkeztutako eskaera guztiei erantzun die, eta 27.357.140 #-ko
inbertsioa eragitea lortu du. Berritzearen alde egindako apustu handia da hori uneotan.

Merkataritza-establezimenduen laguntzek EAEko horrelako saltokiak berritu daitezen bultzatzea dute
xede, baita horien kudeaketa-tresnak eta azpiegiturak hobetzea ere. Merkatarien erantzunaren gaineko
balorazio oso positiboa egin du Jaurlaritzak; sektore horrek, beste behin ere, dinamismoa erakutsi du
garaiotan, EAEko 1.605 saltokik parte hartu baitute programan.

Lokalak berritzeko 24.052.999 # bideratu dira, eta 3.304.140 # gehiago merkataritza-ekipamenduetara.

Lurraldeetan honela banatu dira diru-laguntzak:

Lurraldea Saltokiak Eragindako inb. Diru-laguntza

Araba 179 2.474.748 268.920

Gipuzkoa 689 10.752.564 1.115.188

Bizkaia 738 14.129.827 1.525.055

Hiriburuei dagokienez, Bilbon 3.824.976 # inbertituko dituzte 222 saltoki berritzeko, Donostian,
9.429.367,76 # 203 saltoki berritzeko, eta Gasteizen 1.914.778,3 # 134 merkataritza-establezimendutan.

454.660 # turismo enpresak berritzen laguntzeko

Turismo-enpresak berritzeko laguntza-programara 454.660 # gehiago bideratzea erabaki du Jaurlaritzak;
aurrekontua 754.660,00 eurokoa izango da, beraz, aldeko diru-laguntza proposamena duten proiektuak
barnean hartzeko.

Euskadiko turismo-enpresen kalitatea eta lehiakortasuna hobetzea bilatzen du programak, hartarako
teknologi berrietan, azpiegituretan edo irisgarritasun-programetan inbertsioak eginez, besteak beste.

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazarien Elkarteei eta horien Batasunei buruzko
urtarrilaren 20ko 13/2004 Dekretuaren babesean 2013ko ekitaldian nekazarien elkarteei ematekoak
diren diru-laguntzetarako deialdia egitekoa.
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LABURPENA

200.000 # NEKAZARITZA EKOIZLEEN TALDEENTZAKO LAGUNTZETAN

Jaurlaritzak 200.000 # bideratuko ditu Nekazaritza Ekoizleen Talde edo haien Batasun gisa onartu diren
Nekazaritza Ekoizleen taldeentzat eta haien batasun, erakunde eta entitateentzat.

Laguntza horietarako eskaerak azaroaren 30a arte aurkez daitezke Ekonomiaren Garapen eta
Lehiakortasun Sailaren aurrean (Donostia kalea 1, Gasteiz) edota Herri Administrazioen Araubide
Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 38.4 artikuluan xedatutako tokietan.

Hiru hilabete egongo dira ebazpena eman eta jakinarazteko, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik.

Agindua, Euskal Autonomia Erkidegoan izaera sindikala duten Nekazaritzako Erakunde
Profesionalentzako 2013ko ekitaldirako diru-laguntzetarako deialdia egiten duena.

LABURPENA

202.806 #-KO LAGUNTZAK IZAERA SINDIKALEKO NEKAZARITZA ERAKUNDEENTZAT

Eusko Jaurlaritzak izaera sindikaleko Nekazaritza Erakunde Profesionalentzako laguntzak deitu ditu,
202.806 #-KO zenbatekoarekin.

Hauek izango dira hartzaileak: Euskadiko izaera sindikaleko Nekazaritza Ekoizleen Taldeak, baldin eta
Euskal Autonomia Erkidegoko nekazaritza-sektorearen interes orokorrak ordezkatzea eta defendatzea
xedetzat badituzte, eta nekazaritzako profesionalek osatuta badaude, aritzen diren
nekazaritza-ekoizpeneko azpisektorea dela-eta bereizi gabe.

Eskaerak egiteko inprimakiak www.nasdap.ejgv.euskadi.net webgunean daude eskuragarri, eta azaroaren
4a arte aurkez daitezke Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailean edo Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren Legearen 38.4 artikuluan xedatutako tokietan.

ENPLEGU ETA GIZARTE POLITIKETAKO SAILA X. LEG.

Agindua, Birgaitze Integratuko Areetan edo Bizitegi Area Degradatuetan ondare urbanizatua eta
eraikia birgaitzeko diru-laguntzak ematea arautzen duena.
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LABURPENA

ONDARE URBANIZATU ETA ERAIKIA BIRGAITZEAREN INGURUKO AZTERKETAK EGITEKO, 330.000
EURO

Eusko Jaurlaritzak guztira 330.000 euro bideratuko ditu azterketa soziourbanistikoak idazteko, alde
zaharrak birgaitzeko plan bereziak egiteko eta birgaitze integraleko eremuetan edo hondatutako
bizitoki-eremuetan jasotze topografikoak egiteko diru-laguntzetara. Enplegu eta Gizarte Politiketako
sailburu Juan María Aburtok eskatuta, Kontseiluak ondare urbanizatua eta eraikia birgaitzeko
diru-laguntzak arautzeko Agindua onartu du, gaur.

Araudi berriaren nobedade nagusiek diruz lagundu daitezkeen kopuru maximoei eragiten diete; hain
zuzen, aurrerantzean, idazketa-ordainsariaren kostu garbiaren % 100ekoak izan ahalko dira, diruz
lagundutako dokumentua genero ikuspegia barne hartuta idazten bada. Era berean, epea (20 egun,
agindua EHAAn argitaratzen denetik hasita) eta diru-laguntzen eskariak aurkezteko bidea (baliabide
elektronikoen bitartez bakarrik) ere aldatu dira.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

Agindua. Honen bidez, diru-laguntzetarako deia egiten zaie Lanbide Heziketako heziketa-zikloak
ematen dituzten ikastetxe pribatuei eta udal-titulartasuneko ikastetxe publikoei, 2013-2014
ikasturtean jarduera osagarriak egiteko.

LABURPENA

1,754 MILIOI EURO LHn JARDUERA OSAGARRIAK EGITEKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran agindu bat, 2013-2014ko ikasturtean ikastegi pribatuetan eta Lanbide Heziketako heziketa-zikloak
ematen dituzten udal titularitateko ikastegi publikoetan jarduera osagarriak egiteko diru-laguntzak deitzen
dituena, onartu du.

Ekoizpen-sistemari eta enplegagarritasunari onura emateko asmoa duten eta ondorengo arloetan
gauzatzen diren jarduera osagarriak dituzte diru-laguntza hauek, 1.754.355 euroko zenbateko
globalekoak, helburu.

Ikastegiaren sare informatikoa dinamizatzea; ikastetxeetan Informazio eta Komunikazio Teknologiak
erabiltzeko prozesua dinamizatzea; berriztapen-jarduerak irakatsi eta ikasteko prozesuan; kultura
ekintzailea sustatzea; irakaskuntza hobetzera bideratutako berriztapen teknologikoa; etengabeko
hobekuntza-sistemen ziurtatzea; enpresei aplikatutako berriztapena; nazioarteko bihurtzea.
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Agindua, Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten ikastetxe pribatuetan eta
udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ekipamendua erosteko diru-laguntzetarako 2013. urteko
deialdia egiten duena.

LABURPENA

690.000 EURO EKIPAMENDUETARAKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, agindu bat,
ikastetxe pribatuetan eta Lanbide Heziketako heziketa-zikloak ematen dituzten udal titularitateko ikastetxe
publikoetan ekipamenduetarako 2013ko ekitaldirako dirulaguntzak deitzen dituena, onartu du gaurko
bileran.

LOGSEko eta LOEko heziketa-zikloak emateko behar den ekipamendua erostea, ditu deialdi honek,
690.000 #ko zenbateko globalekoak, helburu.

Ikastetxe pribatuek edo udal titularitateko ikastetxe publikoek, 2012-2013 ikasturtean industria arloko
Lanbide Heziketako zikloak itunduta badituzte, eskatu ahal izango dituzte dirulaguntzak.

Erabakia, 5.000.000 eurotik gorako aurrekontudun kontratu bat baimentzeko, Azkoitiko (Gipuzkoa)
IES Xabier Munibe BHIn eraikin berria eraikitzeko obrak finantzatzeko.

LABURPENA

7,678 MILIOI EURO XABIER MUNIBE BHIn BESTE ERAIKIN BAT ERAIKITZEKO

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran hartu du 7.678.190 euroko kontratu bat baimentzeko erabakia, Azkoitiko (Gipuzkoa) Xabier Munibe
BHIn DBHko beste eraikin bat, 16 unitatekoa, eraikitzeko.

Erabakia, Euskaltzaindiari 2013an diru-laguntza zuzena emateko dena, "Euskal Herriko Hizkuntza
Atlasa" (EHHA) proiektuaren 2013ko plana, batetik, eta "Erlea" euskal literatura aldizkariaren 7.
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alea, bestetik, finantzatzeko.

LABURPENA

190.000 EURO EUSKALTZAINDIARI, EUSKAL HERRIKO HIZKUNTZA ATLASA ETA ERLEA
ALDIZKARIRAKO

Gobernu Kontseiluak Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez,
Euskaltzaindiari 190.000 euroko diru-laguntza zuzena ematea onartu du, honako bi egitasmo hauek
finantzatzeko: Euskal Herriko Hizkuntza Atlasaren (EHHA) 2013ko plana batetik eta "Erlea" euskal
literatura aldizkariaren 7. alea, bestetik.

Diru-laguntzaren ordainketa bi zatitan egingo da. Lehenengoan, %70 ordainduko da aurrerapen gisa, eta
bigarrenean gainerako %30, lanaren justifikazioa egin ondoren. Diru-laguntzaren justifikazioa 2014ko
urtarrilaren 31 baino lehen egin beharko du Euskaltzaindiak, diru-laguntzari dagokion gastua gauzatu dela
frogagarri diren fakturak eta lanen inguruko txosten zehatza aurkeztuz.

8/ 8

Navarra, 2 - 01007 VITORIA-GASTEIZ

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


