
2014/03/18(e)ko saioa

LEHENDAKARITZA X. LEG.
Erabakia, Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoan Euskal Autonomia Erkidegoko
ordezkari titularra eta bere ordezkoa izendatzeko dena.

Jaurlaritzak garapenerako lankidetzako programa estrategikoetarako laguntzak
berreskuratu ditu.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.
Eusko Jaurlaritzak Lehian ekimena onartu du enpresen nazioartekotzea laguntzeko.

Ekonomia globalean gazteen espezializazioa lantzeko nazioartekotzerako 100 beka.

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.
CEIP Bizarain ikastola HLHI, EEI Haizeder HE

IES Txurdinaga-Artabe BHI, CEIP Arantzazu Ama Ikastola HLHI
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LEHENDAKARITZA X. LEG.

Erabakia, Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoan Euskal Autonomia Erkidegoko ordezkari
titularra eta bere ordezkoa izendatzeko dena.

LABURPENA

MIKEL ANTON PIRINIOETAKO LAN ELKARTEAN EAEko ORDEZKARIA IZANGO DA

Eusko Jaurlaritzak Mikel Antón Europako Gaietarako zuzendaria Pirinioetako Lan Elkartearen
Partzuergoan EAEko ordezkari titularra izendatu du.

Jaurlaritzak garapenerako lankidetzako programa estrategikoetarako laguntzak berreskuratu ditu.

LABURPENA

Zortzi milioi euro bideratuko ditu aldaketa-prozesu integralak eta epe luzekoak laguntzera;
horrelakoek herrialde hartzaileetan garapena eragozten duten kausen gainean eragiten dute.

Eusko Jaurlaritzak garapenerako lankidetzaren konturako programetarako laguntzen deialdia baimendu du
gaur. Izaera estrategikoko, iraupen luzeko eta ahalmen eraldatzaile handiko ekintzak finantzatzeko dira
programa horiek, Giza Garapen Jasangarriaren ikuspegitik abiatuta, pobreziaren aurkako borrokan
egiturazko aldaketak sor ditzaten. Honako sektore hauek hartuko dituzte aipatutako programa horiek:
lehentasunezko gizarte-beharrek, herri-ekonomiak, tokiko botereak, giza eskubideek eta kultur nortasunak.

Diru-laguntzen lerro horrek 8 milioi euroko diru-zenbatekoa izango du 2014-2017 aldirako; horrenbestez,
aurreko aurrekontu-ekitaldietan garapenerako lankidetzara bideratutako zenbatekoak legealdi honetan
berreskuratzeko konpromisoa beteko du Eusko Jaurlaritzak.

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak 2014ko ekitaldi honetan banatzeko dituen funtsen % 20
dira gaur onartutako laguntzak (39,8 milioi euro ditu guztira). Halaber, garapenerako lankidetza
finantzatzeko beste lerro batzuk ere deituko dira datozen hiletan; besteak beste, proiektuetara
bideratutakoa (25 milioi euro guztira).

Beren espezializazio-maila handiagatik eta gizarte-, finantza-, estrategia- zein kudeaketa-gaitasunagatik
Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziak aldez aurretik egiaztatu dituen lankidetzako euskal
erakundeek jaso ahal izango dituzte laguntzok (GKEak, fundazioak...).

Programaren % 80 finantzatzeko erabiliko dira laguntzak, eta gehienez 1,2 milioi eurokoa izango da
bakoitza. Gainerako % 20a beste erakunde batzuen edo erakunde sustatzaileen beraien ekarpenekin
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finantzatuko da. 2 eta 3 urte bitarteko iraupena izango dute.

Laguntzak eskuratzeko eskaerak aurkezteko epea EHAAn argitaratu eta hilabetera amaituko da. Datorren
martxoaren 27an argitaratzea dago aurreikusita.

EKONOMIAREN GARAPEN ETA LEHIAKORTASUN SAILA X. LEG.

Eusko Jaurlaritzak Lehian ekimena onartu du enpresen nazioartekotzea laguntzeko.

LABURPENA

Lehian ekimena 5,5 milioi euro aurreikusten du eta Nazioartekotzerako Bekak 2,5 M euroko
zuzkidura jaso du.

Lehian ekimenak enpresen nazioarteratze prozesuaren fase ezberdinak laguntzen ditu,
merkataritza, ekoizpena edo zerbitzu-enpresak kontutan hartuz.

Lehian ekimenaren testuingurua

Euskadiko enpresek merkatu globalean toki hobea izan dezaten lortzeko -horrek, azken batean, hobetuko
baititu enplegua eta gure ekonomiaren aberastasuna-, helburu nagusi hau ezartzen da: lehiakortasuna
areagotzea, esportazioa handituz eta gure enpresen nazioarteko jarduerak ugarituz.

Garapen horren harira, indarrean jarri da Global Lehian programa, zeinaren azken helburua den Euskadin
kokaturiko enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzea, haien nazioartekotzea sustatuz.

Enpresaren nazioartekotze prozesuaren urrats ezberdinak babesteko

Global Lehian programaren laguntzek, itzuli beharrik gabeko dirulaguntzen bidez bideratutakoek,
Euskadiko enpresen sustapen- eta funtzionamendu-jarduerari eusteko helburua dute, merkatuetan sar
daitezen errazteko.

Agindu berriak PROINTER programa ordezkatu eta arautze-esparru berria ezarri du, zeina diseinatu den
ETEei laguntza emateko, horien nazioartekotze-mailaren arabera. Horretarako, Aginduak lau
laguntza-etapa bereizten ditu:

# hastapen-jarduerak,

# sendotze-jarduerak,

# ezarpena, haren hiru modalitateetako edozeinetan: merkataritza, ekoizpena edo zerbitzu-enpresak

# enpresek nazioartekotze-espezialistak aurkitzea eta beren erakundeak merkatu globalaren
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eskakizunetara egokitzea.

Lau etapa horietako bakoitzerako, Aginduak zehazten ditu laguntzak jasotzeko gehienezko aldiak eta
laguntza jaso dezaketen gastu-motak.

Enpresen arteko lankidetza sustatzea

Programak enpresen arteko lankidetza sustatzen du eta begi onez ikusten ditu enpresek, jatorrian zein
helmugan egiten dituzten askotariko itunen bitartez, kanpora hedatzeko egiten dituzten ekimen eta
proiektuak.

Laguntzak jaso ahal izateko lehiakortasun-prozedura

Aurrekontuak txikiagoak diren garai honetan, are beharrezkoagoa da baliabide publikoak bideratzea lortu
nahi diren helburuen erdiespena hobeto berma dezaketen proiektuak babestera. Horrexegatik,
Global Lehian programak lehiaketa bidezko prozedura ezarri du laguntzak nori eman erabakitzeko.
Horretarako, 8 irizpide zehaztu dira enpresen eta erakundeen proiektuak balioesteko. Balioespen-irizpide
horiek, duten garrantziagatik, barnean hartzen dute proiektuen egokitasuna eta eskatzaileen ahalegina
ebaluatzeko orduan aintzat hartu beharreko gorabeheren espektro osoa. Era berean, irizpideok
neurketa-faktore jakin batzuen arabera antolatuko dira deialdi bakoitzerako, eta horrek aukera emango du
nazioartekotzearen eskakizunek eta beharrizanek urtez urte duten egoera aldakorrera egokitzeko.

Enpresan, kalitateko Nazioartekotze Plan bat izateko garrantzia

Aginduak xedatzen duenez, Nazioartekotze Planak izan behar du enpresa eta erakunde guztien
nazioartekotze-ekimenen oinarria, eta plana aurkeztea nahitaezko baldintza da nazioartekotzearen
gainerako etapetan laguntzak eskatzeko orduan. Deialdia egindako administrazioak laguntza jaso
dezaketen proiektuen ebaluazioa egingo du nagusiki nazioartekotze-plan horien azterketan oinarriturik.

Ekonomia globalean gazteen espezializazioa lantzeko nazioartekotzerako 100 beka.

LABURPENA

Laster 370 Global Training beka berri aterako dira 3,2 milio euroko zuzkidurarekin.

Helburu orokorra: tituludun gazteen espezializazioa

Nazioartekotze-prestakuntzarako 100 beka emateko deialdia. Horren bidez, egoera egokia sortzen
lagunduko da, Euskadiko enpresen nazioartekotze-ahalmena areagotu dadin, eta, modu horretan, beren
lehiakortasun-maila sendotu dezaten.

Helburu horretaratzeko, ezinbestekoa da ondo gaitutako profesionalak izatea Kanpoko Merkataritzaren
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arloan eta, oro har, Nazioartekotzearen arloan.

Nazioartekotze Beken programaren helburua da, prestakuntza teoriko eta praktiko egokiaren bitartez,
Euskadiko gazteak laneratzen erraztea eta, ondorioz, bertako enpresen zerbitzura jartzea kanpoko
merkatuetara hedatzeko lanean lagun diezaieten.

FASEAK ETA MODALITATEAK

1. Fasea: Prestakuntza teoriko espezializatua. 300 eskola-orduko espezializazio-ikastaroa, EHU-UPVn
emana. "Nazioarteratzea Enpresaren Arloan" izeneko Unibertsitateko Espezialista Berezko Titulua da.

2. Fasea: Prestakuntza praktikoa erakunde laguntzaileen barruan: Atzerrian kokatutako espainiar bulego
komertzialak, SPRIren bulegoak, Euskadiko elkarteak eta klusterrak, eta nazioartekotzea sustatzen duten
beste organismo batzuk. 12 hilabete.

3. Fasea: Prestakuntza praktikoa enpresa laguntzaileen barruan. 8 hilabete.

Hiru faseok modulu beregain gisa sortu dira eta berezkoa duten helburu bana betetzen dute. Hala,
programaren garapenean Modalitate hauek gauzatu ahalko dira:

A modalitatea: programaren 1. fasea hartzen du.

B modalitatea: programaren 1., 2. eta 3. faseak hartzen ditu.

C modalitatea: programaren 1. eta 3. faseak hartzen ditu.

Nazioartekotze Beken programaren deialdia urtean behin egiten da eta bertan zehazten dira bekaren
Modalitate bakoitzean dauden lekuak.

2014ko DIRU-HORNIDURA:

2014ko ekitaldian, gehienez A modalitateko 100 Nazioartekotze Bekatarako, diru-hornidura 120.000
eurokoa da.

2014ko ekitaldian, gehienez B eta C modalitateetako 80 Nazioartekotze Bekatarako, diru-hornidura
2.479.800 eurokoa izango da, honela banatuta:

B modalitateko 2. eta 3. faseetako banakako diru-hornidurak 20.000 eta 50.000 euro bitartekoak izango
dira, eta C modalitateko 3. fasekoak 8.000 eta 20.000 euro bitartekoak izango dira. Helmugako herrialde
eta hiriei esleitutako kantitate hori goraka nahiz beheraka doitu ahalko da, zenbait arrazoi direla medio,
besteak beste: segurtasuna, herrialde-barruan lekualdatzeko zailtasun berezia, bisak eskuratzea edo
txertoak.

PROGRAMAREN ONURADUNAK

Hautatze-prozesuan sartzeko, eta, hautatuak izanez gero, nazioartekotze-bekadun izateko, eskabidea
egindako pertsona fisikoek baldintza hauek bete beharko dituzte:

# Bizilekua Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.
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# Goi-mailako unibertsitate-titulazioa izatea, beka eskatzeko epea ireki baino lehen lortua.

# Eskabidea aurkezteko epea irekitzen den egunean, 28 urte bete gabe izatea.

# Ingelesa oso ondo jakitea.

# Berdinak edo antzekoak diren beste beka batzuen onuradun ez izatea orain arte.

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK

Eusko Jaurlaritza: Diseinua, finantziazioa eta kudeaketa

Idazkaritza teknikoa: Kudeaketarako laguntza

EHU-UPV: 1. faseko erakunde hezitzailea. Berezko titulu hitzartua

OFECOMES (40 g.g.b.) 2. faseko praktikaldia

SPRI (14) 2. faseko praktikaldia

Merkataritza Ganberak (3) 2. faseko praktikaldia

Elkarteak eta klusterrak (10) 2. faseko praktikaldia

Beste (BEC, alde askotako organismoak...) 2. faseko praktikaldia

Ezarrita dauden Euskadiko enpresak 3. faseko praktikaldia

HEZKUNTZA, HIZKUNTZA POLITIKA ETA KULTURA SAILA X. LEG.

CEIP Bizarain ikastola HLHI, EEI Haizeder HE

Dekretua, (Bizkaia) Ean Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe bat sortzeko.

Dekretua, Errenteriako Beraun Berri eta Langaitz ikastola Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak
batzeko eta Bizarain Ikastola Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxea sortzeko.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuztza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu dditu Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko batzuk sortu, integratu, bat egin eta
desagertzea erabakitzen duen dekretuak.

Ondorengo ikastetxe hauek: CEIP Beraun Berri HLHI eta CEIP Langaitz Ikastola HLHI biak Errenteria
udalerrian (Gipuzkoa) kokatuek, bat egiten dute. Ondorioz, ikastetxe horiek desagertzen dira eta CEIP
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Bizarain Ikastola HLHI ikastetxea sortuko da, Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako irakaskuntzak
emango dituena.

Ea udalerrian (Bizkaia) egongo den EEI Haizeder HE sortzen da. Ikastetxe horretan, Haur Hezkuntzako
irakaskuntza emango du.

IES Txurdinaga-Artabe BHI, CEIP Arantzazu Ama Ikastola HLHI

Dekretua, honen bidez zatitu egiten da Txurdinaga-Artabe Bigarren Hezkuntzako Institutua eta, zatiketa
horren ondorioz, bi ikastetxe publiko berri sortzen dira.

Dekretua, honen bidez zatitu egiten da Donostiako haur eta lehen hezkuntzako Arantzazuko Ama ikastola
eta, zatiketa horren ondorioz, haur eta lehen hezkuntzako bi ikastetxe publiko berri sortzen dira.

LABURPENA

Gobernu Kontseiluak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura sailburuaren proposamenez, gaurko
bileran onartu ditu ondorengo ikastetxeak zatitu eta sortzen direla aditzea ematen duten dekretuak:

Txurdinaga-Artabe BHI zatitzen da. Ikastetxe gisa desagertzen da eta hauek sortzen dira: Lanbide
Heziketako irakaskuntzak emango dituen Txurdinaga GBLHI eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako
irakaskuntzak emango dituen Artabe BHI.

Donostiako Arantzazuko Ama Ikastola HLHI Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoa zatitzen da
eta hauek sortzen dira: Donostian kokatuta dagoen Arantzazuko Ama Ikastola HLHI eta Astigarragan
kokatuta dagoen Astigarragako Herri Eskola HLHI. Bi ikastetxeetan Haur eta Lehen Hezkuntzako
irakaskuntzak emango dira.
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