2014-2020 aldiko Euroeskualdeko Plan Estrategikoa hogeita hamar urtean gure bi erakundeen eta gure
lurraldeko lankidetza-eragileen artean izan den lankidetzaren emaitza da.
Hasiera-hasieratik, “Akitania-Euskadi Funts Komuneko” proiektuetarako deialdien inguruan egituratu zen
gure lankidetza. 2011. urtean, Akitania-Euskadi Euroeskualdea Lurralde Lankidetzarako Europar Talde
baten estatus juridikopean sortzea erabaki zen, eremu atlantikoan zein Europan dugun posizioa
indartzeko. Era horretan, jauzi kualitatiboa egin genuen gure eskualde arteko harremanetan.
Egindako urrats horiei esker, 5,5 milioi biztanle baino gehiagoko eremu baterako estrategia komun bat
dugu gaur egun, lehen aldiz. Estrategia hori, nolanahi ere, Europako ikuspegiarekin eta prerrogatibekin
bat dator.
“Muga-efektua” gainditu dugu, eta Europa bateratu baterako erronkak gainditzeko aukera emango
duen proiektu komun bat eraiki dugu Ebrotik Gironda estuarioraino. Era horretan, elkarrekin aurkitu nahi
dugu enpleguak sortuko dituen (gazteentzat batez ere) eta gure ingurumena errespetatuko duen
garapen iraunkor baterako bidea.
Horretarako, gure bi lurraldeen arteko lankidetza eragozten duten oztopoak gainditu nahi ditugu,
honako helburu hauekin: gure hizkuntzen eta kulturen elkarrekiko jakintza-maila garatzea, irakaskuntzamaila guztietan ikasle eta irakasleen mugikortasunerako gune bat sortzea, langileen prestakuntza
sendotzea, ikerketan inbertitzea, berritzea eta Euroeskualdeko enpresa-lankidetzarako aukera berriak
irekitzea, garraio-sistemak konektatzea (trenbide-garraioko sistemak batez ere), gure ondareaberastasuna eta aberastasun naturala babestea, aberastasun horri balioa ematea eta abar. Horrela,
beraz, Euroeskualdeko lankidetzak baliagarria izan behar du gure herritarren bizi-kalitatea eta
eguneroko bizitza hobetzeko, mugaz gaindiko hurbiltasun-eremuan zein Euroeskualde osoan.
Horiek dira lankidetzan diharduten eragileekiko adostasunarekin landutako 2014-2020 aldiko
Euroeskualdeko Plan Estrategikoaren inguruko erronka eta apustua. Plana “Europa 2020” estrategiaren
helburuekin zein bi eskualdeetako lehentasunekin bat dator, eta Planaren barruko ekintzak Europako
lurralde-lankidetzaren eremuekiko eta Europar Batasuneko finantzaketa-programekiko koherentziaz
egituratuta daude.
Plan hori LLETaren eta eskualdeetako agintarien “ibilbide-orria” da. Planaren asmorik handiena
lankidetzan diharduten aktoreentzako eta proiektuak egiteko tresna bideratzaile eta dinamizatzaile
osagarri bihurtzea da, betiere Euroeskualdearen kohesioaren zerbitzura.
Dena dela, ez da dokumentu aldaezin bat. Aitzitik, bilakatu egingo da egikaritzen denean, egoeraren
araberako premiak kontuan hartuta. Gainera, lurralde-antolamendu berrietara egokituko da, eta
zabalik egongo da bere garapenean eta betetzean parte hartu nahi duten edota gure
Euroeskualdeko lankidetzarako gunea bateratu nahi duten guztientzat.

Iñigo URKULLU

Alain ROUSSET

Lehendakaria,

Girondako Diputatua,

Akitania-Euskadi Euroeskualdearen Presidentea

Akitania Eskualdeko Kontseiluaren lehendakaria
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1. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEA
ALDIRAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA

ETA

2014-2020

2011ko abenduaren 12an Akitania-Euskadi Euroeskualdea Lurralde Lankidetzarako Europar
Taldea sortu zen, “Akitaniaren eta Euskadiren artean mugaz gaindiko, nazioz gaindiko
eta/edo eskualde arteko lankidetza —lurralde-lankidetza esango diogu hemendik aurrera—
erraztu eta sustatzeko, kohesio ekonomiko eta soziala indartzeko helburu bakarrarekin”.
Taldea sortzean aipatu ziren helburuen artean, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak bere
gain hartu zuen 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa egitea, Akitania Euskadi lurraldelankidetzan diharduten aktore guztien zerbitzuan erreferentziazko dokumentu bat jartzeko, eta
LLETaren premiei erantzuteko.

Akitaniako Eskualde Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzak hogei urtetik gora daramate
mugaz haraindiko lankidetza aktiboa garatzen, eta horren ondorioz hainbat
proiektu abian jarri dituzte elkarlanean.
Bi eskualdeek lankidetzan jardun dute zenbait lankidetza-eremuren esparruan,
Pirinioetako Lan Erkidegoan adibidez, baita nazioarteko hainbat saretan eta
Europako Lurralde Lankidetzarako programazio-eremu ugaritan ere, askotan
baterako proiektuak garatuz, bakarka edo beste eskualde batzuekin elkarlanean.
Horri dagokionez aipatzekoa da 1989. urtean Akitaniak eta Euskadik Lankidetzarako
Protokoloa sinatu zutela. Horri esker, erakunde-harreman iraunkorrak hasi ziren bi
eskualdeen artean, bakoitzari dagozkion eskumenen esparruan, arlo ekonomikoari
eta sozialari dagokienez dituzten politikei buruzko informazio baliagarri guztiak
trukatzeko batetik, eta prestakuntza eta ikerketaren garapena sustatzeko eta
kultura- eta hizkuntza-ondareari balio handiagoa emateko bestetik.
1990ean, eta Protokolo horretatik abiatuta, Akitania-Euskadi Funts Komuna jarri zen
abian, bi eskualdeen arteko lankidetza-proiektuak bultzatzeko, eta, indarrean egon
den hogei urte baino gehiagoan, mila lankidetza-ekimen zehatz babestu ditu gutxi
gorabehera, bi eskualdeetako hainbat aktoreren eta erakunde sozioekonomikoren
artekoak.
Hala eta guztiz ere, eta urtetako lankidetzan pilatutako esperientziatik abiatuta,
2009ko azaroan Bordelen egin zen Akitania-Euskadi alde biko goi-bileraren
esparruan, bi eskualdeetako gobernuek erabaki zuten beren lankidetzaharremanei bultzada berri bat ematea, Euroeskualde komuna sortuz.
Horrela bada, 2011ko abenduaren 12an Akitania-Euskadi Euroeskualdea Lurralde
Lankidetzarako Europar Taldea (LLET) sortu zen, “Akitaniaren eta Euskadiren artean
mugaz haraindiko, nazioz gaindiko eta/edo eskualde arteko lankidetza —lurraldelankidetza esango diogu hemendik aurrera— erraztu eta sustatzeko, kohesio
ekonomiko eta soziala indartzeko helburu bakarrarekin”.
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1. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEA
ALDIRAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA

ETA

2014-2020

AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEAREN 2014-2020 ALDIRAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA

Sortu zenean, Akitania-Euskadi LLETak, bereziki, honako hiru helburu hauek
betetzeko konpromisoa hartu zuen:


2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa egitea, lurralde-lankidetzaren aktoreen
zerbitzuan erreferentziazko dokumentu bat jartzeko eta bere premiei
erantzuteko.



Akitania-Euskadi euroeskualdearen barruan lurralde-lankidetza garatzea,
urtean behin proiektuen deialdi bat eginez Euroeskualdearen baliabideekin
finantzatuta.



Nazioz gaindiko lurralde-lankidetzarako proiektu bat gidatzea, Baiona-Donostia
ardatzean mugikortasun iraunkorra garatzeko helburu nagusiarekin.

Dokumentu honek erantzuna eman nahi dio, hain zuzen, erakunde honek bere
gain hartutako lehen helburuari: Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 20142020 aldirako Plan Estrategikoa egitea.
Akitania-Euskadi Euroeskualdea garatzeko lehentasunak biltzeaz gain, txosten
honek zehaztu egingo du Akitania-Euskadi LLETak datozen urteetan AkitaniaEuskadi lurralde-lankidetzaren politikaren esparruan bete beharko duen zeregina.
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1. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEA
ALDIRAKO DOKUMENTU ESTRATEGIKOA

ETA

2014-2020

Euroeskualdearen lehentasunak ere bilduko dira dokumentu honetan, Europako
funtsekin, Europar Batasunaren politikekin edo LLETaren edo haren kide
fundatzaileen baliabideekin finantzatu ahal izango direnak.
Hortaz, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren
Estrategikoak honako hauek ahalbidetuko ditu:
•
•
•
•
•

2014-2020

aldirako

Plan

Akitania-Euskadi Euroeskualdea garatzeko lehentasunak identifikatzea,
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa lurralde-lankidetzarako politika
sustatzeko eta dinamizatzeko eragile bihurtzea,
“Erreferentziazko dokumentu” bat egitea, euroeskualdean lankidetzan
diharduten aktoreentzat baliagarria,
Euroeskualdearen lankidetza-estrategia zehaztea,
Akitania-Euskadi LLETaren politikak planifikatu eta lehenestea.

AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEAREN 2014-2020 ALDIRAKO PLANGINTZA
ESTRATEGIKORAKO EUROESKUALDE DIAGNOSTIKOA
Akitania-Euskadi Euroeskualdearen 2014-2020 aldirako Dokumentu Estrategikoa
egiteko gogoeta estrategikoaren aldez aurreko faseetan kokatzen da txosten
hau. Zentzu horretan, Europako Lurralde Lankidetzarako (ELL) estrategia- eta
erregelamendu-esparruari buruzko azterketaren emaitza jasotzen du, baita
Akitania-Euskadi Euroeskualdea osatzen duten eskualdeen lurralde-diagnostiko
sozioekonomiko laburra ere. 2007-2013 aldian Euroeskualdean izandako
lankidetzaren panoramika orokor bat ere biltzen du, baita inplikatutako eragileek
beren esperientziari buruz eta lankidetzaren jomuga izan daitezkeen arloei buruz
duten iritzia ere.
Hortaz, Euroeskualdearen Diagnostikoari buruzko Oinarri Dokumentu bat da hau,
Akitania-Euskadi
Euroeskualdearen
lehentasunei
buruzko
gogoetaren,
eztabaidaren eta plangintza estrategikoaren abiapuntu izan nahi duena 20142020 aldi berriari begira .
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2.1. LURRALDEA, BIZTANLERIA ETA BIZI BALDINTZAK
2.1.1. Lurraldea
2.1 grafikoa

Akitania-Euskadi Euroeskualdea (NUTS-2 eta NUTS-3)

48.544 km2-ko azalera eta 5,41 milioi biztanle izaki, Akitania-Euskadi Euroeskualdea
Europako biztanleriaren eta EBko azalera osoaren % 1,1 da.
Euskadik eta Akitaniak oso biztanleria-dentsitate desberdinak dituzte, lurraldez
lurraldeko profilak guztiz desberdinak izanik. Euskadiko biztanleria 251 udalerritan
kontzentratzen da, km2-ko 294 biztanleko dentsitatearekin. Akitaniako biztanleria,
berriz, 2.296 udalerritan barreiatuta dago, eta biztanleria-dentsitatea km2-ko 80
biztanle da, gutxi gorabehera. Beraz, Akitaniak Euroeskualdeko lurraldearen % 85
eta biztanleria osoaren % 61 bereganatzen du.
Hortaz, bi lurraldeak oso desberdinak dira, eta haien ibilbideak, batzuetan
aurkakoak izanik, elkarren osagarri dira, oro har joera hobeak eskaintzen dituztelarik
Europar Batasun osoan baino.
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2.2 grafikoa

Akitania-Euskadi Euroeskualdea 2012. urtean

Biztanleria

Euskadi
Akitania

41.308,4 KM2
2.296 udalerri

%39,3
%60,7

48.543,6 KM2

%14,9

%85,1

Azalera
Euskadi
Akitania

KM2

7.235,2
251 udalerri

EUSKADI

AKITANIA- EUSKADI

AKITANIA

Azalera (km2)
Udalerri kopurua
50.000 bizt. >
udalerriak
Biztanleriadentsitatea
(biz./km²)
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2.1.2. Biztanleria
Azken hamarkadan, Euroeskualdearen dinamika demografikoa nahikoa egokia
izan da, Akitanian bereziki, bertan biztanleria % 10 hazi baita gutxi gorabehera (%
+9,8 zehazki), Euskadin hazkundea askoz arinagoa izanik (% +2,2). Horren ondorioz,
Euroeskualdeko biztanleria % 6,7 hazi da 2002-2012 aldian, Europako batez besteko
hazkundearen (% +3,9) gainetik.
2.3 grafikoa

Akitania-Euskadi Euroeskualdeko biztanleriaren bilakaera. 2002-2012
5.075.390

5.275.125

5.415.002

+6,7%

Akitania

2.993.132

3.150.890

3.286.605

+9,8%

Euskadi

2.082.258

2.124.235

2.128.397

2002

2007

2012

Euroeskualde
a

+2,2%
Aldakuntza-tasa
2002-2012

Europaren batezbestekoa

% +3,9

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Biztanleria-hazkundearen osagaiei erreparatuz zera ikusten dugu, biztanleria pixka
bat hazi dela bi lurraldeetan, migrazio-tasa garbia izanik Euroeskualdearen
hazkunde demografikoa bultzatu duena, Akitanian batez ere.
2.4 grafikoa

Jaiotza- eta heriotza-tasen bilakaera
11

11
10,5
10

10,5
10,4
10,3

10,4
9,9

9,5

9,9

9
8,5

8,5

8

2001

2011

Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

EB

Heriotza-tasa 1000 biztanleko

Heriotza-tasa 1000 biztanleko

11,5

11,5
11
10,3

10,5
10
9,5

9,7
9,3

9
8,5

8,7

8

Euskadi

2001
Akitania

2011
Euroeskualdea

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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2.5 grafikoa

Akitania-Euskadi Euroeskualdeko migrazio-tasa garbia 2011. urtean

EUSKADI

EUROESKUALDEA

AKITANIA

% +7,1

% +3,2

% +9,8

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Biztanleriaren hazkundea positiboa izan bada ere, aipatzekoa da biztanleria
nabarmen zahartu dela, Euskadin batik bat. Izan ere, Euroeskualdearen zahartzemaila handiagoa da Europar Batasunaren batezbestekoa baino. Gainera Euskadik
beste arazo bati egin behar dio aurre, 25 urtez azpiko gazteen proportzioa oso
txikia delako (% 21,8), Europako batezbestekoa (% 27,3) baino nabarmen txikiagoa,
Akitanian bizi diren gazteen tasa handiak (% +28,2) neurri batean konpentsatzen
duen arren. Bestetik, egiaztatu ahal izan dugunez, emakumeek presentzia
handiagoa dute Euroeskualdean Europako batezbestekoan baino: % 51,8 eta %
51,2, hurrenez hurren.
2.6 grafikoa

Euskadiko eta Akitaniako biztanleria-piramidea 2012. urtean
EUSKADI

Gizonak

91-94

AKITANIA
Emakumeak

Gizonak

91-94

80-84

80-84

70-74

70-74

60-64

60-64

50-54

50-54

40-44

40-44

30-34

30-34

20-24

20-24

10-14

10-14

0-4

0-4

Emakumeak

Adin-taldea

Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

EB

25 urtetik gorakoak %-tan

21,8

28,2

25,7

27,3

65 urtekoak eta hortik
gorakoak %-tan

20,4

19,8

20,0

17,8

emakumeak %-tan

51,6

51,9

51,8

51,2

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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Euroeskualdeko etxebizitzen parkeak 2,8 milioi unitate zeuzkan 2011n. Etxebizitza
horietatik % 84 lehen etxebizitzak ziren, % 9 bigarren etxebizitzak, eta gainerako %
7a etxebizitza hutsak.
Datuek aditzera ematen dute oporretako etxebizitzen proportzioa handiagoa dela
Akitanian (parke osoaren % 11,6) Euskadin (% 4,7) baino.
2.1 koadroa

Akitania-Euskadi Euroeskualdeko etxebizitzen parkea 2011. urtean
Euskadi
Kopurua

Lehen etxebizitzak

Akitania
%

Kopurua

Euroeskualdea
%

Kopurua

%

888.940

87,4

1.442.479

81,4

2.331.419

83,5

Bigarren etxebizitzak

47.659

4,7

206.350

11,6

254.009

9,1

Etxebizitza hutsak

81.003

8,0

124.287

7,0

205.290

7,4

1.017.605

100,0

1.773.116

100,0

2.790.721

100,0

Etxebizitzak guztira
Etxekoen
unitatearen
batez besteko tamaina

2,4

2,2

2,3

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Lehen etxebizitzei dagokienez, etxekoen unitatearen batez besteko tamaina
handiagoa da Euskadin Akitanian baino (2,4 eta 2,2 pertsona etxebizitza
bakoitzeko). Nolanahi ere, azken bi hamarkadetan eraldaketa handiak nabari dira
bi lurraldeetako familia-egituretan. Besteak beste, etxekoen unitateen tamaina
txikitu da, familia nuklear tradizionalen kopurua murriztu da, guraso bakarreko
etxekoen unitateen kopurua hazi da, dibortzio eta banantzeen kopurua igo da, eta
abar.

2.1.3. Bizi-baldintzak
Bizi-baldintzak aztertu ditugu pobrezia-arriskua eta bizi-itxaropena neurtuz, eta
azterketa horretatik ondorioztatu dugunez, Euroeskualdean baldintzak hobeak dira
Europako batezbestekoan baino. Zehazki, Euroeskualdean gizonen bizi-itxaropena
79,4 urte da, eta Europako batezbestekoa, berriz, 77,4 urte. Emakumeen artean,
bizi-itxaropena 86,3 urte da Euroeskualdean eta 83,2 urte Europako
batezbestekoan, hurrenez hurren. Azpimarratzekoa da kopuruak oso antzekoak
direla bi lurraldeetan.
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2.2 koadroa

Akitania-Euskadi Euroeskualdeko bizi-baldintzak 2011. urtean
Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

EB

Bizi-itxaropena (urteak)




Gizonak

79,4

79,4

79,4

77,4

Emakumeak

86,1

86,5

86,3

83,2

9,4

12,9

11,7

23,1

Pobrezia-arriskuaren tasa (%)
Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Azkenik , nabarmentzekoa da pobrezia-arriskuaren tasa nabarmen txikiagoa dela
Europako batezbestekoa baino. Euroeskualdean etxekoen unitateen % 11,7aren
errentak pobrezia-arriskuaren atalase-mailaren azpitik daude, eta Europako
etxekoen unitateen artean, berriz, proportzioa % 23 da. Berriz ere kopuru
homogeneo samarrak aurkitzen ditugu bi lurraldeetan.
2.7 grafikoa

Soldatakoen ordainsariaren urteko aldakuntza-tasaren bilakaera

2006
10,0
8,0

6,7

6,0

5,4

4,0
2,0
0,0

4,8
4,5

2007

2008

2009

2010

7,9
4,4

5,6

5,3

4,1

4,8
2,6

1,9

3,0

2,7
0,3

2,0

-1,1

-2,0

-1,2

-2,9
-3,0

-4,0
Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

EB

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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2.2. ENPLEGUA ETA HEZKUNTZA
2.2.1. Enplegua
Akitania-Euskadi Euroeskualdeko biztanleria aktiboa 2,5 milioi pertsona da, gutxi
gorabehera, eta horren arabera jarduera-tasa % 72 da, Europako
batezbestekoaren (% 71,7) antzera.
Langabeziari dagokionez, Euroeskualdean eragin handiagoa duela nabari da,
Euskadin erregistratutako langabezia-tasa handiagoarengatik (% 14,9) batik bat,
Akitaniako langabezia-tasa (% 10) pixka bat txikiagoa izanik Europako
batezbestekoa baino (% 10,4).
Bestetik, iraupen luzeko langabeziak ere eragin handiagoa du Euskadin
(langabezia osoaren % 43), eta horren arabera esan dezakegu lan-merkatuaren
krisia gogorragoa izan dela Euskadin Akitanian (% 33) baino. Nolanahi ere,
Euskadiren datua Europako batezbestekoa (% 44,6) baino pixka bat txikiagoa da
oraindik ere.
Europa 2020 Estrategiak ezarri du % 75eko enplegu-tasa lortu nahi duela 20 urtetik
64 urtera bitarteko biztanleriarentzat. 2012an Akitania-Euskadi Euroeskualdeak %
66,7 eman du adierazle horretan, Europako batez besteko balioa % 68,5 izanik.
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2.3 koadroa

Lan-merkatuaren adierazle nagusiak 2012. urtean
Euskadi

Biztanleria
aktiboa
pertsonak)
Jarduera-tasa (%)

(milako

Akitania

Euroeskualdea

1.028,2

1.447,3

2.475,5

EB
241.877,7

73,9

70,7

72,0

71,7

Langabezia-tasa (%)

14,9

10,0

12,0

10,4

Iraupen luzeko langabezia (%)

43,2

33,2

38,3

44,6

EUROESKUALDEKO
BIZTANLERIA OSOA

BIZTANLERIA
AKTIBOA

BIZTANLERIA
EZ‐AKTIBOA

BIZTANLERIA
ENPLEGATUA

BIZTANLERIA
LANGABETUA

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Bilakaerari dagokionez, azken hamarkadetan egiaztatu dugu Euroeskualdean
biztanleria aktiboaren hazkundea nabarmen txikiagoa izan dela Europan baino.
Langabeziaren hazkundea, aldiz, Europako batezbestekoan baino handiagoa izan
da, baina Euskadin soilik izan duen bilakaeraren ondorioz.
Hala, 2002tik 2012ra bitarte langabezia-tasa ehunekotan 5,6 puntu hazi da
Euskadin. Akitanian, berriz, 0,8 puntuko hazkunde txikia nabari da bakarrik. Horren
ondorioz, Euroeskualde osoan langabezia 2,7 puntu hazi da (+1,4 puntu Europan).
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2.8 grafikoa

Biztanleria aktiboaren aldakuntza-tasa eta langabeziaren bilakaera 20022012 aldian

Biztanleria aktiboaren aldakuntza‐tasa
2002‐2012

% 7,5

8%
6%

% 5,0

% 5,8

% 5,5

Akitania

Euroeskualdea

4%
2%
0%

Euskadi

EB

Langabeziaren bilakaera
(puntuak ehunekotan) 2002‐2012

6

% 5,6

4
% 2,7
2

% 1,4

% 0,8

0
Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

EB

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Biztanleria zahartu izana enpleguaren datuetan ere islatu da, adin-tarteen arabera.
Hala, nabarmentzekoa da 55 urtetik 64 urtera bitarteko adin-tartean enpleguaren
proportzioa handia dela eta gainera hazten ari dela. Izan ere, 2012an
Euroeskualdeko enpleguen % 14,9 zen, eta orain hamar urte, aldiz, enplegu
osoaren % 8,2 bakarrik. Erretiroa hartzeko kotizazioaldiak luzatu egin dira, eta horrek
ere zerikusia izan lezake horretan.
Gazteen (<24 urte) enpleguari dagokionez, maila nabarmen txikiagoa egiaztatu da
Euskadin, non 24 urtez azpikoek enpleguaren % 3,7 bakarrik berenganatzen duten,
Akitanian (% 7,3) eta Europako batezbestekoan (% 9,7) baino.
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Bestetik, emakumeen enpleguak ordezkaritza handiagoa du Euroeskualdean (%
47,6) Europako batezbestekoan (% 45,6) baino.

2.9 grafikoa
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Enpleguaren banaketa adin-tarteen eta sexuaren arabera. 2012.
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%52,4
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Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Bestetik, azpimarratzekoa da Euskadin lanaldi partzialeko enpleguak izan duen
gorakada, Europako enpleguan oro har gertatu den bezala.
Zehazki, 2012an Euskadin enplegatutako pertsonen % 15,8k lanaldi partzialeko
enplegua zuen (% 10,6k 2002an). Europan, berriz, enplegu bat duten bost
pertsonatik batek (% 20) lanaldi partzialean dihardu (% 16,1 2002an). Azken
hamarkadan proportzio horrek eutsi egin dio Akitanian (% 17,5 2012an).
Azterketan sakonduz zera ikusten dugu, bereziki emakumeek dihardutela lanaldi
partzialean, Euroeskualdeko emakumeen % 28k eta Europako emakumeen % 33k

20

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

2. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEAREN DIAGNOSTIKO
SOZIOEKONOMIKOA

daukatelako lanaldi partzialeko enplegua, hau da, emakumezko hiru langiletik
batek.
Proportzioa % 6,5 baino ez da Euroeskualdeko gizonen artean, eta % 9,5, berriz,
Europako gizonen enpleguari dagokionez.

Lanaldi partzialeko enplegua/enplegu osoa (%)

2.10 grafikoa Lanaldi partzialeko enpleguaren bilakaera. 2002-2012
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Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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2.2.2. Hezkuntza.
Ikasle kopuruak oso bilakaera ona izan du Euroeskualdean azken hamar urteetan
(% +7,7 2001. urteaz geroztik). Europa osoan, aldiz, ikasle kopurua % 1,2 jaitsi da aldi
berean.
Bestetik, nabarmentzekoa da Euskadin goi-mailako titulazioa dutenen proportzioa
handia dela Akitaniarekin eta Europa osoarekin alderatuta.
Hala, Euskadin, 24 urtetik 65 urtera bitarteko herritarren % 47k eta enplegatuen %
54k goi-mailako titulazioa du. Euroeskualdean proportzio hori % 28ra eta % 32ra
jaisten da, hurrenez hurren, Europan batez beste izandako proportzioen antzera.
Azkenik, azpimarratzekoa da Euroeskualdean goi-mailako titulazioa dutenak
gehiago direla emakume enplegatuen artean gizon enplegatuen artean baino (%
44 eta % 37, hurrenez hurren).
2.11 grafikoa Ikasle kopuruaren aldakuntza-tasa. 2001-2011
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Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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2.4 koadroa

Goi-mailako titulazioa dutenen proportzioaren bilakaera. 2002-2012
Goi-mailako tituludunak (%)
2002

2012

Goi-mailako titulazioa duten
enplegatuak (%)
2002
2012

Euskadi

33,7

46,6

41,8

Akitania

20,4

27,7

23,3

31,5

Euroeskualdea

23,6

31,1

31,0

40,5

EB

20,0

27,7

22,2

30,9

% 37,3

53,9

% 44,0

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Europa 2020 Estrategiak helburuak ezartzen ditu hezkuntzarekin zerikusia duten bi
adierazletarako. Zehazkiago, Europa 2020 Estrategiarekin lortu nahi da hezkuntzasistema eta prestakuntza behar baino lehen uzten duten 18 urtetik 24 urtera
bitarteko gazteen proportzioa % 10era edo hortik behera jaistea. 2012an AkitaniaEuskadi Euroeskualdea ezarritako helburutik gertu ibili zen, eta % 10,3 erregistratu
zen adierazle horretarako, Europako batez besteko balioa % 12,8 izanik.
Bigarren adierazleari dagokionez, Europa 2020 Estrategiak ezartzen du 2020.
urterako 30 urtetik 34 urtera bitarteko biztanleriaren gutxienez % 40k goi-mailako
hezkuntzako diploma bat edo titulazio baliokidea eduki behar duela.
Nabarmentzekoa da Akitania-Euskadi eskualdeak helburu hori nabarmen gainditu
duela, 2012an % 50,3 izan baitzen. Aldiz, Europako batezbestekoa (% 35,8) urrun
geratzen da oraindik Estrategiak ezarritako helburutik.
2.5 koadroa

UE2020 adierazleak hezkuntza-arloan

Hezkuntza-sistema eta prestakuntza behar
baino lehen utzi duten gazteak (18-24 urteko
biztanleriaren %).
Goi-mailako eskolatze-maila (goi-mailako
hezkuntzako diploma bat edo titulu baliokide
bat duten 30-34 urteko biztanleak)

AkitaniaEuskadi
Euroeskualdea

EB

2020rako
helburua

% 10,3

% 12,8

% 10,0

% 50,3

% 35,8

% 40,0

Iturria: Akitania-Euskadi Euroeskualdearen Europa 2020 Estrategia kopurutan. 2013.
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2.3. JARDUERA
TEKNOLOGIA

EKONOMIKOA,

BERRIKUNTZA

ETA

2.3.1. Jarduera ekonomikoa
2000. urtetik 2011. urtera bitarte (Akitaniaren kasuan horixe da eskuragarri dugun
azken datua), biztanleko BPGaren hazkundea handiagoa izan da Euroeskualdean
Europan baino, Euskadin (aurreko hamarkadako lehen bosturtekoan batez ere)
izandako hazkunde handiari esker batik bat, Akitanian hazkundea neurritsuagoa
izan delarik.

BPG (euroak biztanleko)

2.12 grafikoa BPGaren bilakaera biztanleko eurotan termino korronteetan. 2000-2012

32.000
30.000
28.000
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Euskadi

19.183 26.611 28.794 30.660 30.943 29.623 30.147 30.480 30.043

Akitania

21.223 24.719 25.920 25.950 26.358 26.034 26.268 26.734

Euroeskualdea 20.379 25.486 27.081 27.847 28.203 27.469 27.812 28.232
EB

19.074 22.544 23.724 25.048 25.062 23.519 24.504 25.200 25.600

Biztanleko BPGaren aldakuntza-tasa
2000-2011

Biztanleko BPGaren aldakuntza-tasa
2005-2011

% 58,9

% 14,5
% 10,8
% 38,5
% 26,0

% 32,1

% 11,8

% 8,2

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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Alabaina, ekonomia- eta finantza-krisiaren eraginez, 2009an BPGak behera egin
zuen eremu geografiko guztietan. Nabarmentzekoa da Euskadin inpaktua
nabarmen handiagoa eta jarraituagoa izan dela; Akitanian eta Europar
Batasunean, aldiz, susperraldia etorri da jarraian, eta biztanleko BPGak gora egin
du etengabe1.
Balio erantsi gordina jarduera-sektorearen arabera nola banatzen den aztertzean
ohartzen gara antzeko egitura erakutsi duela Euroeskualdean eta Europar Batasun
osoan, baina esan beharra dago lehenengoan Administrazioaren eta oinarrizko
zerbitzuen (irakaskuntza, osasuna, gizarte-zerbitzuak) ekarpenek garrantzi
handiagoa dutela (% 25,3, Europako % 23aren aldean). Finantzetako, higiezinen
eta horrelakoen jarduerek, ordea, protagonismo handiagoa dute Europako
batezbestekoan (% 26,3, Euroeskualdearen % 22,4aren aldean).
2.6 koadroa

BEGaren banaketa jarduera-sektorearen arabera. 2010.

% bertikala
Nekazaritza eta arrantza
Industria
Eraikuntza
Merkataritza, garraioa, ostatuak
eta jatetxeak
Finantzetako, higiezinen,
zientziako eta teknikako
jarduerak
Administrazio
Publikoa,
irakaskuntza, osasuna eta gizartezerbitzuak
GUZTIZKOA

Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

EB

0,7
25,8
10,3

3,4
12,3
7,1

2,2
18,2
8,5

1,7
19,1
6,1

25,2

22,0

23,4

23,9

17,3

26,3

22,4

26,3

20,7
100,0

28,9
100,0

25,3
100,0

23,0
100,0

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Datuak aztertzean argi eta garbi ikusten dugu bi egitura guztiz desberdinak
daudela Akitania-Euskadi Euroeskualdeko mugaren alde batean eta bestean.
Hala, Euskadin industria-sektoreak guztizko BEGaren % 25,8 dakar, eta Akitanian
proportzioa % 12,3 baino ez da. Bestetik, Akitanian Administrazio Publikoak eta
oinarrizko zerbitzuek (irakaskuntza, osasuna eta abar) dute garrantzi handiagoa,
eskualdearen BEGaren % 29 metatzen dutelako, Euskadiren % 20,7aren aldean.
Bestalde, finantzetako, higiezinen eta horrelakoen jarduerek BEGaren % 26,3
dakarte Akitanian eta % 17 Euskadin, hurrenez hurren.
Enpleguari dagokionez, Euskadin manufaktura-industriak eskualdeko lanpostuen %
29 metatzen du (% 20 Akitanian), eta merkataritzak (% 26,3 eta % 21,5) eta
eraikuntzak (% 18,1 eta % 10,7) garrantzi handiagoa dute Akitanian Euskadin baino.

Nolanahi ere, 2012rako eta 2013rako BPGaren bilakaerari buruzko ondorengo datuen arabera,
Akitanian egoera egonkortu da, eta Euskadik, berriz, kopuru negatiboekin segitzen du, hobetzeko
zantzuak nabari diren arren.

1

25

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

2. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEAREN DIAGNOSTIKO
SOZIOEKONOMIKOA

Enpresa kopuruari begiratuta, azken urtean atzerakada nabari da Euroeskualdean
(% -3,1), Euskadin izandako beherakada handiaren ondorioz, 2009tik 2010era bitarte
enpresa kopurua % 8,5 jaitsi baita Euskadin.
Alabaina, Akitanian enpresa-dentsitate txikiagoa nabari da, mila biztanleko 52,4
enpresako ratioarekin. Euskadin, berriz, mila biztanleko 63,7 enpresako ratioa
erregistratu da.
2.7 koadroa

Enpresen eta enpleguaren banaketa jarduera-sektorearen arabera. 2010.

% bertikala
Erauzketa-industria
Fabrikazioa
Elektrizitate- eta gas-produkzioa
Ur-hornidura, saneamendua,
hondakinen kudeaketa
Eraikuntza
Nekazaritza, automobil eta
motozikleten konponketa
Garraioa, biltegiratzea
Ostatu eta jatetxeak
Informazioa, komunikazioa
Higiezinen jarduerak
Zerbitzu profesional, zientifiko
eta teknikoak
Administrazio-zerbitzuen
jarduerak
GUZTIZKOA

Enpresen banaketa
Euskadi
Akitania
Guztira

Enpleguaren banaketa
Euskadi
Akitania
Guztira

0,0
9,1
0,3

0,1
8,7
1,1

0,1
8,9
0,7

0,1
29,0
0,3

0,3
20,1
0,1

0,2
25,1
0,2

0,3
12,9

0,4
19,4

0,4
16,5

0,7
10,7

1,0
18,1

0,8
14,0

33,3
9,5
10,2
1,9
3,6

29,3
2,9
9,4
2,7
6,5

31,1
5,8
9,7
2,3
5,2

21,5
7,2
8,5
3,4
0,9

26,3
5,9
7,8
2,4
2,6

23,6
6,6
8,1
2,9
1,7

13,7

12,7

13,2

8,6

9,1

8,8

5,1
100,0

6,8
100,0

6,1
100,0

9,1
100,0

6,3
100,0

7,9
100,0

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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2.8 koadroa

Euroeskualdeko enpresa kopuruaren bilakaera.
2010

2009-2010 aldakuntzatasa (%)

Euskadi

136.161

% -8,5

Akitania

169.418

% +1,8

Euroeskualdea

305.579

% -3,1

1000 biztanleko enpresen ratioa

63,7

Euskadi

52,4

56,9

Akitania

Euroeskualdea

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

2.3.2. Berrikuntza eta teknologia
Ikerketan eta Garapenean (I + G) inbertitzea funtsezkoa da hazkunderako eta
enplegurako. Europa 2020 Estrategiaren arabera, BPGaren % 3 inbertitu nahi da
I+Gan, Europan eta nazio osoan. 2012ko datuei erreparatuta, Akitania-Euskadi
Euroeskualdea urrun dago oraindik ezarritako helburutik, ikerketa eta garapenera
BPGaren % 18 bideratzen delako bakarrik, Europako batezbestekoaren (BPGaren %
2) antzera.
Eremu geografikoaren araberako informazioari erreparatuz gero, ikerketa eta
garapenean Euskadin Akitanian baino gehiago inbertitzen dela ikusten dugu, eta
gainera azken hamarkadan hazkunde handia erregistratu da, Europako
batezbestekoaren gainetik nabarmen.
Zehazki, 2011n biztanleko I+Gko gastua 653 euro izan zen Euskadin, hau da,
BPGaren % 2,1. Akitanian, aldiz, gastua nabarmen txikiagoa izan zen, 412 euro
biztanleko, hain zuzen (BPGaren % 1,9).
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2.13 grafikoa Biztanleko I+Gko gastuaren bilakaera

750
Euroak biztanleko

650
550
450
350
250

2001

2002

2004

2006

2009

2011

Euskadi

270

279

372

454

631

653

Akitania

354

370

389

319

403

412

Euroeskualdea

312

333

380

373

517

507

EB

370

385

397

438

474

516

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Patenteen bilakaerari dagokionez, 2009. urtean aurkeztutako eskaeren kopuruak
behera egin du, 2000. urteaz geroztik argi eta garbi gora egin ondoren. 2009an
guztira 286 patente eskatu zituzten Euroeskualdean (% -18,5 2008aren aldean).
2.14 grafikoa Eskatutako patente kopuruaren bilakaera

400
Patente kopurua

351

166

191

210

135

142

137

142

110

2005

2006

2007

2008

2009

275

308

167

154

77

108

2000

2004

300
200

329
288

199

286
176

122

100
0

Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Bestetik, ikertzaile kopuruak hazkunde nabaria izan du, Euskadin nagusiki, 2009an
lanaldi osoko ikertzaile kopuruak (10.518) bikoiztu baino gehiago egin baitzuen
2000an erregistratutakoa (5.039).
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2.15 grafikoa Lanaldi osoko ikertzaile kopuruaren bilakaera. 2000-2009
LANALDI OSOKO IKERTZAILE KOPURUAREN BILAKAERA. 2000-2009

17.989

ETPko ikertzaile
kopurua

20.000
15.000

12.994

10.000
5.000
0

7.471

10.210
5.974

5.171
5.039

7.020

2000

2003

Euskadi

Akitania

10.518
2009
Euroeskualdea

ALDAKUNTZA TASAK 2000-2009 (%)
EUSKADI

% +108,7

AKITANIA

% +44,5

EUROESKUALDEA

% +76,2

EB

% +41,6

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Azkenik, ikerketa eta garapenean diharduten langileak sektorez sektore nola
banatzen diren aztertzean zera ikusten dugu, enpresan biltzen direla langile gehien,
goi-mailako irakaskuntzan eta sektore publikoan baino neurri handiagoan.
Hori are argiagoa da Euskadin, bertan enpresa pribatuak I+Gko jardueretan
diharduten langile guztien % 74 bereganatzen duelako; % 20k irakaskuntzan
dihardu, eta gainerako % 6ak sektore publikoan.
Akitanian, I+Gko langileen % 58k enpresa pribatuan dihardu, eta irakaskuntzan (%
32) eta sektore publikoan diharduten langileek protagonismo handiagoa dute
lurralde horretan. Europar Batasun osoan erregistratutakoarekin antz handiagoa
dauka banaketa horrek.
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2.16 grafikoa Lanaldi osoko I+Gko langileen banaketa diharduten sektorearen
arabera. 2009.
EUSKADI

AKITANIA

% 20,1

% 32,0

% 5,6

% 57,9

74,3%

% 10,0
EUROESKUALDEA

EB

% 25,2

% 33,4

% 51,4
% 67,2
% 7,6

Enpresa pribatua

% 14,0
Goi-mailako
irakaskuntza

Sektore
publikoa

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

30

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

2. AKITANIA-EUSKADI EUROESKUALDEAREN DIAGNOSTIKO
SOZIOEKONOMIKOA

2.4. GARRAIOA, KOMUNIKAZIOAK ETA TURISMOA
2.4.1. Garraioak eta komunikazioak
Akitania-Euskadi Euroeskualdean guztira 1.337 km autobide igarotzen dira (% +41,3
2011ren aldean) eta 80.413 km beste bide batzuei loturik (% +5,4). Ibilgailuen
parkea % 9,5 hazi da 2001etik 2011ra bitarte, ratioa mila biztanleko 598 ibilgailu izaki.
2.17 grafikoa Autobideen eta bestelako bideen sareak eta ibilgailuen parkea. 2011

EUROESKUALDEKO IBILGAILUEN PARKEA (MILAKO IBILGAILUAK)
2001

2011

Aldakuntza-tasa (%)

Euskadi

1.031

1.172

+13,7

Akitania

1.925

2.065

+7,3

Euroeskualdea

2.956

3.237

+9,5

IBILGAILUAK MILA BIZTANLEKO

628
598

551

Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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Egiaztatu denez, errepide bidezko bidaiari-garraioaren fluxua etengabe hazten ari
da, eta 9.000 kamioik baino gehiagok muga zeharkatzen dute egunero (3.000
kamioi eguneko 1990. urtean).
Horregatik, Euroeskualdeak aurrera egin nahi du mugikortasun iraunkorreko esparru
baterantz, eta trenbide-sarea bultzatzea jardun-ildo nagusietako bat da asmo
horretan. 2001-2011 aldian, Euskadiko trenbide-sarea % 113,9 hazi zen, “euskal Y”
sortu izanaren ondorioz.
2.18 grafikoa Trenbide-sarearen bilakaera. 2001-2011

EUROESKUALDEKO TRENBIDE SAREAREN BILAKAERA (KM).
2001

2011

Euskadi

302

646

Aldakuntza-tasa (%)

Akitania

1.673

1.609

-3,8

Euroeskualdea

1.975

2.255

14,2

113,9

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Bestetik, nabarmentzekoa da azken hamarkadan salgaien aire-garraioak
nabarmen behera egin duela Euroeskualdean (% -52,5 2001en aldean). Espainian
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eta Frantzian, ordea, guztiz kontrakoa gertatu da, hazkundea nabaria izan delako
(% +34,5 eta % +31,5, hurrenez hurren).
Salgaien itsas garraioari dagokionez, berriz, Euroeskualdean hazkunde neurritsua
atzeman da (% +6 2001en aldean), eskualde batean eta bestean elkarren aurkako
bilakaerak nabari badira ere: % +12 Euskadin eta % -8 Akitanian, hurrenez hurren.
2.19 grafikoa Salgaien aireko eta itsasoko garraioaren bilakaera. 2001-2011.

SALGAIEN AIRE GARRAIOAREN BILAKAERA. 2001-2011

50
0
‐50
‐100

‐56,1

‐44,4

34,5

31,5

‐52,5

SALGAIEN ITSAS GARRAIOAREN BILAKAERA. 2001-2011

40
20
0
‐20

23,0

11,9

5,9

0,1

‐7,9

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

Azkenik, Euroeskualdeko bidaiarien aire-garraioak hazkunde esanguratsu eta
etengabea erregistratu du 2001-2012 aldian. Euroeskualdeko aireportuetan kostu
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txikiko zenbait konpainia ezarri dira, aldian-aldian bide berriak sortu dituztenak,
nazioarteko garrantzizko helmugak barne, eta horrek zeresana izan du hazkunde
handi horretan, hain zuzen ere % +50eko hazkundea Euroeskualde osoan (% +4,5
batez beste urtean).
2.9 koadroa

Bidaiarien aire-garraioaren bilakaera, 2001-2012
Aldakuntza-tasa; urteko
batezbestekoa (%)

Milako bidaiari
2001
Euskadi
Akitania
Euroeskualdea

2011

2.850
4.409
7.259

4.310
6.016
10.317

2012
4.458
6.404
10.862

2001-2012

2011-2012

5,1
4,1
4,5

3,4
6,5
5,3

Iturria: INSEE eta EUSTAT.

2.20 grafikoa Bidaiarien aire-garraioa Akitania-Euskadi Euroeskualdeko aireportuetan.
2012.
EUROEKUALDEKO BIDAIARIEN AIRE
TRAFIKOA 2012

BORDELE
4.428.072 bidaiari
% +10,1 urtean
BERGERAC
248.393 bidaiari
% ‐14,1 urtean

BILBO
4.171.065 bidaiari
% +3,1 urtean

MIARRITZE
1.084.200 bidaiari
% +4,9 urtean

HONDARRIBIA
262.783 bidaiari
% +5,9 urtean

PAUE ‐ PIRINIOAK
609.535 bidaiari
% ‐5,0 urtean

GASTEIZ
24.389 bidaiari
% ‐13,5 urtean
turria: INSEE eta AENA.
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2.4.2. Turismoa
Azterketa honetan nabarmentzekoa da Euroeskualdean bidaiarien 28 milioitik gora
ostatu-gau erregistratu direla, eta azken urteetan Akitanian bereziki gorakada
handia nabari dela, kanpinen eta aire zabaleko establezimenduen sektorean batik
bat.
2.21 grafikoa Bidaiarien gau-ostatuak Euroeskualdean.
EUROESKUALDEAN BIDAIARIEN OSTATU GAU GEHIEN BILTZEN DIREN GUNEAK

Dordogne
Gironde

Lot-et-Garonne
Landes
Bizkaia
Gipuzkoa
Pyrenées
Atlantiques

Araba

Ostatu‐gauak hoteletan

Ostatu‐gauak
agroturismoetan

Ostau‐gauak kanpinetan

OSTATU GAUEN BILAKAERA OSTATU MOTAREN ETA ESKUALDEAREN ARABERA
16,00

Ostatu‐gauak (milioika)

14,00

12,63

13,21

12,74 12,88

13,51

14,01

14,49

12,00
10,00

8,36

8,22

8,39

8,80

8,25

8,49

8,64

3,46

3,86

3,96

3,79

3,74

4,12

4,44

0,27

0,31

0,32

0,33

0,32

0,34

0,34

8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Akitaniako
kanpinak
Akitaniako
hotelak
Euskadiko
hotelak
Euskadiko
agroturismoak

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
OSTATU GAUEN ALDAKUNTZA TASAK. EUROESKUALDEAN GUZTIRA

Ostatu-gauak
milioika

30,00

% +10,7
(2008‐2011)

% +3
(2005‐2008)

28,00
26,00

25,88

24,00
22,00

25,66

25,36

2007

2008

24,61

2005

2006

25,79

2009

28,07
26,87

2010

2011
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2.5. AKITANIA-EUSKADI
NAGUSIAK

EUROESKUALDEKO

ADIERAZLE

2.10 koadroa Akitania-Euskadi Euroeskualdeko adierazle nagusiak (I)
Adierazlea

Euskadi

Akitania

Euroeskualdea

LURRALDEA, BIZTANLERIA ETA BIZI BALDINTZAK
Azalera (km2) 2012
Udalerri kopurua. 2012
Biztanleria (biztanle kopurua). 2012
Biztanleria-hazkundea 2002-2012 (%)

7.235,2

41.308,4

251

2.296

48.543,6
2.547

2.128.397

3.286.605

5.415.002

2,2

9,8

6,7

294,3

79,6

111,5

Jaiotza-tasa mila biztanleko. 2011

9,9

10,5

10,3

Heriotza-tasa mila biztanleko. 2011

9,3

9,3

9,3

Migrazio-tasa garbia (%) 2011

3,2

9,8

7,1

25 urtetik beherako biztanleria (%). 2012

21,8

28,2

25,7

65 urteko eta hortik gorako biztanleria (%) 2012

20,4

19,8

20,0

Bigarren etxebizitzak (%) 2011

4,7

11,6

9,1

Etxekoen unitatearen batez besteko tamaina.
2011. pertsonak/etxebizitza bakoitzeko

2,4

2,2

2,3

Gizonen bizi-itxaropena (urteak)

79,4

79,4

79,4

Emakumeen bizi-itxaropena (urteak)

86,1

86,5

86,3

9,4

12,9

11,7

-1,2

4,4

2,0

1.028,2

1.447,3

2.475,5

5,0

5,8

5,5

Jarduera-tasa (%)

73,9

70,7

72,0

Enplegu-tasa (%)

62,8

63,6

63,3

Langabezia-tasa (%)

14,9

10,0

12,0

5,6

0,8

2,7

Iraupen luzeko langabezia (%)

43,2

33,2

38,3

Lanaldi partzialeko enplegua (%)

15,8

17,5

16,8

Ikasle kopuruaren bilakaera-tasa. 2001-2011 (%)

10,5

5,9

7,7

Goi-mailako titulazioa duten pertsonak (%)

46,6

27,7

31,1

Goi-mailako titulazioa duten enplegatuak (%)

53,9

31,5

40,5

Biztanleria-dentsitatea 2012 (biz./km²).

Pobrezia-arriskuaren tasa (%)
Soldatakoen ordainsarien aldak.-tasa. 11-12 (%)

ENPLEGUA ETA HEZKUNTZA
Biztanleria aktiboa (milako pertsonak)
Biztanleria aktiboaren aldak.-tasa (%) 2002-2012

Langabeziaren aldakuntza-tasa (p.e.) 2002-2012

Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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2.11 koadroa Akitania-Euskadi Euroeskualdeko adierazle nagusiak (II)
Adierazlea
Euskadi
JARDUERA EKONOMIKOA, BERRIKUNTZA ETA TEKNOLOGIA
BPG (euroak biztanle bakoitzeko). 2011

Akitania

Euroeskualdea

30.480

26.734

28.232

Biztanleko BPGaren aldak.-tasa (2000-2011) %

57,3

26,5

41,2

Biztanleko BPGaren aldak.-tasa (2005-2011) %

13,5

8,5

11,1

Enplegua industrian (%). 2010

30,1

21,4

26,3

Enplegua merkataritzan (%). 2010

21,5

26,3

23,6

Enplegua eraikuntzan (%). 2010

10,7

18,1

14,0

I+Gko gastua biztanle bakoitzeko. 2011

653

412

507

Eskatutako patente kopurua. 2009

110

176

286

Patente-eskaeren aldakuntza-tasa (2008-2009) %

-22,5

-16,2

-18,5

10.518

7.471

17.989

108,7

44,5

76,2

I+Gko langileak enpresa pribatuan (%)

74,3

57,9

67,2

I+Gko langileak goi-mailako irakaskuntzan (%)

20,1

32,0

25,2

5,6

10,0

7,6

552

785

1.337

Bestelako bideen sarea (Km). 2011

3.600

76.753

80.413

Ibilgailuen parkea. 2011 (milakoak)

1.172

2.065

3.237

Ibilgailuen parkearen aldak.-tasa. ( %) 2001-2011

13,7

7,3

9,5

Ibilgailuak 1.000 biztanleko

551

628

598

Trenbide-sarea (Km) 2011

646

1.609

2.255

Trenbide-sarearen aldakuntza-tasa. 2001-2011.(%)

113,9

-3,8

14,2

Salgaien aire-garraioaren aldakuntza-tasa. 20012011 (%)

-56,1

-44,4

-52,5

Lanaldi osoko ikertzaile kopurua. 2009
Ikertzaile kopuruaren aldak.-tasa (2000-2009) %

I+Gko langileak sektore publikoan (%)

GARRAIOA ETA KOMUNIKAZIOAK
Autobide-sarea (km). 2011

Salgaien itsas garraioaren aldakuntza-tasa. 20012011 (%)
Aire-garraioko bidaiari kopurua. 2012 (milakoak)
Bidaiarien aire-garraioaren
Urteko batezbestekoa (%)
Bidaiarien
aire-garraioaren
2011-2012 (%)

aldak.-tasa

11,9

-7,9

5,9

4.458

6.404

10.862

5,1

4,1

4,5

3,4

6,5

5,3

4,78

23,29

28,07

01-12.

aldakuntza-tasa.

Bidaiarien ostatu-gauak. 2011(milioika)
Iturria: INSEE eta EUSTAT.
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3. AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZARI BURUZKO BALANTZEA
ETA BALORAZIOA
3.1. AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZAREN PANORAMIKA: 20072013 ALDIKO PROIEKTUAK
3.1.1. Akitania-Euskadi funtsaren bitartez diruz lagundutako proiektuak
Sortu zenez geroztik, “Akitania-Euskadi Lankidetzarako Funts Komuna” esaten
zitzaiona baliagarri izan da Akitaniako eta Euskadiko aktore eta erakunde
sozioekonomiko askoren arteko lankidetza-ekimen zehatz ugari finantzatzeko2.
Hogei urtetik gora indarrean egon ondoren, gaur egun deialdia tresna baliagarria
da Euskadiren eta Akitaniaren arteko mugaren bi aldeetara diharduten eragileak
(unibertsitate eta ikerketa-zentroak, merkataritza-ganberak, kultura- eta kirolelkarteak, sindikatuak, enpresak eta bestelako erakunde eta elkarteak)
elkarrengana hurbiltzeko.
2007-2013 aldiari dagokionez, honako hau egiaztatu dugu:


347 proiektu finantzatu ditu guztira3, eta, urtez urte, 2013an finantzatu ditu
proiektu gutxien (42), eta 2012an gehien (56).



Esleitutako baliabideen kopuruak behera egin du azken bi urteetan, batez
besteko kopurua 900.000 izan baita, gutxi gorabehera, aurreko urteetan
1.200.000 euro izanik, gutxi gorabehera.



2007tik 2013ra bitarte, diruz lagundutako proiektu bakoitzak 22.262 euro
jaso ditu, batez beste. Nolanahi ere, balio horrek gorabeherak izan ditu:
gehieneko balioa 27.029 euro izan da (2008), eta gutxienekoa 16.071 euro
(2012).



Diruz lagundutako proiektuen gaiei dagokienez, aipatzekoa da Goimailako Irakaskuntza, Ikerketa eta Berrikuntza Teknologikoa biltzen dituen
epigrafeak bereganatu duela diru-laguntzaren kopuru handiena. Batez
beste, horrelako proiektuek Akitania-Euskadi funtsaren % 50 berenganatu
dute 2007-2013 aldian. 2007an 15 proiektuk (kopuru txikiena) jaso zuten
diru-laguntza, eta 2011n 28 proiektuk (kopuru handiena). Batez beste
proiektu bakoitzak 27.213 euroko diru-laguntza jaso du aztertutako aldian.
2013an, proiektu bakoitzak 28.773 euro jaso zuen batez beste (gehienez
60.000 euro proiektuko, eta gutxienez 10.300 euro proiektuko, gutxi
gorabehera).



Ekonomiaren arloan (produktu berriak, merkatu berriak, sektorelankidetza…) edo Garapen Iraunkorra, Lehen Sektorea, Ingurumena eta

2

4.6.G atalean, Akitania-Euskadi Funts Komunari buruzko informazio gehiago kontsulta daiteke.

3

Eranskinean ikus daiteke babesa jaso duten proiektuen zerrenda.
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Turismoa biltzen dituen arloan bildutako proiektuek, batez beste, Funtsaren
% 19 berenganatu dute 2007tik 2013ra bitarte. Proiektu bakoitzeko dirulaguntzaren batez besteko zenbatekoa 18.361 euro izan da. 2013an batez
besteko zenbatekoa 26.076 euro izan zen, gehieneko zenbatekoa 50.000
euro eta gutxienekoa 10.000 euro izanik epigrafe horretan bildutako
proiektu bakoitzeko.


Kultura, Kirola, Hezkuntza eta Gazteriari lotutako proiektuekin zerikusia
duten gaiek, ia-ia, 2010-2013 aldiko funtsen % 33 berenganatu dute.
Horrelako proiektu bakoitzeko diru-laguntzaren zenbatekoa 19.167 euro
izan da batez beste, gutxi gorabehera. 2013an ondoriozko batezbestekoa
13.128 izan zen; atal horretan, gehieneko zenbatekoa 30.000 euro izan zen,
eta gutxienekoa 2.500 euro, gutxi gorabehera
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3.1 koadroa

AKITANIA-EUSKADI FUNTSAREKIN diruz lagundutako proiektuak, gai-arloaren arabera.
2007

ARLO TEMATIKOA

2008

2009

2010

2011

2012

Proiek. Zenbat. Proiek. Zenbat. Proiek. Zenbat. Proiek. Zenbat. Proiek. Zenbat.
k.
(€)
k.
(€)
k.
(€)
k.
(€)
k.
(€)

1. TALDEA: GOI MAILAKO
IRAKASKUNTZA, IKERKETA,
BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
Batez besteko zenbatekoa (€)

15

530.446

21

685.690

35.363

2. TALDEA: EKONOMIA, GARAPEN
IRAUNKORRA, NEKAZARITZA,
INGURUMENA ETA TURISMOA
Batez besteko zenbatekoa (€)

15

Batez besteko zenbatekoa (€)
GUZTIZKOA

16

470.451

32.652

266.554

5

8

207.001

21.521
27

575.484

28

27.967
11

25.875

531.139

643.251

207.155
18.832

12

297.328

624.317

25

22.297
11

12

2013

GUZTIZKOA

Proiek. Zenbat. Proiek Zenbat. Proiek.
(€)
k.
. k.
(€)
k.

152.570

480.00
0

14

19.200
15

201.50
0

9

Zenbat.
(€)

402.815

141 3.836.970

28.773

27.213

234.687

75 1.377.070

26.076

18.361

249.424

131 2.510.833

13.870

13.433

276.166

218.50
16
0
13.656

13.128

19.167

900.00
0

42 886.926

347 7.724.873

16.071

21.117

22.262

22

362.792

5

16.491

23.093

21.314

24.777

23.014

52 1.159.792

49 1.324.432

51 1.252.936

46 1.147.734

51 1.053.053

22.304

27.029

24.567

24.951

20.648

Batez besteko zenbatekoa (€)

23

23

29.403

107.603

17.770

3. TALDEA: KULTURA, KIROLA,
HEZKUNTZA, GAZTERIA

56

19

Iturria: Akitania-Euskadi LLET. Egilea: IKEI.

3.1 grafikoa

Akitania-Euskadi funtsa kopurutan (1990-2013)
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3.1.2. 2007-2013
proiektuak

aldian

POCTEFAren

bitartez

diruz

lagundutako

2007-2013 aldian POCTEFA Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetzarako
Programa Operatiboaren 4finantzaketa jaso zuten proiektuak aztertzean, honako
hauek ondorioztatzen ditugu:


Guztira, Akitaniak eta Euskadik 39 proiektutan parte hartu zuten
elkarlanean5. Proiektu horiek 41.953.214 euroko diru-laguntza jaso zuten
guztira.



Akitaniak eta Euskadik esku hartu zuten proiektuak POCTEFA programarekin
finantzatutako proiektu guztien % 23 izan ziren, eta programa horrekin
esleitutako zenbateko osoaren % 25, hurrenez hurren.



Proiektu bakoitzeko batez besteko diru-laguntza 1.075.720 euro izan zen,
baina urtearen arabera gorabehera handiak nabari dira (402.507 euro
2011n eta 1.728.631 euro 2010ean).. Akitania-Euskadi Euroeskualdearen
proiektu bakoitzeko batez besteko diru-laguntza handiagoa izan zen
POCTEFAk babestutako proiektu guztietarako batezbesteko diru-laguntza
baino.



POCTEFAk Akitaniari 64 proiektu finantzatu zizkion guztira, eta beraz
Euskadirekin partekatu zituen 39 proiektuak % 61 izan ziren; Euskadin, berriz,
guztira 40 proiektu aurkeztu zitzaizkion POCTEFAri, eta beraz, Akitaniarekin
partekatu zituenen proportzioa askoz handiagoa izan zen, zehazki % 80a.
Azken batean, zera ikusten dugu, batetik, Euskadik Akitaniak baino partehartze txikiagoa izan zuela Pirinioetako Lan Erkidegoan (PLE) diruz
lagundutako proiektu kopuruari dagokionez, eta, bestetik, Akitaniak beste
eskualde batzuekin lankidetza-proiektu gehiago aurkeztu zituela Euskadik
beste eskualde batzuekin baino.



Diruz lagundutako gaiei erreparatuz gero, Ekonomia, Garapen Iraunkorra,
Lehen Sektorea, Ingurumena eta Turismoa biltzen zituen arloan
kontzentratu zen diru-laguntzaren zati handiena, zehazki % 78, baita
finantzatutako proiektuen kopuru handiena ere (25 proiektu, guztizkoa 39
izanik). Eremu horretan, proiektu bakoitzeko batez besteko diru-laguntza
1.306.959 euro izan zen.



Kultura, Kirola, Hezkuntza eta Gazteriaren arloak 9 proiektu bereganatu
zituen guztira, eta 5.460.000 euro pasatxoko zenbatekoa. Proiektu
bakoitzeko batez besteko diru-laguntza 606.746 euro izan zen.

4

4.5.A atalean bildu dugu POCTEFA programari buruzko informazio gehiago.

5

Eranskinean ikus daiteke babesa jaso duten proiektuen zerrenda.
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Azkenik, Goi-mailako Irakaskuntza, Ikerketa eta Berrikuntza Teknologikoaren
arloko 5 proiektuk diru-laguntza jaso zuten aztertutako aldian. Guztira, dirulaguntzak 3.818.526 euro izan ziren, eta proiektu bakoitzak, batez beste,
763.705 euroko diru-laguntza izan zuen.
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3.2 koadroa

POCTEFAk babestutako eta Akitaniak eta Euskadik partekatutako proiektuak, gai-arloaren arabera
2008

ARLO TEMATIKOA
1. TALDEA: GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA, IKERKETA,
BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
Batez besteko zenbatekoa (€)
2. TALDEA: EKONOMIA, GARAPEN IRAUNKORRA,
NEKAZARITZA, INGURUMENA ETA TURISMOA
Batez besteko zenbatekoa (€)
3. TALDEA: KULTURA, KIROLA, HEZKUNTZA, GAZTERIA
Batez besteko zenbatekoa (€)
GUZTIZKOA
Batez besteko zenbatekoa (€)

Proiek.
k.

1

Zenbat.
(€)

2009
Proiek.
k.

Zenbat.
(€)

744.294

2 1.365.706

744.294

682.853

2 2.584.974

6 6.678.940

1.292.487
2 1.699.677

--

1.113.157
--

849.839

2010

2011

ProieK. Zenbat. (€) Proiek.
k.
k.

--

--

--

2012

Zenbat.
(€)

----

Proiek.
k.

Zenbat.
(€)

2 1.708.526

25 32.673.977

805.013

7 5.369.097

2.154.494
1.778.989

--

402.507
--

767.014
4 1.982.045

5 5.028.945

8 8.044.646

11 19.014.942

1.005.789

1.005.581

1.728.631

2

3.818.526
763.705

2

592.996

5

Zenbat.
€)

854.263
8 17.235.953
3

GUZTIZKOA
Proiek.
k.

9

1.306.959
5.460.711

495.511

606.746

805.013

13 9.059.668

39 41.953.214

402.507

696.898

1.075.723

Iturria: POCTEFA. Egilea: IKEI.
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3.1.3. 2007-2013
proiektuak

aldian

SUDOEren

bitartez

diruz

lagundutako

2007-2013 aldian SUDOE Europako Hego-mendebaldeko Lankidetza Programaren 6
finantzaketa jaso zuten proiektuak aztertzean, honako hauek ondorioztatzen
ditugu:


Aldi horretan, Akitaniak eta Euskadik partekatutako 19 proiektuk jaso zuten
diru-laguntza7, eta guztira 18,4 milioi euro jaso zuten. Proiektu bakoitzak ia
968.896 euro jaso zituen batez beste, baina urtetik urtera gorabehera
handiak nabari dira.



2007-2013 aldian SUDOE programak 132 milioi euro inbertitu zituen guztira,
eta beraz, Euskadik eta Akitaniak lankidetzan esku hartu zuten proiektuek
eskuragarri zeuden funts guztien % 14 berenganatu zuten. Bi eskualdeek
partekatutako 19 proiektuak SUDOEren finantzaketa jaso zuten proiektu
guztien % 18 izan ziren.



Proiektuaren tipologiaren arabera zera ikusten dugu, guztizko funtsen bi
herenetik gora Goi-mailako Irakaskuntza, Ikerketa eta Berrikuntza
Teknologikoaren epigrafean bildutako ekimenak finantzatzeko baliatu
zirela. Gainerakoa Ekonomia, Garapen Iraunkorra, Ingurumena, Lehen
Sektorea eta Turismoaren arloan bildutako proiektuak diruz laguntzeko
baliatu zen.



Akitaniak SUDOEri 57 proiektu aurkeztu zizkion guztira, eta beraz,
Euskadirekin partekatutako 19 proiektuak % 33 izan ziren; Euskadik Akitaniak
baino proiektu gutxiago aurkeztu zizkion programa horri, zehazki 33, eta
beraz, partekatuen garrantzi erlatiboa askoz handiagoa izan zen: % 58.

6

4.5.C atalean bildu dugu SUDOE programari buruzko informazio gehiago.

7

Eranskinean ikus daiteke babesa jaso duten proiektuen zerrenda.
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3.3 koadroa

SUDOE programak babestutako eta Akitaniak eta Euskadik partekatutako proiektuak, gai-arloaren arabera
2009-2010

ARLO TEMATIKOA
1. TALDEA: GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA,
IKERKETA, BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
Batez besteko zenbatekoa (€)
2. TALDEA: EKONOMIA, GARAPEN IRAUNKORRA,
NEKAZARITZA, INGURUMENA ETA TURISMOA
Batez besteko zenbatekoa (€)
GUZTIZKOA
Batez besteko zenbatekoa (€)

2011

2012

2013

GUZTIZKOA

Proiektu Zenbatekoa Proiektu Zenbatekoa Proiektu Zenbatekoa Proiektu Zenbatekoa Proiektu Zenbatekoa
k.
k.
k.
k.
k.
(€)
(€)
(€)
(€)
(€)
1

1.079.553

9

1.079.553
2

2.017.829

3.097.382
1.032.461

1

1.120.060
3

1.008.915
3

10.080.542

2.965.307

13.045.849
4.348.616

2

642.717
1

988.436
12

642.717

853.984

769.090

13

384.545
--

--

967.069
6

853.984
2

1.496.701
1.496.701

12.571.902

5.837.120
972.853

2

769.090
384.545

19

18.409.022
968.896

(*): 2010ean proiektu bat ere ez dago.
Iturria: SUDOE. Egilea: IKEI.
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3.1.4. 2007-2013 aldian Eremu Atlantikoa programaren bitartez diruz
lagundutako proiektuak
Programazioaldian Eremu Atlantikoa Lankidetza Programaren 8 finantzaketa jaso
duten proiektuak aztertzean, honako hauek ondorioztatzen ditugu:

8
9



Akitaniak eta Euskadik partekatutako 6 proiektuk9 (proiektu guztietan
partner gehiago izan ziren) jaso zuten diru-laguntza, eta guztira 2.844.971
euroko zenbatekoa jaso zuten.



2007-2013 aldian programa horren finantzaketa jaso zuten proiektuen
tipologia aztertzean, ingurumen-arloa guztiz nagusitu zela ikusten dugu .



2007-2013 aldian, Batasunaren finantzaketa, EGEF funtsaren bitartez, 104
milioi euro izan zen, eta horrek esan nahi du Akitaniak eta Euskadik
partekatutako proiektuek guztizkoaren % 2,7 berenganatu zutela. Proiektu
kopuruari dagokionez, Akitania-Euskadi proiektuak guztizkoaren % 8,5 izan
ziren.

4.5.B atalean bildu dugu SUDOE programari buruzko informazio gehiago.
Eranskinean ikus daiteke babesa jaso duten proiektuen zerrenda.
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3.4 koadroa

Eremu Atlantikoa programak babestutako eta Akitaniak eta Euskadik partekatutako proiektuak, gai-arloaren arabera
2009

ARLO TEMATIKOA
1. TALDEA: GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA,
IKERKETA, BERRIKUNTZA TEKNOLOGIKOA
2. TALDEA: EKONOMIA, GARAPEN IRAUNKORRA,
NEKAZARITZA, INGURUMENA ETA TURISMOA

2010

KULTURA,

KIROLA,

GUZTIZKOA
Batez besteko zenbatekoa (€)

HEZKUNTZA,

2012

Zenbatekoa Proiek. k. Zenbatekoa
(€)
(€)

Proiek.
k.

GUZTIZKOA

Zenbatekoa Proiek. k. Zenbatekoa
(€)
(€)

Proiek.
k.

Zenbatekoa
(€)

Proiek.
k.

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.490.160

3

872.818

-

-

2

481.992

6

2.844.971

1.490.160
3. TALDEA:
GAZTERIA

2011

290.939

240.996

474.162

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

--

--

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1.490.160

3

872.818

-

-

2

481.992

6

2.844.971

1.490.160

290.939

240.996

474.162

Iturria: Eremu Atlantikoa. Egilea: IKEI.
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3.1.5. 2007-2013 aldian INTERREG
lagundutako proiektuak

C programaren bitartez diruz

2007-2013 aldian INTERREG C Europako Lurralde Lankidetzarako Programaren
bidez10 finantzaketa lortu zuten proiektuak aztertzean egiaztatu dugunez, Akitaniak
eta Euskadik partekatutako proiektu bakar bat11 finantzatu da.
Zehazki, REVERSE proiektua da, Europan, eta zehazkiago, Akitania-Euskadi
Euroeskualdean, biodibertsitatea babestu eta balioztatzeko politikak zehazteko eta
eskualdeen artean trukatzeko programa. Guztira, INTERREGC programak 633.477
euroko laguntza eman zuen proiektu hori garatzeko.
2007-2013 aldian, guztira 204 proiektuk jaso zuten INTERREG C programaren
laguntza, eta emandako diru-laguntzak 302 milioi euro izan ziren guztira.
3.5 koadroa

INTERREG-C programak babestutako eta Akitaniak eta Euskadik
partekatutako proiektuak, gai-arloaren arabera
2010
ARLO TEMATIKOA

2. TALDEA: EKONOMIA, GARAPEN IRAUNKORRA,
NEKAZARITZA, INGURUMENA ETA TURISMOA

Proiektu k.

Zenbatekoa
(€)

1

633.477

Iturria: Interreg IVC. Egilea: IKEI.

10
11

4.5.D atalean bildu dugu INTERREG C programari buruzko informazio gehiago.
Eranskinean ikus daiteke babesa jaso duten proiektuen zerrenda.
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3.1.6. Diruz
lagundutako
azterketaren ondorioak

lurralde-lankidetzarako

proiektuen

AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZAREN PANORAMIKAREN AZTERKETATIK
ERATORRITAKO ONDORIO NAGUSIAK
1.

2007-2013 aldian Akitaniak eta Euskadik Europako Lurralde-Lankidetzaren
(ELL) esparruan partekatutako proiektuen kopuru txikia.

2.

Euskadiren Akitaniarekiko “mendetasuna” handiagoa da ELLaren
esparruan proiektuak aurkezterakoan. Akitaniak proiektu gehiago dauzka
beste “bidaide” batzuekin.

3.

Akitania eta Euskadi bereizita daude ELLrako organoetan, eta horrek
protagonismoa —eta ondorioz, eragina— kentzen die Euroeskualdeko
proiektuei.

4.

Gaur egun arte, ikerketa eta iraunkortasuna izan dira lankidetzaproiektuen gai-arlo nagusiak.

5.

Euroeskualderako proiektu estrategiko gutxi Akitania-Euskadi Funtsaren
esparruan. Proiektu txikiak dira nagusi, ekimenen batura soilaren antzera.

6.

Euskadik proiektuen
handiagoan.

7.

Eragileen parte-hartze mugatua eta errepikaria lankidetza-proiektuetan.

8.

LLETak baliabide mugatuak kudeatzen ditu, baina askotariko gaiak lantzen
ditu.

9.

Akitania-Euskadi Funtsak emandako laguntzen zenbatekoak ez dira
proiektu berrien eragile.

“buru”

gisa

dihardu

Akitaniak

baino

neurri

10. 2007-2013 aldian, Akitania-Euskadi Funtsak diruz lagundutako proiektu
bakoitzak 19.167 euro jaso zuen, batez beste.
11. POCTEFA, SUDOE, INTERREG C eta EREMU ATLANTIKOA programen batez
besteko zenbatekoak 1.075.723 euro, 968.896 euro, 633.477 euro eta
474.162 euro dira, hurrenez hurren.
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3.6 koadroa

Akitania-Euskadi proiektuek ELL-EGEF programetan duten garrantzi
erlatiboa
Programa guztira

Proiektu. K.

Zenbat.
(k €)

Akitania-Euskadi

AK-EU /guztizkoa
(%)

Proiek. k

Zenbat.
(€)

Proiektu
kop. (%)

Zenbat.
(%)

 POCTEFA

171

168

39

41,9

22,8

24,9

 SUDOE

106

132

9

18,4

8,5

13,9

71

104

6

2,8

8,5

2,7

 INTERREG C

204

302

1

0,6

0,5

0,2

GUZTIZKOA

552

706

55

63,8

9,0

8,8

 EREMU ATLANTIKOA

Iturria: Egilea: IKEI.

3.2 grafikoa

Batez
besteko
zenbateko
programetarako. 2007- 2013.

1.200.000

globalak

ELL

proiektu

eta

1.075.723
968.896

1.000.000
800.000

633.477

600.000

474.162

400.000
200.000

22262

0
Akitania-Euskadi
Funtsa

Poctefa

Sudoe

Interreg-C

Eremu
Atlantikoa

Batez besteko zenbatekoak (€)
Iturria: Egilea: IKEI.
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3.2. ERAGILEEK
AKITANIA-EUSKADI
EUROESKUALDEKO
LANKIDETZA NOLA IKUSTEN DUTEN: ESPERIENTZIA ETA
POTENTZIALTASUNA

Jarraian, Euroeskualdean lurralde-lankidetzari lotutako 90 eragileri baino gehiagori
2014ko urtarrilean eta otsailean egin genien inkestaren emaitzak aurkeztuko
dizkizuegu12.
Inkestaren helburua izan da, batetik, Euroeskualdean diharduten eragile guztiek
lurralde-lankidetzari dagokionez duten esperientzia eta iritzia ezagutzea, eta
bestetik, gai-arlo jakin batzuen lankidetzarako dagoen potentzialtasuna publikoki
kontrastatzea.

Lortutako emaitzen arabera, argi eta garbi ikusten dugu kontsultatutako eragileek
lankidetzarekiko interes nabaria dutela. Horren adierazgarri dugu, batetik,
“Garrantzi handia” erantzunean lortutako ehuneko handia (% 73), eta, bestetik,
“Garrantzi gutxi” eta “Batere garrantzirik ez” ataletan erantzun bakar bat ere jaso
ez izana.
3.3 grafikoa

Akitania-Euskadi lankidetzari emandako garrantzi-maila

Zure erakundearen ikuspegitik, zenbaterainoko garrantzia
ematen diozu Euskadi-Akitania lankidetzari?

% 11
Garrantzi handia

% 16

Nahiko garrantzi
% 73

Iturria:

12

Garrantzi ertaina

“Akitania-Euskadi arteko lankidetzan esperientzia eta honen potentzialtasuna” inkesta
Egilea: IKEI.

Egindako inkestaren ohar metodologikoa Eranskinean dago jasota.
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Erantsitako koadroan ikus dezakegunez, inkestak aditzera ematen du Ikerketa,
garapen teknologikoa eta berrikuntza dela Euroeskualdean lankidetzan aritzeko
potentzialtasun handiena duen gai-arloa, eta inkestatu gehienek uste dute arlo
horrek potentzialtasun interesgarria duela.
Zentzu horretan, azpimarratzekoa da inkestatu guzti-guztiek gai horri buruz duten
iritzia eman dutela (inork ere ez du “Ed/Ee” erantzun, eta hori galdera horrekin
gertatu da bakarrik). Gainera, % 95ek uste du eremu horrek potentzialtasun handia
(% 81) edo ertaina (% 14) duela.
Honako arlo hauek ere lankidetzarako potentzialtasuna badutela uste dute,
potentzialtasun txikiagoa nolanahi ere; garrantzi-ordenaren arabera zerrendatuko
ditugu: Mugikortasuna eta Garraioak, Turismoa, Prestakuntza eta Irakaskuntza,
Kultura, eta Eskualde Nortasuna.
3.7 koadroa

Akitania-Euskadi
Euroeskualdearen
interesgarri izan daitezkeen gai-arloak
Arlo tematikoa

barruan

Handia Ertaina

lankidetzarako

Txikia

Ed/Ee

Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza

% 81

%14

%4

%0

Mugikortasuna/Garraioak

% 69

% 15

%3

% 12

Turismoa

% 64

% 21

%8

%8

Prestakuntza/Irakaskuntza

% 59

% 33

%5

%2

Kultura

% 58

% 23

%8

% 11

Eskualde-nortasuna

% 54

% 22

% 11

% 13

Ingurumena eta Baliabide naturalak

% 49

% 32

%9

% 10

Gazteria

% 43

% 31

% 12

% 14

Energia

% 42

% 32

%8

% 18

Industria-sektoreak

% 41

% 32

% 12

% 15

Enplegua

% 33

% 35

% 15

% 16

Kirola

% 24

% 38

% 20

% 18

Basoak

% 23

% 37

% 19

% 21

Osasuna

% 22

% 42

% 20

%16

Nekazaritza

%18

% 44

% 18

% 21

Gizarte Politika

% 14

% 42

% 24

% 20

Eraikuntza

%7

% 45

% 22

% 26

Iturria:

Handia

% 70

% 70
% 50

% 50

% 25

% 25

“Akitania-Euskadi arteko lankidetzan esperientzia eta honen potentzialtasuna” inkesta
Egilea: IKEI.
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Bestetik, Europako Lurralde Lankidetzarako programa eta tresnei buruz
inkestatutako eragileek duten ezagutza- eta elkarreragin-mailari dagokionez, zera
ondorioztatu dugu, POCTEFA (INTERREG A) Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde
Lankidetzarako programa dela, zalantzarik gabe. eragin handiena duena (% 86),
inkestatuen % 56k programa ezagutzen duela eta % 30ek harekin harremana izan
duela kontuan hartuta.
Lankidetzaren eragileek badute, halaber, Euskal Eurohiriaren eta Bidasoa-Txingudi
Mugaz gaindiko Partzuergoaren berri, erdiak baino gehiagok (% 64 eta % 56,
hurrenez hurren) ezagutzen dituztela adierazi baitute. Nolanahi ere, tresna horiekin
zuzeneko harremana izan duten eragileen ehunekoa nabarmen txikiagoa da (% 19
- % 13), eta hori normala da eremu txikiagoak direlako (Donostia-Baiona eta
Bidasoa-Txingudi, hurrenez hurren).
SUDOE – (INTERREG B) Europako Hego-mendebaldeko Lurralde Lankidetzarako
Programa da Euroeskualdean lankidetzarako hauta daitekeen beste tresna bat.
Ildo horretan, aipatzekoa da, inkestatuen % 57k programa ezagutzen duela dioen
arren, benetako elkarreraginaren ehunekoa % 19 baino ez dela. Aipatzekoa da
Euroeskualdean kontsultatutako eragileen % 37k programa horren berri ez duela
adierazi duela.
(INTERREG B) Eremu Atlantikoa Nazioz gaindiko Lankidetza Programari dagokionez,
kontsultatutako eragileen % 56k ezagutzen duela adierazi du, baina programa
horretan parte hartu dutenak % 13 izan dira bakarrik. Inkestatutako eragileen %
35ek programa horren berri ez duela adierazi du.
3.8 koadroa

Akitania-Euskadi
Euroeskualdean
diharduten
lankidetzarako
tresnen/eragileen inguruko ezagutza- eta elkarreragin-maila

Tresnak/Eragileak
POCTEFA (Interreg A) – Espainia-FrantziaAndorra Lurralde Lankidetzarako
Programa.

Ezagutzen du
eta harekin
Ezagutzen
harremana du bakarrik
izan du
% 30

Ez du
ezagutzen

Ed/Ee

% 56

% 13

%1

Baiona-Donostia Euskal Eurohiria

% 19

% 45

% 29

%8

SUDOE (Interreg B) – Europako Hegomendebaldeko Lurralde Lankidetzarako
programa

% 19

% 38

% 37

%5

EREMU ATLANTIKOA (Interreg B) Nazioz
gaindiko Lankidetzarako Programa

% 18

% 38

% 36

%8

Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko
Partzuergoa

% 13

% 43

% 35

%9

Iturria:

“Akitania-Euskadi arteko lankidetzan esperientzia eta honen potentzialtasuna” inkesta
Egilea: IKEI.
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Azkenik, eta Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETarekin harremanik izan duten
eragileei bakarrik erreparatuta, jarraian lankidetza horrek zer helburu eta zer arrazoi
izan dituen azalduko ditugu:


% 81 LLETarekin harremanetan jarri da erakunde horrek ematen dituen
laguntzen finantzaketa eskatzeko.



Antzeko ehuneko bat (% 74) LLETarekin harremanetan jarri da LLETaren
finantzaketa onuraduna delako.



Azkenik, inkestatuen % 43 LLETarekin harremanetan jarri da lankidetzarako
kontaktuak/bazkideak bilatzeko.

3.4 grafikoa

Source:

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETarekin harremanetan jartzeko
arrazoiak

Enquête "Expérience et potentiel de la coopération territoriale Aquitaine-Euskadi
Élaboration: IKEI

“Akitania-Euskadi LLETarekin” duten harremanari buruzko balorazioari dagokionez,
emaitzak nahikoa onak direla esan dezakegu. Izan ere:



Inkestatuen % 61ek LLETarekin oso harreman ona duela adierazi du, eta %
21ek, berriz, harreman hori “nahiko ona” dela.
% 6k bakarrik adierazi du harreman hori “txarra” dela, eta % 7k “ez oso
ontzat” jo du.
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3.5 grafikoa

Akitania-Euskadi LLETarekiko harremanaren balorazioa

Oso ona
Nahiko ona
Ertaina
Txarra
Oso txarra
Ed/Ee

Iturria:

“Akitania-Euskadi arteko lankidetzan esperientzia eta honen potentzialtasuna” inkesta
Egilea: IKEI.

Azkenik, Akitania-Euskadi LLETak zer eginkizun bete beharko lukeen galdetuta,
inkestan jasotako datuek honako informazio hau eman digute aditzera:


Lehenik eta behin azpimarratzekoa da iradokitako jardunetako asko oso
lehentasunezkotzat jo dituztela.



“Euroeskualdeko
lankidetza-proiektuak
zuzenean
finantzatzea”
enuntziatuak lortu du ehuneko handiena, inkestatuen % 87k
lehentasunezkotzat jo duelako.



“Euroeskualdean lankidetzako proiektuak garatzeko kanpoko finantzaketaiturri posibleak bideratzea eta informazioa ematea” enuntziatuak, halaber,
harrera ona izan du, inkestatuen % 77k lehentasunezkotzat jo duelako.



Jarraian,
oso
hurbil,
“Euroeskualdeko
proiektuen
garapena
dinamizatzea/bultzatzea eragile ekonomiko eta sozialen ekimenez” eta
“Euroeskualdean
lankidetzako
proiektuak
garatzeko
bazkideak
bilatzea/informazioa ematea”, inkestatutako pertsonen % 77k eta % 75ek
lehentasunezkotzat jo dituztelako.
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3.9 koadroa

Zure ustez, Akitania-Euskadi LLETak zer eginkizun bete beharko luke?

Euroeskualdean lankidetzako proiektuak
zuzenean finantzatzea
Euroeskualdean lankidetzako proiektuak
garatzeko kanpoko finantzaketa-iturri
posibleak bideratzea eta informazioa
ematea
Euroeskualdeko proiektuen garapena
dinamizatzea/bultzatzea eragile ekonomiko
eta sozialen ekimenez
Euroeskualdean lankidetzako proiektuak
garatzeko bazkideak bilatzea/Informazioa
ematea

Lehentasuna

Lehentasuna ez

% 86

% 11

Ed/Ee Maila
%3

% 80
% 80

% 78

% 19

%3

% 76

% 18

%6

% 74

% 25

%1

% 70

Euroeskualdean lankidetzako proiektuen
garapenean laguntzea (kudeaketa-lanak)

% 57

% 38

%6

% 60

Lankidetzako proiektu garrantzitsuetan lider
izatea euroeskualdean

% 51

% 42

%7

Iturria:

“Akitania-Euskadi arteko lankidetzan esperientzia eta honen potentzialtasuna” inkesta
Egilea: IKEI.

Azkenik, inkestarekin amaitzeko, inkestatutako pertsonek jasotako iritzietako batzuk
aurkeztuko dizkizuegu jarraian.
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LLET, teoriatik praktikara
LLETaren oinarriak –
lehentasunezko ardatzak

 LLETak bere jardunen lehentasunezko ardatzak zein diren
ebatzi behar du, Euroeskualdeko aktoreak haien jarduneremuetan federatu ahal izateko eta proiektuak nazio
osoan eta Europan aurkeztu ahal izateko.
 Lankidetza-ardatzak zehaztu behar ditu, lurraldean
baterako estrategia bati jarraiki ardatz bakoitzerako.

Aktoreak eta haien
eginkizuna

 Oraindik ere zailena da nork zer egin behar duen eta
Euroeskualdean benetan nork agintzen duen jakitea, eta
zentzu horretan, erakunde bat baino gehiago izatea
(Partzuergoa, Eurohiria eta abar), eskumen gehiegi
izatea eta erakundeen eginkizunaren opakutasuna
kaltegarriak dira mugaz gaindiko eta Europako
benetako proiektua sustatzeko.
 Nire
ustez,
Akitania-Euskadi
Euroeskualdea
LLET
lankidetzarako oso gune baliagarria da, bere bazkideek
dauzkaten eskumenak aintzat hartuta, eta gainera,
tokiko erakundeekin elkarlanean (horiexek baitira gizarte
zibila eta egitura ekonomikoa ondoen ezagutzen
dituztenak eta haiekin gehien erlazionatzen direnak)
mugaz gaindiko politikak lankidetzan abian jartzeko
aukera dutelako, goitik (eskualdea) beherakoak
(tokikoa) zein behetik (tokikoa) gorakoak (eskualdea).

Lankidetzaren alde onak
LLETaren gardentasuna,
eskuragarritasuna

 Hasten ari den proiektu baten partnerrak gara, eta
benetan eskertzen dugu dosierra aurkezterakoan eskaini
diguten laguntza eta proiektua abian jartzeko jasotako
aholkuak eta eskainitako erraztasunak.

 Oso ongi ikusten dut Euroeskualdea gardena izateko eta

helburuak lehenesteko erakusten ari den borondatea,
baina
nolanahi
ere,
bere
eginkizunaren
berri
ematerakoan, argiago jokatu beharko lukeela iruditzen
zait.

 Pertsonak benetan inplikatuta eta interesatuta daude
ekimenean eta aurkeztu nahi dituzten proiektuetan.
Taldeak konpromiso zintzoa erakusten du.

Lurralde arteko lankidetzapotentziala onartzea

 Nire interes-eremuan, Bordeleri falta zaiona Donostiak
dauka, eta, alderantziz, Donostiari falta zaiona Bordelek
dauka.

 Nire ustez ezinbestekoa da Akitania-Euskadiren interesak
ordezkatuko dituen erakunde bat edukitzea, edozein
tamainatakoa izanda ere. Identitatearen gaiaz gain,
muga biontzako aukera ere bada, eta egoera hori
aprobetxatu behar da.
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LLET: “Lortu nahi diren” kokatzea eta zeregina
Nazioko eta Europako
erreferentzia

 Euroeskualdeak dagokion lurralde-eremuko proiektuak
erraztasunez eta gardentasunez koordinatuko balitu,
eragile politikoek proiektu horien lehentasunak argi eta
garbi zehaztuta, orduan Euroeskualdea balio erantsia
litzateke proiektuen sustatzaileentzat, eta, ondorioz,
lurraldearentzat.
 Nire ustez gehiago nabarmendu behar du, eta, batez
ere, ""praktikoa" izan behar du, teoriaz eta azterlanez
haratago.

 Proiektuaren garapena bultzatu baino gehiago, LLETak
mugaz gaindiko jarduna koordina lezake dagoeneko
indarrean dauden lankidetza-maila desberdinen artean.

Proiektuen eta
lankidetzaren
bultzatzailea

 Euroeskualdeak kokatze erraza eta argia eduki behar du
gizarte- eta ekonomia-eragileen aurrean, proiektuen
sustatzaile
berriak
Euroeskualdeko
lurraldean
eraginkortasunez txerta daitezen sustatzeko.
 Niretzat ezinbestekoa da LLET Europako finantzaketa
guztien koordinazioaren buruan jartzea, Europako
eskualdeetako eta nazioz gaindiko proiektuen inpaktua
optimizatzeko.

 Berriz ere azpimarratu nahi nuke horrelako lankidetzak

oso garrantzitsuak direla guretzat "proiektuen partnerrak"
garen neurrian. Horixe baita, zalantzarik gabe,
garrantzitsuak izango diren proiektuak (INTERREG IV
adibidez)
prestatzeko
modurik
onena,
eta
Euroeskualdearen laguntza garrantzitsua da kasu
horietan. Gainera, ekitaldiren bat egin liteke partner
guztiak biltzeko, aldez aurretik deialdia eginez,
harremanetan sartzeko. Lizitazioak egiten direnean
harremanak eta loturak ezar litezke partnerren artean,
hasiera batean buruan ez genituen proiektuak egiteko.

Berri-emaile nabaria

 Lehenik eta behin, garrantzitsua litzateke Akitaniako
eragileek Euskadi hobeto ezagutzea, eta alderantziz.

 Kontrako jarreren arrazoiei buruz informazio gehiago

eduki nahi genuke, proiektu eta lehentasunezko
ardatzetarako eskatutako ezaugarriei buruzko aholkuak
jaso nahi genituzke, azken batean informazio-truke
iraunkorra bermatu nahi genuke.
 Orain gutxi arte Akitania-Euskadi Plataforma Logistikoak
zeregin handia betetzen zuen mugaz haraindiko
azpiegituren
berri
emateko,
baina
plataforma
desagertzearekin batera hori guztia galdu da.

 Euroeskualdeak

Euskadiren eta Akitaniaren arteko
lankidetzaren eragilea eta zutabea izan behar du.
Erreferentzia
eta
nazioz
gaindiko
lankidetzaren
ezinbesteko aktoreetako bat izan behar du, informazio
guztia kudeatuz gardentasunean irabazteko eta
ezagutza lurraldeko eragile guztien artean zabaltzeko
moduan.
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Lankidetzarako trabak
Fisikoak

 Lurraldeen arteko harremanak indartzeko ezinbestekoa

Mentalak

 Euroeskualdeari asko falta zaio, oraindik ere, kohesioaren

iruditzen zait garraioaren, , eta bereziki trenaren (lotura
ugariak, atzerapenak, baliogabetzeak eta abar)
baldintzak nabarmen hobetzea.
bidean, mugak oso markatuta jarraitzen duelako. Nire
ustez, bi eskualdeen arteko trukeak bultzatu beharko
lirateke hainbat alorretan: unibertsitatean, hezkuntzan,
kulturan, ikerketan, turismoan eta abar.
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Jarraian, 2014-2020 programazioaldi berrirako Lurralde-lankidetzarako eta
Kohesiorako Europar Estrategiaren orientazio-ildo nagusiak aurkeztuko dizkizuegu,
Akitania-Euskadi LLETaren etorkizuneko estrategia zehazteko esparrua osatu
beharko dutenak.
Zehazkiago, Europako Batzordearen dokumentu estrategikoak aztertuko ditugu
jarraian, 2020 Europa Estrategia batez ere, baita Europako Esparru Estrategiko
Komunari, Kohesio Politikari eta Egiturazko eta Inbertsioko Funtsei dagokien araudia
ere, Europako Lurralde Lankidetzarako Europako Funtsei buruzko erregelamenduari
arreta berezia eskainiz.
Gainera, Akitania-Euskadi
Euroeskualdean jardun dezaketen
operatiboen ezaugarri eta ahalmen nagusiak azalduko ditugu.

programa

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldearen eredu juridikoari buruzko aipamen bat
ere jaso da, eta eredu horren ahalmenak eta alde onak nabarmentzen dira, baita
Kohesio Politikaren programazioaldi berriaren tresna espezifikoak ere, zehazkiago
lurralde-garapenarekin zerikusia dutenak, hala nola lurralde-inbertsio integratuak,
batera ekiteko planak edo parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko
estrategiak.
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4.1 grafikoa

Europako esparru estrategikoari buruzko azterketaren eskema orokorra
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4.1. EUROPA 2020 Estrategia
2010eko ekainean Europako Kontseiluak onartu zuen Europa 2020 Estrategia13
funtsezko esparrua da, 2020. urtera arte, Europar Batasuneko kide diren Estatuen
ekonomia- eta langabezia-politikak koordinatzeko.
Estrategia horrek aurreko estrategia ordeztu du, hau da, Lisboako estrategia, eta
honako helburu hau dauka: 14“ Europa lider izatea, lehiakorra izatea eta aurrera
egitea, jakintzan oinarritutako eta konektatutako ekonomia bati jarraiki,
ingurumena errespetatuko duena eta inklusiboagoa izango dena, eta, bizkor eta
iraunkortasunez hazteko ez ezik, enpleguko eta gizarte-aurrerapeneko tasa handiak
sortzeko ere gauza izango dena”.
Horretarako, Europa 2020 Estrategiaren funtsezko faktoreak hiru lehentasuni lotuta
daude, estrategiaren hiru eragile nagusiak diren heinean:


Zentzuzko hazkundea: jakintzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia bat
garatzea.



Hazkunde iraunkorra: baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltzen dituen
eta berdea eta lehiakorragoa den ekonomia sustatzea.



Hazkunde integratzailea: enplegu-maila handia ahalbidetuz ekonomiaren,
gizartearen eta lurraldearen kohesioari mesede egingo dion ekonomia
sustatzea.

Horretarako, Europa 2020 estrategiak asmo handiko bost helburu ezarri ditu
enpleguaren, ikerketaren, hezkuntzaren, pobrezia murriztearen eta klimaaldaketaren eta energiaren arloetan. Oro har, ezarritako helburuak hiru
lehentasunen (hazkunde zentzuzkoa, iraunkorra eta integratzailea) adierazgarri
dira, nahiz eta zehatzak ez diren, eta, helburu horiek betetzeko, nazioko,
Batasuneko eta nazioarteko ekintzen programa zabala behar den. Zehazkiago,
honako hauek dira:


20 urtetik 64 urtera bitarteko biztanleriaren % 75ek lana eduki beharko luke.



EBko BPGaren % 3 I+Gan inbertitu beharko litzateke.



“20/20/20” helburua lortu beharko litzateke klima- eta energia-alorrean:
berotegi-efektuko emisioak % 20 murriztea, energia-kontsumoaren % 20
aurreztea eta energia berriztagarrien kontsumoa % 20ra igotzea.



Eskola-uztearen ehunekoak % 10 baino txikiagoa izan beharko luke, eta
belaunaldi gazteenaren gutxienez % 40k goi-mailako ikasketak eduki beharko
lituzke.

EUROPA 2020 Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador (EUROPA
2020 Hazkunde zentzuzko, iraunkor eta integratzaile baterako estrategia). Batzordearen 2010eko
martxoaren 3ko komunikazioa.

13

14

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0389:FIN:ES:PDF
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Pobrezia-arriskuak 20 milioi pertsona gutxiago hartu beharko lituzke eraginpean.

Helburu horiek elkarri lotuta daude, eta funtsezkoak dira Europa 2020 Estrategiaren
arrakasta bermatzeko.
Gainera, Europa 2020 estrategiak zenbait ekimen enblematiko biltzen ditu, eta,
esparru horren barruan, EBk eta administrazio nazionalek ahaleginak batzeko eta
elkarri laguntzeko aukera dute Europa 2020 estrategiaren lehentasunekin zerikusia
duten arloetan, hala nola berrikuntza, ekonomia digitala, enplegua, gazteria,
industria-politika, pobrezia eta baliabideen erabilera eraginkorra. Ekimen
enblematikoak gauzatuko dira bai Europar Batasunean bai nazio- eta eskualdetestuinguruetan, ezarritako gobernantza-sistema ekonomiko berriaren arabera
gaituko diren funts, laguntza eta tresnen ekarpena ahalik eta ondoen
aprobetxatuz.

4.2. 2014-2020 URTE ANITZEKO FINANTZA ESPARRUA
Europa 2020 Estrategiaren helburuak betetzeko beharrezko ekintzak garatzeko,
Europako Batzordeak honako aurrekontu ekonomiko hau balia dezake.
Urte Anitzeko Finantza Esparruak (horrela esaten zaio Batzordeak 2014-2020 aldirako
duen aurrekontuari) 15 ezartzen du, Europa 2020 Estrategiaren helburu eta jardunildoekin bat etorriz, 2014-2020 aldian Europar Batasunak eremu politikoetan
gehienez gasta ditzakeen zenbatekoak, eta urteko muga orokor bat ere ezartzen
du guztizko gastuetarako.
Hala, eta negoziazioen ondoren, 2014-2020 aldirako onartutako Urte anitzeko
Finantza Esparruak ezartzen du konpromiso-kredituetan gehienez ere 958.988 milioi
euro (EBren errenta nazional gordinaren % 1,00) gasta daitezkeela, eta ordainketakreditutan gehienez ere 908.400 milioi euro (errenta nazional gordinaren % 0,95),
hurrenez hurren.
Guztizko gastu hori sei izenburutan biltzen da, Europar Batasunaren lehentasun
politikoen adierazgarri direnak: Hazkunde zentzuzkoa eta inklusiboa, Hazkunde
iraunkorra: baliabide naturalak, Segurtasuna eta herritarrak, Europa globala,
Administrazioa eta konpentsazioak.
Izenburu bakoitzaren xehetasunak gorabehera, eta dokumentu honen helburu
orokorrarekin bat etorriz, azpimarratzekoa da lurralde-lankidetzarako helburua

15
2013ko ekainaren 28an, Europako Kontseiluak onartu zuen, batetik, 2014-2020 aldirako EBren
Urte anitzeko Finantza Esparrua ezartzen duen Erregelamendu-proiektuari dagokionez
Europako Parlamentuarekin lortutako akordioa, eta, bestetik, aurrekontu-alorreko erakunde
arteko akordioa.
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garatzen duen "Ekonomiaren, gizartearen eta lurraldearen kohesioa" atalerako
konpromisoa, gehienez ere, 325.149 milioi euro izango dela.
Horren barruan, "Hazkunde- eta enplegu-inbertsioa" helburua betetzeko
baliabideak 313.197 milioi euro izango dira guztira, eta Europako Lurralde
Lankidetzarako, berriz, 8.948 milioi euro guztira.
4.1 koadroa

2014-2020 aldirako Urte anitzeko Finantza Esparrua
(milioi €-tan)

Konpromiso-kredituak

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.Hazkunde zentzuzkoa eta inklusiboa
60.283 61.725 62.771 64.238 65.528 67.214 69.004
1a.Hazkunderako eta enplegurako
lehiakortasuna
15.605 16.321 16.726 17.693 18.490 19.700 21.079
1b.Ekonomia-, gizarte- eta lurralde44.678 45.404 46.045 46.545 47.038 47.514 47.925
kohesioa
55.883 55.060 54.261 53.448 52.466 51.503 50.558
2.Hazkunde iraunkorra:baliabide
naturalak, eta haietatik: merkatu41.585 40.989 40.421 39.837 39.079 38.335 37.605
gastuak eta zuzeneko ordainketak
3.Segurtasuna eta herritarrak
2.053
2.075
2.154
2.232
2.312
2.391
2.469
4.Europa globala
7.854
8.083
8.281
8.375
8.553
8.764
8.794
8.218
8.385
8.589
8.807
9.007
9.206
9.417
5.Administrazioa
haietatik: erakundeen
6.649
6.791
6.955
7.110
7.278
7.425
7.590
administrazio-gastuak
6.Konpentsazioak
27
0
0
0
0
0
0
KONPENTSAZIO KREDITUAK GUZTIRA 134.318 135.328 136.056 137.100 137.866 139.078 140.242
ENGaren ehunekotan % 1,03 % 1,02 % 1,00 % 1,00 % 0,99 % 0,98 % 0,98
ORDAINKETA KREDITUAK GUZTIRA 128.030 131.095 131.046 126.777 129.778 130.893 130.781
ENGaren ehuneko gisa % 0,98 % 0,98 % 0,97 % 0,92 % 0,93 % 0,93 % 0,91
Marjina eskuragarria % 0,25 % 0,25 % 0,26 % 0,31 % 0,30 % 0,30 % 0,32
ENGaren BBPPen gehien. muga (%) % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23 % 1,23
Iturria: Europako Batzordea

2014-2020
guztira
450.763
125.614
325.149
373.179
277.851
15.686
58.704
61.629
49.798
27
959.988
% 1,00
908.400
% 0,95
% 0,28
% 1,23

4.3. KOHESIO POLITIKA
Kohesio Politika da16“ Europa 2020 estrategian identifikatuta dauden eta Europar
Batasunarentzat funtsezkoak diren lehentasunak babesteko inbertsio-tresna
nagusia, eta, hori lortzeko, premia handienak dituzten eskualde eta herrialdeetan
jarri behar du arreta handiena, Europako funts, laguntza eta tresnen ekarpena
ahalik eta ondoen aprobetxatuz”.

1303/2013 Erregelamendua, 2013ko abenduaren 17ko Kontseiluarena eta Europako
Parlamentuarena. Horren bitartez ezarri dira, batetik, Eskualde Garapeneko Europako Funtsari,
Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari, Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsari eta
Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsari dagozkien xedapen komunak, eta, bestetik, Eskualde
Garapeneko Europako Funtsari, Europako Gizarte Funtsari, Kohesio Funtsari eta Itsasoaren eta
Arrantzaren Europako Funtsari dagozkien xedapen orokorrak, eta gainera Kontseiluaren 1083/2006
Erregelamendua (EB) indargabetu da.
16
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Testuinguru horretan, Esparru Estrategiko Komunak “Europa 2020 Estrategiaren
esparruan hartutako konpromiso politikoen eta lekuan bertako inbertsioaren arteko
koherentzia handitzen du, eta gainera integrazioa sustatzen du, funtsek elkarlanean
nola jardun dezaketen ezarriz” (…). Gainera, “orientazio estrategikoa eskaintzen du,
Estatu kideek eta eskualdeek balia dezaketena Esparru Estrategiko Komunaren
bidez gaitutako baliabide ekonomikoen plangintza programatuz, beren premia,
aukera eta erronka espezifikoen testuinguruaren barruan”.
2014-2020 programazioaldiari begira, Europako Batzordeak garrantzizko zenbait
aldaketa egin ditu Kohesio Politika ulertzeko eta aplikatzeko moduan, baliabideak
Europa 2020 Estrategiarekin zerikusi handiagoa duten lehentasun kopuru txikiagoan
kontzentratuz, arreta emaitzetan jarriz, adostutako helburuetarantz egindako
aurrerapenen jarraipena eginez, baldintzetara neurri handiagoan joz eta egikaritzea
erraztuz.
KOHESIO POLITIKAREN HELBURU TEMATIKOAK
ZENTZUZKO hazkundea
1.

Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea.

2.

Informazio- eta komunikazio-teknologien sarbidea, erabilera eta
kalitatea hobetzea.

3.

ETEen, nekazaritza-sektorearen eta arrantza- eta akuikultura-sektorearen
lehiakortasuna hobetzea.

4.

Sektore guztietan karbono-emisio gutxiko ekonomia baterako aldaketa
bultzatzea.

Hazkunde IRAUNKORRA
5.

Klima-aldaketarako egokitzapena eta arriskuen prebentzioa eta
kudeaketa sustatzea.

6.

Ingurumena babestea eta baliabideen erabilera eraginkorra sustatzea.

7.

Garraio iraunkorra sustatzea, eta funtsezko egituretako itoguneak
ezabatzea.

Hazkunde INTEGRATZAILEA
8.

Enplegua sustatzea eta lan-mugikortasuna erraztea.

9.

Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea.

10. Hezkuntzan inbertitzea, eta lanbide-gaitasunak eta etengabeko
prestakuntza hobetzea.
11. Erakunde-gaitasuna eta Administrazio publikoaren eraginkortasuna
hobetzea.
Iturria:

1303/2013 Erregelamendua, 2013ko abenduaren 17ko Kontseiluarena eta Europako
Parlamentuarena

.
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Testuinguru horretan, 2011ko urrian Europako Batzordeak zenbait lege-proposamen
egin zituen 2014-2020 aldirako kohesio-politikaren inguruan. Zehazki, Batzordeak
2014tik 2020rako Esparru Estrategiko Komunari buruz egindako dokumentuak
17Europako Kohesio Politikaren funtsei dagozkien elementuak ezartzen ditu, hau da,
Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF), Europako Gizarte Funtsa (EGIF),
Kohesio Funtsa (KF), Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsa (LGENF) eta
Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsa (IAEF).
Horiexek dira, zalantzarik gabe, Europar Batasunaren inbertsio-iturri nagusiak, Estatu
kideei hazten eta hazkundea handitzen lagundu behar dietenak. Ildo horretatik,
susperraldia bermatuko da, enplegua sortuko da eta garapen iraunkorra ziurtatuko
da, Europa 2020 estrategiaren helburuekin bat etorriz.

4.4. EUROPAKO LURRALDE LANKIDETZA
Europako Lurralde Lankidetza18Europar Batasunaren eskualde-politikaren funtsezko
helburuetako bat da, eta esparru bat eskaintzen du Europar Batasuneko kide diren
Estatuetako nazio-, eskualde- eta toki-eragileen artean baterako ekintzak eta truke
estrategikoak egiteko.
Europako Lurralde Lankidetzak “balio berezia dauka, eraginpean hartutako
eskualde guztien artean mugaz gaindiko arazoak konpontzeko modurik
eraginkorrenetako bat delako, eskualde batzuentzat neurrigabeko gastuak eta
beste batzuentzat gehiegizko onurak saihesteko aukera eskaintzen duen neurrian”
(…). Arazo espezifikoak eraginkortasunez konpontzeko lagungarri ere bada, eskalaekonomiak baliatuz eta masa kritikoa lortuz”.
Gainera, testuinguru jakin batzuetan, itsas arroetan eta kostaldeko eskualdeetan
adibidez, nazioz gaindiko lankidetza eta ekintza ezinbestekoak dira hazkundea,
enplegua eta ekosistemetan oinarritutako kudeaketa bultzatzeko.
Edozein kasutan, Lurralde Lankidetza bitarteko eraginkorra da eskualdeen artean
jardunbide egokiak trukatzeko eta jakintza espezializatuak hedatzen ikasteko.

17
SWD(2012)61 azkena, Batzordeko zerbitzuen lan-dokumentua, 2012ko martxoaren 4koa. “Elementos
relativos a un Marco Estratégico Común de 2014 a 2020 para el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca” (“Eskualde Garapeneko Europako Funtserako,
Europako Gizarte Funtserako, Kohesio Funtserako, Landa Garapeneko Europako Nekazaritza
Funtserako eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtserako 2014tik 2020rako Esparru Estrategiko
Komunari dagozkion elementuak”).

1299/2013 Erregelamendua (EB), 2013ko abenduaren 17ko Kontseiluarena eta Europako
Parlamentuarena, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako lurralde-lankidetzaren
helburuari eskaini beharreko laguntzari buruzko xedapen espezifikoak ezartzen dituena.

18

68

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

4.

EUROPAKO LURRALDE LANKIDETZAREN ESPARRU ESTRATEGIKO
ETA ARAU ESPARRUA

Europako Lurralde Lankidetza hiru programa motaren inguruan egituratzen da:


Elkarren ondoan dauden eskualdeen arteko mugaz gaindiko lankidetzarako
programak, eskualde-garapen integratua bultzatzeko bi Estatu kideren edo
gehiagoren lurreko edo itsasoko eskualde auzokide mugakideen artean edo
gutxienez Estatu kide baten eta Batasunaz kanpoko hirugarren herrialde baten
arteko eskualde mugakide auzokideen artean, Batasunaren kanpoko finantzatresnen esparruko programek estalitakoez apartekoak.



Nazioz gaindiko eremu handietan nazioz gaindiko lankidetza bultzatzeko
programak, nazio-, eskualde- eta toki-agintarien parte-hartzea izango dutenak,
mugaz gaindiko itsas lankidetza ere barne mugaz gaindiko lankidetzak estali
gabeko kasuetarako, lurralde horiek gehiago integratzeko eta horrela
Batasunaren lurralde-kohesioa bultzatzeko.



Eskualde arteko lankidetzarako programak, kohesio-politikaren efikazia
indartzeko eta Batasuneko bazkideen artean helburu tematikoei buruzko
esperientzien trukea errazteko jardunbide egokiak identifikatu eta hedatzeari
dagokionez, programa operatiboetara transferitzeko hazkunderako eta
enplegurako inbertsioaren helburuan; hiri- eta landa-garapen iraunkorrean
jardunbide egokiak identifikatu, transferitu eta hedatzearekin zerikusia duten
esperientziak trukatzeko; lurralde-lankidetzaren eta LLETetara jotzearen eremuko
ekintzei dagokienez jardunbide egokiak eta ikuspegi berritzaileak identifikatu,
transferitu eta hedatzearekin zerikusia duten esperientziak trukatzeko; eta, azkenik,
garapen-joerak aztertzeko, Europako lurralde-kohesioaren eta garapen
orekatuaren helburuei dagokienez, azterlanak eginez, datuak bilduz eta beste
neurri batzuk hartuz.

Esparru Estrategiko Komunak Europako Lurralde Lankidetzarako eskainitako funtsak
aplikatzeko Erregelamenduari jarraiki, “programa horiek gaiak eta inbertsiolehentasunak kontzentratzeko eta irizpideak hartu behar dituzte aintzat”. Hau
da, Programek lehentasun kopuru mugatu batean egin dezakete aukera, inbertsiolehentasunak ezartzen dituen menu tematikotik abiatuta, lankidetzak balio erantsi
handiagoa ekar dezakeen lehentasunetan kontzentratuz. Zehazki, programa
bakoitzaren helburu tematikoak honako hauetan kontzentratu behar dira:


Mugaz gaindiko lankidetzako eta nazioz gaindiko lankidetzako
programetan, EGEF funtsaren gutxienez % 80 lau helburu tematikotan
kontzentratu beharko da.



Eskualde arteko lankidetzarako programetan, aldiz, helburu tematiko
guztiak hautatzeko aukera izango da.
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Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako Lurralde Lankidetzaren
helburuari eskain beharreko laguntzari buruzko xedapen espezifikoak biltzen dituen
Erregelamenduan jasotako kontzentrazio horrez gain19:


Mugaz gaindiko lankidetzaren kasuan, EGEF funtsak mugaz gaindiko lanmerkatuen integrazioa babestuko du, mugaz gaindiko mugikortasuna,
tokiko enplegu-ekimen bateratuak eta baterako prestakuntza barne (8HT),
eta babestuko ditu, halaber, emakumeen eta gizonen arteko
berdintasuna, mugen bitarteko aukera-berdintasuna eta mugaz gaindiko
gizarteratzea (9HT); hezkuntzako eta prestakuntzako baterako programen
garapena eta aplikazioa (10HT), eta lankidetza juridikoaren eta
administratiboaren eta herritarren eta erakundeen arteko lankidetzaren
sustapena (11HT).



Bestetik, nazioz gaindiko lankidetzaren esparruan, makroeskualde eta
itsas arroetarako estrategien garapena eta aplikazioa babestuko
da (11HT), dagozkien lankidetza-programen bitartez.

Lankidetza garatzeko Urte anitzeko Finantza Esparruan aurreikusitako baliabide
ekonomikoei dagokienez, eta tipologia desberdinak aintzat hartuta, honako
banaketa hau onartu da:


Mugaz gaindiko lankidetza: Europar Batasunaren barneko eta kanpoko lurmuga guztietan kokatutako NUTS-3 mailako eskualdeek jasoko dute laguntza,
baita Batasunaren itsas mugetan kokatutako NUTS-3 mailako eskualde guztiek
ere. 2014-2020 aldirako 6.627 milioi euroko aurrekontua onartu da. INTERREG A
programaren bitartez gaitu da lankidetza hori.



Nazioz gaindiko lankidetza: kasu horretan, laguntzak jaso ditzaketen nazioz
gaindiko eremuen zerrenda hartuko du aintzat Batzordeak, lankidetzaprogramaren arabera xehatuta eta NUTS-2 mailako eskualdeak barnean
hartuta, eta aldi berean lankidetza horren jarraitutasuna bermatuko du eremu
koherente zabalagoetan, aurreko programetan oinarrituta. Nazioz gaindiko
lankidetzarako 1.822 milioi euroko aurrekontua esleituko da. INTERREG B
programaren bitartez gaitu da lankidetza hori.



Eskualde arteko lankidetza: kasu horretan EGEF funtsaren laguntzek Europar
Batasuneko lurralde osoa hartuko dute eraginpean. 500 milioi euroko
zenbatekoa onartu da. INTERREG C programa zenaren bitartez gaitzen da
lankidetza hori, hemendik aurrera INTERREG EUROPE izendapenarekin .

1299/2013 Erregelamendua (EB), 2013ko abenduaren 17ko Kontseiluarena eta Europako
Parlamentuarena, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako lurralde-lankidetzaren
helburuari eskaini beharreko laguntzari buruzko xedapen espezifikoak ezartzen dituena.

19
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4.5. PROGRAMA
OPERATIBOAK:
AKITANIA-EUSKADI
EUROESKUALDEAN ERAGINA DUTEN PROGRAMAZIO
EREMUAK
Kohesio Politikak Europar Batasunaren lehentasunetan ahalik eta inpakturik
handiena izan dezan, Europako estatu kide eta eskualde bakoitzak bere programa
operatiboa egin beharko du.
Programa operatiboetan, testuinguruari buruzko azterketaz gain, estatu kidearen
edo eskualdearen estrategia biltzen da, baita Europako helburuak lortzen
ahalegintzeko garatu beharreko ekintzen zerrenda ere.
Honako programazio-eremu hauek eragiten dute Akitania-Euskadi Euroeskualdean:

4.5.1. Espainia-Frantzia-Andorra Programa Operatiboa (POCTEFA)20
POCTEFA akronimo bat da, hain zuzen ere Programa de Cooperación Territorial
España-Francia-Andorra
programaren
(Espainia-Frantzia-Andorra
Lurralde
Lankidetzarako Programa) akronimoa. Batasunaren finantza-laguntzako tresna izan
nahi du, Espainia-Frantzia-Andorra eremu mugakideko ekonomia- eta gizarteintegrazioa indartzeko.
Mugaz gaindiko lankidetzaren bidez Europar Batasunean ekonomia- eta gizartekohesioa indartzeko helburuarekin Batasunak abian jarritako INTERREG A
ekimenean jasota dago programa hori.
Euskadik Gipuzkoako Lurralde Historikoaren bitartez parte hartzen du (NUTS-3), eta
Akitaniak, berriz, Pirinio Atlantikoetako Departamentuaren bitartez (NUTS-3).
Nolanahi ere, aldameneko eremuek (Bizkaia eta Araba Euskadin, eta Landak
Akitanian) Programaren EGEF funtsaren gehienez % 20 jasotzeko aukera izango
dute.
Gaiei dagokienez, POCTEFA programaren laguntza mugaz gaindiko ekonomia-,
gizarte- eta ingurumen-jarduerak garatzeko erabiltzen da batik bat lurraldegarapen iraunkorraren aldeko baterako estrategien bidez. Gainera, Programak
ahalbidetu nahi du herritarrek mugaz gaindiko eremua eremu bakartzat jotzea,
horrela muga-efektua murrizteko.
Europako Batzordeak eta Estatuek Pirinioetako Lan Erkidegoaren Partzuergoa
izendatu dute POCTEFA programa kudeatzeko.

20

http://www.poctefa.eu/
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4.2 grafikoa

POCTEFA 2014-2020
geografikoa.

Programa

operatiboa.

Hautagarritasun

Mugaz gaindiko ekonomia-, gizarte- eta ingurumen-jarduerak garatzen laguntzen
du programak, lurralde-garapen iraunkorraren aldeko baterako estrategien
bitartez. Aldi berean, programa horrek ahalbidetu nahi du herritarrek mugaz
gaindiko eremua eremu bakartzat jotzea, horrela muga-efektua murrizteko.
2007-2013 aldian, EGEF funtsak POCTEFA programari eskainitako aurrekontua 168
milioi euro izan da, eta horrela aurreko aldiko funts-aurrekontua bikoiztu da.
Batasunaren baterako finantzaketaren tasa % 65 izan da.
2007-2013 aldian, POCTEFA programak 171 proiektu babestu ditu guztira. Eskualdez
eskualde, Akitaniak parte hartu du proiektu gehienetan, eta jarraian, Euskadik,
Aragoik eta Midi-Pyrénées eskualdeak. Kataluniaren, Nafarroaren eta LanguedocRoussillonen parte-hartzea txikixeagoa da.
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2014-2020 programazioaldi berria
Programazioaldi berriari begira, Pirinioetako Lan Erkidegoa 2014-2020 aldirako
Programa Operatibo berria egiten ari da, ekintza-lehentasun koherente berriak
bilatuz eta hautatuz datozen urteetarako.
Prozesu horren barruan, eremu hautagarriari buruzko lurralde-diagnostiko
estrategiko berria egin eta balioztatu da, lurraldeko ahulezia eta indarrak
zehazteko eta horrela etorkizuneko programazioaldia prestatzeko.
Diagnostiko horretatik abiatuta, programazio berriari begira gogoeta egiten ari den
lantaldeak honako lehentasun hauek ezarri ditu aldi berrian POCTEFAren ekintza
gidatzeko:

4.2 koadroa

POCTEFA Programa Operatiboa. 2014-2020. Helburu tematikoak
M€

%

Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea.

40,9

21,6

3HT. ETEen, nekazaritza-sektorearen eta arrantza- eta akuikulturasektorearen lehiakortasuna hobetzea.

8,9

4,7

5HT.

Klima-aldaketarako egokitzapena eta arriskuen prebentzioa eta
kudeaketa sustatzea.

28,5

15,1

6HT.

Ingurumena babestea eta baliabideen erabilera eraginkorra
sustatzea.

48,0

25,4

7HT.

Garraio iraunkorra sustatzea eta funtsezko sare-azpiegituretako
itoguneak ezabatzea.

24,9

13,2

8HT.

Enplegua sustatzea eta lan-mugikortasuna erraztea.

12,5

6,6

9HT.

Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea.

14,2

7,5

11,4

6,0

189,3

%100

1HT.

POCTEFA. 2014-2020. Laguntza teknikoa

POCTEFA PO guztira. 2014-2020
Iturria: POCTEFA.

2014-2020 aldirako Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetzarako Programa
Operatiboaren finantza-hornidura 189 milioi euro da, baterako finantzaketaren
gehieneko tasa % 65 izanik.
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4.5.2. Eremu Atlantikoa Europako Lurralde Lankidetzarako Programa
Operatiboa21
Eremu Atlantikoa Nazioz gaindiko Lankidetzarako Programa Operatiboak herrialde
parte-hartzaileetako kostaldeko hogeita hamahiru eskualderi (NUTS-2 mailakoak)
laguntza ematea aurreikusten du, Gibraltar itsasartetik Eskoziako iparraldera
bitarte.
Diru-laguntza jaso dezakeen eremuak 594 000 km²-ko azalera dauka, eta bertako
biztanle guztiak, 56 milioi pertsona, gutxi gora behera, Eremu Atlantikoa Programaren
onuradun dira.
4.3 grafikoa

Eremu Atlantikoa Programa Operatiboa. 2014-2020. Hautagarritasun
geografikoa

Nazioz gaindiko lankidetzan aurrerapen esanguratsu eta nabariak lortzea du
helburu estrategiko orokortzat, Eremu Atlantikoaren eta haren itsas herentziaren
lurralde-garapen kohesionatua, iraunkorra eta orekatua bultzatzeko helburuarekin.

http://ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_PAY=ES&gv_reg=ALL&gv_P
GM=1256&LAN=8&gv_per=2&gv_defL=8
21
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Eremu Atlantikoa programaren estrategia honako lau lehentasun estrategiko
hauen bitartez abiarazi da: nazioz gaindiko enpresa- eta berrikuntza-sareak
sustatzea, Itsasoko eta kostaldeko ingurumenaren segurtasuna eta iraunkortasuna
babestea eta hobetzea, irisgarritasuna eta barne-konexioak hobetzea, eta hiri- eta
eskualde-garapen iraunkorreko nazioz gaindiko sinergiak sustatzea.
Horretarako, Programa Operatiboak 104 milioi euro izan ditu, gutxi gorabehera,
2007-2013 aldirako, Batasunaren EGEF ekimenaren bitartez, nazioz gaindiko
lankidetzarako INTERREG B esparruan. Batasunaren baterako finantzaketaren tasa
% 65 izan da finantza-hornidura horretan.
2007-2013 aldian, Portugalen kokatutako CCDR-N Iparraldeko Eskualde
Garapeneko eta Koordinazioko Batzordeak hartu du bere gain Programaren
Kudeaketa Agintaritza.
Hala eta guztiz ere, 2007-2013 aldian Eremu Atlantikoan 71 proiektu gauzatu dira,
Europako lurralde-lankidetzaren esparruan.

2014-2020 programazioaldi berria
2014-2020 programazioaldi berrirako zereginen barruan, Eremu Atlantikoa
programak lantalde bat sortu du egungo programaren estatu kide guztietako
ordezkarien parte-hartzearekin, eta lantalde hori Programa Operatibo berria
egiteko lehen urratsak egiten ari da dagoeneko, hau da, lankidetzaren estrategia
eta lehentasunak zehazten ari da22.
Programazioaldi berriari begira, Programa Operatiboaren helburu orokorra izango
da eremu hautagarriaren ekonomia- eta lurralde-garapena indartzen jarraitzea,
honako inbertsio-lehentasun hauen arabera gaituko diren neurrien bitartez:

22

Azoreak, Madeira eta Kanariak programaren egungo geografiara biltzea ere onartu da.
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4.3 koadroa

Eremu Atlantikoa Programa Operatiboa. 2014-2020. Ardatz eta
helburu tematikoak
M€

%

1. ardatza. Berrikuntza sustatzea eta lehiakortasuna indartzea (1.b HT)

54,6

39,0

2. ardatza. Energia
sustatzea (4.a HT)

13,7

9,8

16,7

11,9

54,6

39,0

0,4

0,3

140,01

% 100

berriztagarriak

eta

energia-eraginkortasuna

3. ardatza. Itsas segurtasuna sustatzea (5.b HT)
4. ardatza. Ondare natural eta kulturalaren
babestea eta sustatzea (6.cHT, 6.dHT, 6.gHT)

erakargarritasuna

Laguntza Teknikoa

Eremu Atlantikoa PO guztira. 2014-2020

Guztizko kopuru horren barruan laguntza teknikoko zereginetarako zenbatekoa hartu da.
Iturria: Eremu Atlantikoa.

2014-2020 aldirako Eremu Atlantikoa Lurralde Lankidetzarako Programa
Operatiboaren finantza-hornidura 140 milioi euro da, baterako finantzaketaren
gehieneko tasa % 65 izanik.

4.5.3. Europako
Hego-mendebaldeko
Lankidetzarako Programa (SUDOE)

Eremuko

Lurralde

SUDOE Europako Hego-mendebaldeko Programaren23 helburua Europako hegomendebaldeko eskualdeen lurralde-lankidetza finkatzea da, lehiakortasunaren,
berrikuntzaren, ingurumena babestearen, garapenaren eta lurralde iraunkorraren
antolamenduaren eremuetan.
Lau Estatu kidek –Espainia, Frantzia, Portugal eta Gibraltar (Erresuma Batua)–
osaturik, SUDOE Programa Europako Lurralde Lankidetzaren helburuan dago jasota,
eta EGEF funtsaren finantzaketa dauka, Europar Batasunean nazioz gaindiko
lankidetza bultzatzeko INTERREG B ekimenaren esparruan
2007-2013 aldian Kantabriako Gobernuak bere gain hartu zuen SUDOE Programa
Kudeatzeko Agintaritza.

23

http://interreg-sudoe.eu
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4.4 grafikoa

SUDOE
Programa
geografikoa

Operatiboa.

2014-2020.

Hautagarritasun

2007-2013 aldian SUDOE Programak 132 milioi euro inbertitu zituen guztira, eta
haietatik 99,4 milioi Europar Batasunak jarri zituen, EGEF funtsaren bitartez.
Babestutako proiektuak 106 izan ziren guztira, eta baterako finantzaketaren
gehieneko tasa % 75 izan zen.

2014-2020 programazioaldi berria
2014-2020 aldi berriari begira, SUDOE programaren helburu orokorra Europako
hego-mendebaldearen garapen iraunkor eta orekatua ziurtatzea izango da, nazioz
gaindiko hainbat ekintzaren bitartez eta honako lehentasun hauen arabera:
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4.4 koadroa

SUDOE Programa Operatiboa. 2014-2020. Ardatz eta helburu
tematikoak
M€

%

1. ardatza.

Berrikuntza eta lehiakortasuna (1.bHT, 3.aHT, 3.bHT)

54,5

54,3

2. ardatza.

Ingurumena (4.cHT, 5.bHT, 6.cHT, 6.dHT)

39,5

39,3

6,4

6,4

100,4

% 100

Laguntza Teknikoa

SUDOE PO guztira. 2014-2020.
Iturria: SUDOE.

2014-2020 aldirako SUDOE Lurralde Lankidetzarako Programa Operatiboaren
finantza-hornidura 100 milioi euro da, baterako finantzaketaren gehieneko tasa %
75 izanik.

4.5.4. INTERREG C EUROPE Lurralde Lankidetzarako Programa
INTERREG C EUROPE24 programa Europako Lurralde Lankidetzarako Helburuaren
barruan dago jasota, eta Europako eskualdeen arteko elkarlana bultzatu nahi du,
jakintzak eta esperientziak partekatzeko bide emanez.
Nazioz gaindiko lankidetza bultzatzeko Batasunak abian jarri duen INTERREG C
ekimenaren barruan kokatzen da programa hau, eta Estatu kideetako, Suitzako eta
Norvegiako eskualde guztiei aplikatzen zaie.
INTERREGEUROPE programaren helburu nagusiak dira, batetik, eskualde-politikaren
eraginkortasuna hobetzea, eta, bestetik, Europan ekonomia modernizatzen eta
lehiakortasuna handitzen laguntzea. Horretarako zenbait jardun aurreikusi dira, hala
nola esperientzia eta jakintzak trukatzea tokiko eta eskualdeko aktoreen artean
edota jardunbide egokien transferentzia sustatzea egiturazko funtsekin zerikusia
duten programen kudeaketan.

24

http://www.interreg4c.eu/
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4.5 grafikoa

INTERREG
EUROPE
Programa
Hautagarritasun geografikoa.

Operatiboa.

2014-2020.

.

2007-2013 aldian programak 321 milioi euroko finantza-laguntza eman zuen guztira,
haietatik 302 milioi euro lankidetza-proiektuetarako, zehazki 204 proiektutarako, lau
deialdiren bitartez.

2014-2020 programazioaldi berria
2014-2020 aldi berriari begira INTERREG EUROPE Programa Operatibo berria
zehazteko garatutako lanen esparruan eta egindako diagnostiko estrategikoaren
emaitza gisa, Kudeaketa Agintaritzak proposatu du programaren funtsak kopuru
berdinetan banatzea honako helburu tematiko hauen artean:
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4.5 koadroa

INTERREG EUROPE Programa Operatiboa. 2014-2020. Ardatz eta
helburu tematikoak
M€

%

84,4

25,0

1HT.

Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea.

3HT.

ETEen, nekazaritza-sektorearen eta arrantza- eta akuikulturasektorearen lehiakortasuna hobetzea.

84,4

25,0

4HT.

Sektore guztietan karbono-emisio gutxiko ekonomia baterako
aldaketa bultzatzea

84,4

25,0

84,4

25,0

-

0,0

337,8

100%

6HT. ingurumena babestea eta baliabideen erabilera eraginkorra
sustatzea.
Laguntza teknikoa

INTERREG-C EUROPE PO guztira. -2014-2020
Iturria: Interreg C-Europe.

2014-2020 aldirako programak bi esku-hartze motari laguntzea aurreikusten du: a)
eskualde arteko lankidetza-proiektuak (deialdi espezifikoen bitartez), eta b)
politikak ikasteko plataformei laguntzea.
2014-2020 aldi berrirako, 338 milioi euroko finantza-hornidura aurreikusi da.
Azpimarratzekoa da babestu beharreko proiektuen baterako finantzaketaren tasa
aldatu egingo dela eskualde onuradunei dagokien Estatu kidearen arabera. Zentzu
horretan, Akitaniarentzat eta Euskadirentzat baterako finantzaketaren gehieneko
tasa % 75 izango da.

4.5.5. Akitaniako Programa Operatiboak (EGEF, EGIF, LGENF eta IAEF)
Akitanian, Landa Garapeneko Europako Funtsei (EGEF), Europako Gizarte Funtsari
(EGIF), Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsari (LGENF) eta Itsasoaren
eta Arrantzaren Europako Funtsari (IAEF) dagozkien Programa Operatiboen
bitartez25 garatzen da Kohesio Politikaren aplikazioa.
Testuinguru horretan, 2007-2013 aldian Akitania "Eskualde-lehiakortasuna eta
enplegua" epigrafean bildutako eskualdeen taldean sailkatu da, eta guztira 580
milioi euro esleitu zaizkio EGEF eta EGIF programen bitartez.

25

http://www.europe-en-aquitaine.eu/
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4.6 grafikoa

Aquitaine Programa
geografikoa.

Operatiboa.

2014-2020.

Hautagarritasun

2014-2020 programazioaldi berria
Batasunaren banaketaren eta Frantziako Estatuak emandako diru-kopuruaren
arabera, Akitania eskualdeak 373,3 milioi euro jasoko ditu guztira EGEF funtsetik
2014-2020 programazioaldirako.
EGIFaren diru-ekarpena 87,0 milioi euro da, Gazte Enpleguko ekimena garatzeko
10,1 milioi euroko zenbatekoa barne.
Orobat, LGENF funtsak 608 milioi euro jarriko ditu programazioaldi berrian Akitanian
ekintzak garatzeko.
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4.6 koadroa

Aquitaine Programa Operatiboa. 2014-2020. Ardatz eta helburu
tematikoak
M€

%*

EGEF-AKITANIA 2014-2020
1HT. Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea.

89,0

25

2HT. IKTen erabilera eta kalitatea hobetzea

57,0

16

3HT. ETEen, nekazaritza-sektorearen eta arrantza- eta akuikulturasektorearen lehiakortasuna hobetzea.

70,0

19

4HT. Sektore guztietan karbono-emisio gutxiko ekonomia baterako
aldaketa bultzatzea

72,3

20

5HT. Klima-aldaketarako egokitzapena eta arriskuen prebentzioa eta
kudeaketa sustatzea.

17,0

5

6HT. Ingurumena babestea eta baliabideen erabilera eraginkorra
sustatzea.

36,0

10

8,0

2

9HT. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea.

11,0

3

EGEFaren laguntza teknikoa. 2014-2020

13,0

-

373,3

-

25,2

30

8,5

10

50,6

60

8HT. Enplegua sustatzea eta lan-mugikortasuna erraztea

EGEF AQUITAINE PO guztira. -2014-2020
EGIF-AKITANIA 2014-2020
8HT. Enplegua sustatzea eta lan-mugikortasuna erraztea
9HT. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea.
10HT. Hezkuntzan, gaitasunen garapenean eta etengabeko
ikaskuntzan inbertitzea
EGIFaren laguntza teknikoa. 2014-2020

EGIF AQUITAINE PO guztira. -2014-2020
EGEF/EGIF AQUITAINE PO guztira. 2014-2020

2,7
87,0
460,3

-

* Laguntza teknikoa aparte
Iturria: Aquitaine – EGEF EGIF PO. 2014-2020
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4.5.6. Euskadiko Programa Operatiboak (EGEF, EGIF, LGENF eta IAEF)
Euskadin hauta daitezkeen Europako Kohesio Politikaren Programa Operatiboak26
honako funts hauen barruan daude: Eskualde Garapeneko Europako Funtsa
(EGEF), Europako Gizarte Funtsa (EGIF), Landa Garapeneko Europako Nekazaritza
Funtsa (LGENF) eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsa (IAEF).
2007-2013 aldian, EGEFaren 244 milioi euro Euskadirentzat izan ziren. Aldi berean,
Estatuko Administrazioak EGEFaren 150 milioi gehiago eman zizkion Euskadiri.
EGIFaren kasuan, Europako laguntzaren zenbatekoa txikiagoa izan zen, 61 milioi
euro, gutxi gorabehera. EGEFari bezala, zenbateko horri 93 milioi euro gehiago
erantsi behar zaizkio, Estatuko Administrazioak Euskadin duen EGIFaren Urte
anitzeko Programaren konturako esku-hartzeei dagozkienak.
Bestetik, aldi berean hainbat jardunek Batasunaren LGENF laguntzaren baterako
finantzaketa izan zuten. Kasu horretan, Batasunaren diru-ekarpena 84,3 milioi euro
izan zen.
Azkenik, Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsak (IAEF) programatutako
Batasunaren laguntza 56 milioi euro izan zen 2007-2013 aldian.
4.7 grafikoa

Euskadiko Programa
geografikoa.

Operatiboa.

2014-2020.

Hautagarritasun

http://www.ogasun.ejgv.euskadi.net/r5119239/es/contenidos/informacion/politica_regional/es_2340/portada_polregi.html
26
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2014-2020 programazioaldi berria
Programazioaldi berriari begira Espainiako Estatuari guztira esleitutako aurrekontua
aintzat hartuta, eta Espainiako Estatuak eskualdez eskualdeko banaketarako
aplikatutako esleipen-irizpideei jarraiki, Euskadik guztira 396,2 milioi euro jasoko ditu
egiturazko funtsetatik, eta haietatik % 65 Euskal Administrazio Publikoen jardunak
batera finantzatzeko programatu beharko dira. Gainerako % 35a ere Euskadin
aplikatuko da, baina Estatuko Administrazio Orokorrak kudeatuta.
Alabaina, guztira eskualde-tartearen 71 milioi euro (% 27,6) Europako Gizarte
Funtsaren (EGIF) baliabideak dira, eta gainerakoa, 186,4 milioi euro (% 72,4),,
Eskualde Garapeneko Europako Funtsetik (EGEF) etorriko dira.
2014-2020 aldirako EGEFaren Programa Operatiboa eta EGIFari dagokiona
elaborazio-fasean daude une honetan. Nolanahi ere, eta agintaritza arduradunek
zirriborro moduan argitaratutako dokumentazioari jarraiki, aldi berrirako orientazio
tematikoa honela labur daiteke:
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4.7 koadroa

Euskadiko Programa Operatiboa. 2014-2020 . Ardatz eta helburu
tematikoak

EGEF-EUSKADI 2014-2020

M€

%

1HT. Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza indartzea.

65,6

37,2

2HT. IKTen erabilera eta kalitatea hobetzea

17,2

9,7

3HT. ETEen, nekazaritza-sektorearen eta arrantza- eta akuikulturasektorearen lehiakortasuna hobetzea.

15,3

8,7

4HT. Sektore guztietan karbono-emisio gutxiko ekonomia baterako
aldaketa bultzatzea

58,7

33,3

5HT. Klima-aldaketarako egokitzapena eta arriskuen prebentzioa eta
kudeaketa sustatzea.

9,4

5,3

6HT. Ingurumena babestea eta baliabideen erabilera eraginkorra
sustatzea.

9,6

5,4

7HT. Garraio iraunkorra sustatzea eta funtsezko sare-azpiegituretako
itoguneak ezabatzea.

-

8HT. Enplegua sustatzea eta lan-mugikortasuna erraztea

-

9HT. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea.

-

10HT. Hezkuntzan, gaitasunen garapenean eta etengabeko
ikaskuntzan inbertitzea

-

11HT. Erakunde-gaitasuna eta administrazio publikoaren
eraginkortasuna hobetzea

-

EGEF laguntza teknikoa. 2014-2020

0,8

EGEF AQUITAINE PO guztira. -2014-2020

176,5

100,0

0,5

8HT. Enplegua sustatzea eta lan-mugikortasuna erraztea

30,6

56,6

9HT. Gizarteratzea sustatzea eta pobreziaren aurka borrokatzea.

20,0

37,0

EGIF-EUSKADI 2014-2020

10HT. Hezkuntzan, gaitasunen garapenean eta etengabeko
ikaskuntzan inbertitzea

-

EGIFaren laguntza teknikoa. 2014-2020

-

EGIF EUSKADI PO guztira. -2014-2020
EGEF/EGIF EUSKADI PO guztira. 2014-2020

54,1

100,0

230,6

-

Iturria: Euskadi – EGEF EGIF PO. 2014-2020

Bestetik, 2014-2020 aldirako Landa Garapeneko Programak (LGP 2020) Nekazaritza
Politika Komunaren finantza-laguntza antolatzen du, aldi horretan Euskadiko landaingurunean bultzatu beharreko jardun eta neurrietarako. Gure landa-ingurunea
osatzen duten eragile guztiei laguntzeko finantza-tresna da, LGENF funtsak eta
euskal erakundeen aurrekontu-ekarpenek batera finantzatua.
Testuinguru horretan, eta Estatuko LGP guztietarako elementu komunen Esparru
Nazionalaren arabera, LGENFaren bitartez Euskadiri 87,1 milioi ematea aurreikusi da,
2014-2020 programazioaldi berrian.
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4.5.7. Akitania-Euskadi lankidetzarako deialdia
Akitania-Euskadi Lankidetzarako “funts komuna” zena Euskadik eta Akitaniak
1989an sinatutako lankidetza-protokolotik abiatuta sortu zen. Hogei urtetik gora
indarrean egon den funts hori baliagarri izan da lankidetza-ekimen zehatz ugari
finantzatzeko, mugaren bi aldeetako hainbat aktoreren eta erakunde
sozioekonomikoren artean.
2012. urtetik aurrera Akitania-Euskadi LLETak kudeatu du funtsa, horixe baita
Akitania-Euskadi Euroeskualdea ofizialki eratzeko hautatu den figura juridikoa,
Europako Erkidegoko zuzenbideari jarraiki.
Funts zaharrak formatua aldatu du Akitania-Euskadi laguntzen deialdi gisa
aurkezteko, baina jatorrizko helburuari eutsiz, eragile sozioekonomikoen arteko
lankidetza-ekintzak sustatzen jarraitzen duelako Euskadiko eta Akitaniako bazkideen
artean proiektu komunak egiteko.
Pertsona juridikoek, publiko edo pribatuek, Akitania-Euskadi laguntzen deialdiaren
onuradun izateko aukera dute, baldin eta eskualde arteko proiektuak egiten
badituzte Akitaniako eta Euskadiko beste pertsona juridiko publiko edo pribatuekin
elkarlanean, eta Akitania-Euskadi deialdiaren diru-laguntzaren onuradun izateko
eskaera aurkeztu badute.
Onuradunen sozietate-egoitzak edo helbideak Akitania eskualdean edo Euskal
Autonomia Erkidegoan egon behar du.
Deialdi hau dela-eta Akitania-Euskadi Euroeskualdeak emandako diru-laguntzen
gehieneko zenbatekoa proiektuaren kostu osoaren % 50 izan daiteke, zergak
aparte.
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4.6. NORGEHIAGOKAKO EUROPAKO FINANTZAKETA ITURRIAK
Batasunaren Egiturazko eta Inbertsoko Funtsez gain, Europako Batzordeak beste
programa batzuk ditu abian, Europako Batasunaren interesetarako mesedegarri
diren edo Europako programa eta politikak aplikatzeko lagungarri diren jardunak
edo erakundeak bultzatu eta finantzatzeko.
Europako Batzordearen departamentu, bulego eta agentzien bitartez zehazten
dira laguntza-programa horiek, aldian behingo deialdi espezifikoen bidez.
Programa horietan sartzeko sistema, Egiturazko eta Inbertsioko Funtsetan ez bezala
(funtsen banaketa Batzordearen Erregelamenduaren irizpideen arabera egiten
da), norgehiagokan oinarritzen da, hau da, funtsak esleitzen dira deialdi bakoitzari
aurkeztutako proiektuen kalitatearen arabera.
Batzordeak aldian behin argitaratzen dituen programa nagusietara hurbilduko gara
jarraian, jorratu beharreko eremu tematiko desberdinak bereizita:
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Eremu tematikoa

Finantzaketa-iturriak
Horizon 2020
CIP - Competitiveness and Innovation
LIFE+
LifeLong Learning
Ecoinnovation
Clusters and Entrepreneurship in support of Emerging Industries
• Public procurement of innovative solutions

IKERKETA ETA
JAKINTZA

•
•
•
•
•
•

ENPLEGUA

• Progress
• Leonardo
• Horizon 2020 (Peolple eta Marie Curie)

INGURUMENA

•
•
•
•
•

GIZARTEA ETA
KULTURA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progress
Europe for Citizens
Lifelong Learning
Erasmus Mundus
CULTURE
MEDIA
Youth in Action
Creative Europe
Daphne
Horizon 2020

ENPRESA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeremie
Horizon 2020
Intelligent Energy Europe
Enplegurako europar estrategia
MEDIA
COSME
Progress
ERASMUS for Young Entrepreneurs
Lifelong Learning Programme
Clusters and Entrepreneurship in support of Emerging Industries

HEZKUNTZA ETA
PRESTAKUNTZA

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Life+
Horizon 2020
Intelligent Energy Europe
MEDIA
Europe for Citizens Programme
Youth on the Move
Lifelong Learning Programme
Erasmus Mundus Programme
Tempus Programme
Intra-ACP academic mobility scheme
MEDIA
Youth in Action Programme

LIFE+
Intelligent Energy Europe
Horizon 2020
Ecoinnovation
NER 300
• Europa eraginkorra baliabideen erabileran

Iturria: Europako Batzordea eta egileak egindakoa.
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4.7. LURRALDE LANKIDETZARAKO EUROPAR TALDEAK (LLETak)
Estatu kideek lurralde-lankidetzaren eremuan zituzten zailtasunen aurrean, 2006an
Europako Batzordeak27 Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeen (LLET) figura
juridikoa sortu zuen, Batasun osorako lankidetza-tresna.
Estatu kideen edo haien eskualde- eta toki-agintaritzen artean mugaz gaindiko,
nazioz gaindiko eta eskualde arteko lankidetza bultzatzea eta sustatzea da LLETen
helburua28.
Orain arte guztira 46 LLET sortu dira Europar Batasunaren 18 Estatu kidetan, eta
kopuruak goraka segitzen du29.
4.8 grafikoa

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeak

Iturria: Mission Opérationnelle Transfrontalière 2014

1082/2006 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko uztailaren
5ekoa, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzkoa.

27

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzko 2006ko uztailaren 5eko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1082/2006 Erregelamenduaren (EB) 1. artikulua eta 2013ko
abenduaren 17ko Aldatzeko Erregelamenduaren 1. artikulua.

28

Europako Eskualdeen Batzordearen arabera, eta dokumentu hau idazten ari den unean (2014ko
otsaila), honako LLET hauek onartuak izateko izapidetze-fasean daude: Medgidia – Silistra,
Eurocidade Valença do Minho Tui, The Route Of The Phocaeans, Code 24, CETC - Central European
Transport Corridor, Európa közös jövő építő (Europe - building common future), Euroregion NeißeNisa, Trans-Oderana.
29
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LLETek nortasun juridikoa dute eta 2007az geroztik aplikatzeko moduan daude.
Beren kideen artean mugaz gaindiko, nazioz gaindiko eta eskualde arteko
lankidetza erraztea eta sustatzea dute helburutzat. Estatu kideek, eskualdeagintaritzek, toki-agintaritzek eta zuzenbide publikoko erakundeek dute LLETak
osatzeko aukera30.
LLETak Batasun osorako lankidetza-tresnak dira, eta lankidetza oztopatzen duten
trabak gainditzen dituzte, lankidetzarako taldeei aukera ematen dietelako, batetik,
Batasunak batera finantzatutako lankidetza-proiektuak abian jartzeko, eta,
bestetik, lurralde-lankidetzarako jarduerak egiteko, Taldea osatzen duten Estatu
kideen ekimenari jarraiki.
Kideen ekimenez sortutako nahitaezko lankidetza-hitzarmenean jasotzen dira
LLETen eskumenak31, e t a L L E T b a k o i t z e k o ki d e e k e r a b a k i t z e n d u t e Taldea
erakunde autonomo juridikoa izango den edo haren zereginak kideetako baten
esku utzi nahi duten32.
Beren eskumenen mugen barruan, LLETek beren kideen izenean eta kontura
jarduten dute. Nortasun juridikoa duen egitura da, Europan ikusia izateko gaitasun
handia duena, eta bere kideen kontura mugaz gaindiko proiektua kudeatzeko
ahalmena ere baduena. Oso bestelako kideak eduki ditzake, eta horregatik
eskualde-agintaritzen eta estatu nazionalen arteko lankidetza ezar dezake, Europar
Batasunetik kanpoko Estatuetako kideak biltzeaz gainera33.
LLETaren esku utz daiteke Batasunak batera finantzatutako programak egikaritzea,
baita mugaz gaindiko beste edozein lankidetza-jarduera egitea ere, Batasunak
lagundutako finantzaketarekin edo gabe. Gutxienez bi Estatu kideetako lurraldean
kokatutako kideez osatuko dira LLETak.
Hitzarmenean zehaztuko dira LLETaren zeregina, iraupena eta desegiteko
baldintzak. Kideek erabakitako lankidetza-eremura mugatuko da, eta haien
erantzukizunak zehaztuko ditu. LLETak Estatu kide batean eduki behar du helbide
soziala, eta Estatu kide horren legeria hartuko da kontuan hitzarmena interpretatu
eta aplikatzeko.

1082/2006 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2006ko uztailaren
5ekoa, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzkoa.

30

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzko 2006ko uztailaren 5eko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1082/2006 Erregelamenduaren (EB) 4. eta 8. artikuluak.

31

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzko 2006ko uztailaren 5eko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1082/2006 Erregelamenduaren (EB) 7. artikuluko 5. puntua.

32

Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzko 2006ko uztailaren 5eko Europako
Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1082/2006 Erregelamenduaren (EB) 1. artikulua.

33
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Urteko behin-behineko aurrekontua onartuko dute kideek, eta urtean behin
txostena egingo da aurrekontu horri buruz, aditu independenteek ziurtatua. Zorrak
izanez gero, kideak izango dira finantza-arduradunak, bakoitzak egindako
ekarpenaren arabera.
Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari buruzko Erregelamendu berria
Malgutasuna da nagusi LLETen funtzionamendua zehazterakoan, baina nolanahi
ere, metatutako esperientziak eta 2006. urteko hasierako Erregelamenduak zenbait
muga eta zailtasun jarri dituzte agerian erakunde horiek eratu eta kudeatzean.
Zehazki, LLETak eratzeko eta aldatzeko prozedura zaila eta korapilatsua da, eta
gainera, onartzeko ardura duten agintaritza nazionalen arteko adostasunak
lortzeko prozedurarik ez dago. Horrez gain, Estatu kide bakoitzak interpretazio
desberdina egiten du 2006ko Erregelamenduari buruz. Horri erantsi behar zaio
LLETak orain arte juridikoki ezer gutxi integratu direla araudi nazionaletan.
Testuinguru horretan, eta LLETen eraketa, funtzionamendua eta norainokoa argitu,
erraztu eta hobetzeko helburuarekin, 2013ko abenduaren 17an, Europako
Parlamentuak eta Europar Batasuneko Kontseiluak Erregelamendu berri bat onartu
zuten34, 2006. urteko hasierako Erregelamenduaren alderdi batzuen aldaketak
barne, eta aldaketa horiek araudi nazionaletan bildu beharko dira.
Aldaketa horietatik, eta dokumentu honen helburuaren esparruan, honako alderdi
hauek bereziki interesgarriak direla uste dugu:


LLETen jardueraren norainokoa.
Europar Batasunaren finantzaketarekin edo gabe (7. artikulua) LLETek
lurralde-lankidetzarako ekintza espezifikoak (1. artikulua) egiten betetzen
duten zeregina indartzen da, estrategia planifikatzeko eta eskualde- eta
toki-gaiak kudeatzeko ekintzei buruzko aipamen espezifikoak barne.
Makroeskualdeetarako estrategien aplikazioa ere interesgarritzat jotzen da.



Funtzionamendu-araudi sinplifikatua
Malgutasun handia aurreikusi da LLETari aplikatzekoa den eskubideari
dagokionez (2. artikulua). Erregelamendu berriak (8. artikulua) aukera
ematen du Batasunaren eskubide aplikagarria edo LLETaren helbide
soziala dagoen Estatu kidearen nazionala aplikatzeko (eratzeko
hitzarmenean hautu hori adierazi behar da), eta horrela LLETei aplikatzekoa
den malgutasuna handitzen da.

1302/2013 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuarena eta Kontseiluarena, 2013ko
abenduaren 17koa, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeari (LLET) buruzko 1082/2006
Erregelamendua (EB) aldatzen duena elkarte horien sorrera eta funtzionamendua argitzeari,
errazteari eta hobetzeari dagokienez.

34

91

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

4.

EUROPAKO LURRALDE LANKIDETZAREN ESPARRU ESTRATEGIKO
ETA ARAU ESPARRUA

Estatu kideek aintzat hartu beharko dituzte, halaber, zuzenbide pribatuaren
zein publikoaren alorrean LLETak lan-araubidea hautatzeko dauzkan
aukera desberdinak.
Gainera, Erregelamendu berriak LLETen barne-funtzionamenduko araudia
errazten du, bereziki langileen kontratazioari, funtzionamendu-gastuei eta
hartzekodunen babesari dagokienez, baldin eta hartzekodunik badago.
LLETak
herrialde
jakin
batean
dauka
helbide
soziala,
eta
Erregelamenduaren arabera, herrialde horren Araudia eta/edo
Batasunarena da aplikatzekoa.


Toki-zerbitzuak eta zerbitzu publikoak emateko lankidetza.
Toki-zerbitzuak eta zerbitzu publikoak ematerakoan lankidetza praktikoko
ekintzak garatzeko aukera aztertu da (3. eta 7. artikuluak). LLETetako
batzarrek aukera izango dute LLETak kudeatutako azpiegitura baten
elementu bat erabiltzeko baldintzak zehazteko, edota Euroeskualdean
interes ekonomiko orokorra duen zerbitzua emateko baldintzak ezartzeko,
erabiltzaileek ordaindu beharreko tarifa eta ordainsariak barne.
Ildo horretan, enpresa publikoei ere ematen die LLETetan parte hartzeko
aukera, baita hainbat arlotan (hezkuntza eta prestakuntza; laguntza
medikoa; osasun-laguntzari eta iraupen luzeko laguntzari lotutako gizartepremiak; haurtzaindegiak; lan merkatuan sartzea edo berriz sartzea;
etxebizitza sozialak; eta talde kalteberak babestea eta gizarteratzea)
interes ekonomiko orokorreko zerbitzuak emateko ardura ematen dien
enpresei ere (Aurretiazko kontuan hartuzkoak, 8. atala).

Gai horiez gain, Erregelamendu berriak beste zenbait alderdi biltzen ditu, hain
estrategikoak ez badira ere etorkizuneko LLETak eratzeko (eskatutako
errekerimenduak, epeak eta abar) (4. artikulua) eta LLETak Europar Batasunetik
kanpoko eskualdeetara eta itsasoz haraindiko herrialdeetara zabaltzeko (3. eta 4.
artikuluak) prozedurekin zerikusia dutenak. LLET berriak sortzea komeni ote den
aztertzeko eta erabakitzeko epe eta denborak argitzeko zenbait ohar ere eransten
ditu. Erregelamendu berriak arautzen eta argitzen du, halaber, erakunde horiek
beren gain zer erantzukizun juridiko har ditzaketen.
Azpimarratzekoa da Akitania-Euskadi LLETa ez dagoela behartuta bere eraketahitzarmena araudi berrira moldatzera (1. xedapen iragankorra), araudi berri hori
onartu (2013ko abendua) baino lehen eratu delako. Nolanahi ere, Estatu kide guztiak
behartuta daude araudia 2014ko ekaina baino lehen indarreko Erregelamendu
berrira moldatzera (5. xedapen iragankorra).
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Jarraian labur-labur azalduko dizkizuegu Erregelamendu berriak ekarritako aldaketa
nagusiak:


LLETek garatutako jardueraren norainokoa berraztertzea;



Araudia sinplifikatzea: funtzionamendu-arau argiagoak LLETaren langileen
kontratazioari, gastuari eta hartzekodunen babesari dagokienez;



Lankidetza praktikoa toki-zerbitzuak eta zerbitzu publikoak ematerakoan;



LLETak ezartzeko prozesua erraztea;



LLETak Europar Batasunetik kanpoko eskualdeetara eta itsasoz haraindiko
herrialdeetara zabaltzea;



Malgutasun handiagoa LLETetan kide berriak afiliatzean;



Zehaztutako agintaritza nazionalek LLETak onartzeko edo ukatzeko
irizpideak;



LLET berriak sortzeko aukera aztertzeko eta erabakitzeko denbora-muga.

Ondorioz, eta azken aldaketaren ondorioz LLETek duten Erregelamendua eta
Batasunaren Egiturazko eta Inbertsioko Funtsen Erregelamendu Orokorra aintzat
hartuta, LLETen alderdi eta potentzialtasun nagusiak honako hauek dira:

LLETen ALDERDI ETA POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
1.

Maila anitzeko gobernantzarako laborategia, s u b s i d i a r i o t a s u n p r i n t z i p i o a g o r p u z t e n d u e n a e t a E u r o p a "behetik gora"
eraikitzeko
lagungarria.
Mugaldeko
hainbat
gai
konpontzeko
erraztasunak eman ditzake.

2., Lurralde-kohesioa: Europar Batasunaren helburuak lortzen laguntzen du,
Europa 2020 Estrategiari jarraiki.
3.

Europa 2020 Estrategia benetan aplikatzeko eta Europako eskualdeetan
lehiakortasuna eta iraunkortasuna bultzatzeko tresna.

4.

Kide eta bazkideen arteko lankidetza hobetzen du, LLETak, egitura sendoa
duenez, beharrezko bazkide guztiak foro bakarrean biltzen dituelako.

5.

Lurralde-kohesioaren ikusgaitasuna hobetzen du, LLETak lurraldelankidetzaren ikusgaitasuna handitzea ahalbidetzen duelako, botere
juridikoa, politikoa eta ekonomikoa handitzeaz gainera, lankidetza mota
horri esker.

6.

Mugaz gaindiko lankidetza praktikorako tresna toki-zerbitzuak eta zerbitzu
publikoak ematerakoan;

7.

Ekintza Plan baten onuradun bakarra (EOaren 93. artikulua eta LLEaren 8.
artikulua), LII (lurralde-inbertsio integrala) baten bitarteko erakundea
(EOaren 99. artikulua eta LLEaren 10. artikulua) edo Lankidetza Programa
bat kudeatzeko Agintaritza (LLETaren 21. artikulua)
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4.8. KOHESIO POLITIKAN LURRALDE IKUSPEGIA INTEGRATZEKO
TRESNA BERRIAK
4.8.1. Lurralde Inbertsio Integralak (LII)
Hirien, eremu geografiko funtzionalen eta eskualdeen barruan arazo espezifikoak
dauzkaten eremuen zereginari heltzeko premiari erantzuteko sortu dira Lurralde
Inbertsio Integralak (LII). Izan ere, Europak aurrez aurre dauzkan ekonomia-,
ingurumen- eta gizarte-erronkek agerian uzten dute lurralde-ikuspegi integratua
ezartzeko premia, eremu txikiagoetan oinarritua erantzun eraginkorrago bat eman
ahal izateko.
Hori dela-eta, Europako Batzordeak proposatutako xedapen komunek35 eta
Europako Lurralde Lankidetzarako Erregelamenduak36integrazio-tresna hori sortu
dute, lekuan bertan lurralde-estrategiak abian jartzeko programa operatiboetan
identifikatutako helburu tematikoak lotuz.
LIIek Europar Batasuneko Estatu kideei aukera ematen die programa operatibo
baten edo gehiagoren zenbait lehentasun-ardatzen finantzaketa konbinatzeko,
eta horrela dimentsio anitzeko eta sektore arteko esku-hartzea sortzeko.

Esparru Estrategiko Komunaren funtsei buruzko xedapen komunak ezartzen dituen 1303/2013
Erregelamendu Orokorraren 36. artikulua, Lurralde Inbertsio Integralei buruzkoa.

35

1299/2013 Erregelamenduaren 11. artikulua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako
Lurralde Lankidetzaren helburuari eman beharreko laguntzari buruzkoa.

36
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4.9 grafikoa

Lurralde Inbertsio Integralen funtzionamendu-eskema

LIIak lurralde-estrategiak modu integratuan abiarazteko tresnak dira. Ez da
programa operatibo baten eragiketa bat edo bigarren mailako lehentasun bat.
Izan ere, Estatu kideei aukera ematen die programa operatiboak zeharka
abiarazteko eta programa operatibo baten edo gehiagoren zenbait lehentasunardatzen finantzaketara jotzeko, eta horrela lurralde espezifiko baterako estrategia
integratu bat abiaraztea bermatzeko. Zentzu horretan, LIIak Estatu kideei programa
operatiboak diseinatzeko behar duten malgutasuna ematen die, eta ekintza
integratuak ongi abiarazteko erraztasunak ematen dizkie gainera, finantzaketa
sinplifikatua eskaintzen duen neurrian.
EGEFaren, EGIFaren edo KFaren inbertsioak ekarri behar ditu berekin, programa
operatibo baten edo batzuen helburu tematiko bati baino gehiagori jarraiki,
LGENFaren edo IAEFaren finantza-laguntzarekin osatzeko aukera izanik.
LIIa kokatua dagoen programaren edo programen kudeaketa-agintaritzei dagokie
LIIen zaintza. Programa operatiboaren kudeaketa-agintaritzak bere gain hartu
behar du LIIaren eragiketak kudeatzeko eta abiarazteko ardura, baita, hala
badagokio, kudeaketarako bitarteko erakundeak izendatzeko ardura ere.
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LII bakoitzaren jarraipen-txostenek eragiketa eta adierazleak identifikatu behar dituzte
helburu tematikoaren arabera. LIIak LII horretan parte hartzen duten programen
eta/edp funtsen kontrol- eta auditoria-baldintzak bete beharko ditu.
Azkenik, nabarmentzekoa da LIIak eraginpean hartutako eremu geografikoak
sektore arteko lurralde-estrategia integratu bat eduki behar duela estrategia hori
ongi aplikatu ahal izateko.
Europako Lurralde Lankidetzarako LIIak
LIIak tresna aproposak dira Europako Lurralde Lankidetzaren testuinguruan ekintzak
egiteko37, eta mugaz gaindiko testuinguru batean erabil daitezke eremu
geografiko horien hiri-garapenerako estrategia integratuak abiarazteko.
Aldez aurretik adierazi dugunez, programa operatiboaren kudeaketa-agintaritzak
bere gain hartu behar du LIIaren eragiketak kudeatzeko eta abiarazteko ardura,
baita, hala badagokio, kudeaketarako bitarteko erakundeak izendatzeko ardura
ere. Lurralde Lankidetza biltzen duten LIIetan, bitarteko erakundea LLET bat izan
daiteke.

LIIen funtsezko elementuak eta potentzialtasunak
Esparru Estrategiko Komunaren Funtsen Erregelamendu Orokorraren araudiaren
arabera
eta
Europako
Lurralde
Lankidetzaren
helburuari
dagokion
Erregelamenduaren arabera, LIIak abian jartzeko eta garatzeko funtsezko
elementuak honako hauek dira:




Jomugako lurraldea/eremu geografikoa eta lurralde-garapeneko
estrategia identifikatzeko premia;
LIIa aplikatzeko eremuan abiarazteko ekintzak identifikatzea;
LIIa kudeatzeko gobernantza-akordioak ezartzea

Hortaz, eta Batasunaren Egiturazko eta Inbertsioko Funtsen Erregelamendu orokorra
eta Europako Lurralde Lankidetzari dagokiona aintzat hartuta, LIIen alderdi eta
potentzialtasun nagusiak honako hauek dira:

1299/2013 Erregelamenduaren 11. artikulua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako
Lurralde Lankidetzaren helburuari eman beharreko laguntzari buruzkoa.

37
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LIIen ALDERDI ETA POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
1.

Hiri- eta lurralde-garapeneko estrategia integralak egikaritzeko tresna,
funtsak metatzeko eta ekintzak metatzeko aukera ematen duena.

2.

Lurralde-eskala eta –helburu desberdinetara egokitzen da (mugaz gaindiko
edo nazioz gaindiko lankidetza-programak, mugaz gaindiko konurbazioak,
metropolialdeak, auzoak, ezaugarri geografiko desberdinak dauzkaten
eremuak).

3.

LIIari dagokion programaren edo programen kudeaketa-agintaritzei
dagokie LIIaren zaintza. Nolanahi ere, kudeaketa bitarteko erakundeen
esku utz daiteke, LLETen esku, besteak beste.

4.8.2. Baterako Ekintza Planak (BEP)
Baterako Ekintza Plana38 eragiketa integratu mota berria da, emaitzetan
oinarritutako ikuspegi baten bitartez egiten dena Estatu kideak eta Batzordeak
adostutako helburu espezifikoak lortzeko.
BEPen barruan hainbat proiektu sartzen dira, azpiegiturekin zerikusirik ez dutenak
(EGIFek eta EGEFek finantza ditzakete), eta izendatutako arduradunaren
erantzukizunpean egiten direnak, lehentasunezko ardatz batean edo batzuetan
helburu espezifikoak lortzeko. Hortaz, tresna aproposa izan daiteke funts desberdinak
hobeto integratzeko, helburu komun bat lortzeko bidean.
Estatu kideak eta/edo Kudeaketa Agintaritza arduradunak Baterako Ekintza Plana
proposa dezake programa operatiboekin batera. Honako hauei buruzko informazio
guztia eskaini behar du proposamen horrek:
-

Garatzeko premiei eta planaren helburuei buruzko azterketa (programa
operatiboarekin bat etorriz).
BEParen helburuen eta lortu beharreko helburu espezifiko eta jomugen arteko
harremana deskribatzen duen esparrua.
Jarraipen-adierazleak
Inplikatutako eremu geografikoa eta talde hartzaileak.
Egikaritzeko aldia
Printzipio horizontalen gaineko ondorioak
Garapen iraunkorraren gaineko ondorioei buruzko azterketa
Kostuei, ordainketei eta finantza-planari buruzko informazioa

Esparru Estrategiko Komunaren Funtsei dagozkien xedapen komunak ezartzen dituen 1303/2013
Erregelamendu Orokorraren 104. artikulua.

38
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Estatu kideak eta Batzordeak adostu behar dituzte BEP bakoitzaren produktuak eta
emaitzak, programa operatiboetako helburu espezifikoak lortzeko eta funtsen
laguntzaren oinarria osatzeko lagungarri izango direnak. Emaitzek BEParen
zuzeneko ondorioak aipatu beharko dituzte. BEParen finantza-kudeaketa, lortu nahi
diren helburu eta emaitzetan oinarritzen da soilik.
Zuzenbide publikoko edozein erakundek BEParen proposamena aurkez dezake,
baina Europako Batzordeak eta dagokion Estatu kideak proposamena onartzeko
akordioa lortu behar dute.
Estatu kideak edo Kudeaketa Agintaritzak Baterako Ekintza Planaren zuzendaritzabatzordea sortuko dute, programa operatiboen jarraipen Batzordeaz apartekoa.
BEP batentzako gutxieneko laguntza publikoa 10 milioi euro da, eta 2022ko
abenduaren 31ra arteko gastu hautagarriak onartuko dira.

Europako Lurralde Lankidetzarako BEPak
Lurralde Lankidetzarako Erregelamenduak aukera ematen du LLET bat39 BEP baten
onuradun izan dadin.
Hala, BEP bat egiten bada LLET onuradun baten erantzukizunpean, planari
dagokion lankidetza-programaren baterako idazkaritzako langileek eta LLET
onuradunaren batzarreko kideek BEParen zuzendaritza-batzordeko kideak izateko
aukera izango dute40.
Nolanahi ere, eta lurralde-lankidetzarako Erregelamenduari jarraiki, LLETaren
batzarreko kideak ezin izango dira gehiengoa izan BEParen batzordearen barruan.

BEPen funtsezko elementuak eta potentzialtasunak
Hortaz, eta Batasunaren Egiturazko eta Inbertsioko Funtsen Erregelamendu Orokorra
eta Europako Lurralde Lankidetzari dagokiona aintzat hartuta, BEPen alderdi eta
potentzialtasun nagusiak honako hauek dira:

1299/2013 Erregelamenduaren 9. artikulua, Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako
Lurralde Lankidetzaren helburuari eman beharreko laguntzari buruzkoa.

39

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako Lurralde Lankidetzaren helburuari eman
beharreko laguntzari buruzko 1299/2013 Erregelamenduaren 9. artikulua eta Esparru Estrategiko
Komunaren Funtsei dagozkien xedapen komunak ezartzen dituen 1303/2013 Erregelamendu
Orokorraren 104. artikulua.

40
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BEPen ALDERDI ETA POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
1.

Emaitzak lortzeko kudeaketa-tresna

2.. Programa operatibo bateko edo batzuetako proiektuak biltzen ditu
3.

Laguntza publikoak gutxienez 10 milioi euro izan behar du

4.

LLETak BEP baten onuradun izan daitezke (LLEaren 9. artikulua), eta haren
zuzendaritza-batzordean ordezkatuta egon daitezke.

4.8.3. Parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko estrategiak
Europako Batzordeak Estatu kideei proposatu die toki-komunitate eta –erakundeak
inplika ditzaten, eta, ildo horretan, haiek ere Europa 2020 Estrategiaren helburuak
bete ditzaten: hazkunde zentzuzkoa, iraunkorra eta integratzailea; gizarte-kohesioa
sustatzea; eta Europar Batasunaren Kohesio Politikaren helburu espezifikoak lortzea.
Helburu horrekin, eta programazioaldi berriari begira, Parte-hartzean oinarritutako
Toki Garapeneko Estrategien zeregina indartu nahi du Batzordeak41, Egiturazko eta
Inbertsioko Funts guztietara zabalduz.
Parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko estrategiak tresna espezifikoak dira,
eskualdearen azpiko mailan erabiltzekoak eta toki-garapenerako bestelako
laguntzen osagarriak. Estrategia horien helburua toki-komunitateak eta –
erakundeak mugiaraztea eta inplikatzea da, azken batean Europa 2020
Estrategiaren helburuak betetzeko: hazkunde zentzuzkoa, iraunkorra eta
integratzailea; lurralde-kohesioa sustatzea eta politikaren helburu espezifikoak
lortzea.
Helburu horiekin bat etorriz, Egiturazko Funtsen Erregelamendu Orokorrak42 partehartzean oinarritutako toki-garapenaren eta hura bultzatzeko estrategien
definizioa, helburua eta funtzionamendua arautzen ditu.
Zehazki, parte-hartzean oinarritutako toki-garapenak eskualdearen azpiko eremu
zehatzetan jarri behar du arreta, toki-interes sozioekonomiko publiko eta pribatuen
ordezkariez osatutako toki-ekintzako taldeen tutoretzapean, kontuan hartuta ez
agintaritza publikoak ez beste edozein interes-talde ezin direla boto-eskubideen
erdia baino gehiago izan erabakiak hartzean.

Parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko estrategiak LEADER ikuspegian oinarritzen dira, azken
20 urteetan toki-komunitateen konturako landa-eragileen toki-garapena ahalbidetu duena.
Europako Batzordeak egikaritze-metodo hori ere sustatu du, Batasunaren beste zenbait ekimenen
bitartez, URBAN eta EQUAL adibidez.

41

Esparru Estrategiko Komunaren Funtsei dagozkien xedapen komunak ezartzen dituen 1303/2013
Erregelamendu Orokorraren 32. artikulua.

42
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Parte-hartzean oinarritutako toki-garapena gauzatuko da sektore anitzeko tokigarapeneko estrategia espezifiko integratuen bitartez, eremu geografiko
zehaztetan oinarrituta, eta diseinatuko dira tokiko premiak eta ahalmena aintzat
hartuz eta toki-testuinguruan berritasunak txertatuz, baita sareak, –eta bidezko
bada, lankidetza– ezarriz.
2014-2020 programazioaldi berrian, parte-hartzean oinarritutako toki-garapenak
LGENFaren babesa jaso dezake, baina baita EGEF, EGIF edo IAEF funtsen babesa
ere. Eta garapena bultzatzeko, toki-garapeneko estrategiak onartu eta finantzatu
behar dira, estrategia horiek abian jartzeko ardura izango duten toki-ekintzako
taldeak zehaztearekin batera.
Gutxienez, parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko estrategiek honako
elementu hauek izango dituzte:
a) estrategiaren xedea den eremu
definizioa (10.000-150.000 biztanle);

geografikoaren

eta

biztanleriaren

b) xede-eremuaren premiei eta potentzialari buruzko azterketa;
c) estrategiaren eta haren helburuen deskribapena, produktibitatean eta
emaitzetan neurtzeko moduko helburuak barne. Estrategia bat etorriko da
inplikatutako Europako Egiturazko eta Inbertsioko Funts guztien
programekin;
d) komunitateak estrategiaren garapenean parte hartzeko prozesuaren
deskribapena;
e) helburuak ekintza bihurtzeko modua erakusteko ekintza-plana;
f) estrategiaren kudeaketa- eta jarraipen-xedapenen deskribapena;
g) estrategiarako finantza-plana, eta bereziki egiturazko funts bakoitzerako
aurreikusitako diru-kopurua.
Toki Ekintzako Taldeek, berriz, parte-hartzean oinarritutako
estrategia zehazten dute eta abian jartzen dute.

toki-garapeneko

Toki-interes sozioekonomiko publiko eta pribatuen ordezkariek osatu behar dituzte
talde horiek, hala nola enpresaburuek eta enpresaburu elkarteek, toki-agintariek,
auzo- edo landa-elkarteek, herritarrek, komunitatearen eta boluntariotzaren
erakundeek eta abar. Gizarte zibileko eta sektore pribatuko bazkideek gutxienez
erabakiak hartzeko ahalmenaren erdia eduki behar dute.
Estatu kide bakoitzak parte-hartzean oinarritutako estrategiak hautatzeko irizpideak
zehazteko ardura hartu behar du. Nolanahi ere, parte-hartzean oinarritutako tokigarapeneko estrategiak hautatzeko fasea bi urteren buruan amaituko da,

100

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

4.

EUROPAKO LURRALDE LANKIDETZAREN ESPARRU ESTRATEGIKO
ETA ARAU ESPARRUA

elkartzeko akordioa onartzen den egunaz geroztik zenbatzen hasita43. Partehartzean oinarritutako toki-harapeneko estrategia bat onartzeko erabakian,
dagokion funts bakoitzaren diru-kopuruak adieraziko dira.
Parte-hartzean oinarritutako toki-garapena Europako Lurralde Lankidetzan
Parte-hartzean oinarritutako toki-garapena mugaz gaindiko lankidetza-programen
esparruan gauza daiteke44, baina kasu horretan gutxienez bi herrialdetako
ordezkariek osatu behar dute toki-garapeneko taldea, horietatik gutxienez bat
Estatu kidea izanik.
Orobat, eta estrategia horien ikuspegia indartzeko helburuarekin, mugaldeko
eskualdeetan EGEFaren laguntza LGENFaren eta IAEFaren laguntzarekin koordinatu
behar da, Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeak (LLETak) ere aintzat hartuta,
baldin eta hala badagokio eta toki-garapena haien helburuetako bat baldin
bada.
Parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko estrategien funtsezko elementuak eta
potentzialtasunak
Ondorioz, eta Batasunaren Egiturazko eta Inbertsioko Funtsen Erregelamendu
Orokorra eta Europako Lurralde Lankidetzaren Erregelamendua aintzat hartuta,
Parte-hartzean oinarritutako Toki Garapeneko Estrategien potentzialtasun nagusiak
honako hauek dira:

PARTE-HARTZEAN OINARRITUTAKO TOKI GARAPENEKO ESTRATEGIEN ALDERDI
ETA POTENTZIALTASUN NAGUSIAK
1.

Sektore anitzeko toki-garapeneko estrategia integratuen bitartez gauzatzen
da.

2.

Eremu geografiko zehatza, eta xede biztanleria 10.000 biztanletik 150.000
biztanlera bitartekoa.

3.

Toki-komunitateek (toki-ekintzako taldeak) gobernatuak. Interes-taldeek eta
agintaritza publikoek gehienez boto-eskubideen % 49 edukiko dute.

4.

Ikuspegi aproposa hiri-, landa- eta arrantza-eremuen artean loturak sortzeko.

5.

Komunitateak estrategiaren garapenean parte hartzeko prozesua

6.

LLETen parte-hartzea aintzat har daiteke baldin eta, xede-eremuan
inplikatuta egonik, haien helburuetako bat toki-garapena bada.

Egun horretatik aurrera ere, Estatu kideek parte-hartzean oinarritutako toki-garapeneko beste
estrategia batzuk hautatzeko aukera badute, baina gehienez ere 2017ko abenduaren 31 baino
lehen.

43

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak Europako Lurralde Lankidetzaren helburuari eman
beharreko laguntzari buruzko 1299/2013 Erregelamenduaren 10. artikulua eta Esparru Estrategiko
Komunaren Funtsei dagozkien xedapen komunak ezartzen dituen 1303/2013 Erregelamendu
Orokorraren 104. artikulua.

44
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Kapitulu honen bitartez, Akitania-Euskadi Euroeskualdearen diagnostiko sintetikoa
osatzerakoan garrantzitsuenak diren faktore edo elementu positiboak (indarrak eta
aukerak) eta negatiboak (ahuleziak eta mehatxuak) identifikatu nahi izan ditugu,
barneko/kanpoko eta egungo/etorkizuneko ikuspegi bikoitzari jarraiki.
Diagnostiko hau egiteko, lehendik bazeuden gogoeta eta dokumentuak hartu
ditugu aintzat, baita proiektu honen harira egindako informazio espezifikoa eta
lurralde-lankidetzaren alorrean adituak diren eragileek elkarrizketa pertsonaletan
egindako ekarpenak ere. Eragile horiek askotariko sektoreetakoak dira, eremu
pribatukoak
zein
erakundeetakoak.
Hala,
unibertsitatearekin,
zentro
teknologikoekin, enpresarekin, kulturarekin, garraioarekin, turismoarekin eta beste
sektore batzuekin lotutako aktoreak izan ditugu gurekin.
Erabilitako informazioari dagokionez bereziki nabarmentzekoak dira EGABek eta
Akitaniako CESER erakundeak energia berriztagarriei eta garraioari buruz egin
dituzten ekarpenak, bi sektore horiek lankidetzarako eremu izan daitezkeen
neurrian.
Horrekin guztiarekin, AMIA azterketaren helburuak honako hauei eman die
lehentasuna:
•

Akitania-Euskadi Euroeskualdea garatzeko premia eta desadostasunak
zehatz-mehatz aztertzen laguntzea.

•

Euroeskualdea osatzen duten bi eskualdeen arteko harremanak eta
elkarren osagarritasunak identifikatzea.

•

Desberdintasun eta osagarritasun horietatik eratortzen diren premiak eta
garapen-potentzialtasunak identifikatzea.
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5.1. EUROESKUALDEAREN AHULEZIA ETA MEHATXUAK
Egindako azterketaren ondorio gisa, Akitania-Euskadi Euroeskualdean lankidetzari
loturik identifikatutako ahulezia eta mehatxu nagusiak aurkeztuko dizkizuegu
jarraian:

-

Oso muga nabaria

-

Komunikabide eskasak

-

Erakunde-sare korapilatsuak ez du batere laguntzen

-

Lankidetza- kulturarik eza

-

“Kontrako alderdiarenganako” joera”, garapenerako gune
naturala, ez da nahikoa

-

Akitania-Euskadi

funtsak

diruz

lagundutako

proiektuen

tipologia zehaztugabea da

-

Dinamika demografikoak presioa egiten du

-

Lankidetzarik ezaren aukera-kostu handiak
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Oso muga nabaria

-

Bi eskualdeek ez dute elkar ezagutzen (“jendeak muga geografikoen
berri ere ez du”, “errealitate urruna da”, “bi lurraldeak elkarri bizkarra
emanda bizi dira”, “lankidetza-proiektuak garatzen dituzten eragileek
ere ezer gutxi dakite kontrako alderdiaren eragileei buruz”).

-

Informazio-hutsuneak handiak dira (Euroeskualdean gaztelaniaz,
frantsesez eta euskaraz zenbatek dakiten, akitaniarrek Euskadin
zenbat ostatu-gau ematen dituzten eta alderantziz…), eta horregatik
ezinezkoa da sakonagoko diagnostikoa egitea.

-

Euroeskualde-sentimendurik ez; herritarrek ez dakite Eurohiria zer den,
eta beraz ez dute balioesten, ez dira jabetzen zertarako balio duen,
nahiz eta Euroeskualdea baino zerbait askoz ere “ezagunagoa” den.
Bertatik bertarako lankidetza heldu gabe dago oraindik, eta horrela
zaila da euroeskualdean aurrera ateratzea.

-

Kultura-arloko aldeak handiak dira: lan egiteko modu desberdinak,
bestelako joko-arauak eta abar.

-

Hizkuntza oztopo handia da, eta gainera ez dirudi etorkizunean
gauzak aldatuko direnik (“gazteen bigarren hizkuntza ingelesa da”).
Kontrako aldearen hizkuntzen jakintza urria.
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Komunikabide eskasak

-

Hurbiltasun

geografikoak

eta

erliebe

ez

oso

malkartsuak

komunikazioetarako mesedegarri beharko lukete, baina hala eta
guztiz ere harremanak eta trukeak urriak dira. Euskadiren eta
Akitaniaren

artean

ez

dago

garraio

publikoko

sare

egokirik,

konektibitatea denboran eta kostuan ziurtatuko lukeena, eta hori oso
oztopo handia da lankidetzarako.

-

Akitaniaren eta Euskadiren arteko mugikortasunak “aisiari” erantzuten
dio batik bat.

-

Gehiengo handi batek errepidera jotzen du salgaiak garraiatzeko,
mugikortasunaren, irisgarritasunaren eta ingurumenaren kaltetan.

-

Euroeskualdea ez da enplegu-arro egokia (administrazio-trabak,
enplegu-zerbitzuen arteko loturarik eza, gizarte-legeriari buruzko
informazio egokirik eza, eta abar).

-

Lurraldea

heterogeneoa

da

dentsitateei,

lurzoruaren

erabilerei,

sektore-espezializazioari eta enpresa-dentsitateari dagokienez, eta
horrek arazo espezifikoak dakartza berekin.

-

Bizitegi-dinamiken eta produkzio-jardueren arteko tentsioak. Lurraldegarapena

orekatzeko

premia

(landakoa

“baztertua

geratzeko”

arriskua).
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Erakunde-sare korapilatsuak ez du batere laguntzen

-

Eskumenetan eta zerga-arloan asimetriak handiak dira, administraziokulturak eta funtzionamenduak desberdinak dira, eta Europako
zuzentarauak aplikatzeko moduan ere aldeak nabari dira.

-

Esku hartzen duten eragileen mapa konplexua da. Aktore ugarik
osatzen dute, eta haien eskumenak eta jardun-eremuak ez daude
beti behar bezala mugatuta (“nork egiten du zer?”). Lankidetzan
diharduten

eragileen

artean

(“mugaz

gaindiko

eta

lurraldeko

erakundeen anabasa”) harreman pertsonalak dira nagusi, baina ez
da inolako sistematikarik ezarri. Tresna gehiegi, eta koordinatu gabe
gainera.

-

Erakunde-aberastasunak badu alde txarrik; izan ere, krisi-garaian
eragile bakoitzak bere zokoa bilatu behar du, eta jendeak mehatxua
ikusi ohi du operadore berrietan, aukerak ikusi beharrean.

-

Ikuspegi politikoan epe laburrari ematen zaio lehentasuna, eta
lankidetzak, helduko bada, epe luzeagoak behar ditu.

-

Lankidetza-foroetan esku hartzen duten eragileek ez dute beti
erabakitzeko ahalmenik izaten. Ideiak eta proiektuak ez dira behar
bezala “helarazten”.

-

Lankidetzan jardun behar duten eragileen lehentasun eta agendetan
desorekak

ageri

dira,

eta

horrek

nabarmen

oztopatzen

du

proiektuetan aurrera egiteko aukera.

-

Mugaz gaindiko ekimenen ugaritasuna eta LLETen aniztasuna oztopo
izan litezke lankidetzen hautagarritasuna eta koherentzia bermatzeko.
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Lankidetza-kulturarik eza

-

Diharduten

eragileek

ez

dute

lankidetzaren

“txipa”

gogoan

(“lankidetzaz asko hitz egiten da baina ezer gutxi egiten da”).

-

Lankidetzarekiko

mesfidantza

merkatu-kuota

galtzeko

beldurrez

(“Sektore jakin batzuetan errezeloak eta susmo txarrak sortzen dira
lankidetzan jarduterakoan, lankidetzarako borondate argirik gabe”;
“hortaz, lurraldeko partner izan daitezkeen horiek mehatxu baten
antzera ikusten dituzte hainbatek, eta krisiak joera hori areagotu egin
du gainera”).

-

Lankidetza-proiektuetan

sektore

pribatuko

partnerrak

aurkitzeko

zailtasunak.

-

Oraindik ere LLETa nahikoa ezezaguna da, baina zenbait eragilek
ezagutzen dute eta begi onez ikusten dute.

-

Jendeak ez du balio-kate sektorialetan ezar daitezkeen sinergien
berri.

-

Lankidetzan jarraitutasunik ez; lankidetza programa baten esparruan
egiten da, baina programa amaitzearekin batera amaitzen da.
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“Kontrako alderdiarenganako” joera,
garapenerako gune naturala, ez da nahikoa

-

Eskualde “auzokidearekiko” lankidetza ez da lehentasuna izan, ez
bataren

ez

bestearen

agendan.

Eragile

publikoek

ez

dute

Euroeskualdearen aldeko benetako apustua egin. Konpromisoa behar
baino txikiagoa izan da. Harremanek ez dute arreta jarri mugaz
gaindiko lankidetzan.

-

Akitanian eta Euskadin eragina duten eta benetan estrategikoak diren
proiektu gutxi garatu dira Euroeskualdean. Proiektu txikiak dira nagusi,
eta ekimenak bata bestearen ondoan pilatzen dira normalean,
filosofiez, taldeez eta baliabideez benetan hornitutako proiektuak
osatu beharrean. Lankidetzaren praktika ez da nabaria ezta “lehiarik”
(ikasle-trukea) ez dagoenean ere. Jardunbide egokiei buruzko
esperientziak dira nagusi.

-

Euskadik Akitaniarekiko “mendetasun” handiagoa du alderantziz
baino,

Akitaniak

beste

eskualde

batzuekin

lankidetza-proiektu

gehiago dituelako Euskadi aintzat hartu gabe.

-

Alabaina, Euskadik Akitaniak baino garrantzi handiagoa du lurraldelankidetzarako proiektuen "buru" gisa.

-

Euroeskualdeak ez dauka markarik, eta horrek zailago egiten du
herritarrek Euroeskualdea identifikatu eta kokatzea, eta proiektuaz
“jabetzea”. Lehendik dauden markak ez dira baliagarri: “Côte
Basque”, “Basque Country”, “Sud-ouest” eta abar.
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Akitania-Euskadi funtsak diruz lagundutako proiektuen tipologia
zehaztugabea da

-

Akitania-Euskadi funts zaharrak inpaktu txikia du bi esparruen artean
lankidetzaren kultura sortzeko bidean. Hornidura ekonomikoa ez da
nahikoa asmo handiko proiektu estrategikoei heltzeko. Funts hori
osagarritzat jotzen da, berekin proiektu berririk ekarri ez duen neurrian
(“ongi dator, baina ez da funtsezkoa”).

-

Akitania-Euskadi Funtsaren deialdiak “saski-naskia” izan dira orain
arte, mota guztietako proiektuak biltzeko aproposak, proiektuen
inpaktua edo norainokoa edozein izanik ere.

-

LLETak baliabide mugatuak kudeatzen ditu, eta eragileak “ez daude
oso

motibatuta

Akitania-Euskadi

Euroeskualdean

proiektuak

sustatzeko”.

-

LLETaren giza baliabideak eta baliabide teknikoak mugatuak dira,
LLETaren sinesgarritasunaren kaltetan.

-

Goi-mailako

irakaskuntzaren,

ikerketaren

eta

berrikuntza

teknologikoaren esparruak diru-laguntzaren zati handiena bereganatu
du, baina ez dugu inpaktuaren eta emaitzen berri.
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Dinamika demografikoak presioa egiten du

-

Biztanleriaren hazkunde naturala oso txikia da (jaiotze-tasa nahikoa
txikia eta heriotza-tasa handia). Etorkizunean hazteko ahalmen txikia
eta etorkinak erakartzeko premia.

-

Gazte gutxiago eta heldu gehiago Europako batezbestekoan baino.
Zahartze demografikoa, mendetasunaren eta gizarte-premien tasa
handiagoa.

-

Biztanleria aktiboaren hazkunde-erritmo txikia (nolanahi ere, Euskadin
jarduera-tasa handiagoa da Europako batezbestekoa baino) eta
haren zahartzea bi eskualdeetan.

-

Lurralde-desberdintasuna handitzeko arriskua.
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Lankidetzarik ezaren aukera-kostu handiak

-

Europako hazkunde-ardatzetan kokatzea galduko da eta aukerakostua handia izango da, baldin eta datozen urteetan euroeskualdeko
lankidetzari bultzada sendoa ematen ez bazaio.

-

Abiadura handiko trenbide-konexioa atzeratzea oztopo handia da
Euroeskualdea bermatzeko bidean. Euskadin trena ez da behar
bezala bultzatzen salgaiak garraiatzeko.

-

Liderrak zapuztuta eta nekatuta sentitzeko arriskua, “erre egiten
direlako” lankidetza-ekimenek emaitza operatiborik ez dutela ematen
ikustean (“azterlanak egiten dira, baina hortik aurrera ezer ez”).
Praktikan,

lankidetza-akordioak

eta

hitzarmenak

hutsalak

dira,

edukirik gabeak.

-

Europako lurralde-lankidetzarako programetan Akitania eta Euskadi
bereizita daude, eta horrek mugatu egiten du Euroeskualdeko
proiektuen protagonismoa, eta, ondorioz, norainokoa.

-

Eraginkortasunik eza, zerbitzuen (portuak, aireportuak eta abar)
koordinaziorik eta integraziorik ezaren ondorioz.
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5.2. EUROESKUALDEAREN INDARRAK ETA AUKERAK
Egindako
azterketaren
ondorio
gisa,
Akitania-Euskadi
Euroeskualdean
identifikatutako indar eta aukera nagusiak aurkeztuko dizkizuegu jarraian:



Lurralde erakargarria da, gizarte-kapitalarengatik eta
ongizate-maila handiarengatik



Lurralde erakargarria bere natura-ondarearengatik



Ekosistemak lankidetzarako aukerak eskaintzen ditu



Tamaina garrantzitsua du etorkizuneko esparru
geoestrategikoan, lankidetzaren mesedetan



Bi errealitate osagarri elkarrengandik hurbil egoteari balioa
eman behar zaio



Lankidetzarako potentzialtasun argiak daude



LLETa lankidetza-tresna eraginkorra da
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Lurralde erakargarria da, gizarte-kapitalarengatik eta ongizatemaila handiarengatik


Euroeskualdean 5,4 milioi biztanle biltzen dira, eta horregatik esan
dezakegu

Euroeskualdea

beste

merkatu

batzuetan

lehiatzeko

moduko lurraldea dela, eta, aldi berean, helmuga erakargarria eta
esanguratsua beste operadore batzuentzat.


Biztanleko BPGa eta etxekoen unitate bakoitzeko errenta Europako
batezbestekoaren antzekoa eta pixka bat handiagoa. Pobreziaarriskua Europako batezbestekoa baino askoz txikiagoa da.



Azken hamarkadan Akitaniako biztanleria-hazkundea handiagoa izan
da Europako batezbestekoa baino



Bizi-itxaropena Europako batezbestekoaren gainetik.



Euskadin batez ere, lanaldi osoko enpleguaren proportzioa handiagoa
da

Europako

batezbestekoa

baino,

baina

lanaldi

partzialeko

enplegua goraka doa. Emakumeen enplegu-proportzioa handiagoa
da Europako batezbestekoa baino.


Euroeskualdeko langileek prestakuntza-maila handia dute: goimailako titulazioa dutenen proportzioa EBren batezbestekoaren
gainetik dago (% 31 eta % 27, hurrenez hurren). Eta hori funtsezkoa da
baldin eta jakintzaren gizarterantz aurrera egin nahi badugu,
berrikuntzaren eta balio erantsi handiko sektoreen aldeko apustua
eginez.
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Lurralde erakargarria bere natura-ondarearengatik


Natura-ondare

garrantzitsua,

ongi

kontserbatua

eta

babesteko

ohiturarekin (Akitania).


Itsasertza, hondartzak, naturguneak eta basoak erakargarri argiak
dira, eta lankidetza erakartzeko ahalmena ere izan dezakete.



Bi eskualdeetan turismo-sektorea hazten ari da.
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Ekosistemak lankidetzarako aukerak eskaintzen ditu


Lankidetza-sareak, -aktoreak eta -sustatzaileak daude. Harreman
estuak erakunde eta eragile publikoen artean. Ez gara hutsetik
abiatzen. Bidasoa-Txingudi Partzuergoaren esperientzia eta ibilbidea
elementu positiboak dira, eta Akitania-Euskadik Euroeskualdeak
aprobetxatu eta integratu behar ditu.



Enpresa-egitura askotarikoa da, eta enpresa enblematikoak eta
industria talde sendoak dauzkagu mugaren bi aldeetara.



Bi eskualdeetan unibertsitate-hornidura garrantzitsua da, eta
nazioarteko bikaintasuna duen campusa garatu dute gainera
(Euskampus, idEX).



Enpresa kluster garrantzitsuak bi eskualdeetan.



Enpresen I+G+B alorrari laguntzeko sistema garrantzitsua eta elkarri
lotutako azpiegiturak.



Muga-eremuaren, hau da, Eurohiriaren erreferentziazko bi poloak,
Baiona eta Donostia alegia, elkarrengandik gertu daude, elkarri
begira, eta indar horretatik abiatuta lankidetza eraiki behar da.
Eurohiria giltzarria da Europa eraikitzeko, eta Euroeskualdeak hartan
oinarritzeko aukera dauka.



Bi eskualdeak liderrak dira ongi bereizitako sektoreetan.



Enpresek gero eta kezka handiagoa dute herritarren premia zehatzei
erantzuteko.



LLETa sortu izana indar bat da berez, Euskadik eta Akitaniak lankidetza
bultzatzeko borondate argia dutela ematen duelako aditzera.
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Tamaina garrantzitsua du etorkizuneko esparru geoestrategikoan,
lankidetzaren mesedetan


Europa makroeskualdeen arabera egituratzen ari da, eta horrek
tamaina eskatzen du, jokoa emango duen kokatzea lortzeko.
Eskualdeak “Europako ligan” lehiatzeko eta efikazia bermatzeko
moduko dimentsioa eskaintzen du, elkarrekin sendoagoak izateko eta
nazioarteko

merkatuak

irekitzeko

helburuari

jarraiki.

Lurralde-

lankidetzaren dimentsioa aproposa da gaitasunak sortzeko eta masa
kritiko bat lortzeko. Horri esker, hainbat jarduera egiteko eta beste
lurralde

batzuekin

lehiatzeko

moduan

gaude,

I+Garen

edo

prestakuntza espezializatuaren alorrean adibidez.


EBko bi herrialdek osatzen dute Akitania-Euskadi Euroeskualdea, eta
oso

eskualde

interesgarria

da

lankidetzarako

nazioz

gaindiko

ekimenak abiarazteko eremu gisa.


RIS3 Espezializazio Adimentsuaren Estrategia lankidetzarako aukera
egokia izan daiteke.
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Bi errealitate osagarri elkarrengandik hurbil egoteari balioa eman
behar zaio


Osagarritasun-esparru zabalak daude Akitaniaren eta Euskadiren
profil desberdinen ondorioz. Euskadik industria-tradizio zabala dauka,
automobilgintzan,

siderometalurgian

eta

abar.

Akitanian

ere

industriagune garrantzitsuak daude kimikari, aeronautikari eta beste
sektore batzuei lotuak, eta bertako baso-sektorea oso garrantzitsua
da.


Itsasertza balio bat da, eta bi eskualdeak uztartzen ditu. AkitaniaEuskadi euroeskualdea Arku Atlantikoan dago, hau da, Europako
garapen-ardatz handienetako batean.



Eskualde bateko eta besteko hondartzak elkarren osagarri dira.



Problematika jakin batzuetarako komenigarria litzateke zerbitzuak
batera kudeatzea, ikerketa eta berrikuntza transferitzeak aukera
handiak eskaintzen dituelako
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Lankidetzarako potentzialtasun argiak daude


Gastronomiaren sektoreak (ardoa, gazta eta abar) nazioarteko ospea
dauka, eta kalitatezko nekazaritza-produktuen lankidetza sortu da
(merkaturatzea, kalitatezko labela eta abar).



Lankidetza energia berriztagarrien sektorean



Garraioaren mugaz gaindiko agintaritza. Transfermuga gomendioak
abiaraztea, eta salgaien trafikorako Garraioaren Agintaritza sortu
behar ote litzatekeen aztertzea.



Lankidetza

baliabide

naturalen

kudeaketan

(itsas

baliabideak,

arriskuak, alertak eta krisi-kudeaketa, ikerketa eta abar).


Ekintza espezifikoak sektore ekonomikoetan (merkataritza, turismoa
eta abar).



Lankidetza lanbide-heziketako praktiketan.



Lehendik dauden lankidetza-egiturak indartzea, Bihartean esaterako.



Ikasle unibertsitarioen eta profesionalen trukea sustatzea (Erasmus,
Leonardo

eta

abar),

praktika

profesionalak

enpresetan

euroeskualdeko eremuan.


Lankidetza enplegu-zerbitzu publikoen artean.



Kulturatik abiatuta nortasun komun bat sortzeko potentzialtasuna.



Hizkuntzen ikaskuntza sustatzea.
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LLETa lankidetza-tresna eraginkorra da


LLETa tresna ezin hobea da Akitaniaren eta Euskadiren arteko Lurralde
Lankidetza ezartzeko.



LLETa

Batasunaren

mailako

lankidetza-tresna

da,

eta

Europar

Batasunarentzat lehentasunezko aktorea da.


LLETak mugaz gaindiko arauzko esparrua bultzatzen du (Eskualdeen
Batzordea).



LLETak zeregin garrantzitsua bete dezake udalaz gaindiko estrategia
eta proiektuei heltzerakoan.



Egiturazko eta Inbertsioko Funtsen Erregelamenduak aukera ematen
die

LLETei

lurralde-lankidetzarako

programa

baten

kudeaketa-

agintaritza gisa jarduteko.


LLETak bitartekariak izan daitezke LIIak kudeatzeko lanetan.



LLETak ekintza-plan baten onuradun bakarrak izan daitezke.
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6.1. AKITANIA-EUSKADI 2011-2014
2001. urtean Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak Euroeskualdearen Behinbehineko Estrategia onartu zuen, eta estrategia horrek honako hiru lehentasun
hauek identifikatu zituen:
• 1. lehentasuna. Mugikortasun iraunkorreko eremua
• 2. lehentasuna. Hazkunde iraunkorra, zentzuzkoa eta inklusiboa
• 3. lehentasuna. Euroeskualdeko herritarrak
1. lehentasuna: Mugikortasun iraunkorreko eremua. Irisgarritasuna eta aldaketa
modala
Becker txostenaren arabera, kamioien zirkulazioa etengabe hazten ari da. 1990
urtean, 3.000 kamioik zeharkatzen zuten egunean Espainiako muga. Gaur egun,
ordea, 9.000 kamioik baino gehiagok. 2025erako aurreikusten da egunean 14.000
kamioik zeharkatuko dutela muga A63 errepidetik.
Aurreikuspenak ikusirik, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren ustez aldaketa
modala garatu beharko litzateke, berotegi-efektuko gasen emisioak murriztearekin
batera, Euroeskualdea irekia eta irisgarria izan dadin, Europako ekonomia- eta
gizarte-eremuan txertatuta.
Horregatik, Akitania-Euskadi Euroeskualdeak honako 3 obra hauen garapena
sustatu nahi du nagusiki:
• Abiadura handiko linea
• Euskal Eurohirirako garraioa○
• Trenbide-autobidea eta itsas garraioa

2. lehentasuna: Hazkunde iraunkor, zentzuzko eta inklusiboko estrategia hartzea
Hazkunde iraunkor, zentzuzko eta inklusiboko estrategia hartzeko Europako
Batzordearen 2020 Estrategiak ezarritako helburuei jarraiki, Akitania-Euskadi LLETak
honako ardatz hauei eman nahi die lehentasuna bere lana garatzean:
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Goi-mailako irakaskuntza eta ikerketa. Irakaskuntzaren eta ikerketaren
eremuetan lankidetza areagotzea, jakintzaren ekonomia garatzea. Ildo
horretan, honako ekintza hauek identifikatu ditugu:
○

Akitaniako, Euskadiko eta Nafarroako unibertsitateek garatutako
lanari jarraipena ematea (AEN sarea).

○

Mugikortasuna garatzea; ikertzaile eta ikasleen trukeak erraztea,
bultzatzea eta sustatzea.

○

Ikerketan lankidetza garatzea.

Teknologia- eta kultura-berrikuntza. Horrela, jarduera- eta teknologia-eremu
berrietan ekonomiaren dibertsifikazioa behar bezala bultzatuko da, garatzeko
ahalmena handia izanik. Ildo horretan, honako ekintza hauek identifikatu
ditugu:
○

Ikerketa.-zentroak eta teknologia-zentroak elkarrengana hurbiltzea.

○

Klusterrak eta lehiakortasun-poloak sarean jartzea.

○

Klusterrak industria garatzeko estrategiaren erdigunean jartzea.

○

Nazioz gaindiko lankidetza eta "world-class klusterrak" sustatzea.

○

Europa 2020 estrategia erreproduzitzea, tresna horiek Batasunaren
berrikuntza-politika berriaren erdigunean jartzen dituen neurrian.

Lankidetza estrategikoa. Funtsezko sektoreetan trukeak eta lankidetzak
bultzatzea, honako hauetan, hain zuzen:
○

Dronen sistema.

○

Mahastia eta ardoa.

○

Osasuna eta bizitzaren zientzia.

○

Mekanika, metalurgia,
teknologiak eta abar.

aeronautika,

irristaketa-kirolei

lotutako

Trantsizio ekologikoa eta klima-aldaketara egokitzea. Ildo horretan, honako
ekintza hauek identifikatu ditugu:
○

2020. urterako, energia berriztagarrien eta energia-neurritasunaren
aldeko eskualde arteko plana egitea.

○

Eraikuntza iraunkorra eta energia-eraginkortasuna garatzea.

○

Europako finantzaketa berriak mobilizatzea (Elena, Energia
Eraginkortasunaren Europako Funtsa, Espon eta abar), energiamendetasuna
murrizteari,
eraikinen
energia-eraginkortasunari
hobetzeari, zurezko eraikuntzari, energia positiboko eraikinei buruzko
programak bultzatzeko eta abar.
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○







Euroeskualdeko Klima Aldaketari buruzko Gobernu arteko Talde bat
ezartzeko aukera azter daiteke.

Basoak. Basoak eraginkortasunez kudeatzeko. Ildo horretan, honako interesekintza hauek identifikatu ditugu:
○

Bordeleko INRA zentroaren eta NEIKER Erakundearen arteko sinergiak
bultzatzea.

○

Landatutako Basoaren Europar Institutuaren tutoretzapean ezarritako
lankidetzak indartzea.

○

Energia berriztagarrien, eraikuntza iraunkorraren eta bioproduktuen
garapena bultzatzen duen "Regions of Knowledge-FORest" (ROK-FOR)
europar proiektuan parte hartzea.

○

Basoko atsegintasunak sustatzea.

Nekazaritza. Ingurumen-kalitate handiko nekazaritza baten eta kalitateko
elikadura baten alde. Honako interes-ekintza hauek identifikatu ditugu:
○

Biopolitikak eta ingurumen-ziurtagiria garatzea.

○

Mugaz gaindiko jatorriko kalitate-zeinuak ezartzea, esnetarako ardien
sektorea koordinatu eta kudeatzea eta abere-sektoreetan osasunarriskuen aurka borrokatzea.

○

Biodibertsitatea sustatzea eta bertako arrazak kontserbatzea.

○

Lankidetzazko berrikuntza-proiektuak bultzatzea.

○

Elikadura-osasuna eta prebentziozko nutrizioa sustatzea.

○

Enpresen eta laborategien arteko lankidetza garatzea.

Turismoa. Turismo iraunkorra garatzeko eta ingurumena eta
kontserbatzeko; honako interes-eremu hauek identifikatu ditugu:
○

Kirol-portuak

○

Barneko bideak eta itsasertzeko bidea

○

Ondarea

○

Enoturismoa

○

Txirrindulari-ibilbidea

○

Kostaldearen arriskuak

itsasertza
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3. lehentasuna: Euroeskualdeko herritarrak. Euroeskualde-nortasuna indartzea
Akitania-Euskadi Euroeskualdea sortzeak baliagarri izan behar du eremu komun
bateko kide izatearen sentimendu hori sendotzeko.
Hala, Akitania-Euskadi LLETak honako eginkizun hauek izango ditu:



Jardun-esparru bat finkatzea, herritarrek eta gizarte- eta ekonomia-eragileek
laguntzeko aukera izan dezaten



Lotura gisa jardutea, espezialistak, talentuak eta maisuak sarean jartzeko
bitartekoak jarriz, osagarritasunean, elkartasunean eta errendimenduan
oinarritutako ikuspegi bati jarraiki.



Elkarrekin jarduteko bitartekoak eskaintzea, proiektu-lehiaketak sustatuz,
ekintzak egiteko laguntza emanez eta Europako finantzaketa-iturrietara eta
erabaki-zentroetara hurbilduz.



Lankidetza-ekintzak areagotzea,
ezarritako ekintzetan oinarrituta

Akitania-Euskadi

funtsaren

esparruan

Horretarako, Akitania-Euskadi Euroeskualdeak honako jardun hauek planteatzen
ditu, besteak beste:



Euroeskualdearen barruan herritarren arteko trukeak bultzatzea: institutuko
ikasleak, ikastunak, unibertsitarioak, bekadunak, irakasleak, prestatzaileak,
eskualdeko eragileak eta abar.



Kontsul-ordezkarien eta ekonomia- eta gizarte-arduradunen arteko trukeak
garatzea eta abar.



Kultura-mugikortasuna eta arte-trukeak bultzatzea, ekonomia sortzailearen
esparruan laguntzeko ikuspegiak irekitzea eta abar.



Euroeskualdeko 3 lan-hizkuntzen (espainiera — euskara – frantsesa) ikaskuntza
garatzea, bi eskualdeetan hizkuntza-trukeak eta praktika profesionalak abian
jarriz. Okzitanieraren erabilera eta transmisioa bultzatzea.
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6.2. AKITANIA-EUSKADI 2014-2020
6.2.1. Euroeskualdearen diagnostikotik proiektu estrategikora
Euroeskualdearen diagnostiko eta oinarri-dokumentu honen helburua gogoeta,
eztabaida eta plangintza estrategikoa egitea da, Akitania-Euskadi Euroeskualdeak
2014-2020 aldiari begira dauzkan lehentasunen inguruan.
Gogoeta horren emaitza dokumentu estrategiko batean jasoko dira, eta
dokumentu horretan zehaztuko da, halaber, Akitania-Euskadi Eskualdearen
Lurraldea Garatzeko Estrategia.
Zentzu horretan, 2014-2020 aldirako Akitania-Euskadi Proiektu Estrategikoa sortzeak
aukera emango du:


Akitania-Euskadi Euroeskualdea garatzeko lehentasunak identifikatzeko,



Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa lurralde lankidetzarako politikaren
aktore eta bultzatzaile gisa kokatzeko,



Akitania-Euskadi Euroeskualdean lankidetzan diharduten aktoreen eskura
“erreferentziazko dokumentu” baliagarri bat jartzeko;



Akitania-Euskadi Euroeskualdean lankidetza-estrategia zehazteko;



Eta Akitania-Euskadi LLETaren politikak planifikatu eta lehenesteko.

6.2.2. 2014-2020 aldirako Akitania-Euskadi
Estrategiaren helburu nagusiak

Lurraldea

Garatzeko

2014-2020 aldirako Akitania-Euskadi Lurraldea Garatzeko Estrategia zehazterakoan,
honako alderdi hauek hartuko dira aintzat:


Akitania-Euskadi Euroeskualdearen lehentasunak identifikatzeko eta betetzeko
estrategia izango da
Orientazio estrategikoak zehazterakoan, Euroeskualdeak oro har aurre egin
beharreko erronkei heltzeko premiak hartuko dira kontuan.
Programa operatiboei buruzko proposamenak egiten diharduten erakundeei
aurkeztu behar dizkiegu orientazio horiek, baita erakunde sozioekonomiko
nagusiei eta euroeskualdeko lankidetzarekin zerikusia duten erakundeei ere,
haiei buruzko iritzia eman dezaten.
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Europako arauzko esparruan
estrategia izango da

ezarritako

baldintzekin

bat

egingo

duen

LLETaren dokumentu estrategikoak, bi eskualde eratzaileak garatzeaz gain,
Europa Batasunaren helburu estrategikoak betetzen lagundu behar du,
Batasunaren erregelamenduetan ezarritako eta Esparru Estrategiko Komunean
garatutako lehentasunezko eremuen hautaketa justifikatuz, eta Batzordeak
euroeskualdean inplikatutako Estatu kideekin adostutako akordioak kontuan
hartuz.
Matrizearen azterketatik abiatuta, euroeskualdearentzat ezarritako orientazio
estrategikoak alderatu egingo dira LLETak bere gain har ditzakeen eskuhartzeko lehentasunekin eta helburu tematikoekin.


LLETa lurralde-lankidetzarako politikaren aktore eta bultzatzaile gisa kokatzea
ahalbidetuko duen estrategia izango da.
Akitania-Euskadi LLETak jarduteko aukera izan dezake, bai Batzordeak batera
finantzatutako lurralde-lankidetzarako programa edo proiektuak aplikatzeko,
bereziki egiturazko funtsen kontura, bai lurralde-lankidetzarako ekintzak aurrera
eramateko Estatu kideen edo haien eskualde- eta toki-agintaritzen ekimenari
soilik jarraiki, Batasunaren finantzaketarekin edo gabe.
Zentzu horretan, 2014-2020 aldirako Dokumentu Estrategikoak Akitania-Euskadi
LLETari aukera emango dio lurralde-lankidetzarako politikaren aktore eta
bultzatzaile gisa kokatzeko.



LLETaren politikak planifikatuko eta lehenetsiko dituen estrategia izango da
Dokumentu estrategikoak Akitania-Euskadi LLETaren lehentasunezko ardatzak
identifikatuko ditu, programazioaldi berriaren arabera, eta gainera ardatz
bakoitzaren justifikazioa bilduko du, baita ardatz bakoitzak euroeskualdeko
lurraldea garatzeko ikuspegi integratuari egiten dion ekarpena ere.
Dokumentu estrategikoa erreferentzia baliagarria izango da lurraldelankidetzan diharduten aktore pribatu eta publiko guztientzat, baina LLETari ere
lagun diezaioke politikak planifikatzeko eta lehenesteko zereginean.
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6.2.3. Akitania-Euskadi
prozesua

Lurraldea Garatzeko Estrategia zehazteko

Akitania-Euskadi Lurraldea Garatzeko Estrategiak lehentasunez ezartzeko eremuak
ezarri behar ditu, datozen urteetan Euroeskualdearen eta LLETaren jarduna
gidatuko dutenak.
Egindako AMIA azterketatik ondorioztatu dira lehentasunez esku hartzeko arloak.
Azterketa horren aukera eman digu, batetik, Euroeskualdearen ahulezia nagusiak
edo heldu gabeko eremuak zein diren egiaztatzeko, eta, bestetik, etorkizuneko
estrategiak garatzeko potentzialtasun nagusiak zein diren zehazteko.
Hortaz, Akitania-Euskadi lurralde-lankidetza estrategia desberdinak erabil ditzake
hainbat helburu lortzeko, esate baterako dimentsioa eta masa kritikoa irabazteko,
merkatu berrietan sartzeko, osagarritasunak aprobetxatzeko, produktu eta
prozesuen balio-kateetan mailak integratzeko, jakintza partekatzeko, nortasuna
sortu edo sendotzeko eta abar.
Estrategiak formulatzerakoan kontuan hartu beharreko aurretiazko baldintza edo
premisetako batzuk aipatuko ditugu jarraian:


Lankidetzak zerbait ekarri behar die alderdiei (“win-win” estrategia).
“Lankidetzan aritzea ez da nahikoa, lankidetzari edukia eman behar zaio”.



Maila guztietan konfiantza sortzen ahalegindu behar dugu.



Eragile publikoek proiektu estrategikoan sinistu behar dute, haren alde egin
behar dute.



Errealitateari, benetako arazo eta premiei erantzun behar zaie, artifizio
handiko erantzunak saihestuz.



Euroeskualdearen eremuan esku hartzen duten eragileak eta eskumen-arlo
desberdinak ikusirik, maila anitzeko gobernantza aplikatu behar da,
subsidiariotasun-printzipioari jarraiki.



Gobernantza funtsezko arlo bat da, eta hartan ahalegindu beharrean gaude
legitimitatea, onespena eta sinesgarritasuna irabazteko, eta, horrela,
lankidetza-proiektuen arrakasta ziurtatzeko.

Horretarako, eta onartutako metodologiari jarraiki, estrategiak eztabaida-talde
(focus group, ingelesez) espezifikoen baitan landuko dira, honako ardatz tematiko
hauen inguruan eratuta:
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Garraioa eta Mugikortasuna.



Ikerketa, Enpresa Lankidetza eta Berrikuntza



Lankidetzaren gobernantza. Akitania-Euskadi LLETaren zeregina



Turismoa eta energia: antolatutako gizarte zibilak bi gai horiek nola ikusten
dituen



Euroeskualde-nortasuna: kultura, hizkuntza eta gazte-mugikortasuna



Lurraldea eta ingurune naturala: basoak, itsasertza, nekazaritza eta abar.

Talde horiek antolatzeaz gain, bi saio monografiko egitea proposatzen dugu:


Lankidetzarako lurralde-konferentzia. Akitania-Euskadi Euroeskualdearen
eremuan lurralde-lankidetzan inplikatutako administrazio publikoaren maila
guztiek parte hartuko dute saio horretan. Helburua: Akitania-Euskadi
Euroeskualdearen
lurralde-lankidetzaren
gobernantza
partekatzea,
etorkizunean jarduteko estrategiei buruzko zirriborro baten inguruan dauden
sentsibilitate eta iritzi politiko desberdinak bilduz.



Unibertsitateak eta mugaz gaindiko lankidetza. Unibertsitate- eta ikerketaarloan lan-mugarri zehatzak planteatzeko aukera emango du saio horrek,
arlo horretan Akitania-Euskadi lankidetza-esparrua ongi finkatua dagoela
aprobetxatuz.
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6.3. 2014-2020
ALDIRAKO
AKITANIA-EUSKADI
PLAN
ESTRATEGIKOAREN
ORIENTAZIO
ETA
ARDATZEN
AURRETIAZKO DEFINIZIOA


Planaren Helburu Orokorra
Akitania-Euskadi Euroeskualdea mugaz gaindiko lankidetzarako eremu gisa
eratzea. Bertako HERRITARRAK konektatuta eta elkarri lotuta egongo dira, eta
ENPRESAK, berriz, lehiakorrak izango dira, elkarlanean jardungo dute, baterako
ekimenak garatuko dituzte, eta, lankidetzan, merkatua berrietan sartuko dira,
LURRALDE iraunkor, erakargarri eta Europako garapen-ardatzetan ongi
kokatutako batean, non aktoreek eta azpiegiturek osatutako sare bat
hedatuko den, haren KAPITAL SOZIALAREN mesedetan. Eta hori guztia,
LANKIDETZAREN GOBERNANTZA baten bitartez, lankidetzaren aktoreek beren
jardun-mailetan bultzatutako PROIEKTU ZEHATZAK dinamizatzeko eta
sustatzeko helburuarekin.



2014-20 aldirako Akitania-Euskadi lankidetzaren ardatz estrategiko handiak
Zehaztutako helburu orokorrarekin bat etorriz, Plana honako ardatz estrategiko
hauen arabera egituratu da:
1. EUROESKUALDE NORTASUNA ETA HERRITARRAK: konektatutako eta
elkarri lotutako herritarrak, nortasun bat partekatzen dutenak
Eremu publikotik bultzatutako ekimen orok herritarrak eduki behar
ditu jomugan, ezinbestean. Azken batean, Plana zentzuzkoa izango
da baldin eta Euroeskualdean bizi diren herritarren ongizate-mailak
hobetzen baditu. Aldi berean, herritarrek lankidetza-prozesuaren
protagonista eta eragile izan behar dute. Horretarako, Planak
estrategia bat bultzatu beharko du elkarren berri ez izate hori eta
mugak mendeetan zehar sortutako hesi kulturalak eta mota
guztietakoak gainditzeko, pertsonen mugaz gaindiko mugikortasuna
erraztuz horretarako, eta hizkuntzen sustapena sustatuz komunikazioa
errazteko. Gainera, elementu kultural komunak sustatu eta garatu
beharko ditu estrategia horrek, euroeskualde-kontzientzia partekatu
bat bultzatuz.
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2. JARDUERA EKONOMIKOA, ENPRESAK ETA BERRIKUNTZA: enpresa
lehiakorrak, elkarlanean jarduten dutenak, eta, lankidetzan, merkatu
berrietan sartzen direnak
Jarduera ekonomikoa eta enpresak funtsezkoak dira, gizarte
modernoen bizitzari eusteko eta herritarren ongizatea bermatzeko.
Euroeskualdearen eremuan, eta mugaren eraginez, enpresak elkarri
bizkar emanda bizi izan dira, elkar ezagutu gabe eta mugaz
bestaldean lankidetzarako aukerarik, bezerorik edo hornitzailerik ote
zegoen jakin gabe. Zentzu horretan, Plan Estrategikoak bi
komunitateetako enpresen arteko komunikazioa eta elkar ezagutzea
hobetzeko bitartekoak jarri behar ditu, eta sinergiak bultzatu batera
jarduteko, ekimen berriak garatzeko eta merkatu berrietan sartzeko
aukera izan dezaten. Zehazki, enpresen arteko elkar ezagutzerako
eta lankidetzarako tresna eta foroak sustatu beharko ditu
estrategiak, baita I+G arloko aktore eta bideratzaileen arteko
lankidetza, teknologia- eta enpresa-berrikuntza, prestakuntza eta
enplegua sustatu ere. Funtsezko sektore jakin batzuetan sinergien
ahalmena handiagoa da, eta sektore horiek identifikatzea eta
ahaleginak haietan kontzentratzea lagungarri izango da helburu
horiek lortzeko.
3. LURRALDEA ETA IRAUNKORTASUNA: lurralde partekatua, babestua,
iraunkorra eta erakargarria
Azken batean lurraldea da giza jarduera guztiei eusteko oinarria, eta
argi dago Euroeskualdeak lankidetzan jardun behar duela lurraldea
babesteko eta iraunkortasun-irizpideei jarraiki aprobetxatzeko.
Lehenik eta behin, garatu beharreko estrategiak euroeskualdea
Europako garapen-ardatzetan kokatu behar du, garraio-azpiegitura
egokien bitartez. Bestetik, energia berriztagarriak bultzatzea eta
eremu horretan lankidetza-ekimenak abian jartzea ere funtsezkoak
izan daitezke, eta garatzeko ahalmen handia dute gainera.
Funtsezkoak dira, halaber, ingurumen-gaiei arreta eskaintzea eta
arlo horretan laguntzea, eremu naturalaren babesa abiapuntutzat
hartuta, eta kontuan hartuta bi komunitateek itsasertz zabala
partekatzen dutela, arazo komun asko dauzkatela eta batak
bestearen esperientziatik eta jardunbideetatik asko ikas dezaketela.
Azkenik, turismo-alorreko lankidetzak lurralde komunari balioa
ematen eta erakargarritasuna handitzen lagundu behar du, betiere
ingurumen-kalitate handiko parametroei jarraiki.
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4. GOBERNANTZA: Maila anitzeko lankidetzaren gobernantza, proiektu
zehatzak jomugan
Euroeskualdeko lankidetzan gobernantza egokia funtsezkoa da
prozesuaren arrakasta ahalbidetzeko. Zentzu horretan, Planak maila
anitzeko lankidetza sustatu behar du proiektu zehatzetan oinarrituta,
eta, estrategia horren arabera, euroeskualdean ardatz estrategiko
handiak ezarri behar dira, mugaz gaindiko eremuko maila
txikiagoetan garatu beharreko ekimenetarako gidari eta
erreferentzia izan behar dutenak, "geometria aldakorreko" eskema
bati jarraiki, hau da, aktore guztien autonomia eta eskumenak
errespetatuz, ekintzak logika komun bati jarraiki koordinatzeko
aukera emango duena. Ikuspegi horren arabera, Euroeskualdeko
LLETak askotariko eginkizunak beteko lituzke, esaterako, proiektu
estrategiko espezifiko jakin batzuk bultzatu edo sustatuko lituzke
edota beste aktore batzuek garatutako proiektuak babestuko
lituzke, aktore horien zeregina bideratzeko eta haien elkar ezagutzea
eta elkarren arteko harremanak sustatzeko oinarrizko eginkizuna
betez.
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6.1koadroa

Orientazio estrategikoei buruzko proposamena (i)
AMIA analisia

Esku hartzeko
arloak

Palankak

Truke urriak; garraio publikoko sare
egokirik eza; aukera-kostu handiak
abiadura
handiko
trenbidekonexioaren
atzerapenaren
ondorioz; hizkuntza benetako hesia
da; eta abar.

HERRITARRAK

Konektatutako
pertsonak

Sinergien
berri
ez
izatea;
prestakuntza-maila handia; lidertzan
kokatzeko aukera; I+G+B arloari,
klusterrei
eta
unibertsitateei
laguntzeko sistema garrantzitsua;
kalitatezko
nekazaritza-produktuen
sektorea;
nazioarteko
onespena
gastronomian;
turismo-ahalmena;
baso-sektorea oso esanguratsua; ez
dihardu enplegu-arro baten antzera
eta abar.

Eraginkortasunik eza, azpiegituren
(portuak, aireportuak eta abar)
koordinaziorik ezaren eta ingurumenkostu handien ondorioz; itsasertza,
hondartzak, ingurune naturala eta
basoak
lankidetza
bultzatzeko
elementu indartsuak dira; ondare
naturala ongi babestua; turismosektorea goraka bi eskualdeetan; eta
abar.

Euroeskualde-sentimendurik
ez;
markarik ez izateak identifikazioa eta
kokatzea galarazten du; eragile
publikoek
ez
dute
benetan
Euroeskualdearen alde egin; LLETa
ezezaguna da oraindik ere; proiektu
partekatuak urriak dira; eskumen- eta
zerga-asimetriak eta administraziokultura desberdinak; esku hartzen
duten eragileen mapa korapilatsua;
LLETak giza baliabide eta baliabide
finantzario eta tekniko gutxi ditu; eta
abar.

Lehiakortasuna eta
berrikuntza
JARDUERA
EKONOMIKOA
ETA ENPRESA

Enplegua

Merkatu berrietan
sartzea

Jarduteko
estrategiak.

-

Mugikortasuna
Kapital soziala

- Kultura

- Ikerketaren eta
enpresaren arteko
lotura

- Eskualdeko enpleguarroa
-

Produktuen eskaintza
integratua

- Lidertza zenbait
sektoretan

Iraunkorra

LURRALDEA

Babestua

Erakargarria

GOBERNANTZA

Eraginkorra eta
helburuei begira

-

Azpiegitura

- Baliabideak
- Ingurune naturala

- Turismoa

-

Kokatzea
Adostasuna
Kudeaketa

- Komunikazioa +
hedapena
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6.2 koadroa

Orientazio estrategikoei buruzko proposamena (ii)

Esku-hartze arloak

HERRITARTASUNA

Jarduteko estrategiak.

- Mugikortasuna

-

- Kapital soziala

- ELEBITASUNA-HIRUELETASUNA

- Kultura

-

DONOSTIA 2016

- Ikerketaren eta

-

KLUSTERREN ARTEKOA
EUROESKUALDEKO CAMPUSA

enpresaren arteko
lotura

JARDUERA
EKONOMIKOA ETA
ENPRESA

Proiektuak

- Eskualdeko
enplegu-arroa

- Produktuen
eskaintza integratua

- Lidertza zenbait
sektoretan

TRANSFERMUGA 2

- UNIBERTSITATEA & LH MUGIKORTASUNA
-

MUGAZ GAINDIKO HAZTEGIA
LANBIDE + POLE D’EMPLOI + CONSEIL
RÉGIONAL

-

TURISMO SEKTOREA

- ZURAREN SEKTOREA
-

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIAK

- IKTBen SEKTOREAK, AEROESPAZIALA
ETA AUTOMOBILGINTZA

- Azpiegitura

- GARRAIOA

- Baliabideak

- ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

- Ingurune naturala

- ITSASERTZ BABESTUA

- Turismoa

-

- Kokatzea

- EUROESKUALDEAREN MARKA

- Adostasuna

- LLETa, ADOSTASUNERAKO TRESNA

- Kudeaketa

- LLETa ETA PROIEKTUEN KUDEAKETA

LURRALDEA

VISIT&ENJOY AQUITAINE-EUSKADI

GOBERNANTZA

- Komunikazioa +
hedapena

- LLETaren PRESENTZIA EREDUA

* Bereziki kontuan hartuko dira EGABek eta Akitaniako CESER erakundeak energia
berriztagarriei eta garraioari dagokienez egindako ekarpenak.
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AKITANIA-EUSKADI FUNTS KOMUNAK BABESTUTAKO AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZA
PROIEKTUEN ZERRENDA

Urtea

Proiektu-kopurua

GUZTIZKO ZENBATEKOA

2007

52

1.159.792

2008

49

1.324.432

2009

51

1.252.936

2010

46

1.147.734

2011

51

1.053.053

2012

56

900.000

2013

42

886.926

347

7.724.873

2007-2013 guztira

Proiektuaren izena

Urtea

 1er Seminario ovino de razas Latxa y Manex

2007

 35. Udako Ikastaroak

2007

 Acción de promoción de la Bahía de Bidasoa-Txingudi

2007

 Amonaren memoria - Abuela olvido

2007

 Ampliando horizontes en la epigrafía latina regional: dioses y sociedades en el espacio vascoaquitano

2007

 Aplicación de la innovación en las organizaciones: aprendizaje y transferencia de competencias

2007

 Aproximación trans-fronteriza de los factores de emergencia y difusión de nuevas enfermedades
de los pinos. Aplicación Fusarium Circinatum y Sphaeropsis Sapinea

2007

 Baidon II

2007

 Congreso Internacional TransAL 2008 - El aluminio y el desarrollo sostenible

2007

 Constitución de una «Interfaz» en el Instituto de Maquina de Herramienta de Elgoibar entre los
centros de formación profesional de Aquitania y las empresas vascas

2007

 Cooperación Gauargi - Festival del Bidasoa

2007

 De la herrería a la máquina herramienta – Le coupeau et l’outil

2007

 Desarrollo de competencias específicas del profesorado y personal de apoyo para lograr la
integración del alumnado inmigrante

2007

 Desarrollo de intercambios comerciales y técnicos entre ganaderos de las razas bovinas de Blonde
d’Aquitania y Limusine situados en Aquitania y el País Vasco y razas ovinas lecheras locales (Latxa,
Manech, Basco Bearnesa y Carranzana)

2007

 Determinismo molecular de la composición de la cutícula del Pino Radiata (Pinus Radiata d. don)
y del Pino Marítimo (Pinus Pinaster ait.) en condiciones de estrés hídrico

2007

 Dinámica de las poblaciones de la almeja en la Bahía de Arcachon (Aquitania) y en el Estuario
de Mundaka (Euskadi). Consecuencias para la gestión de las poblaciones sujetas a explotación

2007

 Dinámica transfronteriza para la inserción

2007

 Echanges scolaires transfrontaliers sur l’environnement

2007

 Ekurba - Comparación transfronteriza de las metodologías de puesta en marcha de ecobarrios

2007

 Elaboración de cartografía de hábitats marinos de la bahía de Txingudi

2007

 Encuentros Ipuin ARTEan II - Proyecto para fomentar hábitos interculturales

2007
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Proiektuaren izena

Urtea

 Establecimiento de un marco colaborativo permanente entre las escuelas de ingenieros del CESI
de Pau y del IMH de Elgoibar

2007

 Estudio de los factores genéticos de predisposición, pronóstico y respuesta a terapia en artritis
reumatoide: validación en una población francesa.

2007

 Estudio de usabilidad y guía diseño de controles numéricos

2007

 Etremar - Estudio y puesta en marcha de una red transfronteriza energía-medio ambiente

2007

 Euskonews Gaztea

2007

 Festara - El verano de la Eurociudad

2007

 Hizkonpost, Idazkera Tailerrak

2007

 II Salón Agrícola Lurrama

2007

 Impulsar la cooperación y el desarrollo conjunto de empresas en el sector náutico

2007

 Integra SUivinet - Desarrollo de un modelo para la integración empresarial de los nuevos trabajadores

2007

 Jornada Científica Vasco-Aquitana de Medicina del Trabajo

2007

 KB: Magazine de la Costa Vasca

2007

 Los Cuidadores

2007

 Lurraldeen Ibilbidea

2007

 Mejorar los resultados de la inseminación artificial ovina a través de un mejor conocimiento de los
problemas de manejo del ganado (sanitarios y alimenticios) en los sistemas de producción de
ovinos de leche pirenaicos

2007

 Musireg III

2007

 Mutriku-Senpere: Itsasotik Ibaira

2007

 Observación operacional de sedimentos en suspensión en Euskadi y Aquitania mediante
teledetección

2007

 Organización del 23. Congreso de la Federación Francófona de amigos del órgano

2007

 Pensar Globálmente, Actuar Localmente

2007

 Programa de cooperación transfronteriza para la incubación de empresas de base tecnológica
entre Estia Entreprendre (Bidart) y BIC Gipuzkoa Berrilan (San Sebastián)

2007

 Programas 2007 de colaboración de baloncesto adaptado entre el Bera-Bera y el Handisport
Pays Basque

2007

 Programas de colaboración entre el Bera-Bera Karaté y el Oceanic Karaté Club Biarritz

2007

 Resico - Estudio comparativo de tecnologías actuales y vías de mejora a introducir en la gestión
de Residuos de Construcción y Demolición (rcd) en Aquitania y Euskadi

2007

 Retratos Transfronterizos

2007

 Rikikis Monstros

2007

 Sarean Zer? Interneteko berriak lotzeko baliabidea

2007

 Superficies de polímeros inteligentes formadas por complejos inter-poliméricos estímulo-respuesta

2007

 Trophée Teink 2007 - XV. Raid Plentzia-Donostia-Sokoa en Batteleku

2007

 TX FOAM -Innovación medioambiental en el surf

2007

 Txingudi Blai: Bidasoa-Txingudiko eskolen arteko irrati jokoa

2007

 2008.ko Xalbador eguna.

2008

 36. Udako ikastaroak.

2008

 Aplicación de la innovación en las organizaciones: aplicación y transferencia de competencias.

2008

 Apoyo a las actividades de la Red Universitaria Aquitania- Euskadi- Navarra (AEN) durante el curso
2008-2009.

2008

 Artekuntza.

2008

138

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

ERANSKINAK

Proiektuaren izena

Urtea

 ATERA: el verano en la Eurociudad.

2008

 Baidon II.

2008

 Curso Transfronterizo.

2008

 Dantzan Hirian 2008.

2008

 Desarrollo y promoción de la red de investigación ERIMA.

2008

 Establecer una estrategia económica en el mercado de la animación desarrollando nuevos
conceptos entre ambas regiones.

2008

 Estudio de los factores genéticos de predisposición, pronóstico y respuesta a terapia en artritis
reumatoide.

2008

 Estudio de usabilidad y guía diseño de controles numéricos.

2008

 Euskadi eta Iparraldeko bertako produktu ekologikoen ezberdintza aukeren ikerketa lana.

2008

 Euskal Herri Lan.

2008

 Euskal Herria zuzenean deialdia.

2008

 Euskonews gaztea. Urratsez urrats. Bide berrietan.

2008

 Film Comisión Transfronteriza. Oarsoaldea- Pirineos Atlánticos.

2008

 Formación Profesional transfronteriza reglada y continua.

2008

 Gaua Argituz. 1.ª fase.

2008

 Hitz egin- Faire parole.

2008

 HQE- GUÍA. Estudio comparativo de los sistemas de evaluación de los resultados ambientales de
los proyectos de construcción.

2008

 ILARGI. Coreografía ecuestre y bailes tradicionales vascos (creación).

2008

 ILOTEN: paso a aislamiento de un sistema de energía híbrido.

2008

 Iparra eta Hegoa Dantzan.

2008

 ISNATI. Isolants naturels ignifuges.

2008

 IV Día del Medio Ambiente en la Eurociudad Vasca.

2008

 La AECT. Un nuevo instrumento para el desarrollo de iniciativas de cooperación territorial.

2008

 La lucha contra la exclusión: un compromiso común de la APSP y Bidasoa- Activa.

2008

 Lurraldeen ibilbidea.

2008

 Lurrama. La ferme Pays Basque.

2008

 Lyrique Pirineoetan.

2008

 Mecanizado de fibra de carbono: reducción de costes y mejora de la calidad superficial
mediante comparativa.

2008

 Mejora de la competitividad del sector ovino lechero a través de la formación y de la
autorización de los jóvenes.

2008

 Mejora de la eficacia en células solares orgánicas mediante la utilización de formulaciones
orgánicas Pedot.

2008

 ORHYSOL- Desarrollo de células solares híbridas de heterounión con nanoestructura ordenada.

2008

 Pil- Pil.

2008

 Programa artista en residencia.

2008

 Proyecto de colaboración transfronterizo de intercambio, reflexión y armonización en el campo
de la reducción de riesgos relacionado con el uso de drogas.

2008

 REHFORM. Estudio de las especificaciones de los hormigones de la primera mitad del siglo XX y su
adaptabilidad a las nuevas tecnologías de refuerzo de los composites.

2008

 Relación entre neurotransmisión gabaérgiva y el neuropéptido galanina. Implicaciones en la
enfermedad del Alzheimer y el dolor neuropático.

2008

 Salir sin salir de aquí.

2008

 Self- Star.

2008

 Seminario de logística transfronteriza con intercambio de estudiantes y profesores.

2008
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 Tintas conductoras de polímeros orgánicos conjugados para nuevos electrodos transparentes y su
aplicación en nuevos sistemas de purificación de aguas.

2008

 Trans- Danz.

2008

 Tratamiento de los documentos Sacaze (1887) y la fragmentación dialectal en dominio vasco.

2008

 Voces nuevas.

2008

 Zientzalari irratsaio interaktiboaren proiektua.

2008

 Aeroadour. Salón aeronáutico de Pays de l’Adour -Centenario Pau.

2009

 Apoyo a las actividades de la red universitaria Aquitania-Euskadi-Navarra (AEN) para el curso
2009-2010.

2009

 Artekuntza II. Diálogo transfronterizo sobre los usos del arte y la cultura en los procesos educativos
en diferentes contextos de aprendizaje. Proceso de socialización.

2009

 Aterpean – Programa artista en residencia.

2009

 Balea Irla. Isla ballena, estructura interactiva transfronteriza de promoción y de conservación de
historias de caza de ballena.

2009

 Cartografía informatizada de los documentos de cuerpo sacaze en dominio vasco (dominios
lexicales).

2009

 Consolidar la cooperación comenzada en 2008 y alcanzar un modelo de desarrollo económico
entre las dos empresas a través de sus actividades comunes.

2009

 Cooperación Internacional entre asociaciones de la región Euskadi y Aquitania.

2009

 Covoiturage -Plan de Movilidad Transfronterizo.

2009

 Curriculum.

2009

 Dantza Hirian 2009. Festival transfronterizo de danza en paisajes urbanos.

2009

 Desarrollo de documentales en coproducción.

2009

 Desarrollo de la distribución local de carne ecológica.

2009

 Desarrollo de nueva oferta formativa de Ingeniero Industrial CESI en Elgoibar, en asociación entre
escuela de ingenieros CESI, centro de PAU y Escuela de Ingenieros de IMH de Elgoibar y
establecimiento de un marco estable de relaciones en el nuevo contexto.

2009

 Eko Artisautza.

2009

 Eko -Eficiencia energética y confort en la edificación. actuaciones estratégicas para la reducción
de la dependencia energética asociada a los sistemas de climatización.

2009

 Encuentro musical profesional Euskadi-Aquitania en torno a las músicas actuales.

2009

 Estefie. Consideración de la estanqueidad al aire en la evaluación de la calidad final de los
edificios y sus optimizaciones futuras. influencia de los defectos de estanqueidad en la eficiencia
energética de los edificios.

2009

 Estudio de la flora de alteración en el medio ambiente de las sidrerías productoras de Sagarno.

2009

 Euskal Herria Zuzenean Jaialdia.

2009

 Eusko Ikaskuntzaren XVII kongresua. ikerketa taldeak elkarreraginean edukiak sortzen

2009

 Formación profesional transfronteriza reglada y continua.

2009

 Gauargi -Enfants et Danses du Monde Jaialdia eta Bidasoako Nazioarteko Gazteen Folklore
Jaialdiaren arteko lankidetza proiektua.

2009

 I Stage transfronterizo de cocineros -IV campeonato de Euskal Herria de pintxos.

2009

 Identidades en Europa. puntos en común y diferencias.

2009

 Igaro Transit.

2009

 III Congreso Vasco-Aquitano de medicina de trabajo.

2009

 Intercambio musical por XX Aniversario de Lapurtarrak.

2009

 Interfaces web para actividades asociadas a un territorio. especificación y producción de
recursos software centrados en el usuario.

2009
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 La creación de empresas innovadoras de base tecnológica en la Euro-región Euskadi-Aquitania:
análisis de los factores de éxito y riesgo de los proyectos de creación de empresas innovadoras.

2009

 Los sistemas de gestión turística en la bahía de Bidasoa-Txingudi.

2009

 Lurrama -La ferme Pays Basque. 2009.

2009

 Mejora de la calidad de vida del público móvil a través de la estructuración de la oferta de la
prueba del VIH, de las hepatitis y de las enfermedades de transmisión sexual.

2009

 Mejora de la eficiencia en células solares orgánicas mediante la utilización de formulaciones
orgánicas de Pedot.

2009

 Menores inmigrantes no acompañados en el País Vasco. Análisis de la situación y elaboración de
un plan de formación para educadores y responsables 2009-2010.

2009

 Mugaz haraindiko euskarazko tokiko telebista sare baten garapena.

2009

 Mutriku Senpere: itsasotik ibaira.

2009

 OpenGNSS - Plataforma abierta de innovación en Global Navigation Satellite Systems.

2009

 Organización, pedagogía y calidad de la formación profesional transfronteriza.

2009

 Pidame. Plataforma interactiva didáctica audiovisual para museos y exposiciones.

2009

 Proyecto de cooperación transfronteriza de investigación, prevención y reducción de riesgos
vinculados al uso de drogas, en particular riesgos infecciosos y particularmente relativos a la
epidemia de hepatitis víricas.

2009

 Proyecto transfronterizo 2009 Vela Bidasoa.

2009

 Remar - Red Energía y Medio Ambiente.

2009

 Sissi Zango-Hori.

2009

 Soka.

2009

 T.DANZ. Dantza guztiak garatu Euskal Herrian - Desarrollar todas las danzas en el País Vasco.

2009

 Termostato electrónico.

2009

 Tintas conductoras de polímeros orgánicos conjugados para nuevos electrodos transparentes y su
aplicación en nuevos sistemas de purificación de aguas.

2009

 Txurigorriberdiak.

2009

 Vegecol -Vegetalización de construcciones ligeras: hacia una solución industrializada.

2009

 Viabilidad de un laboratorio Europeo asociado en Ingeniería Mecánica.

2009

 Alzheimer-UPV

2010

 Antzerkiaz Goza.

2010

 Aterpean-Danza

2010

 Bidasoa Music.

2010

 Biomasa-Cidemco

2010

 Biomateriales activos-Azti

2010

 BLADED-Aerogeneradores-Ikerlan S. Coop

2010

 Co-productos origen agrícola para construcción-Neiker

2010

 Creación de un espacio transfronterizo para la eficiencia energética y las energías renovables
(Enertic).

2010

 Desarrollo de Eco Diseño para el sector del mobiliario urbano (Moburban).

2010

 Drogas-Médicos del Mundo

2010

 E H kantat (conferación de coros)

2010

 Edificios y Prestaciones Energéticas finales.

2010

 Empresas y discapacidad -Ag. Desarrollo Bidasoa

2010

 Enbata aldizkariko zenbaki bakoitzean, lau orrialdeko gehigarriaren ekoizpen eta zabalkuntza
elebiduna.

2010

 Encuentro empresarial -Federación jóvenes empresarios P.V- Ajebask

2010
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 Encuentros literarios -Hegats

2010

 Errautsak.

2010

 Estuario del Bidasoa-AZTI

2010

 Estudio perspectiva transfr Dcho-UPV

2010

 Formación Transfronteriza de Personas con discapacidad para favorecer la integración a través
del deporte.

2010

 FP transfronteriza-Ikaslan

2010

 Gauargi «Enfants et Danses du Monde» Jaialdia eta Bidasoako Nazioarteko gazteen Folklore
Jaialdiaren arteko lankidetza.

2010

 Gestión Transfronteriza Integrada y Sostenible de las Playas.

2010

 Igaro-Transit-Victoria Eugenia

2010

 Interfaces web para actividades asociadas a un territorio

2010

 Lurrama 2010

2010

 MENAs y formación

2010

 Modelo numérico -temporales litoral-AZTI

2010

 Nuevos métodos numéricos y software para la simulación de propagación de ondas
electromagnéticas en medios heterogéneos.

2010

 Observatorio Estadístico de Transportes y la Logística en Aquitania-Euskadi.

2010

 Org. Evento

2010

 Pidame II-Antropología Aplicada (spin off universitaria)

2010

 Plataforma de innovación transfronteriza-ERALAN-Enpresagintza S. Coop

2010

 Plataforma Innovadora de producción de energía solar fotovoltaica-Innosolar.

2010

 Poliester insaturado-Cidemco

2010

 Red AEN Actor de la Euroregión (UPV/EHU)

2010

 Red para la Innovación en Nutrición.

2010

 Red transfronteriz E.Social-Konfekoop

2010

 Red transfronteriza de apoyo a mujeres empresarias.

2010

 Salón del Cómic

2010

 Sidra-Sagardun Patzuergoa

2010

 Soka.

2010

 T-DANZ-danza-Asociación impulso danza

2010

 Txingudi en GPS.

2010

 Valoración de subproductos de Oleaginosas en alimentación de ovejas lecheras bajo etiquetas
de calidad

2010

 Antzerkiaz Goza

2011

 Aplicación del modelo numérico XBEACH para la simulación del impacto de temporales sobre el
litoral de la región Auqitania-Euskadi

2011

 Aproximación Transfronteriza de los factores de emergencia y difusión de enfermedades de
chancro en robledales y encinares naturalkes y plantaciones forestales. Aplicación al género
Cryphonectria

2011

 Común-Puertos. Puertos de Bayona y de Pasajes: ¿Cómo hacer de la competencia una
complementariedad? Elementos para una estrategia de posicionamiento y desarrollo

2011

 Dantzaz Blai

2011

 Datorkigunea, Etorkizuneko Gunea

2011

 Desarrollo de métodos analíticos para la determinación de compuestos orgánicos y
organometálicos en matrices medioambientales

2011

 Desarrollo del espacio AEN de enseñanza superior e investigación. Ambitos de excelencia e
impulso de formaciones internacionales (Programas conjuntos)

2011
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 Desarrollo y estudio de biomateriales activos para la mejora de la seguridad y calidad de
productos del mar mínimamente procesados

2011

 Diversificación del sector de diseño y construcción de moldes para la inyección de silicona líquida
(LSR) a partir del conocimiento del proceso para termoplásticos y elastomeros

2011

 Doctoriales Transfronterizos UPV/EHU UPPA

2011

 Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado público exterior -Plan de negocio para la
creación de una empresa de servicios energéticos

2011

 Enbata Astekariko Zenbaki Bakoitzean, lau orrialdeko Gehigarriaren Ekoizpen eta Zabalkuntza
Elebiduna (Euskaraz eta Frantsesaz)

2011

 Enfoque intercultural del proyecto urbano en lugares transfronterizos en mutación

2011

 Establecimiento de una red transfronteriza de apoyo a mujeres emprendedoras

2011

 Estudio de posicionamiento y marketing de la Asociación Euskaquitaine

2011

 Etengabeko Prestakuntzarako Mugas Gaindiko Lankidetza

2011

 Europa y sus fronteras: visiones cruzadas

2011

 Euskal Herria Kantat-Iparraldea Kantuz

2011

 Fisopatología de la Médula Espinal

2011

 Formación de los profesionales para el desarrollo del habitat cooperativo

2011

 Gu Geu

2011

 Herrialde mugakideetako haur eta gazteek euskarazko material ludikoa izan dezaten plataforma
komun bat sortzeko merkatu-azterketa egitea

2011

 Igaro Transit 2011

2011

 Importancia y puesta en valor de las humedades del sector occidental de los Pirineos para las
aves migratorias

2011

 Intercambio de experiencias y transferencia de competencias en el campo de las adicciones y la
reducción de riesgos y daños relacionados con el consumo de drogas… .

2011

 Intercambio Transfronterizo sobre la iluminación pública

2011

 Intercambios transfronterizos para la integración a través del deporte

2011

 Jornada científica de colaboración o congreso entre la sociedad vasca de medicina del trabajo
y la sociedad de medicina del trabajo de Aquitania

2011

 La perspectiva transfronteriza del empleo. Coordinación de sistemas jurídico-administrativos
franco-españoles en el marco de la Euroregión Aquitania-Euksadi-Navarra

2011

 Las políticas y los servicios públicos de integración de inmigrantes: Análisis comparativo entre la
CAPV y Aquitania

2011

 Léxico político e Historia conceptual

2011

 Luzatu

2011

 Master Europeo franco-español en Salud, especialidad: promoción de salud y desarrollo social
(enseñanza a distancia)

2011

 Modular-e: Hacia una mejora del comportamiento energético real de las construcciones
modulares prefabricadas

2011

 Músicas Actuales en Aquitania-Euskadi

2011

 Perspectivas transfronterizas de desarrollo de zonas de actividades de nueva generación en zona
aglomerada: Intercambios de buenas prácticas, estudios de casos y soluciones operativas
conjuntas

2011

 Pirinioetako bi aldeetako literatura topaketak pirinioetara bidaia

2011

 Posicionamiento de los productos locales

2011

 Proyecto Elder: desarrollo de una metodología de auditoría energética específica que integre los
aspectos de confort y el impacto sanitario de los edificios sobre la salud de las personas mayores

2011

 Red Energía y medioambiente, REMAR

2011
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 Red para la innovación en nutrición

2011

 RTESS- Red Transfronteriza de la Economía Social y Solidaria

2011

 Sabores sin fronteras

2011

 Sareconpa: Paralelización de convertidores de potencia en microrredes eléctricas

2011

 Seminario: Europa tras la crisis

2011

 Syntax: Síntesis y análisis de los datos existentes en un ecosistema profundo

2011

 Tapado por cápsula a rosca de bebidas sidreras

2011

 Transformaciones sectoriales y adquisición de competencias emergentes

2011

 Tratamiento de aire interior combinación de adsorción-biofiltración (TAICAB)

2011

 Vulnerabilidad de los hábitats naturales del estuario del Bidasoa frente al ascenso del nivel del
mar

2011

 Allègement de composants mobiles en machine- outil

2012

 Analyse comparative des politiques et services public destinés à la population d'origine
d'immigrants : entre la Communauté Autonome du Pays Basque et l'Aquitaine

2012

 Animalien Ihauteria

2012

 Application des méthodes complémentaires pour établir la concentration labile de métal et ses
effets biologiques dans les eaux estuariennes et portuaires

2012

 Applications de réalité augmentée mobile pour le tourisme : animation multimédia et visite guidée
par un agent conversationnel virtuel »

2012

 Badu bada Euskarari Buruzko erakusketa

2012

 BASK TRANSIT : Optimisation via Internet et Internet mobile des déplacements en transports en
commun vers des sites touristiques »

2012

 Bidasoaldia.com-bidasoaaldia.eu-bidasoajournal.fr

2012

 Bilbao & Biarritz, Golfe de Biscaye »

2012

 CAIDER : collaboration académique et de recherche pour le développement des énergies
renouvelables»

2012

 Changement climatique et monitoring en arboretum CCMA2013

2012

 Danse sans frontières

2012

 Détection de défauts de superstructures par couplage acoustique thermique

2012

 Développement durable dans l'espace transfrontalier »

2012

 Dictionnaire Basque- Occitan : création du dictionnaire Français-Occitan et obtention des corpus
textuels en Basque et en Occitan »

2012

 Doctoriales transfrontalières UPV/ UPPA

2012

 Echanges entre les masters universitaires KISA (UPV/EHU) et SIGLIS (UPPA) et des entreprises de
chaque bassin autour des Systèmes d'Information pour la Logistique)

2012

 Échanges et confrontations sportives à caractère transfrontalier »

2012

 ESZENA T- Scène Transfrontalière

2012

 Eurorégion en chiffres

2012

 GAMP Étude du Global Navigation Satellite System (GNSS) Appliqué au Milieu Portuaire »

2012

 Glisseguna

2012

 Higer Taldea- Régates transfrontalières

2012

 INNO-COOP (Innovation dans la coopération)

2012

 Institution et désinstitutionalisation de la prise en charge de personnes handicapées mentales ou
psychiques : quelles pratiques professionnelles en Euskadi et en Aquitaine ?

2012

 Iparrahotsa : développement d'une voix synthétique pour le basque standard d'Iparralde

2012
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 Itsas Andreak- Femmes de mer

2012

 La phrase dans la langue basque et les langues voisines : approche comparative

2012

 Langues en bulle

2012

 Le flysch de la côte basque

2012

 Le numérique pour bien gérer la ville

2012

 Lertxundi Kantatuz

2012

 Les coopératives de travail associé en Aquitaine et Euskadi comme alternative de gestion et de
propriété des travailleurs dans les entreprises

2012

 MAJES » Valorisation des Métiers d'Avenir par les Jeux Sérieux

2012

 MCOP: MULTICONSTELLATION OPENGNSS PLATFORM

2012

 Mise en valeur de l'information sur la variabilité des sols existants dans l'AOC Bergerac et la DO
Txakoli de Araba »

2012

 Nanocapsules à base de polypeptides »

2012

 Neurosciences- Transmission synaptique et maladie de Parkinson »

2012

 Nouveaux marchés pour la forêt cultivée Aquitaine-Euskadi »

2012

 Nouvelle méthode pour l'analyse de l'encrassement pour optimiser le fonctionnement de
bioréacteurs de membranes dans le traitement des eaux résiduelles urbaines »

2012

 ORGAVOLT (semi conducteurs organiques)

2012

 Préjugés, immigration et citoyenneté en Euskadi et Aquitaine : diagnostic de la situation et
élaboration d'un guide didactique pour combattre les préjugés

2012

 Prospective de développement d'activités industrielles pour la valorisation de résidus polymériques
» BIRZIBAL

2012

 Quelle intégration sociale pour les personnes autistes ?

2012

 Réalisation d'une cartographie du réseau de corridors écologiques et identification des secteurs
clé dans l'Eurocité Bayonne- San Sébastien

2012

 Réinventer le monde

2012

 Reprogrammation des cellules du cancer du sein

2012

 Sensibilisation à la création contemporaine théâtre et danse en langue basque

2012

 TERRE ET VILLE: renforcement de la culture rurale dans le milieu urbain »

2012

 Ticket transfontalier – Itinéraire de musées

2012

 TOM-2 : aide à la surveillance de l'environnement maritime par drone »

2012

 Transfert interregional de savoir pour améliorer la compétitivité du secteur laitier et rechercher des
nouveaux marchés »

2012

 URA-AE (Uso Racional y cualidad del Agua en
Aquitania Euskadi). Opportunités technologiques pour la gestion des eaux usées. Transfert de
connaissances et bonnes pratiques en Aquitaine et Euskadi »

2012

 VAMEDE : VAlorisation des solutions de protection solaire en MEtal DeEloyé dans le bâtiment »

2012

 VASCONIA 21- Pôle ressource transfrontalier pour l'innovation et le développement culturel

2012

 Vectorisation de siRNAs par des polymersomes pour la thérapie ciblée anti-cancer »

2012

 ACVC: Análisis de ciclo de vida de cementos comunes y cementos de altas prestaciones
basados en nanocomposites de nanotubos de carbono para aplicación en construcción

2013

 Análisis de las patentes, de las políticas y del sistema de innovación de la Euroregion para la
promoción de la colaboración transfronteriza intercluster «INTERC»

2013

 Atabal - Emankor Sarea

2013

 Baleontziaren bidea

2013

 BIOBx

2013
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ERANSKINAK

Proiektuaren izena

Urtea

 Bordeaux – Bilbao 2014

2013

 Choc des tambours

2013

 Ciclos formativos de alto desempeño

2013

 Comment apprécier l’attractivité des territoires ? : échanges d’expériences et étude de cas sur les
volets économiques et urbains

2013

 Compartiendo experiencias de viticultura biodinámica entre las DO vitivinícolas de Euskadi y de
Aquitania

2013

 Contenido en taninos y antocianos de los vinos tintos: Comparación entre los vinos de Burdeos y
de Rioja

2013

 Creación y puesta en funcionamiento de la herramienta de autoevaluación “LEOT- Laborantza
Ekosistemen Osasun Txartelak”

2013

 Desarrollo de acciones formativas para la inyección de silicona líquida.

2013

 Dictionnaire basque-occitan : deuxième étape

2013

 Eco Viblan

2013

 EDUQ

2013

 Etude de la nano-structure de polyélectrolytes pour le stockage d’énergie

2013

 Etude de positionnement et de definition des missions de l'association transfrontalière Euskaquitaine

2013

 Eurohiria, Gazte Foroa

2013

 Euskadi eta Akitaniako itzultzaileen trebakuntza eta harreman sareak

2013

 Euskarians - Rugby

2013

 Forum de la Eurociudad Vasca

2013

 Gala Euskadi-Aquitania de peluqueria y moda Centro Beta - Jean d'Arcet

2013

 Gastronomía comprometida con la montaña y la biodiversidad

2013

 Hamlet

2013

 HAZITEGIAK

2013

 Ibaitik itsasora 0.0 hondakin

2013

 MOBYDIC – Movilidad Y Desarrollo Inter-Clúster / Mobilité et Développement Inter-Cluster

2013

 MONITEMP - Monitorización de temperatura en Friction Stir Welding

2013

 Monocultivos forestales y conservación de anfibios

2013

 Ohiko euskal arrantza ontzitik ikusia

2013

 OPTimización energética en Inversores Trifásicos Aplicados a Vehículos Eléctricos OPTITAVE

2013

 Pasos hacia la capacitación conjunta para el aprovechamiento de la energía del oleaje en
Aquitania-Euskadi

2013

 Procesos y Componentes Ecológicos (PROCECO)

2013

 Puesta en valor de los instrumentos de ordenación forestal para la dinamización del sector
madera- forestal aquitano-vasco

2013

 Reencuentros transfronterizos para desarrollar y fomentar el desarrollo de la cultura tradicional
vasca y gascona

2013

 Réseau AEN : Intégration de l’Université dans son territoire transfrontalier : ouverture au tissu
socioéconomique et responsabilité sociale

2013

 Réseaux Insulaires 100% Renouvelables

2013

 Sélection des races locales de brebis laitières : Vers un schéma de sélection commun entre la
Latxa Cara Rubia et la Manech Tête Rousse ?

2013

 Senpere-Mutriku: Ibaitik Itsasora

2013

 Structuration de la filière nautisme Sud Pays Basque

2013

 Txin'Goody Paradise #5 - Iparraldetik Hegoaldera

2013

146

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren 2014-2020 aldirako Plan Estrategikoa. Euroeskualdearen diagnostikoa

ERANSKINAK

POCTEFA PROGRAMAK BABESTUTAKO AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZA PROIEKTUEN
ZERRENDA

Urtea

Proiektu-kopurua

GUZTIZKO ZENBATEKOA

2008

5

5.028.945

2009

8

8.044.646

2010

11

19.014.942

2011

2

805.013

2012

13

9.059.668

2008-2012 guztira

39

41.953.214

Proiektuaren izena:
 CCT - Desarrollo del Centro
Coreográfico Transfronterizo

Erakunde onuraduna
Ballet Biarritz, Victoria Eugenia Antzokia

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

2008

1.077.377

 INNOCAPP - Inasmet-Nobatek- Tecnalia Research & Innovation Fundazioa,
Canbio-Cdapp
Communauté Agglomération Pau-Pyrenees,
Nobatek, Université de Pau et du Pays de
l’Adour-UPPA

2008

 LOREA - Litoral, Océano y Ríos
de Euskadi-Aquitania. Sistema
Interregional de Oceanografía
Litoral Operacional

Conseil General des Pyrénées Atlantiques,
Gipuzkoako Foru Aldundia, Azti Fundazioa,
Gobierno Vasco/Eusko Jaurlaritza, Garraio eta
Herri Lan Saila, Centre d'Etudes Techniques de
l'Equipement, Association Développement
Enseignement Recherches Aquitaine (ADERA),
Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer (IFREMER)

2008

 MU - Mare Urdina

Surfrider Foundation Europe, Euskal Herriko Surf
Federazioa (EHSF), Eusko Ikaskuntza Sociedad
de Estudios Vascos (EI SEV), Conseil General
des Pyrénées Atlantiques

2008

 RDRH - Proyecto de
Bizia, Aide Reinsertion Sociale Pyrénées
cooperación transfronteriza
Atlantiques, Médecins du Monde, Médicos Del
de investigación, prevención y Mundo, Hegoak elkartea
reducción de riesgos
vinculados al uso de drogas
en particular infecciosos y
particularmente relativos a la
epidemia de hepatitis víricas

2008

 BIDUR - Gestión transfronteriza
compartida de las cuencas
de los ríos Bidasoa y Urumea

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones
de Navarra SA, Nekazal Ikerketa eta
Teknologia SA, Conseil General des Pyrénées
Atlantiques

2009

1.523.646

 CCI TRANSFRONTERIZA Servicios compartidos de las
Cámaras de Comercio de
Baiona y Gipuzkoa

Gipuzkoako Bazkundea, Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays
Basque

2009

575.205

 ERALAN2 - Plateforme Eralan

MU Enpresagintza s. Coop., Chambre de
Commerce et d'Industrie Bayonne Pays
Basque - Estia

2009

720.000

744.294

1.434.051

1.150.923

622.300
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Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

 FER-GIR - Programas piloto
para la gestión integral de
residuos ganaderos como
fertilizantes para los cultivos

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones
de Navarra SA, Instituto Técnico y de Gestión
Ganadero SA - ITG Ganadero, Instituto
Técnico y de Gestión Agrícola, Neiker Nekazal
Ikerketa eta Garapenerako Euskal Erakundea,
Nekazal Ikerteta eta Teknologia SA, Fédération
Départementale des Cuma , Chambre
Agriculture Pyrénées Atlantiques

2009

941.089

 I+E - Apuesta transfronteriza
para el desarrollo de sectores
emergentes y la innovación

Donostiako Sustapena SA, Chambre de
Commerce et d'Industrie Bayonne Pays
Basque - Estia, Gipuzkoako Ikaskuntza eta
Ikerketa Teknikoen Zentroa(CEIT)

2009

645.706

 NECROPIR - Biodiversidad
sostenible en los Pirineos: aves
rapaces necrófagas, símbolos
de una gestión concertada

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones
de Navarra SA, Ligue Française Protection
Oiseaux, Generalitat de Catalunya, Arabako
Foru Aldundia, Govern d'Andorra

2009

1.762.911

 REMAR - Red Energía y Medio
Ambiente

Association pour l’Environnement et La
Sécurité en Aquitaine, Tecnalia Fundazioa,
l’Urederra, Gaiker Fundazioa, Ain - Asociación
de la Industria Navarra, Aclima –
Ingurumeneko Industrien Euskadiko Kluster
Elkartea, Fer - Federación de Empresarios de
La Rioja, Estia Innovation, Cener Ciemat

2009

829.959

 AETN - aquitania euskadi trans
network

AEIE Aquitaine- Euskadi Logistika Plataforma

2009

1.046.131

 2011 ADP - 2011 El año de los
pirineos

Conseil Régional Midi Pyrénées, Association
Atelier, Institut Occitan, Diputación Provincial de
Huesca, Club Ciclista Edelweiss, Victoria Eugenia
Antzokia, Bidasoa-Txingudi Partzuergoa,
Asociación Cultural Almadieros Navarros,
Pirinioetako Lan Elkartearen Partzuergoa,
Orhipean, Festival Pablo Casals, Comité
Régional du Tourisme Languedoc Roussillon,
Regard Nomade, Société d'Economie Mixte
d'Aménagement de Peyragudes

2010

1.273.026

 CIRCULDOUCE - Creación de
un itinerario de circulación no
motorizada de Bayona a
Pamplona

Conseil General des Pyrénées Atlantiques,
Mairie de Guethary, Commune de Saint Jean
de Luz, Commune d’Hendaye, Irungo Udala,
Hondarribiko Udala, Agencia de Desarrollo del
Bidasoa-Bidasoako Garapenerako Agentzia
SA, Bertiz Partzuergo Turistikoa

2010

5.231.922

 ENERTIC - Centro
transfronterizo de referencia
para el sector de energías
renovables y eficiencia
energética

Donostiako Udala, Donostiako Sustapena SA,
Association Euskal Eureka

2010

2.700.000

 FAURECO - Gestión, Desarrollo,
Cooperación e intercambio
técnico entre los centros de
Recuperación de Fauna
Salvaje (CRFS) de Navarra,
Landas y Gipuzkoa

Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones
de Navarra SA, Nekazal Ikerketa eta
Teknologia SA, FDCL - Fédération
Départementale des Chasseurs des Landes

2010

860.000

 GENOMIA - Fortalecimiento de
los esquemas de selección de
razas ovinas lecheras
autóctonas de interés
económico, ecológico y
social

Neiker Nekazal Ikerketa eta Garapenerako
Euskal Erakundea, Ardiekin SL, Aslana, Centre
Départemental de l'Elevage Ovin, Instituto
Técnico y de Gestión Ganadero SA - ITG
Ganadero, Institut National de la Recherche
Agronomique - Centre de Toulouse, Institut
d'Elevage

2010

748.833

 IN AGRO SALUTE - Desarrollo y
puesta en red de recursos
para la promoción de la

Fundación Fundagro, Itsasmendikoi SA,
Chambre Agriculture Pyrénées Atlantiques

2010

3.380.000

Proiektuaren izena:
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ERANSKINAK

Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

 INNOV MUGABE - Modelo de
desarrollo sistemático
innovador para proyectos
fronterizos

Agencia de Desarrollo del Bidasoa-Bidasoako
Garapenerako Agentzia SA, Communauté de
Communes Sud Pays Basque

2010

776.750

 LAZOS-LIENS-LOTURAK Innovación socioeducativa y
generación de conocimiento
en el trabajo con jóvenes y
adolescentes con menos
oportunidades desde una
perspectiva transfronteriza

Association pour La Recherche et l’Information
Sur les Toxicomanies (Arit Toxicomanies),
Asociacion Navarra Nuevo Futuro, Sauvegarde
Enfance Adulte du Pays Basque, Irungo HeziZerb Educación y Servicios elkartea, Association
de Prévention Spécialisée de l’Agglomération
Paloise (Apsap), Instituto de Reintegración
Social de Alava

2010

348.539

 Réseau RDR - Reuniones y

Munduko Medikuak, Association Bizia

2010

157.424

 TESS - Red Transfronteriza de la
Economía Social y Solidaria

Asociación Navarra de Empresas Laborales
(Anel), Chambre Régionale de l´Economie
Sociale et Solidaire d´Aquitaine (Cress),
Confederación de Cooperativas de Euskadi
(Konfekoop)

2010

798.617

 TXINBADIA - Red de uso público

CPIE Littoral Basque Euskal Itsasbazterra,
Conservatoire de l’Espace Littoral et des Rivages
Lacustres, Gobierno Vasco - Eusko Jaurlaritza,
Commune d’Hendaye, Conseil General des
Pyrénées Atlantiques

2010

2.739.831

 EHKO - Creación y desarrollo de

Biharko Lurraren Elkartea, Euskadiko
Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren
Kontseilua

2011

142.110

 MONNA - Monitorización de la
naturaleza y de los animales

Aranzadi Zientzia Elkartea, Estia: Ecole Supérieure
des Technologies Industrielles Avancés, Aguila
Technologie, Gaia, Vicomtech Ikusizko
Elkarrekintzako eta Komunikazioetako
Teknologien Zentroa-Elkartea

2011

662.903

 AGRIPIR - Red de intercambio
y experimentación para la
revalorización de la
agricultura de montaña en los
Pirineos

Agrimip Sud-Ouest Innovation, Aerospace Valley,
Université Paul Sabatier - Cesbio Centre d’Etudes
Spatiales de la Biosphere, Conseil General des
Pyrénées Atlantiques, Ariège Expansion / Ceei
Ariège - Agence de Développement
Économique, Neiker Nekazal Ikerketa eta
Garapenerako Euskal Erakundea, Chambre de
Commerce et d’Industrie de Bayonne Pays
Basque - École Supérieure des Technologies
Industrielles Avancées, Fédération Pastorale de
l’Ariège, Institut de Recerca I Tecnologia Agroali –
Irta, Inra - Laboratoire Comportement et Ecologie
de la Faune Sauvage, Loiola Berrikuntza
Fundazioa, Tecnalia Research & Innovation
Fundazioa, Vicomtech Ikusizko Elkarrekintzako eta
Komunikabideetako Teknologien Zentroaren
Fundazioa

2012

714.547

 BIOSOURCE-COMP - Diseño,
fabricación y caracterización
de compuestos poliméricos
procedentes de fuentes
biodegradables

Lea Artibai Eskualdeko Lanbide Eskola, Euskal
Herriko Unibertsitatea, Universite de Pau et des
Pays de l’Adour, Pole Polymère Sud

2012

1.048.320

Proiektuaren izena:
actividad agraria en Navarra,
Aquitania y País Vasco

animación de una red
transfronteriza e internacional
dedicada al estudio y
promoción de herramientas
innovadoras en cuidados en
adictología y reducción de
riesgos vinculados al uso de
drogas (salas de consumo,
heroína medicalizada etc)

y conservación de espacios
naturales transfronterizos:
Marismas de Txingudi y Corniche
Basque
una identificación transfronteriza
de la agricultura ecológica en
Euskadi y País Vasco Francés
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Proiektuaren izena:

Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

 CITICOOP - La cooperación
jurídica al servicio de la
ciudadanía transfronteriza:
superar obstáculos, cooperar
para avanzar

Université de Pau et des Pays de l’Adour,
Euskal Herriko Unibertsitatea, Iuris Muga Aeie,
Bidasoako Garapenerako Agentzia

2012

346.320

 CTFP - Campus transfronterizo
de formación profesional

Chambre de Métiers des Pyrénées Atlantiques,
Ikaslan Gipuzkoa

2012

435.341

 ENERGREEN - Superación de
las barreras al desarrollo de
cultivo de microalgas con
fines bioenergéticos

Catar-Critt Agroressources, Euskal Herriko
Unibertsitatea, l'Association pour
l´Environnement et la Securité en Aquitaine
(Apesa), Fundación Cener-Ciemat, Tecnalia
Research & Innovation Fundazioa, NeikerNekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal
Erakundea

2012

660.206

 ERAIKINN - Red de Antenas
Tecnológicas para La
Creación de Empresas
Innovadoras/Diversification
Economique de la Comarque
a Travers la Création
d'entreprises Innovantes

Azaro Fundazioa, Centro de Empresas e
Innovación de Mondragón SA, Lea Artibaiko
Garapen Agentzia SA, Indar-Initiatives
Nouvelles de Développement d’Activités
Rurales

2012

1.181.193

 GURATRANS - Gestión integral
y participativa de los ríos
transfronterizos del extremo
occidental de los Pirineos

CRANA Fundazioa, Communauté de
Communes Sud Pays Basque, Hazi Kontsultoria
SA

2012

806.009

 IREKI - Estrategia de desarrollo
de DANTZA HIRIAN (Festival
Transfronterizo de Danza en
Paisajes Urbanos) como
plataforma de cooperación
cultural a través de la Danza
Contemporánea, en el marco
de la Eurociudad Vasca
Bayona – San Sebastián

Association Atelier, Asociacion I.D. Iniciativas
Danza

2012

430.492

 PYRENEES DE CIRQUE - Pirineos
de circo

Université Toulouse Le Mirail, La Grainerie,
Animahu, Koblakari, Ayuntamiento de Viana,
Ax Animation, Le Lido - Ville de Toulouse,
Fefpac, Flik-Flak, Sivom Artzamendi

2012

769.893

 RESOT - Promoviendo un
Territorio Transfronterizo
Socialmente Responsable Bajo Bidasoa – Sud Pays
Basque

Bidasoa Activa, MU Enpresagintza, MIK
S.Coop, Mairie de Hondarribia, Estia, Mairie de
Irun, Communauté de Communes Sud Pays
Basque

2012

980.791

 TRANSFERMUGA - Papel
estructurante del ferrocarril en
la movilidad ciudadana
transfronteriza

Euroregión Aquitaine Euskadi, Euskotren
Participaciones SA, Agence d’Urbanisme
Atlantique & Pyrénées (Audap), Mugikortasun
Iraunkorreko eta Logistikako Euskal Erakundea

2012

317.505

 TRANSTIC - Impulso a la
Cooperación Tranfronteriza a
través del desarrollo de
empresas, herramientas y
servicios TIC

Chambre de Commerce et d’Industrie de
Bayonne Pays Basque - Ecole Supérieure des
Technologies Industrielles Avancées, Atana,
Asociación Navarra de Empresas TIC, Gaia

2012

570.202

 • PIREMOBV - Pirineos
Movilidad

Gobierno de Aragón - Departamento de
Educación, Cultura y Deporte, Région
Languedoc-Roussillon - Direction de La
Formation Professionnelle et de
l’Apprentissage, Generalitat de Catalunya Departament d'Ensenyament, Eusko
Jaurlaritza – Hezkuntza, Unibertsitate eta
Ikerketa Saila, Région Aquitaine, Nafarroako
Gobernua, Hezkuntza Saila, Région MidiPyrénées

2012

798.850
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SUDOE PROGRAMAK BABESTUTAKO AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZA PROIEKTUEN
ZERRENDA

Urtea

Proiektu-kopurua

GUZTIZKO ZENBATEKOA

3

3.097.382

2011

12

13.045.849

2012

2

1.496.701

2009-2010

2013
2009-2013 guztira

Proiektuaren
izena

2

769.090

19

18.409.022

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

Erakunde onuraduna

Urtea

 Adaptación a los
efectos derivados
del cambio
climático
(ADAPTACLIMA)

Nagusia:
1. Instituto Galego de Vivienda e Solo – Xunta de Galicia
(ES)
Beste batzuk:
2.
Consellería
de
Medio
Ambiente,Territorio
e
Infraestructuras - Xunta de Galicia (ES)
3. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de
Cantabria (ES)
4. NEIKER – Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal
Erakundea (ES)
5. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón (ES)
6. Consejería de Medio Ambiente - Junta de Andalucía
(ES)
7. Centre d'études techniques du Sudouest (FR)
8. Chambre d'agriculture de la Dordogne (FR)
9. Associação Municípios do Vale do Ave (PT)

2009-2010

970.495

 Desarrollo de un
método de
evaluación de
riesgos de
degradación de la
calidad del agua
en cuencas
vertientes
agrícolas durante
los procesos de
crecidas
aplicables a las
cuencas vertientes
del SUDOE (AGUA
FLASH)

Nagusia:
1. CNRS - Laboratoire d'écologie fonctionnelle de
Toulouse (ECOLAB) (FR)
Beste batzuk:
2. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
(ES)
3. Agencia Estatal de Investigación CSIC - Instituto
Pirenaico de Ecología (ES)
4. CEMAGREF - Centre national du machinisme agricole,
du génie rural, des eaux et des forêts - Groupement de
Bordeaux (FR)
5. Institut National Polytechnique de Toulouse (FR)
6. INRB - Instituto Nacional de Recursos Biológicos, I. P. (PT)

2009-2010

1.047.334

 Red transregional
universidadempresa para la
organización del
mercado de la
innovación y el
conocimiento en
el SUDOE
(REDOMIC)

Nagusia:
1. FUAC - Fundación Universidade da Coruña (ES)
Beste batzuk:
2. Fundación LABEIN (ES)
3. EUROCEI S.A. - Centro Europeo de Empresas e
Innovación, S.A. (ES)
4. SODERCAN S.A. - Sociedad para el Desarrollo Regional
de Cantabria, S.A. (ES)
5. Fundación General de la Universidad de Salamanca
(ES)
6. ISQ - Instituto de Soldadura e Qualidade (PT)
7. UBI - Universidade da Beira Interior (PT)
8. APESA - Association pour l'environnement et la sécurité
en Aquitaine (FR)

2009-2010

1.079.553
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Proiektuaren
izena

Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

 La acción pública,
la tecnología de
Satélites y el
Desarrollo
Sostenible (APSAT)

Nagusia:
1. Pôle de Competitivíté Aerospace-valley (FR)
Beste batzuk:
2. Centre d'Etudes Technique de l'Equipement du Sud
Ouest (FR)
3. INASMET-TECNALIA Fundazioa (ES)
4. Conseil Régional Aquitaine (FR)
5. Conseil Régional Midi-Pyrénées (FR)
6. CTAE Centre de Tecnologia Aerospatial (ES)
7. CIMAVE Comunidade Intermunicipal do Ave (PT)

2011

1.861.504

 Red de
cooperación y
transferencia para
la aplicación de
materiales de alto
valor añadido
basados en
partículas
carbonosas en el
sector de
automoción y
construcción
(CARBONINSPIRED)

Nagusia:
1. Fundación para la promoción de la innovación, la
investigación y el desarrollo tecnológico en la industria de
automoción de Galicia (CTAG) - Departamento de
Ingeniería y Desarrollo - Área de Proceso/Producto
Plástico
Beste batzuk:
2. Asociación de Investigación de Materiales Plásticos y
Conexas (AIMPLAS) (ES)
3. Universidade de Aveiro (PT)
4. TEKNIKER FUNDAZIOA (ES)
5. Institut Polytechnique de Bordeaux (FR)

2011

724.173

 Bases para la
construcción de
un sistema de
innovación
transregional en
SUDOE,
fundamentado en
la creatividad
para la innovación
de las Empresas,
con apoyo de las
Universidades,
Administraciones
Públicas y entorno
social de las
regiones
participantes
(CREATINN)

Nagusia:
1. Fundación Universidade da Coruña - FUAC
Beste batzuk:
2. Eurocei, Centro Europeo de Empresas e Innovación (ES)
3. Fundación LABEIN (ES)
4. Fundación General de la Universidad de Salamanca
(ES)
5. SODERCAN - Sociedad para el Desarrollo Regional de
Cantabria (ES)
6. FUNDACIÓN PAIDEIA GALIZA (ES)
7. APESA - Association Pour l'Environnement et la Sécurité
en Aquitaine (FR)
8. NERSANT - Associação Empresarial da Região de
Santarém (PT)
9. AGATE - Agence de développement économique du
Tarn (FR)

2011

866.250

 Cooperación
transnacional para
la generación y
desarrollo de Spinoffs de base
tecnológica (EIBT)
y su integración en
la economía del
SUDOE (EIBTSUDOE)

Nagusia:
Centro Europeo de Empresas e Innovación de Navarra
(CEIN, S.L.) (ES)
Beste batzuk:
2. Fundación TECNALIA Research & Innovation (ES)
3. Centro Europeo de Empresas e Innovación del
Principado de Asturias (ES)
4. SINES TECNOPOLO - Associação Centro de Incubação
de Empresas de Base Tecnológica Vasco da Gama (PT)
5. Incubateur Régional d'Aquitaine (FR)
6. Centre National de Recherche Scientifique (CNRS) (FR)

2011

1.106.093

 Life Cycle
Assessment for
Energy Efficiency
in Buildings (
EnerBuiLCA)

Nagusia:
1. Fundación CIRCE – Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos
Beste batzuk:
2. Escola Superior de Comerç Internacional (ES)
3. Fundación CIDEMCO (ES)
4. iMat - Centro Tecnológico de la Construcción (ES)
5. Instituto Andaluz de Tecnología (ES)
6. CTCV - Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro
(PT)
7. Laboratório Nacional de Energia e Geologia, IP (PT)
8. Centre de Ressources Technologiques NOBATEK (FR)

2011

668.020
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Proiektuaren
izena

Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

 Eco-Design for
Eco-Innovation:
the Green-Car
case (Green-Car
Eco-Design)

Nagusia:
1. Fundación CARTIF - División de Medio Ambiente (ES)
Beste batzuk:
2. Fundació CTM Centre Tecnològic (ES)
3. Mondragon Goi Eskola Politeknikoa S.Coop.(ES)
4. Fundación INSTITUTO ANDALUZ DE TECNOLOGÍA (ES)
5. Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) (ES)
6. Chambre de Commerce et d'Industrie Bayonne Pays
Basque (FR)
7. Instituto Politécnico de Setúbal (PT)

2011

876.524

 Transpyrenees
Action on
Advanced
Infrastructures for
Nanosciences and
Nanotechnologies
(RAIN²)

Nagusia:
1. Universidad de Zaragoza-UNIZAR - Instituto Universitario
de Nanociencia de Aragón (INA)
Beste batzuk:
2. CIC nanoGUNE Nanozientzia eta Nanoteknologiari
buruzko Ikerketa Zentroa- Donostia (ES)
3. Institut Catala de Nanotecnología (ICN) (ES)
4. Universidad Politécnica de Valencia (ES)
5. Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) (ES)
6. Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores Microssistemas e Nanotecnologias (INESC-MN) (PT)
7. Centre National de la Recherche Scientifique CNRSBordeaux (FR)
8. Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS DR14).(FR)
9. Université Montpellier 2 (Sciences et Techniques)-UM2
(FR)

2011

1.756.919

 Intercambio y
transferencia
tecnológica sobre
Valorización de
residuos de la
industria de
transformados
vegetales del
SUDOE (VALUE)

Nagusia:
1. Asociación para la Investigación, el Desarrollo y la
Innovación Alimentaria (AIDIA) (ES)
Otros:
2. Fundación AZTI - AZTI Fundazioa (ES)
3. Federación Española de Industrias de Alimentación y
Bebidas (FIAB) (ES)
4. Fundación CENER-CIEMAT (ES)
5. APESA- Ass pour l'Environnement et la Securité en
Aquitaine (FR)
6. Centre d'Application et de Transfert des Agroressources
(CRT CATAR-CRITT) (FR)
7. CVR - Centro para a Valorização de Residuos (PT)

2011

919.677

 Adaptación al
Cambio Climático
en el SUDOE
(ADAPTACLIMA II)

Nagusia:
1. Mancomunidad de Municipios Sostenibles de
Cantabria (ES)
Otros:
2. Junta de Andalucía Consejería de Agricultura, Pesca y
Medioambiente Servicio de Información y Evaluación
Ambiental. Red de Información Ambiental de Andalucía
(ES)
3. Asociación para el Desarrollo del Valle del Alagón Adesval (ES)
4. Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero AIMRD (ES)
5. Xunta de Galicia Dirección Técnica de Construcciones
Instituto Galego de Vivienda e Solo - IGVS (ES)
6. NEIKER Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal
Erakundea (ES)
7. Association Climatologique de la Moyenne-Garonne et
du Sud-Ouest - ACMG (FR)
8. Chambre d'Agriculture de la Dordogne (FR)
9. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro - UTAD Escola de Ciências da Vida e do Ambiente - ECVA Centro
de Investigação e de Tecnologias Agroambientais e

2011

1.033.125
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Proiektuaren
izena

Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

Biológicas - CITAB (PT)
 Observatorio de
Investigación de la
Calidad
Medioambiental
del Gran Sudoeste
Europeo (ORQUE
SUDOE)

Nagusia:
1. Université de Pau et des Pays de l'Adour Faculté des
sciences Equipe LCABIE-IPREM (FR)
Beste batzuk:
2. Universidad Complutense de Madrid Facultad de
Ciencias Químicas - Departamento de Química Analítica
(ES)
3. Universidade de Aveiro Departamento de Química
Centro de Estudos do Ambiente e do Mar -CESAM (PT)
4. Université de Bordeaux 1 Facultad de Ciencias LPTC
(FR)
5. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
– Zientzia eta Teknologia Fakultatea, Kimika Analitikoa
Saila (ES)
6. Universidad Autónoma de Barcelona - Facultad de
Ciencias - Departamento Quimica-Unidad Química
Analítica/Centro GTS (ES)
7. ADERA UT2A (FR)
8. Ministério da Saúde Instituto Nacional de Saúde Doutor
Ricardo Jorge Departamento de Alimentação e Nutrição
(PT)
9. Université de La Rochelle LIENSs (Littoral, Environnement
et Sociétés), UMR CNRS 7266 (FR)

2011

1.264.162

 Clusterización,
Innovación
tecnológica y
desarrollo de
competencias en
el sector de las
Industrias
Creativas y
Culturales
(TRANSCREATIVA)

Nagusia:
1. Euskampus Fundazioa. SINNERGIAK, Social Innovation
Centre (ES)
Otros:
2. TECNALIA Research & Innovation Fundazioa. Berrikuntza
eta Gizarteko Dibisioa. Informazioaren Gizarteko Unitatea
(ES)
3. Donostiako Udala - DSS2016EU bulegoa. Europako Kultur
Hiriburua (ES)
4. Universidade de Coimbra. Faculdade de Ciências e
Tecnologia da Universidade de Coimbra Departamento
de Engenharia Informática (PT)
5. Instituto Pedro Nunes - Associação para a Inovação e
Desenvolvimento
em
Ciência
e
Tecnologia
Departamento de Valorização do Conhecimento e
Inovação (PT)
6. Câmara Municipal de Coimbra (PT)
7. Chambre de Commerce et d'Industrie de Bordeaux Bordeaux Management School - BEM - Direction de la
Recherche et Chaire Arts, Culture & Management en
Europe - ACME (FR)
8. Ecole Supérieure des Technologies Industrielles
Avancées. ESTIA RECHERCHE (FR)
9. Agence Pays basque - ANTIC (FR)

2011

980.448

 Promoción de la
innovación para la
mejora de la
competitividad de
las PYMES en la
industria maderera
del espacio
SUDOE
(WOODTECH)

Nagusia:
1. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya - CTFC (ES)
2. Institut Català de la Fusta - INCAFUST (ES)
3. Centro de Inovação Empresarial da Beira Interior CIEBI-BIC Beira Interior (PT)
4. FUNDACIÓN HAZI FUNDAZIOA – Landa, itsasertz eta
elikagaien sustapenerako Eusko Jaurlaritzaren korporazioa
(ES)
5. Xylofutur (FR)
6. Instituto Superior de Agronomia Universidade Técnica
de Lisboa Centro de Estudos Florestais (PT)
7. Instituto Tecnológico de la Madera, el Mueble y Afines AIDIMA (ES)
8. Département Performances des systèmes de
production et de transformation tropicaux - PERSYST -

2011

988.954
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Proiektuaren
izena

Erakunde onuraduna

Urtea

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)

Unité Production et valorisation des bois tropicaux - CIRAD
(FR)
 Red para el
desarrollo de
sistemas de
integración del
riesgo en la
gestión y la
práctica forestal
(FORRISK)

Nagusia:
1. European Forest Institute - EFIATLANTIC (FR)
Beste batzuk:
2. Universidade Técnica de Lisboa - Instituto Superior de
Agronomia - ISA - Centro de Estudos Florestais - CEF (PT)
3. Centro Tecnológico y Forestal de la Madera - CETEMAS
(ES)
4. NEIKER Nekazal Ikerketa eta Garapenerako Euskal
Erakundea
Landare
Produkzio
eta
Babeseko
Departamentua - (ES)
5. HAZI Konsultoria (ES)
6. Institut National de la recherche agronomique
Département - EFPA Site de recherches Forêt-Bois - UMR
Biogeco - UE Hermitage (FR)
7. Centre Régional de la Propriété Forestière d'Aquitaine
(FR)
8. CNPF service R&D IDF antenne de Midi-Pyrénées (FR)
9. Institut Technologique Forêt, Cellulose, Bois construction,
Ameublement - FCBA - Pôle Biotechnologies sylviculture
Station Centre-Ouest (FR)
10. Empresa de Transformación Agraria, S.A - TRAGSA Dirección Adjunta de I+D+i –Dpto. de Medio Rural (ES)

2012

853.984

 SMART HERITAGE
BUILDINGS
(SHBUILDINGS)

Nagusia:
1. Fundación Santa María la Real Centro de Estudios del
Románico (ES)
Beste batzuk:
2. Fundación Cartif División de Robótica y Visión Artificial
(ES)
3. TECNALIA Research & Innovation Fundazioa. Garapen
Iraunkorreko Dibisioa. Eraikuntza Unitatea (ES)
4. Asociación de Investigación y Desarrollo en la Industria
del Mueble y Afines (ES)
5. Centre de Ressources Technologiques NOBATEK Département d'efficacité énergétique (FR)
6. Universidade Nova de Lisboa Facultad de Ciencias y
Tecnología Departamento de Ingeniería Electrónica (PT)

2012

642.717

 Red de
integración y
transferencia de
productos de alto
valor añadido
basados en
nanopartículas
para la industria
del Espacio SUDOE
(CarbonInspired
2.0)

Nagusia:
Fundación para la Promoción de la Innovación,
Investigación y Desarrollo Tecnológico en la Industria de
Automoción de Galicia
2. AIMPLAS - Asociación de Investigación de Materiales
Plásticos y Conexas
3. Association pour le Développement de l'Enseignement
et des Recherches auprès des universités, des centres de
Recherche et des entreprises d'Aquitaine
4. Fundación TEKNIKER Procesos de Fabricación
5. Universidade de Aveiro Departamento de Engenharia
Mecânica

2013

351.636

 Promoción y
capitalización de
soluciones de
valorización de
residuos en la
industria
agroalimentaria
del SUDOE
(PROVALUE)

Nagusia:
Fundación AZTI – AZTI Fundazioa. Elikagaien Ikerketako
Unitatea (ES)
Beste batzuk:

2013

417.454

2. Asociación para la investigación, el desarrollo y la
innovación alimentaria - AIDIA (ES)
3. Centre d'Application et de Transfert des AgroRessources CRT CATAR CRITT (FR)
4. Fundación CENER-CIEMAT (ES)
5. Fundación CITOLIVA - Centro de innovación y tecnología
del olivar (ES)
6. Centro para a Valorização de Resíduos - CVR (PT)
7. Federación Española de Industrias de ALimentación y
Bebidas - FIAB - Dpto. de Innovación y Tecnología (ES)
8. Universitat de Lleida - Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Agraria (ES)
9. Agroalimentaire Innovation Recherche - CRT AGIR (FR)
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EREMU ATLANTIKOA PROGRAMAK BABESTUTAKO AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZA
PROIEKTUEN ZERRENDA

Urtea

GUZTIZKO
ZENBATEKOA

Proiektu-kopurua

2009

1

1.490.160

2010

3

872.818

2011

-

-

2012

2

481.992

2009-2012 guztira

6

2.844.971

Proiektuaren
izena
REINFFORCE

INNOVATE
MESHATLANTIC
PORTONOVO

ATLANTICPOWER
CFAEFFIPLAT

Erakunde onuraduna
Aquitaine:

• Institut Européen de la Forêt Cultivée (IEFC)
• Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF)
• Centre National Professionnel de la Propriété
Forestière
• Institut National de Recherche Agronomique
(INRA)

Euskadi:

• Neiker
• Nekazal Ikerketa eta Teknologia (IKT)

Aquitaine:

• Communaute d’Agglomeration Pau Pyrenees

Euskadi:

• Donostiako Sustapena

Aquitaine:

• Institut des Milieux Aquatiques

Euskadi:

• Fundación AZTI - AZTI Fundazioa

Aquitaine:

• Université Bordeaux 1
• National de la Recherche Scientifique (CNRS)

Euskadi:

• AZTI- AZTI Fundazioa

Aquitaine:

• Conseil Régional d’Aquitaine

Euskadi:

• EEE Energiaren Euskal Erakundea

Aquitaine:

• Conseil Régional Aquitaine

Euskadi:

• Eusko Jaurlaritza. Etxebizitza, Garraio eta Herri
Lan Saila.
• Pasaiako Portu Agintaritza

Urtea

Dirulaguntzaren
zenbatekoa (€)

2009

1.490.160

2010

230.551

2010

457.406

2010

184.862

2012

234.000

2012

247.992
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INTERREG-C PROGRAMAK BABESTUTAKO AKITANIA-EUSKADI LANKIDETZA PROIEKTUEN
ZERRENDA

Urtea

Proiektu-kopurua

2007-2013 guztira

Proiektuaren izena
 Proyecto REVERSE, Intercambio regional y
definición de políticas para proteger y
valorizar la biodiversidad en Europa

GUZTIZKO ZENBATEKOA

1

Erakunde onuraduna
 Conseil Regional d'Aquitaine
 Conservatoire Régional
d'Espaces Naturels d'Aquitaine
 Bio d'Aquitaine
 Eusko Jaurlaritza, Ingurumen,
Lurralde Plangintza, Nekazaritza
eta Arrantza Saila,
Biodibertsitaterako eta
Ingurumen Partaidetzarako
Zuzendaritza

633.477

Urtea
2007-2013

Diru-laguntzaren
zenbatekoa (€)
633.477,18 €
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Ohar metodologikoa
2014ko urtarrilean eta otsailean, eta txosten honen elaborazioaren esparruan, atal
espezifiko bat txertatu dugu Akitania-Euskadi LLETaren web-atarian45 on-line galdesorta bat argitaratzeko, eta, horrela, euroeskualdeko geografiako eragile guztien
(publikoak edo pribatuak; gaur egun Euroeskualdearen barruan lankidetzan
dihardutenak eta ez dihardutenak) eta lurralde-lankidetzan interesatuta egon
daitezkeen gainerako pertsona eta enpresen iritzia eta esperientzia jasotzeko.
Hortaz, inkesta hori eginez, Euroeskualdeko eragile guztiek lankidetzari buruz duten
iritzia eta lankidetzan duten esperientzia zein den jakin nahi izan dugu, eta, bide
batez, helburu tematiko jakin batzuek lankidetzarako duten potentzialtasuna
egiaztatu.
LLETak guztira 300 eragile gonbidatu ditu inkestan parte hartzera, baina esan
beharra dago 230 baino ez direla, behin erakunde jakin batzuen ordezkaritzan
ageri diren bikoiztasunak ezabatu eta gero.
Guztira, eta inkesta argitaratu genuenetik bi hilabete igaro direnean (2014ko
urtarrila eta otsaila), Euroeskualdeko lurralde-lankidetzako 86 eragilek parte hartu
dute inkestan .

Galde-sortaren egitura eta edukia
Galde-sortaren lehen atalean, eragileari galdetzen zaio Akitania-Euskadi
lankidetzari zenbaterainoko garrantzia ematen dion bere lan-eremuan, eta,
jarraian, zenbait helburu tematiko balioesteko eskatzen zaio, LLETaren behinbehineko estrategiaren arabera identifikatu direnak (2011. urtea).
Galde-sortaren bigarren atalean, informazioa jaso nahi izan dugu inkestatutako
eragileek Euroeskualdean parte hartzen duten lankidetza-eragile eta -tresnak
(Bidasoa-Txingudi Mugaz gaindiko Partzuergoa, Europako Lurralde Lankidetzarako
Programak eta Akitania Euskadi LLETa) zenbateraino ezagutzen dituzten eta haiekin
harremanik ba ote duten jakiteko. LLETa ezagutzen dutela eta harekin harremanik
izan dutela dioten eragileei eskatu diegu, halaber, harreman horren arrazoia
zehazteko, baita eskaini zaien zerbitzuari buruzko balorazio pertsonala egiteko ere.

45

http://www.aquitaine-euskadi.eu
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Amaitzeko, eta LLETaren helburu orokorraren enuntziatutik abiatuta, 2014-2020
aldian LLETak egin beharreko zeregin jakin batzuei lehentasuna eman nahi dieten
edo ez galdetu diegu.
Azkenik, galde-sortak eragileari aukera eskaintzen dio LLETari Akitania-Euskadi
lurralde-lankidetzari buruz, euroeskualdeko LLETari buruz edo galde-sortan
landutako gaiarekin zerikusia duen beste edozein arlori buruz iritzia emateko edo
balorazioa egiteko.
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Galde-sorta
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2014ko urtarrilean eta otsailean, lankidetzarekin lotutako hainbat eragileri inkesta
egin diegu, honako gai hauetan sakontzeko:



Esperientzia lankidetzan eta esperientzia horretatik ikasitakoa








Lurralde-lankidetzan eragina duten faktoreak: lankidetzaren kultura,
lankidetzarako tresna eta eragileak ezagutzea, antolaketa- eta eskumenasimetriak, hizkuntza eta abar.
Lankidetza-proiektuak sortu eta abiaraztea (nork hartzen duen ekimena,
nola sortzen den, nork sustatzen duen ekintza, partner bakoitzak zer
eginkizun duen, abian jartzean zer zailtasun sortzen diren, zer elementu
falta diren, motibazio nagusiak zein diren…).
Proiektuen gobernantza, eta emaitzen kudeaketan, jarraipenean,
ebaluazioan eta hedapenean hobetzeko eremuak
Lurralde-lankidetzarako joera handiena duten eragileen profila
Balorazio orokorra



Lurralde-lankidetzarako arrazoiak (gaur egun eta etorkizunean)



Lankidetzarako lurraldea izateko Akitania-Euskadi Euroeskualdeak dituen
indarrak eta ahuleziak (osagarritasunak, oztopoak…)



Akitania-Euskadi Euroeskualdearen barruan lankidetza-potentzial handiena
duten eremu tematikoak



Sektore pribatuak lankidetza-proiektuetan duen inplikazioa eta mobilizazioa



Etorkizunean
elementuak



Akitania Euskadi Euroeskuldea LLETaren (Lurralde Lankidetzarako Europar
Taldea) zeregina, lehentasun estrategikoak eta esku hartzeko irizpideak, eta
haren eraginkortasuna ziurtatzeko giltzarriak



Bere sektorean edo jardueran funtsezkoak diren beste eragile batzuk

lurralde-lankidetzan

eragina

izan

dezaketen

joera

eta
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Elkarrizketatuak hautatzeko honako irizpide hauei jarraitu diegu:


Proiektu esanguratsuetan parte hartzea.



Akitaniako eta Euskadiko eragileen presentzia.



Lidertza bete daitekeen sektoreetan edo, aldez aurretik, lurraldelankidetzako potentziala eskaintzen duten sektoreetan esperientziak
biltzea.



Lankidetzari buruz ikuspegi orokorra duten eragileak edukitzea.
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Elkarrizketatuen zerrenda

ENPRESA

HARREMANETARAKO
PERTSONA

KARGUA

AEROSPACE VALLEY

Agnés Paillard

Lehiakortasun Poloko lehendakaria

DONOSTIAKO UDALA

Kepa Korta

Estrategia Bulegoko zuzendaria

IRUNGO UDALA

José Antonio Santano

Alkatea

AZTI

Amaia Barrena

Administrazioetako programen
zuzendaria

BIHARTEAN

Olga Irastorza

Euskadiko mugaz gaindiko
Merkataritza Ganberako
arduraduna

CCI BAYONNE

Peio Olhagaray
Ana Suso

Ekonomia Garapeneko zuzendaria

EGAB

Arantza López de Munain

Europako Gaietako eta
Lankidetzako Arloko arduraduna

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE
DORDOGNE

Michel Campagniaud

Polo Hidrailikoko arduraduna

GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

Miguel Angel Crespo

Diputatu nagusiaren kabineteko
teknikaria

EHUBAQ

Igor Campillo
Katixa Peigneguy

Euskampus Fundazioaren zuzendari
eragilea
Mugaz gaindiko euroeskualdeko
campusaren arduraduna

FRAC AQUITAINE

Claire Jacquet

Zuzendaria

GEIESEA Vitoria Dax

Jacques Coutou

Zuzendaria

GIP LITTORAL

Nicolas Castay

Talde teknikoaren zuzendaria

INRA - Centre BordeauxAquitaine

Hubert de Rochambeau

Lehendakaria

INSTITUT FRANÇAIS

Jean André Viala

Zuzendari delegatua

NEIKER

Eva Ugarte

Nekazaritza Berrikuntzaren Unitateko
zuzendaria

NOBATEK

Jacques Tortos

Zuzendaria

ORKESTRA

James Wilson

Lurraldeko zuzendaria

SURFRIDER

Stéphane Latxague

Europako zuzendaria

TECNALIA

Rikardo Bueno

Programen arloko zuzendaria

UNIVERSITÉ (PRES)

Jean-Michel Hualdeborde

Conseiller d'établissements chez
DGESIP - Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche

USSE, UNION DE SILVICULTURES
DU SUD DE L'EUROPE

Christian Pinaudeau

“Entreprises numeriques 2020”
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1. Sarrera

Desio partekatua
Akitaniako Eskualde Kontseiluak eta Eusko Jaurlaritzak hogei urtetik gora daramate mugaz
gaindiko lankidetza aktiboa garatzen, eta horren ondorioz hainbat proiektu abian jarri
dituzte elkarlanean.
Bi eskualdeek lankidetzan jardun dute zenbait lankidetza-eremuren esparruan,
Pirinioetako Lan Erkidegoan, SUDOEn eta EREMU ATLANTIKOAN, adibidez, baita
nazioarteko hainbat saretan eta Europako Lurralde Lankidetzarako (ELL) programazioeremu ugaritan ere, askotan baterako proiektuak gauzatuz, bakarka edo beste eskualde
batzuekin elkarlanean.
Testuinguru horretan, eta lankidetzan jardundako horrenbeste urteetan metatutako
esperientzia abiapuntutzat hartuta (1989an ekin zitzaion Akitaniaren eta Euskadiren arteko
Lankidetza Protokoloa sinatu zenean, eta 1992. urteaz geroztik indartu zen AkitaniaEuskadi Funts Komuna abian jarri zenean), 2009ko azaroan, bi eskualdeetako gobernuek
erabaki zuten beren lankidetza-harremanei beste bultzada bat ematea. Gauzak horrela,
2011ko abenduaren 12an Akitania-Euskadi Euroeskualdea Lurralde Lankidetzarako
Europar Taldea sortu zen, “Akitaniaren eta Euskadiren artean mugaz gaindiko, nazioz
gaindiko eta/edo eskualde arteko lankidetza –lurralde-lankidetza esango diogu hemendik
aurrera– erraztu eta sustatzeko, kohesio ekonomiko eta soziala indartzeko helburu
bakarrarekin”.
Plan Estrategiko honek, beraz, bi eskualdeek duten desio partekatuari erantzuten dio, hau
da, alde batetik, Akitania-Euskadi lurralde-lankidetzarako aktore guztien zerbitzura
egongo den erreferentziazko dokumentu bat izateko nahiari eta, bestetik, Lurralde
Lankidetzarako Europar Taldearen (LLET) beraren zeregina, aukerak eta jardun-eremuak
zehazteko desioari, Talde hori bi eskualdeen arteko lankidetza sustatzeko erakundea eta
tresna den aldetik.

Euroeskualdeko Estrategia, Europako helburuekin bat egiten duena
2014-2020 aldirako Akitania-Euskadi Lurraldea Garatzeko Estrategiaren definizioan honako
ezaugarri hauek azaltzen dira:


Akitania-Euskadi Euroeskualdean identifikatutako lehentasunak identifikatzera eta
lehentasun horiei erantzutera bideratutako estrategia. Orientazio estrategikoen
definizioa Euroeskualdeak 2014-2020 aldian heldu beharko dien erronkei aurre egiteko
premiak kontuan hartuta egin da. Estrategikoa denez, aukera ematen dio ekitaldi
bakoitzean programatu beharko diren jardunak bere indarraldian betetzeko.
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1. Sarrera



Europako esparruan ezarritako baldintzekin bat egiten duen estrategia, finantzaketaiturriak erakar ditzakeena. Dokumentu estrategiko honek laguntzen du bi eskualde
eratzaileak garatzen, Europar Batasunak 2014-2020 aldirako ezarritako helburu
estrategikoak ere betez, eta Europako Lurralde Lankidetzarako programazio-eremuak
–Euroeskualdeari eragiten diotenak– kontuan hartuta.



Unean uneko zirkunstantzietara edo egoerara egokitu ahal izango den estrategia.
Faktore ekonomikoak, politikoak eta sozialak edozein Lurralde Estrategiaren elementu
baldintzatzaileak dira eta, beraz, estrategia aplikatzen den aldian izan litezkeen
aldaketek eragingo dute garatu beharreko jardunak egokitu behar izatea ezarritako
helburuak lortzeko.



Lurralde-lankidetzarako politikaren erakunde aktore eta bultzatzaile gisa LLETak duen
zeregina ezartzen duen estrategia. Akitania-Euskadi LLETak jarduteko aukera izango
du, bai programa operatiboak (zati espezifikoak kudea ditzake) aplikatzen lagunduz
edo Batzordearekin batera finantzatutako lurralde-lankidetzarako proiektuak
aplikatzen lagunduz (bereziki Egiturazko Funtsen kontura), bai lurralde-lankidetzarako
ekintzak gauzatuz Batzordetik kanpo. Ildo horretan, 2014-2020 aldiko Dokumentu
Estrategikoak Akitania-Euskaldi Euroeskualdea LLETari ahalbidetzen dio lurraldelankidetzarako
politikaren
antolatzailea, sustatzailea, laguntzailea
eta/edo
bultzatzailea izatea.



Lurralde-lankidetzaren aktore guztientzat erreferentzia izan nahi duen estrategia.
Dokumentu estrategikoak Akitania-Euskadi LLETaren lehentasunezko ardatzak
programazioaldi
berriaren
arabera
identifikatzeaz
gain,
Euroeskualdearen
garapenaren ikuspegi integratuari emandako laguntza bilduko du. Era berean,
lurralde-lankidetzarako aktore guztientzako (pribatuak eta publikoak) erreferentzia
izango da, baina baita LLETarentzat berarentzat ere bere politikak planifikatzeko eta
lehenesteko.



Lankidetza-eremuetan sartuta dauden eragile ugariren partaidetzarekin diseinatutako
estrategia. Elkarrizketa pertsonalek, lantaldeek eta lankidetzaren aktoreen artean
egindako inkestek ahalbidetu dute haien ikuspegiak eta espektatibak bideratzea.
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2.1. Akitania-Euskadi
Euroeskualdea:
Sozioekonomikoa eta Lankidetzaren Egoera
2.1.1.

Azterketa

Akitania-Euskadi Euroeskualdearen adierazle sozioekonomiko nagusiak
Akitania

Euskadi

Akitania-Euskadi
Euroeskualdea

LURRALDEA, BIZTANLERIA ETA BIZI BALDINTZAK
Azalera (km2) 2012

41.308,4

7.235,2

48.543,6

2.296

251

2.547

3.286.605

2.128.397

5.415.002

9,8

2,2

6,7

Biztanleria-dentsitatea (biz./km²). 2012

79,6

294,3

111,5

Jaiotza-tasa mila biztanleko. 2011

10,5

9,9

10,3

Heriotza-tasa mila biztanleko. 2011

9,3

9,3

9,3

Migrazio-tasa garbia (%) 2011

9,8

3,2

7,1

25 urtetik beherako biztanleria (%) 2012

28,2

21,8

25,7

65 urteko edo hortik gorako biztanleria (%) 2012

19,8

20,4

20,0

Bigarren etxebizitzak (%) 2011

11,6

4,7

9,1

2,2

2,4

2,3

Gizonen bizi-itxaropena (urteak) 2012

79,4

79,4

79,4

Emakumeen bizi-itxaropena (urteak) 2012

86,5

86,1

86,3

Pobrezia-arriskuaren tasa (%) 2012

12,9

9,4

11,7

4,4

-1,2

2,0

1.447,3

1.028,2

2.475,5

5,8

5,0

5,5

Jarduera-tasa (%)

70,7

73,9

72,0

Enplegu-tasa (%)

63,6

62,8

63,3

Langabezia-tasa (%)

10,0

14,9

12,0

0,8

5,6

2,7

Iraupen luzeko langabezia (%) 2012

33,2

43,2

38,3

Lanaldi partzialeko enplegua (%) 2012

17,5

15,8

16,8

5,9

10,5

7,7

Goi-mailako titulazioa duten pertsonak (%)

27,7

46,6

31,1

Goi-mailako titulazioa duten enplegatuak (%)

31,5

53,9

40,5

Udalerriak (kop.) 2012
Biztanleria (biztanle kopurua). 2012
Biztanleria-hazkundea 2002-2012 (%)

Etxeen bat.best. tamaina (pertsonak/etxebizitza) 2011

Soldatakoen ordainsarien aldak.-tasa (%) 2011-2012
ENPLEGUA ETA HEZKUNTZA
Biztanleria aktiboa (milako pertsonak)
Biztanleria aktiboaren aldakuntza-tasa (%) 2002-2012

Langabeziaren aldakuntza-tasa (perts. bak.) 2002-2012

Ikasle kopurua (aldakuntzaren %-a) 2001-2011
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JARDUERA EKONOMIKOA, BERRIKUNTZA ETA TEKNOLOGIA
BPG (euroak biztanle bakoitzeko). 2011

26.734

30.480

28.232

Biztanleko BPGaren aldakuntza-tasa (2000-2011) %

26,5

57,3

41,2

Biztanleko BPGaren aldakuntza-tasa (2005-2011) %

8,5

13,5

11,1

Enplegua industrian (%) 2010

21,4

30,1

26,3

Enplegua merkataritzan (%) 2010

26,3

21,5

23,6

Enplegua eraikuntzan (%) 2010

18,1

10,7

14,0

I+Gko gastua biztanle bakoitzeko (€/bizt.) 2011

412

653

507

Eskatutako patente kopurua. 2009

176

110

286

Patente-eskaeren aldakuntza-tasa (%) 2008-2009

-16,2

-22,5

-18,5

Lanaldi osoko ikertzaileak (kop.) 2009

7.471

10.518

17.989

Ikertzaile kopuruaren aldakuntza-tasa (%) 2000-2009

44,5

108,7

76,2

I+Gko langileak enpresa pribatuan (%)

57,9

74,3

67,2

I+Gko langileak goi-mailako irakaskuntzan (%)

32,0

20,1

25,2

I+Gko langileak sektore publikoan (%)

10,0

5,6

7,6

GARRAIOA ETA KOMUNIKAZIOAK
Autobide-sarea (km). 2011

785

552

1.337

Bestelako bideen sarea (Km). 2011

76.753

3.600

80.413

Ibilgailuen parkea (milakoak) 2011

3.237

2.065

1.172

Ibilgailuen parkearen aldakuntza-tasa (%) 2001-2011

7,3

13,7

9,5

Ibilgailuak 1.000 biztanleko

628

551

598

1.609

646

2.255

-3,8

113,9

14,2

-44,4

-56,1

-52,5

7,9

11,9

5,9

6.404

4.458

10.862

4,1

5,1

4,5

Trenbide-sarea (Km) 2011
Trenbide-sarearen aldakuntza-tasa (%) 2001-2011
Salgaien aire-garraioaren aldakuntza-tasa (%) 2001-2011
Salgaien itsas garraioaren aldakuntza-tasa 2001-2011
Aire-garraioko bidaiari kopurua (milakoak) 2012
Bidaiarien aire-garraioaren aldakuntza-tasa. 2001-2012.
Urteko batezbestekoa (%)
Bidaiarien aire-garraioaren aldak.-tasa 2011-2012. (%)
Bidaiarien ostatu-gauak (milioika) 2011

6,5

3,4

5,3

23,29

4,78

28,07

Iturria: INSEE eta EUSTAT1.

Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, kontsulta ezazu LLETaren Plan Estrategikoan txertatutako
“Euroeskualdearen Diagnostikoa”, Euroeskualdea Garatzeko Estrategia definitzeko.

1
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2.1.2.

Lankidetza Akitania-Euskadi Euroeskualdean
Duela hogei urte “Akitania-Euskadi Lankidetzarako Funts Komuna”
sortu izanak ahalbidetu zuen hainbat proiektu garatzea Akitaniako
eta Euskadiko eskualdeen artean.
Tresna horri esker, Akitaniaren eta Euskadiren arteko lankidetza
indartuz joan zen pixkanaka, eta ahalbidetu zen ekimen asko
finantzatzea bi eskualdeetako aktore eta erakunde sozioekonomiko
askoren artean. Deialdi hori tresna baliagarria da Euskadiren eta
Akitaniaren arteko mugaren bi aldeetara diharduten eragileak
(unibertsitate eta ikerketa-zentroak, merkataritza-ganberak, kulturaeta kirol-elkarteak, sindikatuak, enpresak ez ezik, bestelako erakunde
eta elkarteak ere) elkarrengana hurbiltzeko.

Akitania-Euskadi Funts Komunak ez ezik, Europako Lurralde
Lankidetzak ere –Europar Batasunaren Lurralde Politikaren tresna gisa–
balio izango du Euroeskualdeko eragileen artean baterako ekintzak
eta truke estrategikoak egiteko esparru gisa. POCTEFA, SUDOE, Eremu
Atlantikoa, INTERREG Europe programei esker edo Eskualdeko
Programa Operatiboei esker, lankidetza-proiektuak garatu ahal izan
dira Akitaniaren eta Euskadiren artean.

Programa horiez gain, beste lankidetza-ekimen batzuk gauzatu dira
jardun-sektorearen araberako hainbat programa eta deialdi
espezifikori esker. Kontuan izan behar da, halaber, administraziomailen ekarpena (lurraldekoak eta eskualdekoak), Euroeskualdearen
lankidetza garatu dutelako.

Nolanahi ere, eta ahalegin partekatu horren ondorio da Akitaniaren
eta Euskadiren arteko lankidetzaren egungo egoera. Errealitate
horretan2 nabarmentzen da bi eskualdeen artean lankidetza-ibilbide
luzea izan arren, ematen duela “aldameneko” eskualdearekiko
lankidetza ez dela ezarri –gai espezifikoren batean izan ezik, garraioa
eta mugikortasuna, esaterako– partekatutako lehentasun gisa
eskualde bakoitzaren agendetan.

Akitania-Euskadi lankidetzaren egoerari buruzko azterketa asko landu da LLETaren Plan Estrategikoak
txertatutako “Euroeskualde Diagnostikoan”.

2
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Horri jarraiki, Akitaniaren eta Euskadiren artean oso proiektu gutxi
partekatu dira Europako Lurralde Lankidetzarako programetan.
Akitania eta Euskadi bereizita daude programa horietan, eta horrek
protagonismoa –eta ondorioz, eragina– kentzen die Euroeskualdeko
proiektuei.
Bestalde, nabarmentzen da Euroeskualderako proiektu estrategiko
oso gutxi daudela, eta ekimenen batura soilaren antzera sortutako
proiektu txikiak nagusitzen dira. Dena den, ikusten da lankidetzaproiektuetan parte hartzen duten eragileen kopurua mugatua eta
errepikaria dela.
Aipatu eta aztertu behar den beste alderdi bat da eskualde
bakoitzak
bestearekiko
duen
mendetasun-maila
lankidetzaproiektuak garatzeko garaian, eta, zehazkiago, Europako Lurralde
Lankidetzarako programetan. Horri dagokionez, ikusten da Euskadiren
Akitaniarekiko “mendetasuna” handiagoa dela; izan ere, Akitaniak
proiektu gehiago ditu beste “bidaide” batzuekin; baina, horri
kontrajarrita, Euskadiko eragileak kasu gehiagotan azaltzen dira
“buru” gisa proiektu horietan.

2.1.3.

Akitania-Euskadi Euroeskualdea Lurralde Lankidetzarako Europar
Taldea (LLET)
2011ko abenduan eratu zenetik, Akitania-Euskadi Euroeskualdea
Lurralde Lankidetzarako Europar Taldeak (LLET) hainbat jarduera
gauzatu
ditu
lurralde-lankidetza
erraztu
eta
sustatzeko
Euroeskualdean, kohesio ekonomiko eta soziala indartzeko Akitaniako
eta Euskadiko eskualdeen artean.
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren Batzarrak 2012an onartutako
Euroeskualdearen Behin-behineko Estrategiak hiru lehentasun
identifikatu zituen: mugikortasun iraunkorreko eremua, hazkunde
iraunkorra,
zentzuzkoa
eta
inklusiboa
eta
euroeskualdeherritartasuna3.

3

LLETaren lehentasun estrategiko ofizialak 2011-2014 aldian.
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Azkeneko bi urte hauetan, Akitania-Euskadi deialdiaren bitartez ez
ezik, LLETak berak garatutako koordinazio-ahaleginaren bitartez ere,
aurrera egin da identifikatutako lehentasun guztien garapenean.
Zehazki, eta eratu zenetik, LLETak, aipatutako deialdiaren bitartez, ia
100 lankidetza-proiektu babestu ditu, 1,8 milioi euro guztira4. Ekimen
horietaz gain, LLETak ere Euroeskualdearen eremuan garatutako edo
garatu beharreko beste lankidetza-ekimen batzuk hedatzeko,
bateratzeko eta gobernatzeko zeregin garrantzitsua egin du. Ildo
horretan, egindako diagnostikoaren azterketak5 ondorioztatzen du
LLETak, erakunde gisa sortu zenetik, ahalegin handia egin duela,
modu nabarmenean lagundu baitu lurralde-lankidetza sustatzen bi
eskualdeetan.

Hala eta guztiz ere, egindako azterketak nabarmentzen du, AkitaniaEuskadi Euroeskualdea LLETa, erakunde gisa, gaur egun oraindik
ezezagun samarra dela, baina gero eta eragile gehiagok sumatzen
dutela haren presentzia eta modu positiboan balioesten dutela.
Nolanahi ere, eta LLETa ezagutzen dutenen artean, gehienek adierazi
dute haren zeregina egokia edo oso egokia dela.
Bestalde, lankidetza-eragileek adierazi dute –LLETak bere gain hartzen
duen gai sorta zabala aintzat hartuta– LLETak kudeatzen dituen
baliabideak mugatuak diruditela, eta horrek eragiten du AkitaniaEuskadi deialdia bezalako tresnak eduki lezakeen “palankaefektuaren” helburua baino helburu txikiagoa lortzea.

Nolanahi ere, badirudi adostasuna dagoela honako honen inguruan:
datozen urteei begira, Akitania-Euskadi Euroeskualdea Lurralde
Lankidetzarako Europar Taldea Euroeskualdearen eremuan dauden
lankidetza-eragileak (publikoak nahiz pribatuak) dinamizatzeko eta
koordinatzeko erakundea izan daiteke eta izan behar du, baita bi
eskualdeek estrategikotzat eta egituratzailetzat hartzen dituzten
proiektuak egikaritzeko erakundea ere.

Akitania-Euskadi deialdiko 2012ko eta 2013ko deialdietako datuak. 2007-2013 aldian 347 proiektu
finantzatu dira, eta 7,7 milioi euroko aurrekontua bideratu da horretarako.

4

Zehaztasun gehiago nahi izanez gero, kontsulta ezazu LLETaren Plan Estrategikoan txertatutako
“Euroeskualdearen Diagnostikoa”, Euroeskualdea Garatzeko Estrategia definitzeko.

5
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2.2. Europako Esparrua: Europa 2020 Estrategia eta Europako
Lurralde Lankidetzarako programazioaren Eremuak
Europa 2020 Estrategia Europar Batasuneko Estatu kideen ekonomia- eta enplegu-arloko
politikak koordinatzeko erreferentziazko esparrua da 2020. urtera bitarte. Europa 2020
Estrategiaren funtsezko faktoreak Estrategiaren eragile nagusiak diren hiru lehentasunekin
lotuta daude:



Zentzuzko hazkundea: jakintzan eta berrikuntzan oinarritutako ekonomia bat garatzea.



Hazkunde iraunkorra: baliabideak eraginkortasun handiagoz erabiltzen dituen eta
berdea eta lehiakorragoa den ekonomia sustatzea.



Hazkunde integratzailea: enplegu-maila handia ahalbidetuz ekonomiaren, gizartearen
eta lurraldearen kohesioari mesede egingo dion ekonomia sustatzea.

Parametro horiek lortzeko, Europa 2020 Estrategiak asmo handiko bost helburu ezarri ditu
enpleguaren, ikerketaren, hezkuntzaren, pobrezia murriztearen eta klima-aldaketaren eta
energiaren arloetan. Helburu horiek aurretik ezarritako hiru lehentasunekin zuzenean
lotutako jardun-ardatz estrategikoak ezartzen dituzte: zentzuzko hazkundea, iraunkorra
eta integratzailea. Hala ere, neurri horiek nazioko, erkidegoko eta nazioarteko ekintza
sorta zabal batek osatu behar ditu, garrantzi handiko emaitzak lortzeko. Zehazki, honako
hauek dira:



20 urtetik 64 urtera bitarteko biztanleriaren % 75ek lana eduki beharko luke.



EBko BPGaren % 3 I+Gan inbertitu beharko litzateke.



“20/20/20” helburua lortu beharko litzateke klima- eta energia-alorrean: berotegiefektuko emisioak % 20 murriztea, energia-kontsumoaren % 20 aurreztea eta energia
berriztagarrien kontsumoa % 20ra igotzea.



Eskola-uztearen ehunekoak % 10 baino txikiagoa izan beharko luke, eta belaunaldi
gazteenaren gutxienez % 40k goi-mailako ikasketak eduki beharko lituzke.
Pobrezia-arriskuak 20 milioi pertsona gutxiago hartu beharko lituzke eraginpean.



Bestalde, Kohesio Politika Europa 2020 Estrategian identifikatuta dauden eta Europar
Batasunarentzat funtsezkoak diren lehentasunak babesteko inbertsio-tresna nagusia da,
eta, hori lortzeko, premia handienak dituzten eskualde eta herrialdeetan jarri behar du
arreta handiena, Europako funts, laguntza eta tresnen ekarpena modu eraginkorrean
aprobetxatuz.
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Europako Lurralde Lankidetza Europar Batasunaren eskualde-politikaren funtsezko helburu
ukaezinetako bat da, eta esparru bat eratzen du Europar Batasuneko Estatu kideen nazio, eskualde- eta toki-eragileen artean baterako ekintzak eta truke estrategikoak egiteko.
Gauzak horrela, hiru programa mota desberdinen inguruan egituratuta dago: Mugaz
gaindiko, nazioz gaindiko edo eskualde arteko lankidetzarako programak.
Kohesio Politika garatzeko, Europar Batasunak hainbat finantza-tresna gaitu ditu, hala
nola Inbertsiorako Egiturazko Funtsak6 (Eskualde Garapeneko Europako Funtsa -EGEF-,
Europako Gizarte Funtsa -EGF-, Landa Garapeneko Europako Nekazaritza Funtsa -LGENF-,
Kohesio Funtsa -KF- eta Itsasoaren eta Arrantzaren Europako Funtsa -IAEF-). Batzordeak
Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren (EGEF) zati bat gorde du Europako Lurralde
Lankidetza garatzeko7.
Kohesio Politikak Europar Batasunaren lehentasunak gauzatzeari buruz duen eragina
ahalik eta handiena izateko, Europako Estatu Kide eta Eskualde bakoitzak Programa
Operatibo bat egingo du, eta programa horrek testuingurua aztertzeaz gain, estrategia
bat ezarri beharko du, baita Europako helburuak lortzen laguntzeko garatu behar diren
ekintzen zerrenda ere.
Honako hauek dira 2014-2020 aldiari begira Akitania-Euskadi Euroeskualdean eragiten
duten Programazio Eremuak:


EREMU ATLANTIKOA Nazioz gaindiko Lankidetzarako Programa.



Europako Hego-mendebaldeko Eremuko Lurralde Lankidetzarako Programa —
SUDOE.



Eskualde arteko Lankidetzarako Programa — INTERREG EUROPE.



Espainia-Frantzia-Andorra Lurralde Lankidetzarako Programa — POCTEFA.



.

Jarraian, Programazio Eremu bakoitzari dagokionez, Inbertsiorako Helburu Tematikoei eta
Inbertsio Lehentasunei buruz egindako hautaketa zehaztuko dugu, haietako bakoitzerako
aurrekontuan ezarritako zenbatekoaren8 inguruko xehetasunak emanez.

Esparru Estrategiko Komunak (EEK) xedapen komunak ezartzen ditu funts horiek erabiltzeko 2014-2020
aldian.

6

Eskualde Garapeneko Europako Funtsa babesteari buruzko xedapen espezifikoen gaineko
Erregelamenduak ezartzen du eskualde-lankidetzarako finantzaketa lankidetza osatzen dutenen artean
banatu behar dela. Europako Lurralde Lankidetzaren helburura bideratutako baliabideak EGEFek, EGIFek
eta Kohesio Funtsak 2014-2020 programazio-aldirako aurrekontu-konpromisoetarako eskuragarri dituzten
guztizko baliabideek % 2,75era igoko dira. Horrenbestez, 8.948 milioi euro bideratuko dira, eta diru-kopuru
hori honela esleituko da: a) % 74,05 (hau da, 6.626 M€) mugaz gaindiko lankidetzarako; b) % 20,36 (hau da,
1.821 M€) nazioz gaindiko lankidetzarako; c) % 5,59 (hau da, 500 M€ eskualde arteko lankidetzarako.

7

8

2014ko uztailera bitarteko datuak ditugu eskuragarri.
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Akitania-Euskadi Euroeskualdeari dagozkion Europako Programazio Eremuen, hots, POCTEFA, SUDOE 2014-2020, Eremu Atlantikoa 2014-2020, INTERREG
EUROPE eta Akitaniako eta Euskadiko EGEF-EGIF Programa Operatiboen matrize-laburpena.
EUROPA 2020
KOHESIO POLITIKA

LURRALDE LANKIDETZARAKO PROGRAMAK

EREMU ATLANTIKOA 2014-2020
Guztira: 140,01 M€
SUDOE 2014-2020
Guztira: 100,40 M€
INTERREG C EUROPE 2014-2020
Guztira: 337,77 M€
POCTEFA 2014-2020

ESKUALDEKO PROGR.
OPERATIBOAK9

Guztira: 178,10 M€

HT1

HT2

HT3

HT4

HT5

HT6

HT7

HT8

Berrikuntza
eta Ikerketa

IKTak

Enpresalehiakortasun
a

Karbono
gutxiko
ekonomia

Klimaaldaketa eta
arriskuen
prebentzioa

Ingurumena

Garraio
iraunkorra

Enplegua

1b

4a

5b

6c + 6d + 6g

54,6 M€

13,7 M€

16,7 M€

54,6 M€

HT9

1b

3a + 3b

4c

5b

6c + 6d

39,5 M€

15,0 M€

11,8 M€

12,8 M€

21,3 M€

1a + 1b

3d

4e

6c + 6g

84,4 M€

84,4 M€

84,4 M€

84,4 M€

1a + 1b

3b

5a + 5b

6c + 6d + 6f

7c

i (ELL-EGEF)

9a

37,4 M€

8,9 M€

28,5 M€

51,6 M€

24,9 M€

12,5 M€

14,3 M€
9b

ii (EGIF) + iii

11,0 M€

50,6 M€

1a + 1b

2a + 2b + 2c

3a + 3d

4a+4b+4c+4e

5a

6c + 6d

Guztira: 460,30 M€

108,0 M€

57,0 M€

51,0 M€

72,3 M€

29,5 M€

23,5 M€

8a + ii (EGIF) +
iii (EGIF)
41,7 M€

EUSKADI EGEF-eta EGIF 2014-2020

1a + 1b

2b + 2c

3a + 3c + 3d

4a + 4c + 4e

5b

6a + 6d + 6g

8a + 8b + 8c

9a + v (EGIF)

65,6 M€

17,2 M€

15,3M€

58,6 M€

9,3 M€

9,6 M€

30,6 M€

20,0 M€

AKITANIA EGEF-EGIF 2014-2020

Guztira: 176,45 + 54,1 M€

HT10

Gizarteratzea Etengabeko
eta pobrezia heziketa eta
ikaskuntza

HT11
Erakundegaitasuna

(EGIF)

OHARRA: Helburu Tematiko (HT) bakoitzean hautatutako Inbertsio Lehentasunen (IL) izena eta xehetasuna hurrengo orrialdean bildu dira.

9

Eskualdeko Programa Operatiboen guztizko zenbatekoek Laguntza Teknikoko zereginetara bideratutako zenbatekoak ere biltzen dituzte.
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Helburu Tematikoak (HT)

Inbertsio Lehentasunak, Eskualdea Garatzeko Europako Funtsari buruzko 2013ko abenduaren 17ko 1301/2013 zenbakiko Erregelamenduaren arabera

HT1 - Ikerketa, garapen teknologikoa eta
berrikuntza indartzea

 1a. Ikerketaren eta berrikuntzaren (I+B) azpiegiturak eta I+Baren alorrean bikaintasuna garatzeko gaitasuna hobetzea, eta gaikuntza-zentroak sustatzea, bereziki Europan
interesa dutenak.
 1b. I+Bko enpresa-inbertsioa sustatzea, enpresen, ikerketa- eta garapen-zentroen eta goi-mailako irakaskuntzaren sektorearen arteko loturak eta sinergiak garatzea, bereziki
produktuen eta zerbitzuen garapenean inbertsioa sustatuz, eskaria, sarean elkarri lotzea, elkarteak eta berrikuntza estimulatuz zentzuzko espezializazioaren bitartez, eta ikerketa
teknologikoa eta aplikatua, ildo pilotuak, produktuen baliozkotze goiztiarreko ekintzak, fabrikazio aurreratuko eta lehen produkzioko gaitasunak, bereziki, funtsezko teknologia
bideratzaileei dagokienez, lagunduz eta balio anitzeko teknologiak hedatuz.

HT3 – ETEen lehiakortasuna hobetzea

 3a. Enpresa-espiritua sustatzea, bereziki ideia berrien aprobetxamendu ekonomikoa ahalbidetuz eta enpresa berriak sor daitezen bultzatuz, baita enpresa-haztegien bitartez
ere
 3b. ETEentzako enpresa-eredu berriak garatzea eta aplikatzea, bereziki haiek nazioartekotzeko.
 3d. ETEek merkatuetan (eskualdekoak, nazionalak eta nazioartekoak) hazteko nahiz berrikuntza-prozesuetan sartzeko duten gaitasuna babestea.

HT4 – karbono-emisio maila txikiko
ekonomiara igarotzeko aukera ahalbidetzea
sektore guztietan honako hauen bitartez:

 4a Energia berriztagarrietatik eratorritako energiaren produkzioa eta banaketa sustatuz.
 4c. Energia-eraginkortasunaren eta energiaren zentzuzko kudeaketaren alde eginez, baita azpiegitura publikoetan (eraikin publikoak barne) eta etxebizitzetan energia
berriztagarriak erabiltzearen alde eginez ere.
 4e. Karbonoa murrizteko estrategiak sustatuz lurralde mota guztietan, bereziki hiri-eremuetan, baita hiri-mugikortasun multimodala eta murrizketa-efektua duten egokitzapenneurriak sustatuz ere.

HT5 - Klima-aldaketarako egokitzapena eta
arriskuen prebentzioa eta kudeaketa sustatzea

 5a. Klima-aldaketara egokitzera bideratutako inbertsioa babestea, ekosistemetan oinarritutako planteamenduak barne.
 5b. Arrisku espezifikoei aurre egiteko inbertsioa sustatzea, hondamendien aurrean erresilientzia bermatuz eta hondamendiak kudeatzeko sistemak garatuz.

HT6 – Ingurumena kontserbatzea eta babestea
eta baliabideen eraginkortasuna sustatzea

 6c. Natura- eta kultura-ondarea kontserbatzea, babestea, sustatzea eta garatzea.
 6d. Biodibertsitatea eta lurzorua babestea eta leheneratzea, eta ekosistemen zerbitzuak sustatzea, baita Natura 2000 Sarearen eta azpiegitura ekologikoen bitartez ere.
 6f. Teknologia berritzaileak sustatzea ingurumenaren babesa eta hondakinen sektoreko nahiz uraren sektoreko baliabideen eraginkortasuna hobetzeko eta lurzoruari
dagokionez edo kutsadura atmosferikoa murrizteari dagokionez.
 6g. Baliabideen erabileran ekonomia eraginkorra lortzeko industria-trantsizioa babestea, hazkunde ekologikoa sustatzea, berrikuntza ekologikoa eta ingurumen-inpaktuaren
kudeaketa sektore publiko eta pribatuetan.

HT7 - Garraio iraunkorra sustatzea eta
funtsezko sare-azpiegituretako eragozpenak
ezabatzea

 7c. Ingurumena errespetatzen duten (zarata-murrizketa barne) eta karbono-emisioaren maila txikia duten garraio-sistemak garatzea eta hobetzea eskualdeko eta tokiko
mugikortasun iraunkorra sustatzearren. Horien artean barneko bide nabegagarriak eta itsas garraioa, portuak, lotura multimodalak eta aireportu-azpiegiturak daude.

HT8 – Iraunkortasuna eta kalitatea sustatzea
enpleguan eta lan-mugikortasuna
ahalbidetzea

 8a. Babesa ematea enpresa-haztegien garapenari eta norberaren konturako lanaren, mikroenpresen eta enpresak sortzearen aldeko inbertsioak egiten laguntzea.
 i (ELL-EGEF) Enplegu iraunkorra eta kalitatekoa sustatzea eta lan-mugikortasuna babestea mugaz gaindiko lan-merkatuak txertatuz, mugaz gaindiko mugikortasuna, tokiko
baterako enplegu-ekimenak, informazio-zerbitzuak eta aholkularitza-zerbitzuak eta baterako prestakuntza barne.
 ii (EGIF) Gazteek, batez ere lanik gabe daudenek eta heziketa- edo hezkuntza-sistemetan sartuta ez daudenek, baita gizarte-bazterketa pairatzeko arriskua dutenek eta
komunitate marjinatuetatik eratorritakoek laneratze iraunkorra izatea lan-merkatuan, baita Gazte Bermea aplikatuz ere.
 iii (EGIF) Norberaren konturako lana, espiritu ekintzailea eta enpresen sorrera, mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertain berritzaileak barne.

HT9 – Gizarteratzeko aukera sustatzea eta
pobreziaren nahiz edozein diskriminazioren
aurka borrokatzea.

 9a. Nazioko, eskualdeko eta tokiko garapena lortzen laguntzen duten eta osasun-arloko desberdintasunak murrizten dituzten gizarte- eta osasun-arloko azpiegituretan
inbertsioak egitea. Gizarteratzeko aukera sustatzea gizarte-, kultura- eta jolas-arloko zerbitzuetarako sarbidea hobetuz eta erakunde-arloko zerbitzuak tokiko zerbitzuetara
eramanez.
 9b. Babesa ematea hiri- eta landa-eremu pobretuetako komunitateen leheneratze fisikoa, ekonomikoa eta soziala lortzeko;
 v (EGIF). Ekintzailetza soziala eta laneratzea sustatzea enpresa sozialetan, baita ekonomia sozial eta solidarioa sustatzea ere, enplegua lortzea ahalbidetzeko.

HT10 – Hezkuntzan, prestakuntzan eta lanbideheziketan inbertitzea gaitasunak eta
etengabeko ikaskuntza lortzeko, hezkuntzaeta prestakuntza-azpiegiturak garatuz

 ii (EGIF). Goi-mailako eta ziklo baliokideetako kalitatea, eraginkortasuna eta irisgarritasuna hobetzea, partaidetza eta irakaskuntza-maila hobetzeko asmoz, bereziki talde
kaltetuenentzat.
 iii (EGIF). Adin-talde guztiek egitura formaletan, ez-formaletan eta informaletan etengabeko prestakuntza lortzeko berdintasuna hobetzea, baita langileen jakintzak, lanbidegaitasunak eta ahalmenak hobetzea ere, baita ikaskuntza-ibilbide malguak sustatzea ere lanbide-orientazioaren eta eskuratutako konpetentziak baliozkotuz ere.
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3.1. Ikuspegia
Akitania-Euskadi Euroeskualdea lankidetza-eremua izan dadila konektatutako eta
elkarren artean lotutako HERRITARREKIN, ekimenak elkarrekin lantzen eta garatzen dituzten
ENPRESA LEHIAKORREKIN, era horretan merkatu berrietan sartzeko, LURRALDE
IRAUNKORRAREKIN, erakargarriarekin eta Europako garapen-ardatzei dagokienez ondo
kokatuta dagoenarekin, non haren KAPITAL SOZIALA hobetzen duten aktorez eta
azpiegiturez osatutako sarea hedatzen den. Eta hori guztia, lankidetzaren GOBERNANTZA
IREKI baten bitartez, lankidetza-aktoreek beren LAN EREMUETAN bultzatzen dituzten
PROIEKTU JAKIN batzuk dinamizatzera eta erraztera bideratuta dagoenaren bitartez.

4 ERRONKAK

EUROESKUALDE
HERRITATARSUNA

JAKINTZAREN
EKONOMIA,
BERRIKUNTZA ETA
ENPRESA
LEHIAKORTASUNA

GOBERNANTZA
IREKIA
LURRALDE
IRAUNKORRA
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3.2. Orientazio Estrategikoak
Euroeskualde-herritartasuna

DIAGNOSTIKOA

“Mugak irautea”; beharrezkoa da bi eskualdeek elkar hobeto ezagutzea; ez
dago euroeskualdearen sentimendurik; kultura-arloko desberdintasun handiak;
lan egiteko modu desberdinak; hizkuntza benetako eragozpena da; truke
urriak; ez dago garraiobide publikoaren sare egokirik; eta abar.

ERRONKA

Hobeto konektatuta dagoen eta elkarren artean lotura handiagoa duen
biztanleria ahalbidetzea, elkarren jakintza eta partekatutako euroeskualdearen
kontzientzia partekatzea eragozten duten trabak kentzeko, batez ere gazteak
kontuan hartuta.



Herritarrak izango dira beti eremu publikotik bultzatutako edozein ekimenaren
hartzaileak. Gauzak horrela, Akitania-Euskadi 2014-2020 aldirako Euroeskualdea
Garatzeko Estrategiak bere helburua beteko du Euroeskualdeko biztanleen ongizatemailak hobetzen laguntzen badu. Era berean, herritarrak lankidetza-prozesuaren
protagonistak eta eragileak izango dira Euroeskualdearen eremuan.



Horregatik, 2014-2020 aldirako Euroeskualdea Garatzeko Estrategiak estrategia bat
bultzatu behar du, eskualdeek elkar ez ezagutzea hainbat mendetan izandako
mugak sortutako kultura-arloko eragozpenak gainditzen lagunduko duen estrategia
hain zuzen ere. Era berean, LLETaren funtsezko erronkak izan behar dute, alde
batetik, pertsonen mugaz gaindiko mugikortasuna eta pertsonen arteko
komunikazioa ahalbidetzea bi hizkuntzak ezagutu daitezen sustatuz, eta, bestetik,
kultura-elementu komunei balioa ematea eta garatzea, Euroeskualdearen
kontzientzia partekatua bultzatuz.
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Jakintzaren ekonomia, Berrikuntza eta Enpresa Lehiakortasuna

DIAGNOSTIKOA

Sektore-balioko kateetan ez da sinergia posiblerik ezagutzen; herritarren
kalifikazio-maila handia da; hainbat sektoretan buruzagitzan kokatzeko aukera,
esate baterako sektore hauetan: fabrikazio aurreratua, aeroespaziala eta
automozioa, gastronomia, turismoa eta abar; I+G+B, klusterrak eta
Unibertsitateak babesteko sistema garrantzitsua; ez dago enplegu-arro
integraturik; administrazio-arloko eragozpen handiak, eta abar.

ERRONKA

Jakintzaren ekonomia lortzeko aurrera egitea, enpresen lehiakortasuna eta
enpresak merkatu berrietara irekitzeko aukera hobetzea, enpresen arteko
lankidetza ez ezik, hezkuntza-sistemarekiko eta Euroeskualdean dauden
ikerketa- eta berrikuntza-zentro guztiekiko lankidetza ere sustatuz.



Jarduera ekonomikoa eta enpresak sozietate modernoen bizitzari eustea
ahalbidetzen duten oinarri dira, eta herritarren ongizatea haien mende dago.
Euroeskualdearen eremuan, mugaren ondorioz, enpresak elkarri bizkarra emanda bizi
izan dira orokorrean, elkarren berri eta lankidetza-aukeren berri ia izan gabe.



Ildo horretan, Akitania-Euskadi 2014-2020 aldirako Euroeskualdea Garatzeko
Estrategiaren helburua da bi erkidegoetako enpresen arteko jakintza eta
komunikazioa hobetzea, baita I+G+Baren, berrikuntza teknologikoaren (mugaz
gaindiko start-upen garapena), prestakuntzaren (LH eta Unibertsitateak) eta
enpleguaren aktore eta bideratzaile guztien artekoa ere. Bereziki, estrategiak
funtsezko tresnak (hezkuntza-mugikortasuna, titulazio komunak, eta abar) eta foroak
sustatu behar ditu tartean sartutako eragileek elkar ezagutzeko eta elkarrekin
lankidetzan jarduteko eta mugaz gaindiko ekintzailetza bultzatu behar du; horrez
gain, elkarrekin lan egitea, jarduera berriak garatzea edo merkatu berriak eskuratzea
ahalbidetuko dieten sinergiak bultzatu behar ditu.



Batez ere funtsezko sektore estrategikoetan (bi eskualdeetako RIS3 estrategiek eta
bestelako sektore-planek zehaztutakoak) egin behar dira ahaleginak, sektore
horietan handiagoa baita sinergien potentziala.
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Lurralde Iraunkorra
DIAGNOSTIKOA

Garraio-azpiegitura eta zerbitzu urriak; ez-eraginkortasunak garraio- eta
mugikortasun-azpiegituren koordinaziorik ez dagoelako; errepide bidezko
salgaien garraioaren gehiegizko baliabidea; abiadura handiko trenbidekonexioan izandako atzerapenarekin lotutako aukera-kostu handiak; itsasertza,
hondartzak, naturaguneak eta basoak lankidetzaren elementu traktore
indartsuak dira; aukerak natura-baliabideekin lotutako jarduera hasiberrietan;
ondo zaindutako ondare naturala; bi eskualdeetan hazten ari den turismosektorea, eta abar.

ERRONKAK

Pertsonen eta salgaien mugikortasuna hobetzea, lurraldearen zaintza aintzat
hartzea, lurraldeko baliabideen erabilera iraunkorra egiten dela zaintzea, eta
lurraldeko ahalmenei eta erakargarritasunei balioa ematea; hori guztia
estrategia partekatuen bitartez.


Lurraldea, azken batean, giza jarduera guztiei eusteko oinarria da. Euroeskualdeko
eremu geografikoan begien bistako lankidetza-premiak daude eremu hori
iraunkortasun-irizpideen arabera zaindu eta aprobetxa dadin lortzeko.



Akitania-Euskadi 2014-2020 aldirako Euroeskualdea Garatzeko Estrategiak ahalbidetu
behar du Euroeskualdeko herritarren eta sektore ekonomikoaren konektibitatea, eta
lagundu behar du Euroeskualdearen eremua Europako garapen-ardatzetan
kokatzen, dagozkion garraio-azpiegituren eta -zerbitzuen bitartez.



Era berean, ingurumen-gaiak kontuan hartzea eta gai horien inguruko lankidetza
funtsezko elementuak dira naturagunea zaintzeko testuinguruan, eremu horretan
itsasertz partekatu handia eta arazo komun ugari daude, baita bi eskualdeetako
esperientziatik eta know-how-tik ikasteko aukera handia ere.



Baliabide naturalak erabiltzeak, eta, zehazkiago, produkzio-eremuetan dagoen
potentziala (abeltzaintza, nekazaritza eta baso-sektorea, adibidez) –produkzioan eta
merkataritzan– aprobetxatzeak lankidetza-eremu zabalak eskaintzen dituzte
Akitanian eta Euskadin. Bestalde, energia berriztagarriak bultzatzea partekatutako
beste erronketako bat da, non bi eskualdeek erakutsi duten osagarriak direla.



Azkenik, turismo-arloko lankidetzak lagundu behar du lurralde komunari balioa
ematen eta hura erakargarriago egiten, betiere ingurumen-arloko kalitate handiko
parametroetan.
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3. GOGOETA ETA ORIENTAZIO ESTRATEGIKOAK

Gobernantza Irekia
DIAGNOSTIKOA

Erakunde-sare konplexua: eskumen- eta zerga-arloko asimetriak eta
administrazio-kultura desberdinak daude; ez dago behar adinako lankidetzakulturarik; ez dago markarik eta horrek eragotzi egiten du hura identifikatzea eta
kokatzea; LLETa ezezagun samarra da oraindik; partekatutako proiektu kopurua
murritza da; esku hartzen duten eragileen mapa konplexua da; giza
baliabideak, finantza-baliabideak eta baliabide teknikoak mugatuak dira
LLETan.

ERRONKA

Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren bitartez, proiektu jakin batzuetara
bideratutako lankidetzaren gobernantza irekia eta maila askotarikoa
bermatzea. Eta Euroeskualdea hedatzeko eta komunikatzeko estrategia bat
diseinatzea.



Funtsezkoa da Euroeskualdearen lankidetzaren gobernantza egokia egitea,
prozesuak arrakasta izan dezan. Ildo horretan, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak
proiektu jakin batzuetan oinarritutako maila askotariko lankidetza sustatu behar du,
subsidiariotasun-printzipioa errespetatuz betiere. Akitania-Euskadi eremuko mugaz
gaindiko lankidetzak “zirkulu zentrokideen” eskemari erantzuten dio, non LLETak,
aktore desberdinen autonomia eta eskumenak errespetatuz, ahalbidetu behar duen
ekintzak koordinatuak izatea eta logika komuna izatea.



Ikuspegi horretatik begiratuta, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak maila
desberdinetako eginkizun sorta zabal bat garatuko duen eragilea izan behar du, hau
da, proiektu estrategiko jakin batzuk bultzatu/sustatu behar ditu eta beste aktore
batzuek garatutako proiektuak dinamizatu behar ditu eta proiektu horiei lagundu
behar die, betiere aktore horien lana eta aktore horiek elkar ezagutu dezaten eta
elkarren artean harremanak izan ditzaten errazteko oinarrizko eginkizuna izanik.

22

4. JARDUN ILDOAK

2014-2020 Akitania-Euskadi Lurraldea Garatzeko Estrategia

4. JARDUN ILDOAK

1. jardun‐ardatza:

•

•

•

EUROESKUALDEKO HERRITARTASUNA

1.1 jardun‐ildoa:
ORO HAR BIZTANLERIAK ETA BEREZIKI PROFESIONALEN
KOLEKTIBO JAKIN BATZUEK, EUROESKUALDEKO HIZKUNTZEI
BURUZ DAUKATEN JAKINTZA ETA ERABILERA MAILA
HOBETZEA

1.2 jardun‐ildoa:
KULTURA EUROESKUALDEKO LANKIDETZAREN BENETAKO
ARDATZ EGITURATZAILEA IZAN DADIN LORTZEA

1.3 jardun‐ildoa:
EUROESKUALDEKO GAZTEEK ELKAR EZAGUTZEKO ETA
ELKARRI ERAGITEKO AUKERA AHALBIDETZEA

1.1.1 Ekintza:

Euroeskualdeko hizkuntza‐egoerari buruzko azterketa sakona egitea eta biztanleria
sentsibilizatzea Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteak duen balioari buruz

1.1.2 Ekintza:

Euroeskualdeko eremu urriko hizkuntzak, eta bereziki euskara babestea ondare eta
hizkuntza komun gisa

1.1.3 Ekintza:

Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteko eta erabiltzeko aukera sustatzea ikasleen artean

1.1.4 Ekintza:

Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteko eta erabiltzeko aukera sustatzea hainbat lanbide‐
sektore espezifikotan, hala nola merkataritzan, ostalaritzan eta turismoan orokorrean

1.2.1 Ekintza:

Europa sortzailearen barruan sartutako proiektuak garatzeko plataformak edo
programak sortzen laguntzea

1.2.2 Ekintza:

Donostia/San Sebastián 2016 proiektua bultzatzen laguntzea,
Euroeskualdeko lankidetza sustatuko duen palanka bihurtuz

1.2.3 Ekintza:

Akitaniako eta Euskadiko kultura‐erakundeek ideiak batera jartzeko eta gogoeta
egiteko foro egonkor bat sortzea

1.3.1 Ekintza:

Euroeskualdeko gazteen mugikortasuna sustatuko duten kirol‐, kultura‐ eta gizarte‐
arloko ekintzak babestea

1.3.2 Ekintza:

Ikastetxeen arteko lankidetza sustatzea, hainbat ekintza bultzatuz, hala nola ikastetxe‐
trukeak, elkar ezagutu dezaten

proiektu

hori
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2. jardun‐ardatza:
•

•

•

•

JAKINTZAREN EKONOMIA, BERRIKUNTZA ETA ENPRESA LEHIAKORTASUNA

2.1 jardun‐ildoa:
UNIBERTSITATEEN,
LANBIDE
HEZIKETAKO
IKASTETXEEN ETA BERRIKUNTZAREN EREMUKO
BESTE ERAGILE BATZUEN ARTEKO LANKIDETZARI
BULTZADA BERRI BAT EMATEA. “EUROESKUALDE
CAMPUSA”, JAKINTZAREN EKONOMIAREN ERAGILE

2.2 jardun‐ildoa:
I+G+Baren ALORREKO LANKIDETZA EGITURATZEA
BERRIKUNTZARI BURUZKO EUROESKUALDEKO
ESTRATEGIA BATEN BITARTEZ
2.3 jardun‐ildoa:
ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA SUSTATZEA
EUROESKUALDE EREMUAN, KLUSTERREN ARTEKO
MUGAZ GAINDIKO LANKIDETZA KONTUAN
HARTUTA BEREZIKI

2.4 jardun‐ildoa:
EUROESKUALDEKO ENPLEGU ARRO BAT GARA
DADIN AHALBIDETZEA

2.1.1 ekintza:

Kotutoretzako ikerketa‐ekimenak areagotzea eta Jakintzari eta Berrikuntzako Euroeskualde
Komunitatea garatzea

2.1.2 ekintza:

Unibertsitate‐titulu komunen garapenean aurrera egitea eta ikasleen nahiz irakasleen
Euroeskualdeko mugikortasuna bultzatzea

2.1.3 ekintza:

Lankidetza beste unibertsitate‐zentro, zentro teknologiko, ikerketa‐zentro eta berrikuntza‐
eragile batzuetara hedatzea Euroeskualdean

2.1.4 ekintza:

Lankidetza‐dinamika bat bultzatzea Lanbide Heziketaren eremuan

2.2.1 ekintza:

Berrikuntzari eta aukera‐sektoreak babesteari buruzko Euroeskualdeko Estrategia bat egitea

2.2.2 ekintza:

I+G+Bko Euroeskualdeko aktoreak bilduko dituen batzorde bat eratzea

2.3.1 ekintza:

Euskarri‐zerbitzua ematea Euroeskualdeko enpresa‐lankidetzari

2.3.1 ekintza:

Interclustering lankidetza‐estrategia bultzatzea

2.4.1 ekintza:

Mugaz gaindiko enplegu‐egoerari buruzko Euroeskualdeko diagnostiko bat eta haren
potentzialtasunei buruzko azterketa bat egitea

2.4.2 ekintza:

Enplegu‐zerbitzu publikoen arteko lankidetzari bide ematea

2.4.3 ekintza:

Mugaz gaindiko praktikak, hizkuntza‐gaitasuna eta bestelako ekintza osagarriak sustatzea
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3. jardun‐ardatza:

•

•

•

•

LURRALDE IRAUNKORRA

3.1 jardun‐ildoa:
MUGIKORTASUN
IRAUNKORRARI
BURUZKO
EUROESKUALDEKO EREDU BAT SUSTATZEA

3.2 jardun‐ildoa:
INGURUMENAREN IKUSPEGITIK, EUROESKUALDEA
ERREFERENTZIAZKO EREMU BAT IZAN DADIN
LORTZEA, ETA LURRALDE ANTOLAMENDUKO MUGAZ
GAINDIKO POLITIKA INTEGRATU BAT GARATZEA

3.3 jardun‐ildoa:
EUROESKUALDEKO NATURA BALIABIDEEI BALIOA
EMATEA MODU PARTEKATUAN

3.4 jardun‐ildoa:
EUROESKUALDEKO
TURISMOA
SUSTATZEKO
EKINTZEN
GARAPENA
BULTZATZEA
MODU
KOORDINATUAN

3.1.1 Ekintza:

Transfermuga II: Distantzia ertaineko mugaz gaindiko trenbide‐zerbitzuak lortzen aurrera egitea

3.1.2 Ekintza:

Transfermuga II: Autobidea erabil dadin sustatzea, Euroeskualdean mugikortasun iraunkorra
lortzeko
Transfermuga II: Mugikortasun iraunkorreko praktikak ahalbidetuko dituzten zerbitzuak
hedatzen parte hartzea

3.1.3 Ekintza:
3.1.4 Ekintza:

Tren‐autobidearen zerbitzua hedatzea Euskadin

3.1.5 Ekintza:

Mugaz gaindiko Hurbiltasuneko Trenbide Operadore bat sortzea

3.2.1 Ekintza:

Mendiko barneko eremuan hasitako ekimenei eustea eta haiek hedatzea

3.2.2 Ekintza:

Atlantikoko itsasertza zaintzeko baterako praktikak abian jartzea

3.2.3 Ekintza:

Hiri‐egiturako eskema berri bat hartzea eta lurralde‐antolamenduaren alorreko maila
geografikoak bereiztea

3.2.4 Ekintza:

Klima Aldaketari aurre egitea

3.3.1 Ekintza:

Elkarrekin sustatzea kalitateko nekazaritza eta nekazaritza biologikoa garatzea Akitanian eta
Euskadin

3.3.2 Ekintza:

Euroeskualderako basogintza iraunkorrari balioa ematea

3.3.3 Ekintza:

Energia Berriztagarriei buruz bi eskualdeek dituzten esperientzien berri ematea elkarri

3.4.1 Ekintza:

Kanpoko bezeroekiko turismo‐sustapen komunari ekitea

3.4.2 Ekintza:

Hurbiltasuneko turismoa bultzatzea Euroeskualdean

3.4.3 Ekintza:

Euroeskualdeko prestakuntza bermatzea turismoarekin lotutako lanbideetan
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4. jardun‐ardatza:

GOBERNANTZA IREKIA

4.1 jardun‐ildoa:
MAILA
ASKOTARIKO
GOBERNANTZA
ETA
PROIEKTUAREN
ARABERAKO
KUDEAKETA
BULTZATZEA

•

•

4.2 jardun‐ildoa:
AKITANIA‐EUSKADI EUROESKUALDEAREN IRUDIA
ETA PRESENTZIA BULTZATZEA

4.1.1 Ekintza:

Lankidetza‐proiektuak kudeatzeko eta sustatzeko tresna bat ezartzea: Batzorde tematikoak

4.1.2 Ekintza:

Erakunde‐eragileen arteko adostasuna sustatzea

4.1.3 Ekintza:

LLETaren baliabideak Euroeskualdea Garatzeko Estrategiaren lehentasunetara bideratzen direla
bermatzea

4.1.4 Ekintza:

Euroeskualdearen Lurralde Garapenerako Estrategiari jarraipena egiten zaiola eta hura
betetzen dela bermatzea

4.2.1 Ekintza:

Euroeskualdea‐LLETak Europako testuinguruan duen kokapena indartzea

4.2.2 Ekintza:

Euroeskualdearen eta LLETaren komunikazio‐ eta hedapen‐plana definitzea eta garatzea
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4.1. Euroeskualde Herritartasuna

EUROESKUALDE
HERRITARTASUNA

JAKINTZAREN
EKONOMIA,
BERRIKUNTZA ETA
ENPRESA
LEHIAKORTASUNA

GOBERNANTZA
IREKIA
LURRALDE
IRAUNKORRA

1.1 jardun-ildoa:

ORO HAR BIZTANLERIAK ETA BEREZIKI PROFESIONALEN
KOLEKTIBO JAKIN BATZUEK, EUROESKUALDEKO HIZKUNTZEI
BURUZ DAUKATEN JAKINTZA ETA ERABILERA MAILA
HOBETZEA

1.2 jardun-ildoa:

KULTURA EUROESKUALDEKO LANKIDETZAREN
ARDATZ EGITURATZAILEA IZAN DADIN LORTZEA

1.3 jardun-ildoa:

EUROESKUALDEKO GAZTEEK ELKAR EZAGUTZEKO
ELKARRI ERAGITEKO AUKERA AHALBIDETZEA

BENETAKO

ETA
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Euroeskualde Herritartasuna

1.1 Jardun-Ildoa

ORO HAR BIZTANLERIAK ETA BEREZIKI PROFESIONALEN KOLEKTIBO JAKIN BATZUEK
EUROESKUALDEKO HIZKUNTZEI BURUZ DAUKATEN JAKINTZA ETA
ERABILERA MAILA HOBETZEA
Esparrua
Hizkuntza-oztopoa eragozpen handia da Akitaniako eta Euskadiko herritarrek elkar
ezagutzeko, eta mugaz gaindiko enplegurako eta, beraz, lan-mugikortasunerako
trebakuntza mugatzen du. Halaber, lankidetza ekonomikorako aukerak eta lurraldemerkatu bakarraren enpresa-ahalmena baldintzatzen ditu. Gainera, gizarte-mugikortasuna
murrizten du, eta, horren ondorioz, kultura-identitate partekatua ahuldu egiten da.
Gogoeta estrategikoan parte hartu duten ia eragile guztiek (kultura-eragileek, eragile
ekonomikoek, prestakuntza-eragileek eta abar) azpimarratu dute hizkuntza-oztopoa
gainditzeak eta “hizkuntza-konektibitatean” aurrera egiteak duen garrantzia. Hori dela-eta,
eleaniztasun-arloko jardunak zeharkakoa izan behar du 2014-2020 aldiko Planean.
Akitania-Euskadi Euroeskualdeko lau hizkuntzek (okzitanierak, euskarak, gaztelaniak eta
frantsesak) Euroeskualdeko funtsezko balio bat osatzen dute. Dena dela, ingelesa gazte
askoren bigarren edo hirugarren hizkuntza da, eta bereziki azpimarratu beharra dago
nazioarteko komunikazioen eta teknologia berrien garapenaren esparruan lortu duen
hedapena. Joera natural horrek ondorio nabaria du Euroeskualdeko hizkuntza propioen
ikaskuntzan.
Bestalde, euskarak Euroeskualdean duen errealitatea bereziki azpimarratu beharra dago.
Izan ere, euskara Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza propioa da euskararen
normalizazioari buruzko 1982ko euskal legeen arabera. Gainera, hiztunak ditu Akitanian,
eta Akitaniako hezkuntza nazionalak eta kolektibitate publikoek babestu egiten dute.
Euskara, gaztelania bezalaxe, Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza ofiziala da. Euskara,
beraz, hizkuntza ofiziala da Euskadi-Akitaniako lurraldearen zati batean. Mugaz gaindiko
izaera horrek komunikazio-balio berezia ematen dio euskarari.
Hori dela-eta, Akitania-Euskadi deialdiak hainbat proiektu eta jardun sustatu ditu, bi
eskualdeetan egin beharreko hizkuntza-trukeen eta lanbide-praktiken bitartez
Euroeskualdeko hizkuntzen ikaskuntza garatzeko. LLETak bide hori garatzen jarraituko du,
eta, gainera, arestian finkatutako helburuak lortzeko beste ekimen batzuk babestuko ditu.
Helburu orokorra
Lortu nahi den helburua Euroeskualdeko herritarrak konektatuta egotea da, garraiobide
egokien zein hizkuntzaren bitartez. Europako herritartasuna eleaniztasunean oinarrituta
eraikitzen da. Akitania-Euskadi Euroeskualdeak aberastasun hori baduenez gero,
eleaniztasunaren aberastasunaren iraunkortasunean laguntzea izango da LLETaren
helburuetako bat, identitatearen berezko elementua baita.
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Euroeskualde Herritartasuna

1.1 Jardun-Ildoa

ORO HAR BIZTANLERIAK ETA BEREZIKI PROFESIONALEN KOLEKTIBO JAKIN BATZUEK
EUROESKUALDEKO HIZKUNTZEI BURUZ DAUKATEN JAKINTZA ETA
ERABILERA MAILA HOBETZEA
Deskribapena
Euroeskualdeko estrategiak honako helburu hauek ditu hizkuntzen arloan:


Euroeskualdeko hizkuntzetako ikasleen kopurua handitzea, eta, horretarako,
bereziki haurrak eta gazteak bultzatzea.



Lehentasunezko kolektiboetan (merkatariak, ostalariak, turismo-eragileak eta abar)
Euroeskualdeko hizkuntzen jakintza eta erabilera sustatzea.



Oro har, Euroeskualdeko hizkuntza propioen ikaskuntza sustatzea.

Helburu horiek lortzeko, prestakuntza, sentsibilizazio eta komunikazioko
informazioaren teknologia berriak baliatzeko ekintzak eta abar egin behar dira.

ekintzak,
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1.1.1 Ekintza

Euroeskualdeko hizkuntza-egoerari buruzko azterketa sakona egitea eta biztanleria
sentsibilizatzea Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteak duen balioari buruz
Herritarrek Euroeskualdeko hizkuntzen jakintzan duten mailari buruzko azterlan soziolinguistiko
bat egitea ezinbesteko baldintza da eleaniztasunaren suspertzearen arloan helburu
kuantitatiboak ezartzeko eta planteatzen diren jardunen inpaktua eta eraginkortasuna
ebaluatzeko.
Eusko Jaurlaritza, estatistika-eragiketa ofizial gisa, euskararen gizarte-bilakaerari buruzko bost
urteko bi azterlan soziolinguistiko egiten ari da: Inkesta Soziolinguistikoa (azkenak 2011. urteko
eta euskararen lurralde guztietako –EAE, Nafarroa eta Iparraldeko– datuak biltzen ditu), eta
Mapa Soziolinguistikoa (azkenak 2011. urteko eta EAEko datuak biltzen ditu).
Eusko Jaurlaritzaren azterlan horietatik aparte, gai horri buruz dagoen informazioa partziala
eta zatikatua da, eta ez dago Euroeskualdeko lau hizkuntzen hedadura-mailaren argazki
zehatzik. Horrela, beraz, ezin zaie erantzun bateratu edo global bat eman honako galdera
hauei: zenbat eleaniztun daude Euroeskualdean hizkuntza propioetan? Zein da hizkuntza
horien jakintza- eta erabilera-maila Euroeskualdeko enpresetan? Zein da jakintza- eta
erabilera-maila saltokietan? Eta are neurri txikiagoan maila kolektiboen arabera kontuan
hartuta (adina, jatorria, bizilekua, jarduera-sektorea eta abar).
Hori guztia dela-eta, bidezkotzat hartzen da Euroeskualdeko hizkuntza-egoera hobeto
dokumentatzea eta diagnostiko demolinguistikoaren aldizkako jarraipen bat aurreikustea
(oraindik zehazteko dago). Horretarako, gaiaren ikuspegi bateratu bat izatea ahalbidetuko
duten gutxieneko irizpide komun batzuetan (helburu-biztanleria, erabilitako kontzeptuak,
ikerketaren norainokoa, balioesteko aldiak eta abar) oinarrituta antolatu beharreko bidezko
estatistika-eragiketak planteatu beharko dira.
Bestalde, hizkuntza propioak jakiteak eta erabiltzeak duen balioaren eta eskaintzen dituen
ahalmenen inguruko mezu garbiak helarazi behar zaizkie Euroeskualdeko biztanle guztiei:
enplegua lortzeko aukera gehiago, merkatu berrietan sartzeko eta kultura-eskaintza berriak
lortzeko aukera eta abar. Horretarako, Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteak duen garrantziari
buruzko zabalkunde-kanpainak egin beharko dira, erakartzeko ahalmena handiagoa izan
dadin. Horrek Akitaniaren eta Euskadiren arteko lotura estuagoen garapena bultzatuko du,
kulturaren, jarduera ekonomikoaren eta hezkuntzaren eremuan batez ere.
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1.1.2 Ekintza

Euroeskualdeko hizkuntza propioak, eta bereziki euskara babestea, ondare
eta hizkuntza komun gisa
Euroeskualdeko hizkuntza propioei –euskarari eta okzitanierari– arreta berezia eskaini behar
zaie. Bi kasuetan, Euroeskualdeko hizkuntza horietan hitz egin eta bizi nahi duten herritarrek
hizkuntza-aukerei dagokienez jasaten duten berdintasunik ezaren arazoari egin behar zaio
aurre.
Euroganberak hizkuntza horiek babesteko eta haien jakintza eta erabilera sustatzeko beharra
aldarrikatu du.
Euskara, gainera, Euroeskualdeko ondarea eta mugaz gaindiko lankidetzarako baliabide
nagusietako bat da.
Euroeskualdeko lurraldearen zati batean duen hizkuntza ofizialaren estatusari dagozkion balio
praktiko eta operatiboak lotzen ditu euskarak. Hortaz, erabateko balioa du Euroeskualdeko
lan-merkatuan, eta, bereziki, Euroeskualdeko sare sozioekonomikoaren funtsezko sektore
batzuetan, hala nola ostalaritzan, merkataritzan, zerbitzu-enpresetan, garraioan, aisian,
kulturan eta abar. Azpimarratu beharra dago, halaber, euskarak mugaz gaindiko lanmugikortasunari eta elkartruke profesional, akademiko eta kulturalari egiten dion ekarpena.
Horrela, beraz, esan daiteke euskara ia ezinbesteko hizkuntza dela Euroeskualdeko zati handi
bateko jarduera ekonomiko eta kulturalaren hainbat eremutan.
Hain zuzen ere errealitate horretan oinarrituta, oso praktika eredugarria sortu da mugaz
gaindiko lankidetzan. Izan ere, Ipar Euskal Herrian euskara sustatzeaz arduratzen den Estatuko
erakundeak (Euskararen Erakunde Publikoa / Office Public de la Langue Basque izenekoak)
eta Eusko Jaurlaritzak oso emaitza onekin dihardute lankidetzan Ipar Euskal Herrian euskara
sustatzeko, lankidetza-hitzarmenen bitartez. Hitzarmen horietako lehenengoa 2007an izenpetu
zen 2007-2010 aldirako, eta bigarrena 2011-2016 aldirako ezarri da. Elkarrekiko erakundeerrespetuaren oinarrizko printzipioa abiapuntutzat hartuta, bi erakunde horiek tinko dihardute
lankidetzan Ipar Euskal Herrian euskara bultzatzeko, eta elkarrekin laguntzen dute horretarako
eraginkorrenak diren eragileak eta programak finantzatzen.
Hala eta guztiz ere, Euroeskualdeko hizkuntza-aniztasun aberatsari mugaren bi aldeetako
milaka hiztunekin ekarpen handia egiten dion Euroeskualdeko hizkuntza propio horri bide luzea
geratzen zaio oraindik erabateko normalizazioa lortzeko. Hori dela-eta, eta Euroeskualdeko lau
hizkuntzen eta hiztunen arteko harreman orekatu eta emankorrean aurrera egiteko, bereziki
garrantzitsua da euskararen jakintza eta erabilera hizkuntza hori erabiltzen den Euroeskualdeko
eremuetan areagotzeko programak sustatzen jarraitzea eta elebidunen eta euskara
erabiltzeko aukeren gehikuntza bultzatzea.
Euroeskualdeko estrategiak honako ardatz hauek izango ditu:
 Ikasle eta helduengan euskararen irakaskuntza sustatzea.
 Aurreko 1.1.1, 1.1.2 eta 1.1.3 ekintzetan deskribatutako neurriak aplikatzea eta,
bereziki, eremu urriko hizkuntzetan informazioaren eta komunikazioaren teknologia
berrien erabilera bultzatzea (prestakuntza-programak, online itzultzaileak eta abar)
eta gazteei zuzendutako ekimenetan oinarritzea.
 Komunikabideak eta haietan diharduten profesionalak Euroeskualdearen eremua
hedatzeko proiektuan sartzea.
 Euskaraz eta okzitanieraz egindako kultura- eta arte-proiektuak, eta hizkuntza
horietan aisiaren eta entretenimenduaren inguruan egindako proiektuak bultzatzea.
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1.1.3 Ekintza

Ikasleen artean Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteko
aukera sustatzea
Hezkuntza- eta prestakuntza-alorra funtsezkoa da eleaniztasun-estrategia orotan.
Euroeskualdeko hizkuntzen jakintza eta erabilera prestakuntzaren alorrean kokatutako edo
alor horri lotutako honako elementu hauetatik abiatuta bultzatzea planteatu da:



Irakasleak hizkuntza-gaitasunetan eta hizkuntzaren didaktikan prestatzen inbertitzea:
hizkuntza-teknikarien sare egoki bat sortzea.



Maila lortzeko irakaskuntza-sistemetan ziurtagiriak hedatu eta integratzea eta, era
horretan, mugarrien identifikazioa eta helburuen ezarpena erraztea. Gaitasunak
ebaluatzeko erreferente komun bat ezartzea.



Irakasleen mugikortasuna eta langileak trukatzeko programak bultzatzea.



Euroeskualdeko gazteen arteko kultura- eta prestakuntza-trukeak bultzatu eta
sendotzea, eta kirolaren alorrean egiten direnekin osatzea.



Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berriak (IKTB) hobeto baliatzea,
hizkuntzen ikaskuntza sustatzeko. Gogoeta estrategikoan parte hartu duten eragileek
diotenez, baliabide digitalak gutxiegi erabiltzen dira, eta IKTBen eta komunikabideen
erabilera neurri handiagoan sustatu behar da hizkuntzak hedatzeko mekanismo gisa.



Euroeskualdeko lurraldeetan
koordinazioa sustatzea.



Euroeskualdeko hizkuntzak ikastea erraztuko duen beka-programa bat aztertzea.

hizkuntzaz

arduratzen

diren

erakundeen

arteko
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1.1.4 Ekintza

Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteko aukera sustatzea hainbat lanbidesektore espezifikotan, hala nola merkataritzan, ostalaritzan eta turismoan
Hezkuntzaren eremuan esku hartzeaz gain (ikasleak eta ikastetxeak/irakasleak), bidezkotzat
hartzen da sektore-estrategiak garatzea zerbitzuen sektoreko profesionalen artean
Euroeskualdeko hizkuntzen jakintza eta erabilera hobetzeko, profesional horiek harreman
handiagoak baitituzte beste eskualdeko pertsonekin. Azken batean, hizkuntza propioen
erabilera sustatu behar da Euroeskualdeko benetako herritartasuna finkatzeko prozesuan
aurrera egiteko garaian aktore pribilegiatuak diren sektoreetan (hots, merkataritzan,
ostalaritzan eta turismoan, oro har). Horri esker, komunikazioa eta elkartrukeak bultzatu ahal
izango dira, eta herritarrei kontsumitzaile gisa eskaini beharreko arreta hobetu ahal izango da.
Helburua (kuantifikatu ezin dena, abiapuntuko datua falta baita) honako hau da: Plan
Estrategiko honen indarraldian, hautatutako sektoreetako batean lan egiten duten eta
Akitaniako bisitariaren hizkuntza (Euskadin) edota Euskadiko bisitariaren hizkuntza (Akitanian)
harrera- eta zerbitzu-hizkuntza gisa erabiltzeko gaitasuna duten pertsonen ehunekoa era
esanguratsuan hobetzea. Horretarako, honako hauek proposatzen dira:



Hautatutako zerbitzuen hornitzaileei bezeroarekin oinarrizko komunikazio egoki bat
izateko beharrezkoa den gutxieneko lexikoa menderatzea ahalbidetuko dieten modulu
espezifikoak garatzea.



Agente bitartekarien artean (hots, turismo-bulegoetako langileen, museoetako langileen
eta abarren artean) elkartruke egituratuak antolatzea.



Jendearentzako zerbitzuen kasuan Euroeskualdeko hizkuntzetan egiten den eskaintzari
dagokionez ildo egokian aurrera egiten ari diren enpresen artean urteko onespenerako
(zigilurako) sistemak ezartzearen egokitasuna aztertzea.



Euroeskualdeko hizkuntzei ospea emateko eta jendearekin hizkuntza horietan hitz egin
ahal izateak duen garrantzia agerian uzteko sustapen-kanpainak egitea,
komunikabideen edo beste euskarri batzuen bitartez, eta inplikatutako sektoreei
zuzendutako zuzeneko mezuen bidez.

Luze joko duen, baina faseetan egituratuta egongo den eta ongi zehaztutako helburubiztanleriak izango dituen ekintza bat plantea daiteke (adibidez, tamaina edo eremu
geografiko jakin bateko ostalaritzarekin edo merkataritzarekin has liteke, esperientzia pilotu
gisa). Epe luzeagora, eta dirudienez lankidetza-aukera gehiago eskaintzen dituzten
sektoreetan (osasunean, energian eta abar), garapen terminologikoa finka liteke helburu gisa.
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa ekintza hori egiteko beharrezkoak diren izapideak
bideratuko dituen eragilea izan liteke.
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Euroeskualde-herritartasuna

1.2 jardun-ildoa

KULTURA EUROESKUALDEKO LANKIDETZAREN BENETAKO ARDATZ
EGITURATZAILEA IZAN DADIN LORTZEA
Esparrua
Euskadik eta Akitaniak balio erantsiaren, sormenaren eta berrikuntzaren aldeko apustua
egin dute, eta, testuinguru horretan, bi eskualdeek nahi dute Kultura eta Sorkuntza
Industriek beren etorkizun ekonomikoan eta sozialean leku nabarmenagoa izatea.
Bi eskualdeek oso ahalegin handia egin dute eta egiten ari dira ekipamenduen eremuan,
gizarte-aniztasuna, kultura-aniztasuna, kohesioa eta gizartearen partaidetza sustatzen
betetzen duten zereginarengatik.
Kultura eta sorkuntza-industriak, beraz, aukera-nitxo bat dira Akitaniarentzat eta
Euskadirentzat, eta hazkunde ekonomikoari eta enplegu-sorrerari, tokiko eta eskualdeko
garapenari eta berrikuntzari eta gizarte-ongizateari egiten dien ekarpenarengatik sektore
hori sustatzeko Europar Batasunak azaldutako ageriko nahiak bereziki aldekoa den
testuingurua eratzen du: “2014-2020 aldirako Europa Sortzailea” Programa horren
adierazgarria da.
Gure kasuan, ekimen-sarea, eremu jakin batzuetan dauden klusterrak (ikus-entzunezkoak
Euskadin, esaterako, edo Akitaniako Créatif SILOgraphic), tartean sartutako aktoreak eta
eragileak (ECLA, eta abar) Akitania-Euskadi Euroeskualdean dauden potentzialtasunak
ordezkatzen dituzte eta haien isla dira.
Ildo horretan, Akitania-Euskadi deialdiak kultura-arloko (dantza, musika, eta abar) eta kirolarloko proiektu asko finantzatu ditu. Proiektu horiek lagundu dute elkarlaneko eremu eta
dinamika interesgarriak sortzen.
Helburu orokorra
Lurraldea garatzeko Estrategia honek kultura-eremuan lortu nahi duen helburua da
sortzaile profesionalen kopurua handitzea sektore eta jarduera desberdinak indartzeko,
proiektu berritzaileak sortzea sortze-jarduna ahalbidetuko duten baldintzak sortuz, eta
biztanleriaren artean kulturarekiko eta sormenarekiko interes handiagoa eta jarrera
hartzaile positiboa sustatzea.
Deskribapena
Helburu horiek lortzeko, jarduteko lehentasunak ezarri behar dira, proiektuei laguntzeko
ekimenak garatu behar dira, profesionalak sarean jarri behar dira, jendeari arte-arloko eta
kultura-arloko hezkuntza eman behar zaio, kultura-ondareari buruzko eta ekipamenduak
sortzeari buruzko esku hartzeak gauzatu behar dira, eta abar.
Hori guztia, jendearen joan-etorriak erraztuko dituen garraio-sare hoberena bermatzeak
duen garrantzia ahaztu gabe; izan ere, mugikortasunean zailtasunak izateak benetako
trabak jartzen dizkio kultura-produkzioa aldameneko eskualdean kontsumitzeari eta
produkzio horretaz gozatzeari. Beste gai erabakigarri bat hizkuntza da: hizkuntza-arloko
eragozpenak arintzeko ahalegina egin behar da, eragozpen horiek ere traba baitira (arte
eszenikoen esparruan izan ezik).
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1.2.1 Ekintza

Europa sortzailearen barruan sartutako proiektuak garatzeko plataformak
edo programak sortzen laguntzea
Lan-ildoek hiru norabidetan ahalbidetu behar dituzte ekimenak:



Profesionalak eta artistak (mugikortasuneko eskualde arteko zirkuituak, artistentzako
egoitzak, esperientzien trukeak, prestakuntza-programak eta abar sortzea). Kulturaeremuaren inguruan antolatutako Focus group-ean parte hartu zuten eragileek adierazi
zuten esperientziak eta egiteko modu desberdinak trukatu behar direla.



Kultura-proiektuak, ikuskizunen koprodukzioak sustatuz. Gogoeta estrategiko honetan
esku hartu zuten eragileek nabarmendu zuten kultura-proiektuak finantzatzeko laguntzak
lortu eta bideratu behar direla.



Ikusleak, arte-hezkuntzako eta sentsibilizazioko ekimenen bitartez, kultura-agendaren eta
abarren komunikazioa eta hedapena indartuz, kolektibo jakin batzuentzat bono
espezifikoak eta ikuskizunen eskaintza-sareak sortzeko aukera aztertuz.

Elkarlanean jarduteko aukera handiak eman ditzaketen diziplinei dagokienez, liburua, zinema
edo ikus-entzunezkoen sektorea aipatu ziren; horiek guztiek teknologia digitalaren eragin
handia pairatu dute, zeinak erronka argiak sortzen dituen eta, era berean, eskaintza berriak
garatzeko aukerak irekitzen dituen.
Sortzaile berri gehienek beren lana euskaraz garatzen dutenez, literatura- eta musika-arloko
argitalpen-funtsak handitzeko aukera sortu da, baita euskarazko eta okzitanierazko zinemaprodukzioaren gaiari heltzeko aukera ere.

1.2.2 Ekintza

Donostia/San Sebastián 2016 proiektua bultzatzen laguntzea, proiektu hori
Euroeskualdeko lankidetza sustatuko duen palanka bihurtuz
2016an Donostia kulturaren europar hiriburua izateko proiektuak aukera egokia ematen
du Euroeskualdea proiektatzeko eta kulturaren alorrean izena ematen duten aktoreen
arteko lankidetza-dinamiken katalizatzaile bihurtzeko.
Europar proiekzioko ekitaldia da, eta LLETak, Europako erakundea den aldetik, ekitaldi hori
aprobetxatzen jakin behar du herritarrak eta Euroeskualdeko kultura truka dadin sustatzen
jarraitzeko sortuko den kultura-dinamikaren inguruan. Bestalde, aukera horrek kultura-eremua
gainditzen du, beste arlo batzuetako elementu traktorea izango baita, esate baterako,
garraioaren, hizkuntza-trukearen, Donostiako herritarrak bisitariei harrera egiteko enbaxadore
gisa prestatzeko alorrean eta abar. Era berean, LLETak sustapen hori aprobetxatu behar du bi
eskualdeetako kultura-sinergiak hurbiltzeko, emanaldiak nazioartekotzeko, hiriburutza, haren
proiektuak eta Donostia hiria bera hedatzeko.
Akitania-Euskadi
deialdiak
balio
behar
du
Europako
hiriburutzaren
esparruan
erreferentziazkoak diren proiektuak abiarazteko, 2016 Fundazioarekin batera lan eginez
(intereseko aktoreak, bazkideak, proiektuak eta abar identifikatuz)
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1.2.3 Ekintza

Akitaniako eta Euskadiko kultura-erakundeek ideiak batera jartzeko eta
gogoeta egiteko foro egonkor bat sortzea
Gogoetan parte hartu zuten sektoreko eragileek oso modu positiboan balioetsi zuten Plan
Estrategiko honek eskaintzen zien aukera kulturaren alorrean esku hartzen duten Akitaniako
eta Euskadiko aktoreek ideiak eta kezkak batera jartzeko.
Nabarmena izan zen eztabaidarako tresna edo foro hau sendotzeko nahia, aldizkako
topaketa egonkorrak aurreikusi baitziren. Topaketa horietan esperientziak, proiektu
enblematikoenetan edo elkarlanean jarduteko aukera gehienak eskaintzen dituzten
proiektuetan izandako aurrerapenak partekatuko dira. Esku hartzen duten eragile nagusien
eta erakundeen artean harreman sendoak eta iraunkorrak sortzea proiektu berriak sortzeko
eta bultzatzeko bideetako bat da.
Akitania-Euskadi LLETa topaketa horiek dinamizatu eta bideratuko dituen aktorea izan daiteke
eta izan behar du, eta parte hartzen duten eragileek parte hartuko dute ekitaldi bakoitzean
landu beharko diren gaien agenda zehazten.
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Euroeskualde-herritartasuna

1.3 jardun-ildoa

EUROESKUALDEKO GAZTEEK ELKAR EZAGUTZEKO ETA ELKARRI ERAGITEKO
AUKERA AHALBIDETZEA
Esparrua
Gazteak dira Euroeskualdearen etorkizuna. Horrenbestez, egiaztatu behar dugu gazteek
nabaritzen dutela kulturaren, hizkuntzaren eta logikaren alorrean pixkanaka integratuta
dagoen eta “behetik gora” Europa eraikitzen laguntzen duen lurralde batean bizi direla.
Euroeskualdea dagoelako kontzientzia natural horrek, gazteen hezkuntzan azaldu behar du
txikitatik, horrek eman behar dizkien aukera erantsi guztiekin. Hauxe da LLETaren lanesparrua eremu honetan: Gazteek Euroeskualdea eta haren aukerak ezagutu ditzaten
sustatzea.
Helburu orokorra
LLETa etorkizunean Euroeskualdeko eremu kohesionatua, konektatua, eleaniztuna izateko
lan egiten ari da, enplegu-arro integratu eta osagarria, elkarrekin harremanak dituzten
enpresak eta goi-mailako Irakaskuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Berrikuntzaren erpin
gisa Euroeskualdeko campusa dituen eremuaren alde, alegia. Aldi berean, Euroeskualde
bateko kide izateak dakartzan ontasun horiek guztiak ezagutu, “esplotatu” eta garatzen
dituen euroeskualde-kontzientzia eratzeko ahalegina egin behar du.
Deskribapena
Irakaskuntza arautuan (ikasleek hiru urte dituztenetik hasita Instituturaino) eta irakaskuntzatik
kanpo kirolaren, kulturaren, hizkuntzaren eta abarren arloan egiten diren trukeek goian
aipatutako helburuak lortzeko tresna nagusiak izan behar dute. Unibertsitateko laneremuak eta Lanbide Heziketakoak berdinak izango dira nahitaez, Euroeskualdeko beka
batzuen (Global Training, Erasmus Euroeskualdea) sustapena eta mugaz gaindiko praktikak
edo stage-ak barne; gai hori garatu da “Jakintzaren Ekonomia, Berrikuntza eta Enpresa
Lehiakortasuna” izeneko Jardun-ildoan.
Aktania-Euskadi deialdiak sinergia horien zerbitzura egon behar du, “palanka” bultzatzaile
gisa.
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1.3.1 ekintza

Euroeskualdeko gazteen mugikortasuna sustatuko duten kirol-, kultura- eta
gizarte-arloko ekintzak babestea
Benetako euroeskualde-nortasuna sortzera bideratutako ekintzak gazteengan proiektatu
behar dira, gazteria baita lehentasunezko kolektiboa kasu honetan.
Europa 2020 Estrategiak hazkunderako duen ekimen nagusietako bat “Gazteria
Mugimenduan” ekimena da, hain zuzen ere. Ekimen horrek mugimendua sustatzen du
hezkuntzaren, prestakuntzaren, laneratzearen, kultura-trukeen, boluntariotzaren eta abarren
alorrean. Gailu horrek eta beste batzuek aukera ematen diete gazteei gaitasunak garatzeko,
kultura arteko esperientziez eta jakintza mota berriez gozatzeko.
2013an, Europako Parlamentuak Erasmus+ programa onartu zuen 2014-2020 aldirako.
Programa horrek hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren arloko ekimen
guztiak biltzen ditu.
Gaur egun arte, gazteen mugikortasunaren alde egiteko mekanismoak gutxiegi erabili dira
Akitaniaren eta Euskadiren arteko trukeei dagokienez. Gauzak horrela, hainbat mugikortasunprogramaren ardura duten eragileek adierazi dute, adibidez, nahiago izaten direla urrunen
dauden jomugak Erasmus mota trukeen kasuan, eta eskatu dute programa horiek
Euroeskualdean erakargarriak izateko neurriak hartzea. Gazteen truke gehienak kirolaren
inguruan egiten dira, baina boluntariotzaren, kulturaren eta prestakuntzaren alorrean sustatu
behar dira.
Hortaz, 2015. urtetik aurrera bi ekimen pilotu lantzen has gintezke:
 Gazteen monitoreentzako prestakuntza bikoitza abian jartzea. Helburua izango
litzateke mugaz gaindiko gazteek animazio-eginkizunen alorreko eta astialdiko
hezkuntza-jardueretako monitorearen gaitasun-ziurtagiria lortu ahal izatea. Bi
eskualdeko prestakuntza-eragileen artean mintegi bat egiteak ekar lezake bi
eskualdeetako agintariek aitortutako prestakuntza bat sortzea. Horrela, gazteen
mugaz gaindiko mugikortasuna ahalbidetzea, eta gazteek kultura arteko
animazioaren eremuan dituzten jakintzak areagotzea lortuko litzateke, baita eskualde
bakoitzaren esparru horretako erabilera teknologikoak eta pedagogikoak
partekatzea ere.
 Gazte boluntarioen trukea bi eskualdeetako lan-esparruetan. Esparru horretako
lehenengo esperientzia denez, helburua zera izango da, bi eskualdeetako bakoitzetik
programatutako lan-esparruetan parte hartuko duten 20 gazte boluntarioren trukea
(18-30 urtekoak) ahalbidetzea.
Azkenik, kirola Euroeskualdeko herritarrentzako elementu mesedegarritzat hartu behar da, eta
hori lortzeko honako alderdi hauek landu beharko dira:






Borondatezko kirol-buruzagien baterako prestakuntza, maila horretan “kultura
komuna” sortzeko ikuspegiarekin.
Emakumeen kirol-praktika ez ezik, emakumeek esparru horretan erantzukizun-postuak
lortzea ere ahalbidetuko duten ekintzak.
Eskolako eta unibertsitateko kirola.
Mugaz gaindiko lan-esparru bat abian jartzea, kirola eta osasuna elkartuz, egoneko
bizitzaren aurka borroka egite aldera.
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1.3.2 ekintza

Ikastetxeen arteko lankidetza bultzatzea, hainbat ekintza proposatuz, esate
baterako, ikastetxe-trukeak, gazteenek elkar ezagutu dezaten sakontzeko
Gure ustez, komenigarria da Akitaniako eta Euskadiko ikastetxeen arteko trukeak sustatzea bi
erkidegoetako biztanleria gazteenak elkar ezagutzeko ekintzan aurrera egitea ahalbidetzen
duten proiektu pedagogiko gisa, norberak izandako bizipenetik kultura arteko esperientzia
aberatsa sortuz.
Ikastetxe batzuek garatu dute ekimen mota hori, baina ekimen horiek hezkuntza-sarean
hedatzen eta formalizatzen badira, aurrerapauso handia lortuko litzateke. Aldameneko
eskualdeko geografiari, historiari, literaturari eta abarri buruzko oinarrizko jakintzako
moduluetarako sarbidea ahalbidetuko luketen unitate didaktikoen sorrera bultzatzeko aukerak
lagunduko luke euroeskualde-kontzientzia partekatua sortzen. Erakundeek bultzatu beharreko
lan-ildoa
da,
non
lankidetzarako
funtsek
(eskualdekoek,
probintziakoek
eta
departamenduetakoek) zeregin dinamizatzaile garrantzitsua izango duten.
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4.2. Jakintzaren
ekonomia,
Lehiakortasuna

EUROESKUALDE
HERRITARTASUNA

Berrikuntza

eta

Enpresa

JAKINTZAREN
EKONOMIA,
BERRIKUNTZA ETA
ENPRESA
LEHIAKORTASUNA
GOBERNANTZA

LURRALDE
IRAUNKORRA

IREKIA

2.1 jardun-ildoa:

UNIBERTSITATEEN, LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXEEN ETA
BERRIKUNTZAREN EREMUKO BESTE ERAGILE BATZUEN ARTEKO
LANKIDETZARI
BULTZADA
BERRI
BAT
EMATEA.
“EUROESKUALDE CAMPUSA”, JAKINTZAREN EKONOMIAREN
ERAGILE

2.2 jardun-ildoa:

I+G+Baren
ALORREKO
LANKIDETZA
EGITURATZEA
BERRIKUNTZARI BURUZKO EUROESKUALDEKO ESTRATEGIA
BATEN BITARTEZ

2.3 jardun-ildoa:

ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA SUSTATZEA EUROESKUALDE
EREMUAN, KLUSTERREN ARTEKO MUGAZ GAINDIKO
LANKIDETZA KONTUAN HARTUTA BEREZIKI

2.4 jardun-ildoa:

EUROESKUALDEKO
LAGUNTZEA

ENPLEGU

ARRO

BAT

GARATZEN
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Jakintzaren ekonomia, Berrikuntza eta Enpresa Lehiakortasuna

2.1 jardun-ildoa

UNIBERTSITATEEN, LANBIDE HEZIKETAKO IKASTETXEEN ETA BERRIKUNTZAREN
EREMUKO BESTE ERAGILE BATZUEN ARTEKO LANKIDETZARI BULTZADA BERRI BAT
EMATEA. “EUROESKUALDE CAMPUSA”, JAKINTZAREN EKONOMIAREN ERAGILE
Esparrua
1994az geroztik, Akitania-Euskadi-Nafarroa (AEN) Unibertsitate Sareari esker, elkarlan akademikoko
eta ikerketako ekimen ugari garatu dira Euskadiko unibertsitateen (UPV/EHU, Deustuko
Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea) eta CUEAko (garai bateko PRES Bordeleko
Unibertsitatea) kide diren Akitaniako establezimenduen eta unibertsitateen artean.
2010eko irailean, Euskampus bikaintasun-campusak eta Idex ekimenak indartu egin zuten
UPV/EHUren eta Bordeleko Unibertsitatearen (establezimendu hori Bordeleko I., II. eta IV.
Unibertsitateek bat egin zutelako sortu zen) arteko elkarlana; horretarako, nazioarteko irismena eta
bokazioa duen prestakuntzako, ikerketako eta berrikuntzako eremu komun bat eratzeko akordio
bat sinatu zuten eta eskualdeko bikaintasuna Arku Atlantikoaren eremuan sustatzeko gaitasuna
eman zioten akordio horri.
2012an, UPPAk (Paueko eta Aturriko Herrialdeetako Unibertsitatea) eta UPV/EHUk ere indartu dituzte
beren harremanak mugaz gaindiko beste unibertsitate batzuk ere elkartzen dituen IDEFI “PYREN”
proiektuaren bitartez (Nafarroako Unibertsitate Publikoa).
2014ko azaroan, EHUk eta Burdeoseko Unibertsitateak euren lankidetza gauzatu zuten Nazioarteko
Bikaintasuneko Euroeskualdeko Kanpusa garatzeko Akordio Marko zabal bat sinatuz. Helburua,
Akitania-Euskadi ezagutzan eta nazioarteko proiekzioan oinarritutako Euroeskualde bezala
bermatuko duen prozesuan laguntzea da.
Helburu orokorra
Jardun-ildo horrek proposatzen du Euroeskualde Campus bat egituratu behar dela, eta Campus
horretan, mugaz gaindiko campus-proiektua –Euskampusek eta IDEXek garatu dutena– goimailako hezkuntzaren, jakintzaren ekonomiaren eta berrikuntzaren eremuan jarduten duten
eragileen arteko Euroeskualdeko lankidetzaren elementu eragilea izango da.
Bestalde, lan-ildo horrek Berrikuntzaren eremuan ekarri behar du unibertsitate-arloaren, teknologiazentroen eta ikerketa-zentroen (IK4, ZIZak, Tecnalia, Gaiker, CNRS, eta abar) arteko harremana eta
lankidetza handiagoa izatea, eta era horretan sistema integratu bat diseinatuko da, non balioeskala osoa azalduko den eta elkarrekin lotuta egongo den.
Deskribapena
Helburua zera da, Akitaniako eta Euskadiko unibertsitateen arteko lankidetza-ekimenak eta ekintzak indartzea eta bultzatzea honako eremu hauetan:
 Ikerketa, sinergiak aprobetxatuko dituzten eta estrategiko gisa identifikatzen diren eta
benetako balio erantsia ematen duten sektoreetan jakintzak eta berrikuntza trukatzea
ahalbidetzen duten baterako proiektuak garatuz.
 Goi-mailako prestakuntza eta lanbide-heziketa, baterako ikasketa-eskaintza koordinatua
garatuz (titulazio bikoitzak, master bikoitzak, Doktorego Tesien kotutoretzak, eta abar).
 Mugikortasuna, unibertsitateko eta lanbide-heziketako aktoreen artean (ikasleak, irakasleak,
ikertzaileak, eta abar) trukeak sustatuz.
 Euroeskualdeko jakintza-sektorea nazioartean proiektatzea.
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2.1.1 ekintza

Kotutoretzako ikerketa-ekimenak areagotzea eta Jakintzari eta
Berrikuntzako Euroeskualde Komunitatea garatzea
UPV/EHUaren eta Bordeleko Unibertsitatearen arteko binomiak azken urte hauetan garatu
dituen jardueren artetik nabarmendu behar da bi unibertsitateek kotutoretzapean hartutako
Doktore Tesien kopurua igo egin dela, Horizon 2020 lehenengo deialditik Europako bederatzi
proiektu aurkeztu dira elkarrekin, Euskampuseko eta IDEXeko kideek osatzen duten
Euroeskualdeko talde bat prestatu da eta BIS Euskampus mugikortasun-tresna sortu da,
etengabe irekita dagoena bi unibertsitateen arteko lankidetza-jarduerak babesteko.
2012-2015 aldiko Ekintza Estrategikoen Planak honako jardun-ildo hauek proposatzen zituen:


Ikasleei lanbide-gaitasun handiagoak ematea.



Ikerketa-bikaintasunaren arloen arteko sinergietan oinarritutako lidergo europarra
eraikitzea.



Baterako lanean eta jakintzen transferentzian oinarritutako balioa sortzea.



Euroeskualdeko Bikaintasun Campusaren irudia sustatzea.



Lankidetza sustatzea.

AEN Sareak ere balantze bat egin zuen (2009-2013), eta bertan agerian uzten dira UPV/EHUren
eta UPPAren arteko lankidetzak, “PYREN” proiektuari esker (tesien kotutoretzak eta ikerketaproiektuak, mugaz gaindiko praktiken garapena, eta ekitaldi komunak antolatzea, hala nola
Mugaz gaindiko Doktorialak).
Beraz, guztien asmoa ikertzaileak babestea da, kotutoretzak eta nazioarteko lankidetzaproiektuak sustatzeko, baita Euroeskualdeko sare ekonomikoaren eta sozialaren lotura
garatzea ere enpresekin batera ekintzak eginez, dagozkien gobernuek eta Euroeskualdeak
berak ezarritako lehentasunen arabera.
Azkenik, Zahartze Aktiboaren eta Bizi Kalitatearen eremuan oinarrituta dagoen Jakintzaren eta
Berrikuntzaren Komunitatea (Knowledge and Innovation Community, KIC) eraikitzen elkarrekin
parte hartzea Euroeskualde Campusean berrikuntza-ekintzak eta teknologia transferitzeko
ekintzak bultzatzeko esparru egoki gisa proposatzen da.
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2.1.2 Ekintza

Unibertsitate-titulu komunen garapenean aurrera egitea eta ikasleen nahiz
irakasleen Euroeskualdeko mugikortasuna bultzatzea
Euroeskualdeko hezkuntza-eremu komuna garatzeko gakoetako bat da titulazio bikoitzen
garapenean aurrera egitea (gradu bikoitzak, master bikoitzak, eta abar), horrek truke-maila
handiagoa ahalbidetuko duen neurrian. Horrek funtsezko puntua izan behar du eta horretan
oinarritu behar du Euroeskualdeko unibertsitate-lankidetzak; hori baita lankidetza unibertsitateikasketen maila guztietan benetakoa eta eraginkorra izatea ahalbidetzen duen giltza.
Horrez gain, Masterren eta Doktoregoen baterako eskaintza diseinatzea funtsezko elementua da
ikasleen eta komunitate akademiko osoaren mugikortasunari bide emateko. Era berean, egindako
ikasketak aitortzearekin lotutako administrazio-izapideak elkartzeak eta sinplifikatzeak lagunduko
du, halaber, Euroeskualdeko unibertsitate-komunitate bat ezartzen.
Horri dagokionez, proposatzen da ikasleen eta irakasleen mugikortasunerako laguntza espezifiko
motaren bat ere sustatzea, Erasmus+ Europako programaren osagarri gisa, ikasleen nahiz
irakasleen trukeak bultzatuko dituena, ikasleek eta irakasleek beren jarduera akademikoaren zati
bat beste eskualdeko zentroetan egiteko. Gauzak horrela, “Euroeskualdeko Erasmus”aren figura
sortu nahi da. Arautegi elkartua erraztuko duen araudi-integrazio handiagoa ahalbidetzea da
beste helburuetako bat; horretarako, garrantzitsua da Administrazioko Langileen eta Zerbitzuen
unean uneko mugikortasuna, egoera horretarantz aurrera egite aldera.
Azkenik, komenigarria izango litzateke ikasleen mugikortasunaren inguruan Euroeskualdean egiten
den sustapenean biltzea, halaber, mugaz gaindiko praktikaldiak egitea enpresetan; hartara,
enpresa-sektoreak ere, profesional prestatuen azken hartzaile gisa, lagunduko du eta etekina
aterako die jarduera horiei.

2.1.3 Ekintza

Euroeskualdeko unibertsitate-zentroen eta eragile berritzaileen artean
hedatzea lankidetza
Gaur egun, Euskampusez eta IDEXez gain, honako erakunde hauek hartzen dute parte
Euroeskualde Campusaren proiektuan. Euskadin: Donostia International Physics Center (DIPC),
Tecnalia, Ikerbasque, CAF, Ormazabal, KutxaBank; Akitanian: Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale (INSERM), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Institut
National pour la Recherche en Informatique et en Automatique (INRIA), Institut scientifique pour la
Recherche en Agronomie (INRA), Institut de recherche pour l'ingénierie de l'agriculture et de
l'environnement (IRSTEA), Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER).
Ekintza horrek aipatzen du jakintzaren, berrikuntzaren eta teknologiaren eremuan lankidetzan parte
hartzen duten aktoreen kopurua hedatzen jarraitu behar dela, AEN Sarean parte hartzen duten
beste unibertsitate-zentroak (Mondragon Unibertsitatea, Deustuko Unibertsitatea, ESTIA-École
Supérieure des Technologies Industrielles Avancées, INPBA- Institut National Polytechnique de
Bordeaux Aquitaine, eta abar) nahiz bi eskualdeetako beste zentro teknologiko eta ikerketa-zentro
batzuk (IK4, GAIKER, CICs, Nobatek, eta abar) pixkanaka sartuz.
Horri esker, handitu egingo da Euroeskualdeko goi-mailako irakaskuntzako eta ikerketa-eremuko
mugaz gaindiko lankidetza-proiektuen sorta, eta baterako lizentziaturak edo graduak eta tesien
kotutoretzak abian jartzea, irakasle/ikertzaileen, ikasleen eta administrazioko langileen
mugikortasuna kide diren unibertsitateetan, baterako ikerketa-proiektuak nahiz enpresekiko
lankidetza-proiektuak eta abar garatzea sustatuko da.
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2.1.4 Ekintza

Lankidetza-dinamika bat bultzatzea Lanbide Heziketaren eremuan
Lanbide Heziketa (LH) bilakaera ekonomikoaren eta sozialaren une honetan garrantzi handia
hartzen ari den hezkuntza-maila da, malgua eta oso moldagarria den eta enpresen eskakizun
espezifikoetatik hurbil dagoen prestakuntza motatzat hartzen delako. Gauzak horrela, Lanbide
Heziketaren ezaugarri garrantzitsuenetako bat “prestakuntza duala edo txandakatua” da;
prestakuntza horretan curriculumaren zati garrantzitsu bat lantokietan bertan ematen da.
Akitaniak eta Euskadik Lanbide Heziketako kalitateko sistemak dituzte, eta dagokien eskualdeeta/edo sektore-eremuko enpresa-sareekin lotura estua ezartzea lortu duten zentroen adibide
asko daude; zentro horiekin jarduera asko egin dituzte elkarlanean (prestakuntza diseinatzea,
praktikak enpresetan, prestakuntza-zerbitzuak eta abar).
Ildo horretan, interes handia du Ikaslan Gipuzkoaren eta CMA64ren artean 2012-13 aldian
garatutako Lanbide Heziketako Mugaz gaindiko Campusaren proiektuak. Horregatik,
Euroeskualdeko lanbide-heziketako aktore guztiei proposa dakieke ekimen horrekin jarrai
dezatela edo ekimen hori heda dezatela, dagozkien lanbide-heziketako sistemen eragileen
Euroeskualdeko lankidetza bultzatu ahal izateko honako ekintza hauetan, esaterako:


Ikasleen eta irakasleen hizkuntza-arloko murgilketa sustatzea.



Trukeak egitea kalitate-sistemetan prestakuntzaren eta zentroen kudeaketan.



Prestakuntza-metodologiak partekatzea.



Prestakuntzekiko, titulazio bikoitzekiko eta abarrekiko hurbilketa.



Euroeskualdean, ekintzailetza nahiz prestakuntzaren eta enpresak sortzearen arteko
lotura bultzatzea.
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Jakintzaren ekonomia, Berrikuntza eta Enpresa Lehiakortasuna

2.2 jardun-ildoa

I+G+Baren ALORREKO LANKIDETZA EGITURATZEA BERRIKUNTZARI
BURUZKO EUROESKUALDEKO ESTRATEGIA BATEN BITARTEZ
Esparrua
Europa 2020 Estrategiak honako helburu orokor hau ezartzen du: Europar Batasuna
zentzuzko ekonomia, iraunkorra eta bateratzailea izan dadila. Horrenbestez, berrikuntzaren
alorrean asmo handiko helburuak ezarri behar dira eta nazioko nahiz eskualdeko agintariek
zentzuzko espezializazioko estrategiak prestatu behar dituzte, Egiturazko Funtsak modu
eraginkorrean erabiltzeko eta sinergiak areagotu ahal izateko eskualdeko, nazioko eta
Europar Batasuneko politika lerrokatuetan eta inbertsio publiko nahiz pribatuetan oinarrituz.
Horretarako, Europar Batasunak proposatzen du eskualde bakoitzak konparazio-abantailak
izango dituen eta I+G+Baren eta lehiakortasunaren alorreko Europako helburuak lortzen
lagunduko duten baliabideak jarduera- eta sektore-arlo kopuru mugatu batean biltzea.
Horixe da Akitaniak eta Euskadik beren espezializazio adimentsuko estrategiak egiten
dituzten testuingurua.
Euskadiren kasuan, enpresaren, zientziaren eta teknologiaren gaitasunak ez ezik,
merkatuaren beraren gaitasunak ere kontuan hartuta, lehentasunezko hiru eremu handi
identifikatu dira: Fabrikazio aurreratua, Energia eta Biozientziak-Osasuna. Lehentasunezko
eremu horietaz gain, Lurraldeari lotutako jarduera batzuk —zientziaren, teknologiaren eta
enpresaren arloan garatzeko gaitasunak dituztenak— identifikatu dira “aukera-nitxo”
bezala. Zehazki, honako jarduera hauek biltzen dira aukera-arlo gisa: Nekazaritzako
elikagaien sektorea; Ekosistemak eta ingurumen-birsorkuntza; Hiri-garapenarekin eta
lurralde-plangintzarekin lotutako jarduerak.
Bestalde, Akitaniako Berrikuntza Adimentsuaren Eskualde Estrategiak (RIS3) lehentasunezko
hamaika gai biltzen ditu: Kimika eta materialen industrializazioa, Biomasaren eta
industriarako biofindegien mobilizazioa, Laser-sistemak, fotonika eta irudiak, Doitasunnekazaritza eta nekazaritzako elikagaien eraginkortasuna, Zur bidezko eko-eraikuntza eta
eraikinen
energia-eraginkortasuna,
Geozientziak,
Natura-baliabideen
kudeaketa
iraunkorraren metrologia/monitoreoa, Integratutako softwarea eta konektatutako
objektuak, Ongizaterako eta osasunerako aktiboen zentzuzko prestazioa, Prozedura
sanitario integratuak eta pazienteari arreta emateko teknikak, Mugikortasun garbia eta
zentzuzkoa eta giza faktorean oinarritutako fabrika lehiakorra.
Bestalde, berrikuntzaren alorrean Euroeskualdeko estrategia bat garatzeko ekimenak
biderkatu egin dira, sektore tradizionaletatik haratago joan baitira eta, esate baterako,
osasunaren sektorea ere sartuta dago ekimen horietan; horrez gain, hainbat aktore
Akitaniako eta Euskampuseko Eskualde Kontseiluaren inguruan biltzen dira eta elkarrekin
hartzen dute parte European Institute of Technology (EIT) Institutuaren “Life KIC” programan
edo 2014ko ekainean “Akitania-Euskadiko Bio-Osasuna lehen topaketak” antolatzen.
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Helburu orokorra
Euroeskualdean, teknologiaren eta enpresen alorreko eragile asko daude; eragile horiek
jarduera oso esanguratsuak dituzte I+G+Baren eremuan eta jakintzaren ekonomia
orokorrean, Oinarrizko Ikerketa Zentroak, Ikerketa Kooperatiboko Zentroak, Zentro
Teknologikoak, Zentro Sektorialak, Enpresa-arloko I+Gko Unitateak, Berrikuntzako Tarteko
Erakundeak, Ikerketako Erakunde Publikoak, eta abar. Beraz, egokia da lankidetzadinamika bati bide ematea, non Euroeskualdeko eragile mota horrek parte hartzeko eta
dagozkion eskumen-eremuetan baterako proiektuak garatzeko aukera izango duen.
Helburu horrekin, ekintza-ildo horrek proposatzen du Akitaniak eta Euskadik beren
Programa Operatiboen esparruan garatu dituzten Berrikuntza Adimentsuaren Eskualde
Estrategiak batera jartzea. Ekimenaren helburua bi Berrikuntza Adimentsuaren Eskualde
Estrategien arteko sinergiak aprobetxatzea da Euroeskualdeko estrategia bat garatuz, kasu
bakoitzean lehenetsitako berrikuntzako arlo tematikoetan elementu komunak identifikatzen
dituen eta egon daitezkeen osagarritasunak ezartzen dituen estrategia, I+G+Baren
eskualdeko eragileek elkarrekin lan egin dezaten osagarritasun horiei dagokienez.
Prozesu horren zati gisa proposatzen da, halaber, I+G+Baren Euroeskualdeko eragileak
bilduko dituen batzorde bat sortzea, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren sarea
modu koordinatuan eta Euroeskualde Campusaren inguruan antolatutako sarea egituratze
aldera.
Deskribapena
Ekimen horrek proposatzen du bi eskualdeetarako komunak diren berrikuntza-aukeretan
jartzea arreta, dagozkien estrategiekiko koherentzian. Euroeskualde-dimentsioak
ahalbidetu behar du bi eskualdeetan bultzatutako dinamikak indartzea, eta hartutako
estrategiak ahalbidetu behar du bi eskualdeetako berrikuntza-ildo nagusiak egituratzea
eta finkatzea lurralde-garapen integratuaren esparruan.
Ikuspegi horrek dakar proiektu espezifikoak bi eskualdeek lehiatzeko abantailaren bat
babestea, elementu sinergikoak eta/edo potentzial teknologiko nabarmena duten aukerasektoreetan.
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2.2.1 Ekintza

Berrikuntzako Euroeskualde Estrategia bat egitea
Berrikuntzako euroeskualde-estrategia bat egiteko, Espezializazio Adimentsuaren estrategiei
(RIS3) buruzko azterketa xehatua egin behar da, eskualde bakoitzean ezarritako
lehentasunezko ildoetan elementu komunak (elementu horien gainean garatuko dira
lankidetza-ekimenak) identifikatzeko. Espezializazio Adimentsuaren estrategia bakoitzean
(RIS3) hartzen diren ildoen lehenengo ebaluazioa egin ondoren, lehentasun eztabaidaezin
aurrera daitezke honako arlo hauetan: Ongizatea eta Osasuna, Energia berriztagarriak,
Nekazaritza eta Iraunkortasuna eta natura-baliabideak.
Lantze-prozesuak eskualde-estrategietan nabarmendutako I+G+Baren espezializazio-arloetan
erreferenteak diren eragileei egindako kontsulta zabalean oinarritu beharko du. Kontsulta
horren helburua bikoitza izango da: alde batetik, eragileen ikuspegiak eta lehentasunak
biltzea, bai arlo teknologikoei dagokienez, bai lankidetza-formulei dagokienez; bestetik,
eragileak prozesuan sartzea, berrikuntzako euroeskualde-eremuaren helburua egingarri
izateko eta pixkanaka eraikitzen joateko.
Orain arte gauzatutako lankidetza-prozesuek ez ezik, egindako azterlanek ere ahalbidetu dute
euroeskualde-eremuan enpresa-lankidetza gauzatzeko estrategiko gisa kalifikatzeko sektore
asko samar identifikatzea. Estrategikoak dira hainbat faktore osagarri elkartzen direlako:


Espezializazio-maila handia dago bi eskualdeetako batean gutxienez, eta presentzia
nabarmena bestean ere, sektorearena edo lotutako jarduerena



Baita sinergia potentzial esanguratsua ere, enpresa-jarduera motan lankidetza-ekintzak
aurreratzea ahalbidetzen duten hainbat elementu daudelako (know-howaren
transferentzia, osagarritasuna masa kritiko sektoriala lortzeko garaian, eta abar)

Hala ere, azpimarratu behar da bi eskualdeen artean lankidetzan jarduteko nabarmendutako
sektore estrategiko horiek ez dutela Espezializazio Adimentsuaren estrategietan (RIS3) soilik bat
egiten. Sektoreak honako hauek dira:


Aeronautika eta garraioa: Akitaniak sektore aeroespazialean duen potentzial handia
aprobetxatzea euskal sektorearekin sinergiak eta lotutako beste sektoreekin lankidetzaaukerak bilatuz garraioaren, garraio adimentsuaren sistemen eta automozioaren eremuan,
“mekanika aurreratuaren”, material berrien eta abarren eremuan. Aerospace Valleyk eta
Heganek denbora luzea daramate elkarrekin lanean eremu horretan, baita LLETarekin ere, eta
ELLaren finantzazio-eremu oso egokiak daude harreman hori indartzen jarraitzeko. Gainera,
2015ean lan-aukera berriak sortuko dira Fabrikazio Aurreratuko Zentroa irekiko baita Bizkaiko
Parke Teknologikoan.



Osasuna/Biosanitatea: bizitza osasungarriarekin eta zahartze aktiboarekin lotutako produktu
eta zerbitzu berritzaileak garatzera bideratutako proiektuak, autonomia pertsonalari eustea,
eta abar barne. Ekimen horiek “Silver economy” kontzeptuaren eta “Chronicity Valley
Aquitania-Euskadi” kontzeptuaren barnean biltzen dira, eta proiektu horiek “Life KIC”
proiektuaren baterako hautagaitza osatzen dute. Gizakien osasunarekin lotutako biozientzien
eremuan, proposatzen da zientziaren, teknologiaren, unibertsitateen eta enpresen arloko
eragileen arteko harremana areagotzea Euskadin eta Akitanian.



Nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien industria: nekazaritza-sektorearen (nekazaritzaren
eta artzaintzaren eremua, mahastizaintzaren eta ardogintzaren eremua, hortofrutikulturaren
eremua, eta abar) zerbitzura egongo den berrikuntzako euroeuskalde-sare bat sortzea. Azken
helburuak izan behar du nekazaritzako elikagaien industriari lotutako lankidetza-proiektu
berriak abian jartzea, merkataritza-helburuarekin.
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Eraikuntza iraunkorra, zura: proiektu berritzaileak garatzea hiru ardatz nagusiren inguruan:
landutako basoak eta zuraren mobilizazioa; zura eta eraikuntza; zuntza eta kimika berdea.



Energia berriztagarriak: Akitaniak energia-berrikuntzako ekimen garrantzitsuak ditu biomasaren
eremuan, Euskadin, aldiz, gauza bera gertatzen da itsas energiei dagokienez; horregatik,
aukera handia dago jakintza eta sinergiak transmititzeko bi berrikuntza-ildoen artean. Horri
dagokionez, Euskadiko Ekonomia eta Gizarte Arazoetarako Batzordeak eta Akitaniako CESER
Batzordeak 2013. urtean egindako lanak hartu beharko dira kontuan. Lan horiek energia
eolikoaren, itsas energien, basoko biomasaren eta energia fotovoltaikoaren eta energia
biltegiratzearen alorrean bi eskualdeen artean lankidetzan jarduteko elementuei buruzkoak
dira. Azken horrek elementu bideratzailea eta aplikazio berriak gehitzeko modukoa izan behar
du estazioetan erabiltzeko (sare elektrikoen kudeaketa, berriztagarrien erabilera, jasotzea)
nahiz mugikortasunaren arloko aplikazioetarako (automobila, autobusak eta hiri-garraioa, trenarloa).



Itsasoko eta itsasertzeko baliabideak, aukerak eta iraunkortasuna: baliabide natural bizien eta
bizirik ez daudenen erabilera iraunkorrari buruzko proiektu berritzaileak garatzea. Hiru
zutabeetan (gizartearen, ekonomiaren eta ekologiaren eremua) iraunkorra izatea lortzeko
berrikuntzak bilatuko dira. Atlantikoko itsas estrategiaren ardatzak hartuko dira kontuan
(arrantza, akuilkultura, turismoa, itsas garraioa, energia berriztagarriak, itsas bioteknologia,
Atlantikoko Itsas estrategiak eta Blue Growth estrategiak proposatutako erronkak eta

aukerak orokorrean)

2.2.2 ekintza

I+G+Bko Euroeskualdeko eragileak bilduko dituen batzorde bat eratzea
Berrikuntzako euroeskualde-estrategia bat egiteko, antolamenduari eta gobernantzari buruzko
aurretiko eskakizun batzuk bete behar dira. Ildo horretan, helburu bat izango da berrikuntzaren
alorrean garatu beharreko lankidetza-ekintzak bultzatzeko eta monitorizatzeko ardura izango
duen batzorde bat eratzea. Batzorde hori politika-arloan (eskualdeko gobernuak) eta teknikaarloan (berrikuntzako eskualde-agentziak) ardura duten pertsonek osatuko dute, eta politiken
kontura egongo litzateke bi eskualdeetan arlo honetan.
Ildo horretan, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak bere gain hartuko du batzordeak
ezartzen dituen orientazioen oinarriari buruz eremu honetan hartzen diren ekimenen
koordinazioa, aurrerapen-txostenak aurkeztuko ditu eta lan-metodo kolaboratzaileak
partekatuko ditu.
Batzorde horrek garatu beharko dituen eginkizunen artean, nabarmendu behar da
“eskualdeko RIS3 estrategiak” komunikatzeko eta monitorizatzeko zeregin bikoitza duela.
Beraz, oinarrizkoa izango da etengabeko komunikazioa izatea estrategiaren eragiketaezarpena bermatzeko eta I+G+Baren Euroeskualdeko eragile guztiek estrategiaren erronkak,
helburuak eta lehentasunak barneratzea ahalbidetzeko. Zeregin hori Akitania-Euskadi
Euroeskualdea LLETak nahiz eskualdeko berrikuntza-agentziek bete beharko dute.
Bestalde, etengabeko monitorizazio-lana egin beharko da, lan hori ezinbestekoa baita
estrategiaren egikaritze-maila zein den eta lortu nahi diren helburuak lortzeari dagokionez
zenbat aurreratu den jakiteko. Ebaluazioa egiteko, helburuak behar bezala definitu beharko
dira aurretik, aurrerapen-maila hori zehazki neurtzeko. Monitorizazio horrek ahalbidetuko du,
hala badagokio, estrategian eta ezarpen-tresnetan aldaketa zehatzak sartzea, egon litezkeen
desbideratzeak edo emaitzarik ezak zuzentzeko, baita lankidetza-arlo edo modalitate berriak
sartzea ere, baldin eta beharrezkoak badira.
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Jakintzaren ekonomia, Berrikuntza eta Enpresa Lehiakortasuna

2.3 jardun-ildoa

ENPRESEN ARTEKO LANKIDETZA SUSTATZEA EUROESKUALDE EREMUAN,
KLUSTERREN ARTEKO MUGAZ GAINDIKO LANKIDETZA
KONTUAN HARTUTA BEREZIKI
Esparrua
Enpresa gehienak ez dira oraindik konturatu euroeskualde-eremua merkatu potentzialaren
arloa dela, baina enpresen eta sektoreen arteko lankidetzari buruzko adibide asko daude,
aspalditik garatzen ari direnak. Haien artean, honako adibide nabarmen hauek aipa daitezke:


Bihartean Interes Ekonomikoko Europako Elkartea, Gipuzkoako eta Bayonne Pays
Basqueko Merkataritza, Industria eta Nabigazioko bi Ganberen arteko elkarlanaren
ondorio da eta bi Ganberen lurraldean kokatuta dauden enpresen mugaz gaindiko
potentziala garatzeko eratu zen.



Interclustering Eurorregional (INTERC) proiektua, bi eskualdeen arteko sinergiak
identifikatzera eta klusterren arteko lankidetza-ekimenak sustatzera bideratuta dagoena.
Helburua ez da soilik kluster homologoek elkar ezagutzea, baizik eta diziplina arteko lanjokaleku berriak bilatzen lagunduko duen hibridazio sektoriala sortzea.

Helburu orokorra
Bi eskualdeak fisikoki hurbil eta jarraian egon arren, administrazio-mugak desagertzeak ez du
ekarri, orokorrean, “beste aldea” eskualde bakoitzeko merkatuak hedatzeko eta eremujarduera garatzeko eremu geografiko ezin hobetzat eta naturaltzat hartzea, eta horrek eragin
du hurbiltasun handiagoa ez izatea mugaz gaindiko enpresa-sarearen artean. Kulturaren,
hizkuntzaren eta administrazioaren alorreko faktoreak eta eskualdeek elkar ez ezagutzea
oztopo izan dira zentzu horretan.
Jardun-ildo horren helburu nagusia bi eskualdeetako enpresen arteko lankidetza sustatzea da,
bi eremuetako enpresen eta sektore ekonomikoen artean dauden osagarritasunak identifikatuz
eta osagarritasun horien aprobetxamenduari bide emanez, bai tokiko merkatuei begira, bai
nazioarteko merkatuei heltzeari begira. Horrez gain, mugaz gaindiko enpresa-haztegiak sor
daitezen sustatu behar da, Euroeskualdeko enpresa-sarea elikatze aldera.
Deskribapena
Jardun-ildoak proposatzen du Akitaniako eta Euskadiko enpresen arteko lankidetza sustatzera
eta ahalbidetzera bideratuta dauden proiektuak susta daitezela, askotariko ikuspegia honako
hau izanik:
 Alde batetik, beste eskualdean merkataritza-arloko kideak, azpikontratistak eta abar
aurkitu nahi dituzten enpresa indibidualen arteko lankidetza.
 Bestetik, enpresa-klusterren arteko lankidetza (hainbat modalitatetan), lankidetzaproiektuak bultzatze aldera.
 Eta era horretan, eta, aurrekoarekin lotuta, hainbat sektore estrategikori –jada martxan
dauden sinergien eta/edo ekimenen potentzial handiagoa dutenei– atxikitzea, bultzada
berezia emateko, Europako finantzaketa-eremu desberdinetan dauden aukerak aztertuz.
 Ahaleginak egitea lanbide-profilen homologazio-maila handiagoa lortzeko IKTen
sektorean, Euroeskualdeko lan-merkatuan lanbideratze-maila handiagoa izatea
ahalbidetuko duena eta bi eskualdeetako enpresen arteko sinergia naturala erraztuko
duena.
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2.3.1 Ekintza

Euskarri-zerbitzua ematea Euroeskualdeko enpresa-lankidetzari
Ekintza honen helburua euroeskualde-zerbitzua eratzea da, eta zerbitzu horren egitekoa
Akitaniako eta Euskadiko enpresen mugaz gaindiko lankidetza bultzatzea eta sustatzea izango
da. Helburu hori honako eginkizun hauetan zehazten da:



Informazioko eta enpresa-interfazeko zerbitzu bat ematea Euroeskualdean, beste
lurraldean hornitzaileak, merkataritza- edo produkzio-arloko bazkideak eta abar bilatzen
dituzten enpresei bideratuta egongo den zerbitzua.



Sektore
ekonomiko
desberdinetako
Euroeskualdeko
enpresen
artean
hedatzeko/komunikatzeko eta biltzeko ekintzak antolatzea, intereseko informazioen
hedapena, aurreko lankidetza-proiektuen emaitzak, eragile eta bazkide potentzialen
arteko B2b topaketak indartzeko eta dinamizatzeko, bereziki ELLaren deialdietara
bideratuta daudenak.



Laguntza eta bultzada berezia ematea
lankidetzako mugaz gaindiko proiektuei.

bereziki

garrantzitsuak

diren

enpresa-

Ekintza horren funtsezko elementua izango litzateke euroeskualdeko enpresen datu-basea
sortzea
eta
datu-base
horretan
zehaztea
enpresa
horien
jarduera-sektoreak,
produktuak/zerbitzuak eta harremanetarako datuak. Horretarako, lehendik dauden oinarri
posibleak aztertu beharko dira, eskualdekoak (adibidez, Eustat, SPRI, ADI, eta abar) eta
euroeskualdekoak, oinarri horiek sartzeko eta hedatzeko aukerarik ote dagoen aztertzeko.
Informazioa emateaz gain, zerbitzuak interfazeko zereginak eta enpresen arteko lehen
hurbilpenak gauza ditzake merkataritza-harremanak bilatzeko, bereziki ETEen kasuan; izan ere,
enpresa mota horrentzat baliabide mugatuak izatea eragozpen handi samarra izan daiteke
beste eskualdean partenaire egokiak identifikatzeko garaian.
Era berean, ematen du garrantzitsua dela zerbitzu honek oinarrizko ekintzak egitea
euroeskualde-lankidetzak sor ditzakeen aukerak hedatzeko eta komunikatzeko, ez jarraitzeko
elkar ezagutu gabe eta euroeskualde-ikuspegiak eskain ditzakeen abantailak ikusarazteko,
bereziki enpresa txiki eta ertainei bideratuta dauden abantailak (batez ere Europako Lurralde
Lankidetzaren finantzaketa-bideak erabiliz).
Zerbitzuak lankidetza-proiektu jakin batzuk sustatzen laguntzeko eginkizuna du, proiektu horien
dimentsioarengatik, enpresa- eta/edo teknologia-arloko inplikazioengatik, sektoreinpaktuarengatik eta abarrengatik bereziki garrantzitsuak izan daitezkeenak, eta,
horrenbestez, arreta eta laguntza berezia behar dutenak.
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2.3.2 Ekintza

Interclustering lankidetza-estrategia bultzatzea
Ekintza honen helburua LLETa bi lurraldeetan dauden enpresa-klusterren artean
(Interclustering) euroeskualde-lankidetzari ematen aritu den bultzada iraunkorrarekin jarraitzea
da. Bi eskualdeek egitura desberdinak dituzte eremu horretan: Euskadin klusterrak eta
enpresa-elkarteak daude; Akitanian, aldiz, lehiakortasunguneak, eskualde-ekimeneko
klusterrak, enpresa-taldeak, eta abar. Baina LLETak finantzatutako proiektuen bitartez
egiaztatu dutenez, hori ez da eragozpen estrategia horrek arrakasta handia izateko
Euroeskualdean, eta enpresa-sektoreak berak eskatzeko estrategia horrekin jarraitzea.
Hasierako jakintza horretatik abiatuta, helburua zera da, sektore bakoitzean etengabeko
lankidetza-dinamika formalizatzera bideratutako ekimenak sustatzea. Dinamika horrek hainbat
mota har ditzake bere barnean:


Lankidetza ez-formala eta/edo unean unekoa.



Lankidetza proiektu komunetan (kontratuzkoa).



Lankidetza egituratzailea (egituren hurbilpena).

Jada hasita dagoen prozesu honetan sektore-espezializazioarekin lotutako beste alderdi
batzuk doitu beharko dira (sinergia potentzialak ebaluatu, erronkak identifikatu) eta, ondoren,
lankidetza-jarduerei buruzko urte anitzeko plan bat definitu beharko da eta dagokion
hitzarmen publiko/pribatua definitu beharko da.
Lankidetza-arloak askotarikoak izango dira, baina Akitania-Euskadi lankidetzaren eremuan
estrategiko gisa izendatzen diren arloetan egingo dira ahaleginak beti.
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Jakintzaren ekonomia, Berrikuntza eta Enpresa Lehiakortasuna

2.4 jardun-ildoa

EUROESKUALDEKO ENPLEGU ARRO BAT GARATZEN LAGUNTZEA
Esparrua
Europako beste muga batzuetan gertatzen ez den bezala, ematen du enplegua dela-eta
Akitania-Euskadi Euroeskualdeko bi lurraldeen artean dagoen mugimendu-maila oso murritza
dela. Lankidetzaren beste eremu batzuei eragiten dieten hizkuntzaren, kulturaren, legeen eta
abarren arloko oztopoek enplegu-eremuari ere eragiten diete: enpresen arteko harremanmaila txikia da eta herritarrek ere ez dute ikusten mugaz gaindiko lurraldea lan-aukerak aurki
ditzaketen eremu gisa. Gauzak horrela, eta zifra zehatzik ez badugu ere, kalkulatzen da lanarloko truke kopurua urria dela, mugatik hurbilen dagoen eremuan izan ezik, beharbada, eta
hori eragozpena da enplegurako, jarduera ekonomikorako eta Euroeskualdearen
integraziorako. Era berean, enplegu-arloko eskualdeko zerbitzu publikoen arteko elkarlanmailak hobetu egin behar du, euroeskualdeko lan-mugikortasuna ahalbidetzeko eta enpresei
nahiz enplegua lortzeko premiak dituzten pertsonei zerbitzua emateko. Europako gutxienez
beste hogei muga-eremurekin alderatzen badugu, ikus dezakegu Euroeskualdeak ez duela
mugaz gaindiko EURES zerbitzurik.
Hemen proposatzen den ekintza-ildoaren aurrekari gisa honako ekimen hauek aipatu behar
dira: INTERREG III A Programa: Enpleguari buruzko Mugaz gaindiko Behatokiaren Proiektua
(CSIR) eta Mugaz gaindiko Eskuliburua (Citicoop proiektua-POCTEFA).
Helburu orokorra
Jardun-ildo honen helburu nagusia euroeskualdeko enplegu-arro integratua era dadin
sustatzea da, Euroeskualdeko biztanleria aktiboak gaur egun duen mugaz gaindiko
mugikortasun-maila baino maila handiagoa hartzeko. Epe luzerako helburua da biztanleriak
bere ezaugarrietarako eta espektatibetarako egokiak diren lan-aukerak aurkitu ahal izango
dituen eremu gisa ikustea mugaz gaindiko lurraldea, eta era horretan, biztanleriaren
enplegagarritasuna igotzea eta Euroeskualdean integratzen laguntzea. Europa langileak
Europa barruan mugituz ere eraikitzen da, lan-merkatu komuna sortuz, eta euroeskualdeeremuak espiritu hori ordezkatu behar du bere mailan.
Estrategia hori, gainera, bat dator funtsezko politikaren (enplegu-politika kasu honetan) helburu
orokorrekin eta erronkekin, bai bi eskualdeetan, bai Europako kohesio-politikan (2014-2020).
Deskribapena
Jardun-ildo hori ezartzeak elkarrekin lotuta dauden hainbat ekintza dakartza, hala nola mugaz
gaindiko enpleguari eta egoera horretan dauden langileen egoerari buruzko diagnostikoa eta
azterketa.
Bigarren elementua da elkarlaneko dinamika bat garatzea euroeskualde-eremuan jarduten
duten enplegu-zerbitzu publikoen artean (Lanbide-Pôle Emploi), eta dinamika horrek
ahalbidetu behar du mugaz gaindiko EURES zerbitzua eratzea. Estrategia horren zati bat bi
eskualdeetan enpleguaren eremuan jarduten duten eragile publiko eta pribatuen sare zabal
bat ezartzea da (eskualdeko garapen-agentziak, prestakuntza-zentroak, enplegu-sehaskak,
enpresa-elkarteak eta sindikatuak, enpleguko agentzia pribatuak eta abar).
Azkenik, euroeskualdeko enplegu-arroa sendotzen lagunduko luketen beste ekintza osagarri
batzuk ere proposa daitezke, hala nola ikasleek enpresetan mugaz gaindiko praktikak egin
ditzaten sustatzea, hizkuntza-gaitasuneko programak, eta abar.
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2.4.1 Ekintza

Mugaz gaindiko enplegu-egoerari buruzko euroeskualdeko diagnostiko bat
eta haren potentzialtasunei buruzko azterketa bat egitea
Mugaz gaindiko enpleguaren egoerari, eskualde batean bizi diren eta beste eskualdean lan
egiten duten langileen kopuruari, langile horien ezaugarriei, lanpostuei, lan-baldintzei eta
abarri buruz dagoen informazioa oso urria da. Gauza bera gertatzen da pertsonek mugaren
beste aldean enplegua bilatu eta lan egin behar dutenean gainditu behar dituzten oztopoei
buruz ez ezik, bi eskualdeen artean egon litezkeen lan-trukeen benetako potentzialari buruz
ere dakigunari dagokionez.
Ildo horretan, jardun-ildo honek proposatzen du diagnostiko-azterketa bat eta analisi bat
eginez jakitea zein den mugaz gaindiko enpleguaren errealitatea Akitania-Euskadi
Euroeskualdean, bai estatistika-mailan (langile kopurua, enplegu-sektoreak, euroeskualdeko
enplegu-arro integratuaren benetako potentziala, eta abar), bai maila kualitatiboan (esparru
juridikoa, mugaz gaindiko langilea izatearekin lotutako arazoak, enplegu-zerbitzuek lan
egiteko eskatzen dituzten baldintzak, eta abar).
Garrantzitsua da Euroeskualdeak ariketa hori egitea; izan ere, bi eskualdeek eremu horretan
dituzten osagarritasunen eta potentzialaren berri izateak balio izango du enplegu-zerbitzu
koordinatuak emateko, eta, epe luzeago batean dagozkion enplegu-politikak antolatu ahal
izango dira, langileen zirkulazioa sustatzeko. Euroeskualde-eremuak 5,5 milioi biztanle baino
gehiago ditu; beraz, indar demografiko argia dago, eta horrek eskatzen du enplegu-arro
integratu gisa duen potentziala sakontasunez ezagutzea.

54

2014-2020 Akitania-Euskadi Euroeskualdea Garatzeko Estrategia

4. JARDUN ILDOAK

2.4.2 Ekintzaa

Euroeskualdean jarduten duten enplegu-zerbitzu publikoen arteko
lankidetza ahalbidetzea
Euroeskualdeko lan-mugikortasuna bultzatzeko funtsezko elementu bat eskualde bakoitzeko
enplegu-zerbitzu publikoen arteko lankidetzan dago: Lanbide Euskadin eta Pôle Emploi
Akitanian. Europako Batzordearen Enpleguko Zuzendaritza Nagusia azken urte hauetan
“PARES, Partnerships between Employment Services” ekimena babesten ari da. Ekimen hori
enplegu-zerbitzuek elkar ezagutu dezaten eta know-how trukea eta lan-orientazioaren eta
laneratzearen, bitartekotzaren eta abarren alorrean dauden egiteko moduak sustatzera
bideratuta dago.
Europar Batasuneko Estatu kide batean bizi diren eta beren lan-jarduera beste Estatu kide
batean gauzatzen duten langileek jardun nazional eta sistema juridiko desberdinei egin behar
diete aurre, eta litekeena da administrazioaren, justiziaren edo zergaren arloko
mugikortasunari eragozpenekin aurre egin behar izatea egunero. Nahiko genukeena da
langile horien eskubide eta betebeharrei buruzko aholkularitza eta orientazio partikularrak
emateko aukera izatea.
Lankidetza-estrategia horren ondorioa izan liteke mugaz gaindiko EURES zerbitzu bat sortzea,
hori premiazkoa den edo ez jakingo dugu mugaz gaindiko enpleguaren egoerari buruzko
Diagnostikotik ateratzen diren ondorioetatik. Diagnostiko hori gorago aipatu dugu. Zerbitzu
horiek euroeskualde-eremuan ere bideratuko dituzte langileak eta enplegu-eskariaren eta
enplegu-eskaintzaren kudeaketan bitarteko gisa jarduten dute eremu horretan. Gaur egun,
mugaz gaindiko hogei elkartetik gora daude EURESen.
Mugaz gaindiko eskualdeetan lan-mugikortasunarekin lotutako informazioaren eta
koordinazioaren inguruan dauden premiei erantzuteko, elkarte horiek harremanetan jartzen
dituzte enplegu-zerbitzu publikoak lanbide-heziketako zerbitzuekin, ugazaben erakundeak
sindikatuekin, tokiko agintaritzekin eta enpleguaren alorrean lan egiten duten bestelako
erakundeekin eta lanbide-heziketarekin.
Mugaz gaindiko EURES elkarteak eskualdeko nahiz nazioko enplegu-administrazioek eta
gizarte-solaskideek elkarrekin harremanetan jartzeko guneak dira. Era berean, elementu
garrantzitsuak dira mugaz gaindiko “enplegu-arro” horiek kontrolatzeko, Europako benetako
lan-merkatua garatzeko funtsezko elementuak baitira.
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2.4.3 Ekintza

Mugaz gaindiko praktikak, hizkuntza-gaitasuna eta bestelako ekintza
osagarriak garatzea
“Muga-efektuak” mugatzen ez duen Euroeskualdeko enplegu-arro “normalizaturantz” aurrera
egiteko, mugak kentzea eta potentzialtasunak aprobetxatzea ahalbidetzen duten beste
ekintza osagarri batzuk ere behar dira. Ildo horretan, honako hauek aipa daitezke:



Unibertsitateko eta lanbide-heziketako ikasleek mugaz gaindiko enpresa-praktikak
egitearen sustapena: praktika horiek prestakuntza-arloko ondorioak izateaz gain,
praktika horietan parte hartzen duten ikasleei ahalbidetzen zaie beste eskualdeko
lan-arlora hurbiltzea, eta kontrataziorako bide bat ere izan daitezke tartean sartutako
enpresentzat, ikasketak amaitu ostean lan-mugikortasuna ahalbidetu baitezakete.



Hizkuntza-gaitasuneko programa espezifikoen garapena: hizkuntzaren oztopoa
oztopo nagusietako bat da mugaren beste aldean lana lortzeko aukera mugatzeko
garaian. Ildo horretan, langabeak nahiz landunak Euroeskualdeko hizkuntza
desberdinetan prestatzera bideratutako ekintzek ahalbidetuko dute pertsona horien
enplegagarritasuna hobetzea beren jatorrizko lurraldetik kanpo.



Enpresa-sehasken arteko lankidetza: negozio berriak sortzen laguntzen duten mota
horretako instalazio eta zerbitzu asko daude Euroeskualdean. Erakunde horiek elkar
ezagutzeak eta elkarrekin lankidetzan jarduteak, gauzatzen duten jarduerari mugaz
gaindiko dimentsioa emanez, lagunduko dute, halaber, lan-mugikortasuna
handiagoa izaten eta enplegu-trukeak areagotzen euroeskualde-eremuan.
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4.3. Lurralde Iraunkorra
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IRAUNKORRA

3.1 jardun-ildoa:

MUGIKORTASUN
IRAUNKORRARI
EUROESKUALDEKO EREDU BAT SUSTATZEA

BURUZKO

3.2 jardun-ildoa:

INGURUMENAREN
IKUSPEGITIK,
EUROESKUALDEA
ERREFERENTZIAZKO EREMU BAT IZAN DADIN LORTZEA, ETA
LURRALDE ANTOLAMENDUKO MUGAZ GAINDIKO POLITIKA
INTEGRATU BAT GARATZEA

3.3 jardun-ildoa:

NATURA BALIABIDEEI BALIOA EMATEA ELKARREKIN

3.4 jardun-ildoa:

TURISMO POLITIKAK KOORDINATZEA

57

2014-2020 Akitania-Euskadi Euroeskualdea Garatzeko Estrategia

4. JARDUN ILDOAK

Lurralde iraunkorra

3.1 jardun-ildoa

MUGIKORTASUN IRAUNKORRARI BURUZKO EUROESKUALDEKO EREDU BAT SUSTATZEA
Esparrua
Euskadiren eta Akitaniaren arteko lankidetza garraioaren eta irisgarritasunaren gai
nagusiaren inguruan mugitu da sortu zenetik.
Akitania-Euskadi Euroeskualdea sortu zenean, kide sortzaileek berriz ere aipatu zuten
“mugikortasun iraunkorreko eremua” –Europar Batasuneko garraio-estrategiarekiko
koherentzian intermodalitateko politika globalean oinarritutako eremua– garatzeari
eman behar zitzaiola lehentasuna.
Helburu orokorra
Euroeskualdeak “eremu integral” koherentea osatzen duen trenbide-politika globala
garatu nahi du bereziki; Europako orientazioen eta bidaiarien garraioko edo pleiteko
Europako lehentasunezko sareen inguruan antolatutako eremua (3. EGGS-G, eta 4.
Igarobidea).
Deskribapena
Bestalde, 2014-2020 aldian trenbide-azpiegituren arloko “datu berri” bat izango da, eta
horrek erabat aldatuko du zerbitzuen eskaintza:


2016an, UIC trenbide-zabalera berria martxan egongo da mugatik haratago, eta
ahalbidetuko du trenbide-komunikazioa Donostiaraino bermatzea.



2017an, abiadura handiko tren-sarea Bordeleraino iritsiko da, eta lehenengo iraultza
izango da ibilbidearen denborari dagokionez, eta horrek euroeskualdeko lurralde
osoari eragingo dio.



Azkenik, “Euskal Y-a” abian jartzeak eta hura Akitaniako sarearekin lotzeak
ahalbidetuko du “muga-efektua” betiko gainditzea, eta zerbitzuak euroeskualde
osoan garatuko dira, karga eten gabe.

Tren-arloko etorkizuneko eskaintza hori egokiak diren maila geografiko guztietan
garatuko da hurbiltasun-premiei (zehazki mugaz gaindikoa) nahiz distantzia ertainari eta
luzeari erantzuteko.
LLETa –Europar Batasunak lurralde-lankidetzarako tresna gisa aitortzen duena, baina
baita Europar Batasunak sustatutako eta finantzatutako lankidetza mota oro gisa ere–
euroeskualde-eremuaren kokapena indartzen saiatuko da bereziki, lobbying-ekintzen
bitartez, nazioko eta Europako sailen inguruan. Jarduera horrek lagunduko du arestian
aipatutako helburuak lortzen, eta helburu horien artean trenbide-sareen lotura dago
lehen postuan, bereziki abiadura handiko sarearena.
Intermodalitatearen aldeko eta berotegi-efektuko gas-emisio txikiko garraioaren aldeko
apustu hori hainbat ekintzaren bitartez garatuko da epe laburrean eta ertainean. Ekintza
horiek bidaiarien garraioari buruzkoak eta salgaien garraioari buruzkoak izango dira.
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Lurralde iraunkorra

3.1 jardun-ildoa

MUGIKORTASUN IRAUNKORRARI BURUZKO EUROESKUALDEKO EREDU BAT SUSTATZEA
Transfermuga I izeneko Europako proiektuak ahalbidetu zuen Baiona-Donostia
igarobideko joan-etorrien fluxuari buruzko benetako errealitatea argitzen. Azterlan
horretatik, nahita, proiektu zehatz asko sortu ziren, hurbiltasunari eta egunerokotasunari
lotutako eskariaren esparruan.
2014. urtetik aurrera, gorago aipatutako ikuspegitik haratago joan nahi du
Euroeskualdeak, eta mugikortasun iraunkorreko eredu bat sustatu nahi du 2.
Transfermugaren bitartez:


Euroeskualdean, Akitaniako eta Euskadiko eskualdeen premiei erantzunez.



Europan,
Batzordeak,
TEN-T
Atlantic
konpainiari
aurreproposamenekin eta helburuekin bat etorriz.

lotuta,

ezarritako

Transfermuga proiektuaren maila desberdinetako helburuak bete ahal izango dira
ezarritako helmuga desberdinak eta osagarriak lortzeko aukera eman dezaketen aktore
esanguratsu guztiak mugitzen badira. Gainera, ahalbidetuko du ad hoc gobernantzaren
bateratzea lortzeko nahiari erantzuten jarraitzea mugikortasunaren eremuan. Gauzak
horrela, LLETak zuzenean lagundu dezake mugaz gaindiko “Garraioen Agintaritza
antolatua” sortzen.
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3.1.1 Ekintza

Transfermuga II: Distantzia ertaineko mugaz gaindiko trenbide-zerbitzuak
lortzen aurrera egitea
Testuingurua / erronkak :
2013an, Transfermuga izeneko Europako proiektuak ahalbidetu zuen Baiona-Donostia
igarobideko joan-etorrien fluxuari buruzko benetako errealitatea argitzen. Aurreproposamen
operatiboak egin ziren, garraio-eskaintzaren inguruko erantzunak emateko, egiaztatutako
errealitate horren harira. Distantzia laburraren logikan, eta trenbidearen zabalera desberdinei
behin-behinean eutsi behar zitzaienez, interkonexioko konponbideak aurreproposatu ziren
lehendik zeuden eskaintzetatik abiatuta, epe laburreko premiei erantzuteko (une honetatik
hasita 2016. urtera eta UIC trenbide-zabalera Donostiaraino). Nolanahi ere, beti beharko da
hirugarren hariaren eskaintzaren elkarrekiko lotura osagarria Topoaren ardatzean dauden
garraio-premiei Akitaniako TER sarearekin erantzuteko.
Datozen bost urteetan, azpiegitura-lan garrantzitsuak egingo dira mugaren bi aldeetan, eta
lan horiek lagunduko dute trenbide-paisaia aldatzen euroeskualde-eremuan. Gauzak horrela,
IEZak, Irun-Donostia hirugarren errailak eta euskal Y-ak ahalbidetuko dute ibilbidearen
denborak hobetzea, eta era horretan elkarrengandik hurbilago egongo dira eskualdeetako
hiriburuak. Era horretan, eta 1. Transfermugaren esparruan aztertutako faseekiko koherentzian,
distantzia ertaineko zerbitzuak eta loturak ez ezik, lotutako eskaintzak ere geratzen dira
aztertzeko. Gogoeta hori mugaz gaindiko eskualdeko zerbitzu-mailan egin behar da, ez tokimailan, eta TENT-T programaren alorreko Europako politikaren sinergiak aprobetxatuz.
Helburuak :
Atlantikoko igarobideak TEN-Tren sare nagusian sartutako izen bereko igarobide multimodala
osatzen du. Lehendik zegoen 4.500 km-tik gorako linea izanik, trenbide-azpiegiturari buruzko
ezaugarriak biltzen ditu.
Programa horren helburuetako bat interoperabilitatea hobetzea da, batez ere trenbidearen
zabalera UIC araudira egokituz iberiar penintsulan. Hobekuntza horiei esker, bidaiariak
igarobide horretan barrena mugitu ahal izango dira denbora hobeetan.
Beraz, Baiona-Donostia, Akize-Gasteiz edo Bordele-Bilbo loturei buruzko gogoeta berezia
egitea da helburua, bidaiariei ahalik eta baldintza hoberenak emateko euroeskualdeeremuan joan-etorriak egiteko.
Ekintzaren deskribapena :
Euroeskualdean, Bordele-Donostia-Gasteiz eta Bordele-Donostia-Bilbo igarobideei dagokienez;
eta mugaz gaindiko eremuan, Baiona-Donostia igarobideari dagokionez:
 Trenbide-sistema bakoitzaren ezaugarriei buruzko diagnostiko bat egitea, zerbitzuaren
(salmenta, kontrola, garbiketa, eta abar) ustiapen-desberdintasunei (elektrifikazioa,
seinaleak, eta abar) buruzko azterketa ardaztuz.
 Kokalekuak esleitzeko sistema eta eskema aztertzea, gaur egungo konfigurazioan,
baina, batez ere, “abiadura handiko aukeran” oinarritutako programa-ikuspegia
izanik.
 Europan dauden ereduei buruzko konparazio-azterketa egitea, aktoreen
(operadoreak, gobernantza, eta abar) zeregina argitzeko.
 Euroeskualdeko distantzia laburreko (Baiona-Irun-Donostia) eta distantzia luzeko (ParisMadril) eskariaren arabera antolatutako trenbide-zerbitzuen jokaleku desberdinak ez
ezik, lotutako gobernantza-eredu bat ere proposatzea.

60

2014-2020 Akitania-Euskadi Euroeskualdea Garatzeko Estrategia

4. JARDUN ILDOAK

3.1.2 Ekintza

Transfermuga II: Autobidea erabil dadin sustatzea, euroeskualde osoan
mugikortasun iraunkorra lortzeko
Testuingurua / erronkak :
2013an, Europako Transfermuga proiektuak ahalbidetu zuen joan-etorrien fluxuen
errealitateari buruzko diagnostiko bat egitea Baiona-Donostia ardatz-mailan. Hainbat
proposamen operatibo egin ziren errealitate horri erantzun ahal izateko garraio-eskaintzen
bitartez.
Proposamen horietako bat da esperimentu gisa abian jartzea autobus-linea baten luzapena
Baiona-Hendaiatik Iruneraino, autobidea hartuta (hiriarteko autobus-garraio publikoaren
eskaintza). Zergatik? Autobusak ahalbidetzen duelako lurraldeen zerbitzu malgua bermatzea
arrazoizko kostu batean, inbertsio garrantzitsurik egin gabe, batez ere autobidea erabiliz.
Nolanahi ere, ez ditu joan-etorri mota horrek soilik proposatzen alternatiba ekologikoak eta
ekonomikoak. Ibilgailuen erabilera partekaturako ekimenen sustapena ere beste ardatz
eraginkor bat da distantzia ertaineko joan-etorrietarako.
Helburuak:
Helburua garraio-euskarriaren logikaren inguruko gogoeta egitea da garraio motaren
inguruko gogoeta egitea baino gehiago. Mugaren alde bateko eta besteko autobide-sarea
kalitate onekoa denez, helburua izango litzateke sare horren erabilera optimizatzea,
masifikazioaren (garraio publikoa), azkartasunaren (espres lineak, gordetako lineak) eta
ibilgailuen erabilera partekatuaren logikan oinarrituta.
Autobusari dagokionez, helburua zera da, euroeskualde osoan, garraio mota horri buruzko
gogoeta egungo eskaintzetatik haratago eramatea (Eurolines, Pesa, CG64ren etorkizuneko
linea). Lortu nahi da konfortari eta intermodalitateari dagokionez baldintza hoberenak dituen
kostu txikiko alternatiba bat eskaintzea erabiltzaileei, batez ere eskualdeko eta tokiko
hiriburuetan. Logika hori bera sakondu daiteke ibilgailuen erabilera partekatua sustatzen
duten ekimenen bitartez, batez ere alternatiba gisa garraio publikoaren eskaintzek ezin
diotenean eskaerari erantzun.
Logika global horrek zerbitzu-eskaintzaren logika bat bildu behar du, baina baita
komunikazio-ekintzak eta gune estrategikoen ezarpena ere: ibilgailuen erabilera
partekaturako eremuak.
Ekintzaren deskribapena:
Euroeskualdean, Bordele> Gasteiz > Bilbo ardatzean,
 Frantziako eta Espainiako autobus-eskaintzen (publikoak nahiz pribatuak) ezaugarriei
buruzko diagnostikoa ezartzea, eskaintza horien gobernantza-ikuspegia ez ezik,
nazioko eta Europako lege-esparruaren bilakaera ere bilduz.



Ibilgailuen erabilera partekatuaren praktikei buruzko eta praktika horiek Akitanian
eta Euskadin sustatzeari buruzko balantzea egitea.



Autobidezko mugikortasun iraunkorraren eskaintzari buruzko eskema global bat
proposatzea Euroeskualdean, nodoen garapenari buruzko plan bat txertatuz
erronka estrategikoetan (autobus-geltokiei eta ibilgailuen erabilera partekaturako
eremuei dagokienez),

Inbertsioen finantzaketa:
 Eremuak egokitzea ibilgailuen erabilera partekaturako.
 Autobus-geltokiak.



Komunikazioa, eta abar.
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3.1.3 Ekintza

Transfermuga II: Mugikortasun iraunkorreko praktikak ahalbidetuko dituzten
zerbitzuak hedatzen parte hartzea
Testuingurua / erronkak :
2013an, Europako Transfermuga proiektuak ahalbidetu zuen Baiona-Donostia igarobideko
joan-etorrien fluxuari buruzko benetako errealitatea argitzea. Aurreproposamen operatiboak
gauzatu ziren, bidaiarien garraio-eskaerari dagokionez erantzuna emateko.
Egindako bilera guztietan adostasuna egon zen honako gai honen inguruan: garraio-eskaera
berria egin ordez funtsezkoa zen herritarrei eskaintzen zaizkien joan-etorrien aukera guztien
(egungoen eta etorkizunekoen) berri ematea, baina era berean, haien erabilera arindu behar
zen.
Helburuak :
Helburua zera da, alde batetik, eskaintza ekomugikorrak ezagutarazteko bide homogeneoa
sustatzea mugaren bi aldeetan. Garraio-eskaintza alternatibo guztiekin lotuta egongo
litzateke, garraio kolektiboak izan (errepideko hiriarteko eskaintza, tren-arloko eskaintza, hirieskaintza, eta abar) edo partekatuak izan (autoa partekatzea, bizikleta eta abar) .
Bestetik, ahalbidetu behar da bidaiariek garraio modu horiek guztiak erabiltzea, bereziki
lurraldeen artean bateragarriak diren ticketing-sistemak sortuz. Ekimen hori jarri da abian jada
Euskadin, Bat, Barik eta Mugi txartelak elkartu nahi baitira.
Azkenik, “mugikortasunari buruzko datuen” erabilera ahalbidetzen duten ekimen guztiak
sustatzea da helburua. Funtsezko alderdia da joan-etorriak aztertzeko eta informazioa
emateko, baita mugikortasunaren benetako eskariarekin lotutako eskaintza berriak sortzeko
ere.
Funtsean, ekimen horiek guztiak herritarrekiko gardentasun-helburuarekin gauzatu behar dira,
Open Data ekimenak ahalik eta gehien ahalbidetuz.
Ekintzaren deskribapena:
Euroeskualdean,
 Hainbat ekimenen, hala nola, ticketing-aren alorreko interoperabilitatea gauzatzeko,
datuak irekitzeko eta erabiltzeko eta bidaiariei informazioa emateko ekimenen
garapen-maila aztertzea mugaren bi aldeetan.



Orain arte abian jarritako ekimenak homogeneizatzea ahalbidetzen duten
mekanismoak identifikatzea (ikuspegi teknikoa, lurralde-animazioa, datu-baseak
irekitzea, eta abar).



«Euroeskualdean mugikortasun iraunkorra izatea erraztuko duten konponbideei
buruzko liburu zuria» proposatzea. Liburu horrez gain, aurreproposamen operatiboak
biltzen dituen koaderno bat ere izan beharko da.

Modalitateak :
 Ikasketen finantzaketa,
 Ticketing konponbideak garatzeko finantzaketa,
 «Garraioak open dataren » inguruko ekimen berritzaileen finantzaketa,
 Informazio multimodaleko plataformen finantzaketa.
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3.1.4 Ekintza

Tren-autobidearen zerbitzua hedatzea Euskadin
Testuingurua / Erronkak:
Euskadiko eta Akitaniako bide-azpiegiturak beteta daude eta hori benetako arazoa da jada,
epe laburrera areagotu egingo dela ematen baitu. Egoera horren aurrean, eta garapen
iraunkorraren testuinguruan, Euskadik eta Akitaniak Espainiaren eta Frantziaren arteko mugaz
gaindiko garraio konbinatua sustatzearen aldeko apustua egin dute.
Garraio konbinatuaren esparruan, Tren Autobidearen eredu berriaren garapena distantzia
luzeko errepide bidezko garraioaren alternatiba lehiakor gisa azaltzen ari da. Egiaztatuta dago
Tren Autobide berriek gaitasuna dutela trafikoak errepidetik trenbidera aldatzeko, eta
autobide berri horiek laguntzen dute berroreka modala lortzen modu eraginkorrenaren alde
eginez, eta onura sozioekonomiko garrantzitsuak ematen dituzte, batez ere ingurumen-arloko
onurak.
Duela gutxi, Frantziako Gobernuak Lorry Rail taldeari esleitu dio Atlantikoko Tren Autobidearen
zerbitzuaren ustiapena, eta programatuta dago Dourges-eko (Lille-tik hurbil) eta Tarnos-eko
(Landetan) terminalen arteko merkataritza-zerbitzuari 2016. urtearen hasieran ekitea. Zerbitzu
berri hori abian jartzeak ekarriko du Tarnos-eko iparraldeko Ardatz Atlantikoko errepideetako
auto-pilaketa arintzea, baina ez du arazo hori konponduko Baionako hegoaldean; izan ere,
Bidasoako mugan jarraituko da botila-lepo jasanezina izaten eta Euskadiko errepideetan
auto-pilaketa izaten.
Helburuak:
2018rako, Euskal Trenbide Sare Berria (euskal Y-a) abian jartzen denean eta sare berria UIC
zabalerarekin Frantziako Sarearekin lotzen denean, Astigarraga-muga tartean hirugarren
erraila jarriz, lortuko da Atlantikoko Tren Autobidea Bidasoako hegoaldera luzatzea, Gasteizko
Eremuraino. Trenbide Sarea luzatzeak (160 Km) ekarriko luke haren trazadura euroeskualdeeremuan osatzea eta terminal berri bat jartzea Euskadiko hegoaldean, Tren Autobidearen
onurak Atlantikoko Ardatz guztira hedatuz Euroeskualdean, eta modu eraginkorrean lagunduz
(oraingo honetan bai) mugaz gaindiko itogunea murrizten.
Hortaz, Atlantikoko Tren Autobidea Gasteizko hegoalderaino luzatzeko eta gune horretan
terminal multimodal berria –Atlantikoko Tren Autobidea horretarako aurreikusitako
instalazioekin eta sistemekin bateragarria den tren-autobidearen plataforma hartzeko egokia
dena– ezartzearen egingarritasun teknikoa eta ekonomikoa aztertzea da helburua.
Ekintzaren deskribapena:
Gasteizko hegoaldean plataforma berri bat sartzeko Atlantikoko Tren Autobidea Euskadiraino
luzatzeak ahalbidetuko luke ibilbide luzeko errepide bidezko trafikoak, Euroeskualdean
barrena igarotzen direnean, lurraldeko hegoaldeko puntu estrategiko batean hartzeko aukera
biderkatzea.
Bestalde, terminal berriaren eta Tarnoseko terminalaren arteko hurbiltasunak ahalbidetuko
luke bi gunetako operazio-eskema ezartzea instalazioen osagarritasunaren kontzeptutik, eta
horrek ekarriko du zerbitzu integratua eskaintzea tren-autobidearen zerbitzuaren
erakargarritasuna hobetzeko.
Horrenbestez, bigarren plataforma horren potentzialari buruzko eta plataforma hori ezartzeko
eta ustiatzeko baldintza hoberenei buruzko azterketa tekniko-ekonomiko osatua egin beharko
da, eta gainera, ahaleginak egin beharko dira bi terminalen (Tarnos eta Euskadiko
etorkizuneko plataforma) gaitasun osagarriak optimizatzeko.
Halaber, terminala kokatzeko lekurik egokiena aukeratzeari, funtzionaltasunari, ekipamenduari
eta gaitasunari buruzko azterketa bat egin beharko da, baita hura faseka garatzeko aukerari
buruzkoa ere.
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3.1.5 ekintza

Mugaz gaindiko Hurbiltasuneko Trenbide Operadore bat sortzea
Testuingurua / Erronkak:
Salgaien trenbide-garraioa Europar Batasunean liberatzeak eta erreferentziazko operadoreek
garraio-igarobide handien aldeko apustua egiteak ekarri dute jarduera bikoitza sortzea argi eta
garbi bereizita dagoen trenbide-sistemaren produkzioan: ardatz handietan bolumen handiak
garraiatzea, eta bigarren mailako fluxuak beren azken ibilbideetan bideratzea.
Hortaz, proposatzen da trenbide-garraioaren bigarren etapa horri heltzeko modurik hoberena
tokiko bitarteko ekonomikoekin eta haiengandik hurbilago jarduten duten deszentralizatutako
erakundeetatik dela. Erakunde mota hori bazegoen lehendik herrialde batzuetan, baina Frantzian
orain ari dira garatzen pixkanaka, Hurbiltasuneko Trenbide Operadoreak (HTO) izenarekin.
Akitaniako eskualdeak gai horri buruzko azterlan batzuk osatu ditu eta azterlan horien ondorioz,
mota horretako erakundeak sortu dira; guri dagokigun kasuan OFP Sud Ouest operadorea
nabarmentzen da. Operadore hori Baionako Merkataritza Ganberak sustatzen du, epe laburertainean trenbide-eskaintza lehiakorra garatzeko Bidasoako iparraldean, bi gune garrantzitsuren
inguruan: Baionako Portua eta Mouguerreko CEF.
Euskadin, azterketa global horretan trenbide-azpiegiturak eraldatzeko eta garatzeko prozesu
konplexuaren azken plangintza egiteko dago, eta funtsezko mugarria lortuko du 2018. urtean,
Euskal Trenbide Sare Berria abian jartzen denean eta Sare hori Frantziako Sarearekin lotzen denean
Irunen Europako zabalera estandarrarekin. Jardun garrantzitsu horrek ekarriko du karga-haustura
amaitzea Bidasoako mugan, eta jokaleku berri bat sortuko da, non mugaz gaindiko trafikoak
kudeatzeko eta jarduteko teknika berriak garatuko diren. Esparru hori egokia izango da
Hurbiltasuneko Trenbide Operadoreetarako.
Helburuak
Euskadiko trenbide-azpiegiturak modernizatzeko eta handitzeko prozesua amaitu ostean, Euskal
Trenbide Sistema trafiko mistorako egokiak diren, 3 errail-zabalera desberdin dituzten eta
azpiegituren bi administratzailek (ADIF eta ETS) kudeatuko dituzten hiru sarek eratuko dute.
Sistema horretan, Trenbide Sare Berria (euskal Y-a) gehitzeak eta Europar Batasuneko
interoperabilitate-baldintzak betez hura lotzeak ekarriko du Europaz gaindiko Sareetan erabat
sartzea eta Bidasoako mugan karga-haustura behin betiko desagertzea.
Jokaleku berri horretan, Euskadik bere trenbide-sarearen funtzionaltasunari buruzko eta bidaiarien
nahiz salgaien trafikorako sareen kudeaketarako egokienak diren formulei buruzko azterketa
sakona egin behar du.
Azken esparru horretan, aurreko atalean deskribatutako bi mailak hartu behar ditu kontuan
azterketak, baina arreta berezia jarri behar du salgaien eskualde osoko trenbide-garraioaren
kudeaketa bultzatzeari eta optimizatzeari dagokionez. Zehazkiago, HTO batean edo batzuetan
oinarritutako trenbide-eskaintza hori berregituratzeko aukera aztertu beharko da hiru lurralde
historikoetako eta Bilboko, Pasaiako eta Bermeoko Merkataritza Portuetako jarduera
ekonomikoaren Gune nagusien eskakizunei eraginkortasunez erantzuteko.
Mugaz gaindiko esparruan, OFP Sud Ouest operadoreak iparraldean izan duen esperientziatik eta
presentziatik abiatuta, hurbiltasuneko trenbide-garraiorako Euskadin aurreikusita dagoen
antolamendu-egituraren bilakaerari buruz egon daitezkeen formulak aztertu beharko dira, eskema
operatibo integratua lortzeko, azken helburua izanik Euroeskualdean erakunde komuna izatea
mugaz gaindiko eskualde-trafikoak modu eraginkorrean kudeatzeko; erakunde horrek, gainera,
trenbide-garraioa sustatzen lagunduko du.
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Ekintzaren deskribapena
Euroeskualdeko trenbide-sistemaren hurrengo konfigurazio berriak, batez ere Euskadiko Trenbide
Sarearen eraldaketa garrantzitsutik eratorri denak, aukera-eremua eskaintzen du salgaien garraioa
kudeatzeko sistemak eraldatzeko, batez ere mugaz gaindiko mailan, karga-haustura pixkanaka
desagertu egingo delako mugan.
Zirkunstantzia hori aprobetxatuz, eta trenbide-garraioa euroeskualde osoan sustatze aldera,
funtsezkoa da antolamendu-sistema berriak eta trenbide-eskaintzaren sistema berriak garatzea,
bereziki mugaren inguruko eta mugaz gaindiko eremuan, HTOen eredu berriari jarraiki.
Trenbide-sistemaren eraldaketa horren garapen-egoera aurreratua kontuan hartuta, ezinbestekoa
izango da, lehenengo fase batean, hurbiltasuneko eskaintzaren Euskadiko berrantolaketari
buruzko azterketa osatua egitea eraldaketa horretatik ateratzen den esparru berriaren barruan.
Etapa hori bukatutakoan, eta hurbiltasuneko trenbide-garraioaren zerbitzuak kudeatzeko
erreferentziazko egitura berria definitu ostean, egitura horren bilakaera-mekanismoak eta formulak
aztertu beharko dira, osagarritasuna bilatuz lehendabizi eta bateratzea bilatuz azkenik, Akitanian
abian jarritako antolamenduarekin (OFP Sud Ouest), azken helburua izanik salgaien trenbidetrafikoak kudeatzeko erreferentziazko HTOa izatea mugaz gaindiko eremuan.
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Lurralde iraunkorra

3.2 jardun-ildoa

INGURUMENAREN IKUSPEGITIK, EUROESKUALDEA ERREFERENTZIAZKO
EREMU BAT IZAN DADIN LORTZEA, ETA LURRALDE ANTOLAMENDUKO
MUGAZ GAINDIKO POLITIKA INTEGRATU BAT GARATZEA
Esparrua
Akitania-Euskadi (-Nafarroa) lankidetzaren hasieratik, ekimen ugari izan dira eskualde
arteko Funtsaren esparruan eta Europako Programen esparruan, baina eragiketak unean
unekoak dira, denboran etenak dituzte eta geografikoki batez ere Pirinioetako eremura
mugatuta daude.
Helburu orokorra
Euskadiko eta Akitaniako Europako eskualdeek natura-ondare ezin hobea eskaintzen
dute, eta ondare horren gainean dago eskualde horietako jarduera ekonomikoaren zati
handi bat. Nolanahi ere, higiezinen, turismoaren eta trafikoaren presio handiei egin behar
diete aurre, eta horrek zaintza berezia eskatzen du.
Euroeskualde osoan ingurumen-estrategia partekatua garatzea da helburua.
Bestalde, eta lurraldearen antolamendu-eremuari dagokionez, Euroeskualdean ez da
inoiz nazioz gaindiko ikuspegia duen benetako lurralde-antolamendurik planifikatu (eta
ez alde bateko eta besteko aurrez landutako dokumentuak elkarren ondoan jartzearen,
askotan artifiziala, emaitza huts gisa). Dena den, premia teknikoen ondorioz,
operadoreek sare nagusien, hots, komunikazioen (lurrekoak, trenbidekoak eta abar) edo
energiaren (elektrizitatea, gasa, eta abar) jarraitutasuna bermatu behar izan dute,
zailtasun gehiagorekin edo gutxiagorekin.

Deskribapena
2020 Europa Estrategiak lehentasunezko zeregina ematen dio ingurumen-ikuspegiari.
Natura-erreserba “santutuen” kasu berezian izan ezik, ingurumenarekiko errespetua eta
garapen ekonomikoa elkartzea da helburua, elkar indartuz.
Ingurumenari buruzko zaintza areagotuz, ikerketa- eta baliabide-zentroak garatu eta
indartu dira bi eskualdeetan, bai zientziaren ikuspegitik, bai justiziaren eta ekonomiaren
ikuspegitik. Horrekin batera, elkartze-mobilizazioa biderkatu egin da, eta Euroeskualdeko
herritarrek premia ekologikoaren inguruan duten kezka igo egin da, eta herritarrek gero
eta gehiago hartzen dute harekiko kontzientzia. Nolanahi ere, ekimenen ugaritze hori
desberdina, sakabanatua eta, askotan, gatazkatsua da oraindik.
Ekimenen inflazio-testuinguru horretan, LLETaren zereginetako bat izan liteke, hain zuzen
ere, lurralde-kolektibitateek ikuspegi akademikoak eta jardun-programa zehatzak nazioz
gaindiko izaerarekin antola ditzaten laguntzea, eta, beraz, ikuspegiak eta prozesuak
alderatzeko aukera ahalbidetzea, trabak saihesten eta eragozpenak kentzen lagunduz;
Europar Batasuneko laguntzek ere lagunduko dute horretan.
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3.2.1 Ekintza

Mendiko barneko eremuan hasitako ekimenei eustea eta haiek hedatzea
Ekologiaren ikuspegitik begiratuta, barneko ingurunea bereziki sentibera da, gauzatutako
mugaz gaindiko lankidetzen antzinatasunak egiaztatzen duenaren arabera. Honako hauek
dira lehentasunezko lankidetzak (Nafarroa sartuta):


Ura kudeatzeko politika indartzea, bai baliabideak partekatzeari dagokionez, bai
uholdeen aurkako borrokari dagokionez, klima-aldaketak direla medio gaur egun gero
eta uholde gehiago baitaude.



2000 Natura Sarearen eta igarobide ekologikoen mugaz gaindiko jarraitutasuna
bermatzea.



Elkarrekin lan egitea “mugarik ezagutzen ez duten” espezie inbaditzaileen aurka.



Elkarrekin lan egitea proiektuetan, egun dagoen ondare ekologikoaren kontserbazioa
bermatzeko.



Herritarren zientziako tresnak eta plataformak sustatzea, biodibertsitateari buruzko
informazioa edukitzeko.



Interpretazio-zentroei balioa ematea eta hedatzea, belaunaldi berriak prestatzeko
bereziki.

3.2.2 Ekintza

Atlantikoko itsasertza zaintzeko baterako praktikak abian jartzea
“Prestige” petrolio-ontziaren hondoratzea (2002ko azaroa) dela medio izandako hondamendi
ekologikoaren ondorioz, izugarrizko baterako mobilizazioa izan zen gure itsasertzeko
eskualdeetan. Adibide horri jarraiki, eta krisi-testuinguruaren hain drama bizia gehiago izango
ez delakoan, argi dago Akitania-Euskadi Euroeskualdean bi funtsezko eremutan jardun behar
dela lankidetzan:


Itsas kutsaduraren eremuan, itsasertzeko hondakinen aurkako ohiko borroka indartuz,
betiere ahaztu gabe hondoratzearen kasuan esku hartzeko planen eta bitartekoen
baldintza operatiboei eutsi behar zaiela, operazio-ozeanografiaren sistema partekatuak
barne.



Itsas urperatzearen, ekaitzen inpaktuaren eta itsasertzaren higaduraren inguruan gero
eta ugariagoak diren arriskuen aurka egokitzearen eta arrisku horiek ahultzearen
eremuan, alerta-sistemei, babesak eraikitzeari eta kostaldeko urbanizazioa arautzeari
dagokionez esperientziak trukatzeari esker.

Bi kasuetan, tokiko eta eskualdeko kolektibitateen erantzukizuna da (ikus Akitaniako
itsasertzeko Interes Publikoko Elkartearen Plan Estrategikoa). Kolektibitate horiek zientziaren,
teknologiaren eta berrikuntzaren sareetan eta elkartze-sare espezializatuan (esate baterako,
Surfrider Fundazioa, zeinak euskal kostaldea aukeratu duen bere egoitza europarra ezartzeko)
oinarritu daitezke.
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3.2.3 Ekintza

Hiri-egiturako eskema berri bat hartzea eta lurralde-antolamenduaren
alorreko maila geografikoak bereiztea
Lan akademiko eta operatibo guztietan (Europako eskualde-politikaren mailan, zehazki),
lurraldea antolatzeko planak hiri-egiturako eskemen gainean daude gero eta gehiago, eta
hirien sarea da geografia ekonomiko berria antolatzeko elementu nagusia.
Oraindik oso nazionalak diren ikuspegietatik begiratuta, Euroeskualdea beti bi gunetan
(iparraldean Bordeleren inguruan eta hegoaldean Bilboren inguruan) azaltzen da, eta gune
horiek beren eskualdeko biztanleriaren herena inguru biltzen dute.
Baina mugaz gaindiko Eurohiria kontuan hartzeak (oraindik oso gutxi integratuta dago eta ez
da oso homogeneoa) ikuspegi berriak irekitzen ditu hiru guneko hiri-sistema baterantz eta
LLETak aurrea hartu behar die ikuspegi horiei. Hiru guneko hiri-sistema horrek goi-mailako
hirugarren hierarkia berria du (unibertsitateak, ospitaleak, erabakitze-zentroak, eta abar)
Lurraldearen antolamenduaren ikuspegitik, hiru maila zentrokide bereiz daitezke mugaz
gaindiko programetan:


Bidasoa ibaiaren estuariokoa berehalako hurbiltasun-zerbitzuetarako.



Baiona/Donostia konurbanizaziokoa kostaldea urbanizatzeko kudeaketa koordinatua
gauzatzeko.



Euroeskualdekoa, ikuspegi estrategiko askoz zabalagoa eta malguagoa izanik ohiko
muga politiko-administratiboetan, eta hegoaldean (Nafarroa) nahiz iparraldean (PoitouCharentes, Limousin) bilakaera izan dezaketenak.

Lehenengo bi mailei dagokienez (Partzuergoa eta Eurohiria) ikus litekeen lehenengo mugarria
izango litzateke komenigarria dela gaiaren eta lan-eremu desberdinei buruzko etorkizuneko
jokalekuen (hezkuntza, ekonomia-jarduera, eta abar) egoerari buruzko kartografia komuna
egin dadin bultzatzea.

Bestalde, nabarmendu behar da interes handia dagoela paisaia aztertzeko eta
katalogatzeko lan-eremu komuna bilatzeko, hori bereziki erabilgarria baita hurbiltasuneko
mugaz gaindiko eremuen kasuan, esate baterako Bidasoa ibaia bera.
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3.2.4 ekintza

Klima Aldaketari aurre egitea
Klima-aldaketa gizateriak aurre egin behar dion erronka handienetako bat da, eta, horregatik,
planetako sistema sozial, ekonomiko eta politiko guztien ahalegina eskatzen du.
Klima Aldaketaren Gobernu arteko Panelak (KAGP) bere azken txostenean honako hauek
aipatzen ditu datozen urteetarako jokaleku global gisa: tenperaturak gero eta gehiago
igotzea, elurraren urtze orokorra eta muturreko fenomenoen maiztasunean eta intentsitatean
izandako aldaketak; eta proposatzen du premiazko neurriak jarri behar direla aldaketa horiek
gizartean, ekonomian eta naturan eragingo dituzten ondorioak moteltzeko.
Klima-aldaketa zeharkakoa denez, eskatzen du sektore guztietan jardutea, politikak
plangintza-maila handienean inplikatuz. Baina, era berean, oso garrantzitsua da nazioarteko
eta nazioko ekintza ekintza zehatzen bitartez ezartzea tokiko eta eskualdeko mailetan.
Eskualdeko administrazio publikoek erantzukizun handia eta aukera aparta dute beren
eskumenen ingurunean bultzatzeko klima-ekintza. Eta haien lanak honako honetara
bideratuta egon behar du:


Araudi-esparruak eta arintzeko helburu nazionalak betetzen laguntzen duten eta
herritarrei erresilientzia ematen dieten (herritarren bizi-kalitateak hobetuz) ekintza-planak
sortzea.



ETSn sartuta ez dauden sektoreek (garraio-sektorea, bizitegi-sektorea, zerbitzu-sektorea,
hondakinak kudeatzeko sektorea eta nekazaritza-sektorea) sortutako emisio hedatsuak
murritz daitezen sustatzea, karbono gutxiko gizartea sustatuz.



Kanpainak garatzea kontsumoak murrizteko bizitegi-sektorean.



Klima-aldaketaren
ondorioei,
inpaktuei
eta
natura-sistemek
eta
sektore
sozioekonomikoek eta biztanleria taldeek klima-aldaketaren aurrean duten
kalteberatasunari buruzko informazioa biltzea eta bateratzea, klimaren bilakaerak
sortutako aukera eta mehatxu potentzialak identifikatuz.



Pirinioetako klima-aldaketa ezagutzea eta hari buruzko ikerketa ahalbidetzea eta
bultzatzea.
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Lurralde iraunkorra

3.3 jardun-ildoa

NATURA BALIABIDEEI BALIOA EMATEA MODU PARTEKATUAN

Esparrua
Bi eskualdeen arteko lankidetzek nolabaiteko antzinatasuna dute lehenengo sektorean
(nekazaritza-basoak), baina orria ia zuri dago energia berriztagarriei dagokienez, EGABCESER Batzordeek elkarrekin egindako 2013ko txostenean egiaztatu zenaren arabera.
Helburu orokorra
Aurreko puntuan adierazi dugunez, natura-baliabideei balioa ematea bateragarria izan
daiteke ingurumen-kezkekin, bai nekazaritzari (abeltzaintza eta nekazaritza), basogintzari
edo energia berriztagarriei dagokienez, bai produkzio-ereduak espezifikotasunetara eta
Euroeskualdearen irudira egokituz.

Deskribapena
Nekazaritza-politika komuna “berdetzeak” berretsi egiten du eskualde-garapeneko
Europako programetan iragarritako garapen iraunkorreko nahia. Horrek ahalbidetu egin
beharko lituzke gauzatzeko beti konplexuak diren “askotariko funtsak” dituzten eskuhartzeak.
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3.3.1 Ekintza

Elkarrekin sustatzea kalitateko nekazaritza eta nekazaritza biologikoa
Akitanian eta Euskadin
Dagokien lurraldeari dagokionez, bi eskualdeetan ikusten da nekazaritza “kalitatekoa” dela
nekazaritzaren sektorean nahiz basogintzan edo fruten eta lekaleen produkzioan, gehienek
izendapenak eta labelak edo zigilu espezifikoak baitituzte.
Abeltzaintzaren sektorean, lankidetzak eskualdeko arraza komunen ustiapenetan (zaldiaziendak, behi-aziendak, txerri-aziendak, ardi-aziendak, eta abar) eta haragiaren genetikan
gauzatzen dira batez ere. Bestalde, sustapen komunak egin behar dira (gastronomia-azoka
eta -erakusketetan, zehazki) edo bi eskualdeetako banaketa-zirkuitu gurutzatuak mobilizatuz
(bereziki kooperatiba-egituren artean): foie grasa eta euskal txerria, adibidez.
Nekazaritzan, mahastiak eta fruten nahiz lekaleen sektoreak lankidetza agronomikoko aukera
hoberenak eskaintzen dituzte ikerketa- eta esperimentazio zentroen (tokiko produktuetan eta
landare-bariateetan bereziki) edo merkataritza-zentroen artean. Dena dela, unean uneko
eragiketek (deialdi publikoak, esaterako) edo elkarlan iraunkorrek aurrera egin dezaten
laguntzea izango da LLETaren helburua kasu honetan ere.
Nekazaritza biologikoak honako ekimenak garatzea aukera ematen du:


Europa mailako labelak kudeatzeko estrategia bat



Ekarpen eraginkorra egitea enpleguari, inguruneari (uraren, airearen kalitatea) eta
herritarren eta nekazarien osasunari dagokionez.



Ekarpena egitea landutako biodibertsitateari eta biodibertsitate basatiari.
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3.3.2 Ekintza

Euroeskualderako basogintza iraunkorrari balioa ematea
Basoak oso leku garrantzitsua du bi eskualdeetan, enplegu-arloan pisu handia duen sektorea
baita. Akitaniako basoak suntsitu egin ziren 1999. eta 2009. urteetako ekaitzen ondorioz, eta
“itsas pinuaren” espezie kopurua erdira jaitsi zen.
Bestalde, 2009. urteko ekaitzak nabarmen eragin zien Euskadiko baso-ustiapenei ere.
Horrez gain, “baso-biomasan” oinarritutako energia-proiektuak ugaritzeak eta bi eskualdeek
pairatzen duten eraikuntza-krisiak eragiten dute paperaren, kartoiaren eta panelen sektoreak
ahultzea.
Sektore horretan dauden Euroeskualdeko jarduera-adarrek bilakatu egin behar dute,
Europako iparraldean jada hartuta daukaten “baso/zuraren” eredu berriaren atzetik
baitaude.
Hortaz, bi eskualdeek hainbat ardatz landu behar dituzte:



Erabilera desberdinetarako dagoen baso-potentziala aztertu behar da: fabrikaziorako
zura, birrintzeko zura, zura-zuntza (kimika berdea) eta biomasa (energia-zura).



Zuraren eskaintza eta basogintza dinamizatu behar dira baso publiko eta pribatuetan.



Kanpoko merkatuak lortzera ateratzea ordez, tokiko eskaria betetzea.



Zerrarien garrantzia igotzea Europa osora.



Zurari eta basoei buruzko Akitaniako eta Euskadiko ikerketa-laborategien arteko sinergia
indartzea Landutako Basoaren Europako Institutuaren (LBEI) bitartez.



Xylofutur (Akitaniakoa) eta Habic (Euskadikoa) klusterrak lotzea.



Biomasaren molekula-produkzioa garatzea (biofindegia, kimika berdea, eta abar)



Sektoreari buruzko komunikazioa berraztertzea.



Azkenik, oso garrantzitsua da ikerketarako bitartekoak eskaintzea Euroeskualdeko basoen
inguruan dauden mehatxu ugarien aurrean prebentzio-estrategia bat egin ahal izateko
(ekaitzak, suteak, intsektuak eta txanpiñoiak).
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3.3.3 Ekintza

Energia Berriztagarriei buruz bi eskualdeek dituzten esperientzien
berri ematea elkarri
Ez eredu teknologikoak, ez eredu ekonomikoak oraindik ez dira egonkortu Energia
Berriztagarrien garapen-prozesuan. Energia Berriztagarri horiek aurrerapen-erritmo desberdinak
dituzte. Horregatik, bereziki komenigarria da esperientzien emaitzak erkatzea, betiere kontuan
hartuta bi eskualdeen aurrerapen-aldiak edo -mailak desberdinak direla: Euskadin
aurreratuago daude itsas energiaren eta energia eolikoaren alorretan; Akitanian, aitzitik,
aurrerapen handiagoa dago baso biomasaren eta biomasa fotovoltaikoaren (lurrekoa)
alorretan. Era berean, nabarmendu behar da lankidetzan jardun nahi dela estrategia
komunak garatzearen alorrean, bi eskualdeen arteko energia-fluxuak ahalbidetuko dituzten
azpiegiturak hobetzeko.
Testuinguru horretan, honako hauek dira bi Batzar sozio-profesionalek (EGAB-CESER)
identifikatutako lankidetza-eremuak.



Lurreko energia eolikoari dagokionez: I+Ga, industria-teknologia eta biltegiratzea,
industria helduen/nitxoen arteko bereizketa, laguntza publikoen inpaktua eta
elektrizitatea berrerostearen prezioa.



Itsas energiei dagokienez: “expertiseko” eskaintza komunak, azterlan ozeanografikoak,
ingurumen-arlokoak eta espazioa beste erabilera batzuekin planifikatzea, leku pilotuak
jarduteko moduan dauden bezain laster, lankidetza teknologikoa material eta sistema
integratuetan; operadoreen arteko hitzarmenak. Eremu horretan, jada proposatu dira
balio-katea mugaren bi aldeetan indartu nahi duten, informazioa trukatzeko aukera
sustatu nahi duten, itsas energien merkatua handitu nahi duten eta Euroeskualdearen
ikusgarritasuna areagotu nahi duten lankidetza-proiektuak.



Baso-biomasari dagokionez: baso-jabeen elkarteen arteko lankidetzak kudeaketajardunak hobetzeko, industria-prozesuen eraginkortasuna eta bero-sare kolektiboen
potentzialtasunak optimizatzeko eta politika publikoen inpaktua aintzat hartzea.



Energia fotovoltaikoari dagokionez: lurreko erabilera-gatazkak neurtzea, materialen
eraginkortasuna hobetzea, merkatuaren liberalizazioaren inpaktua neurtzea eta
produkzioaren aldizkakotasuna aintzat hartzea.
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Lurralde Iraunkorra

3.4 jardun-ildoa

TURISMOA SUSTATZEKO EKINTZEN GARAPENA BULTZATZEA MODU
KOORDINATUAN

Esparrua
Turismo-operadore pribatuen euroeskualdeko ekimenak biderkatu egin dira; gainera,
askotan, erakunde publikoen arteko lankidetzak tokiko lehian daude (turismo-bulegoak,
esaterako), baina ekimen horiek, oraindik, mugatuak dira eta tokiko kolektibitateen nazioz
gaindiko inplikazioa konpartimentutan banatuta dago, mugako eremuaren kasuan izan
ezik. Nolanahi ere, etengabeko lankidetza esanguratsua garatu da kirol-portuen
sarearekin (Euskaquitaine).
Horrenbestez, epe ertaineko denbora-tartean hobetzeko marjinak garrantzitsuak dira.
Helburu orokorra
Turismoa jarduera garrantzitsua da bi eskualdeentzat, baina BPGaren ehunekoari
dagokionez pisu handiagoa du Akitanian. Duela urte batzuetatik hona mugako
kostaldean (Biarritz/Donostia) lankidetza batzuk egiten diren arren, euroeskualde-lurralde
osora, hiri handiak (Bilbo/Bordele) ere kontuan hartuta, egiten diren bisita orokorrek
biderkatu egiten dituzte baterako aukerak, batez ere kontuan hartzen bada 2017-2018
aldirako trenbide-jarraitutasunak nabarmen aldatuko dituela bi eskualdeen arteko
aukerak eta trukeak.
Deskribapena
Euroeskualdeko turismoak, orokorrean, irudi ona du, batzuetan baita “elitista” ere, eta
ondare-balio indartsuetan oinarritzen da, bai paisaia-arloko balioetan (Pirinioak,
Atlantikoko Kostaldea), bai arkeologia- nahiz historia-arlokoetan, kultura-arlokoetan (baita
museografikoak ere) eta gastronomia-arlokoetan eta mahastizaintzaren eta ardogintzaren
arlokoetan ere. Balio horiek guztiak gordetzen jarraitu behar da kanpoko bezero
“helburua” erakartzeko eta bi aldeetako biztanleek beste eskualdera egiten dituzten
bisitak biderkatzeko.
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3.4.1 Ekintza

Kanpoko bezeroekiko turismo-sustapen komunari ekitea
Funtsezkoa da Euroeskualdeak kanpoko bezeroekiko turismo-sustapen komunari ekitea. Horixe
da gauzatu beharreko lehenengo jarduna, bai Frantziako eta Espainiako beste eskualde
batzuetako, bai hirugarren herrialdeetako (Europakoak edo urrunagokoak) bezeroak lortze
aldera. Ildo horretan, hiru ardatz estrategiko aipatu behar dira:


Bi eskualdeetako erronka nagusiekin jarraitu behar da, lehen erronka Atlantikoko
itsasertza eta hango bainuetxeguneak, mendebaldeko Pirinioak, bizimoduak eta ohiturak
(herriko jaiak, sukaldaritza, eta abar) izan daitezke, eta horrek ahalbidetuko du sustapen
koordinatua egitea hedabideetan edo profesionalen erakusketetan.



Ekitaldien erronka (negozio-turismoa eta batzar-turismoa), Akitaniako lau turismogune
nagusien (Bordele, Miarritze, Arcachon, Paue) eta Euskadiko turismoguneen (Donostia
eta Bilbo) artean proposatu beharreko sinergia posibleetan oinarrituta.

3.4.2 Ekintza

Lehentasunezko turismo-sektore partekatuak babestea
Bertaratzeei buruzko balantzeak erakusten du, euskal Eurohiria eta eski-estazioetako presentzia
alde batera utzita, Euroeskualde barruko joan-etorri turistikoak urriak direla proportzioan. Ez
zaio etekinik ateratzen elkarrengandik hurbil egoteari, eta, era berean, izugarri igo dira
distantzia laburreko egonaldi laburrak, batez ere turismo-denboralditik kanpo.
Aurretik landutako eskualde-kanpainak (esate baterako, Arabakoa, EGAB-CESER Batzordeen
azterlanetan aipatu dena) ez dira erabakigarriak izan, eta horrek erabilitako sustapeneuskarriei buruzko galderak sorrarazten ditu eta eskatzen da antzekoak diren elkartze-sareak
mobilizatzea.
Eremu horretan, etorkizuneko trenaren jarraitutasunak, Donostiaren eta Hendaiaren artean
hirugarren erraila abian jarri ondoren, ondorio handienak ekarri beharko lituzke bisita
gurutzatuetan, hiri nagusien kasuan, behintzat, betiere hiri horiek behar bezala konektatuta
badaude zuzeneko eskualde-trenen bitartez eta proposatutako egonaldi-eskaintzak
erakargarriak badira.
Kirol-portuek ere eginkizun garrantzitsua izango dute: euroeskualde-lurraldean sartzeko atea
direnez, beren estrategia komuna garatzen jarraitu ahal izango dute, beren Atlantiko
nortasuna eratzen duten elementuei buruzko komunikazioan oinarrituta. Eremu Atlantikoaren
lehentasunetan sartuko dira berrikuntzaren, ondareari balioa ematearen eta naturabaliabideen alorrean.
Bestalde, arlo espezifikoei buruzko eskaintza tematikoak jarri behar dira berriro abian, esate
baterako, enoturismoa, eta lotutako arkitektura, surfa, golfa, oinezko ibilalditxoak, egitura
museografiko enblematiko eta izugarriak (Guggenheim Bilbon, Civilisations du vin Bordelen),
gizarte-sareak eta argitalpen espezializatuak oinarri hartuta.
Sarean jartzeak eta tresna digitalekiko koherentziak bermatu behar du lurralde-jarraitasuna
izango dela, baita mugikortasuna ere, Euroeskualdearen lurralde-jarraitutasuna aprobetxatuz
(esate baterako: ItiAqui, txangozaleentzako ibilbideen konponbidea: oinez, bizikletaz, zaldiz,
itsasontziz). Halaber, bi eskualdeek partekatzen dituzten ibilbideei buruzko informazioak
kapitalizatu eta partekatu egin behar dira (adibidez: Done Jakue bidea).
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3.4.3 Ekintza

Euroeskualdeko prestakuntza bermatzea turismoarekin lotutako lanbideetan

LLETaren lehentasun bat izango da baterako prestakuntza (hasierakoa nahiz profesionala)
indartzea. Lankidetzaren eremuan, turismoari lotutako lanbideetako prestakuntzak dira
inplikatuta dauden lehenak, honako hiru arrazoi hauengatik:


Gero eta handiagoak diren eta profesionalek gaur egun betetzen ez dituzten premiak
daude tartean sartutako ia lanbide-kategoria guztietan.



Eleaniztasunaren premia.



Jada egituratuta dagoen prestakuntza-aparatua edo -sistema dago alde batean edo
bestean, eta horrek are gehiago ahalbidetzen du ikastaroak sartzea, bereziki
enpresetako praktikak, Europaren eta eskualdeko agintarien laguntzarekin (laguntzak
etxebizitzarako, garraiorako eta ikasketa-bekak).
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4.4. Gobernantza Irekia

EUROESKUALDE
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BERRIKUNTZA ETA
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GOBERNANTZA
IREKIA

4.1 jardun-ildoa:

MAILA ASKOTARIKO GOBERNANTZA
ARABERAKO KUDEAKETA BULTZATZEA

ETA

PROIEKTUEN

4.2 jardun-ildoa:

EUROESKUALDEAREN IRUDIA ETA PRESENTZIA INDARTZEA

77

2014-2020 Akitania-Euskadi Euroeskualdea Garatzeko Estrategia

4. JARDUN ILDOAK

Gobernantza Irekia

4.1 jardun-ildoa

MAILA ASKOTARIKO GOBERNANTZA ETA PROIEKTUAREN
ARABERAKO KUDEAKETA BULTZATZEA
Esparrua
Gobernantza gobernatzeko artea da, ekonomia-, gizarte- eta erakunde-arloko garapen
ekonomiko iraunkorra lortzea helburu duena, erakundeen, gizarte zibilaren eta ekonomiaren
merkatuaren artean oreka osasuntsua sustatuz.
Horiek izan ziren, duela hogeita hamar urte inguru, Akitania-Euskadi euroeskualde-lankidetzari
hasiera ematea bultzatu zuten eta garai bateko “Akitania-Euskadi Funts Komuna” (Funts horri
esker eman zen, halaber, lehen jauzi kualitatiboa lan-esparru horretan) sortzen lagundu zuten
helburuak. Bi eskualdeen arteko interesak, helburuak eta osagarritasunak berdinak izateak
eragin zuten 2011. urtean LLETa —mugaz gaindiko lankidetzaren garapena sustatzeko eta
Europa eraikitzen laguntzeko Europako ad hoc zuzenbide-tresna— sortzea. Azkenik,
koherentzia aintzat hartuta, elkarrekin lanean hamarkadak eman ondoren sendotutako
aurretiko bi urratsak egin ondoren, bi eskualdeek erabaki zuten LLETari, eta, horrenbestez,
Euroeskualdeari, lan-dokumentu bat ematea, denborari eta gaiari dagokionez Europako
estrategiarekin bat egiten duen dokumentua, alegia.
Mugaz gaindiko lankidetzan jarduten pixkanaka ikasteko eta jardun hori hobetzeko egindako
urrats logikoez gain, lankidetzaz arduratuko den erakundea “antolatu” behar da, bakoitzaren
eskumenak errespetatzeko (subsidiariotasunaren printzipioarekin bat etorriz) eta ahalik eta
finantzaketa-eremuen nahiz garatu beharreko ekintzen eraginkortasun eta inpaktu handiena
lortzeko. Erakundeen baterako lanarekin eta inguruneko agenteekin lortuko da soilik balio
erantsia sortzea, proiektu egituratzaileak babestuz.
Helburu orokorra
Bere Erregelamenduan nahiz Egiturazko Funtsetan aitortutako LLETen potentzialtasunen
artean dago “maila askotariko gobernantzarako Laborategia” izatea, eta horrek, hain zuzen
ere, subsidiariotasunaren printzipioa errealitate bihurtzeaz gain, Europa "behetik gora"
eraikitzen laguntzen du. Potentzialtasun hori errealitate bihurtzea da, hain zuzen ere, Plan
Estrategiko honen helburuetako bat.
Horregatik, eta Eskualdeen Batzordearen Gobernantza Gutunari berriro helduz,
eraginkortasun politikoa, politiken koherentzia eta gobernantza-maila guztien arteko
aurrekontu-sinergiak sustatzearen alde lan egin behar dugu; era berean, sareak ezarri behar
ditugu gure organo politikoen eta administrazio publikoen artean, tokian tokitik hasita
Europaraino eta alderantziz, nazioz gaindiko lankidetza indartuz aldi berean. Hortaz, eta
Akitania-Euskadi LLETak orain arte egin duen bezala, eskari horri eta gobernantza irekiko
premia horri erantzunez, herritarrarekin eta herritarrarentzat lan egin behar da.
Mila askotariko muga zirkulu zentrokideetatik (hurbiltasunekoa lehenengo instantzian –tokiko
garapen-agentziak, udalak–, probintziakoa eta sailekoa, eskualderaino) sortzen diren
lankidetza-aukerak oinarri hartuta ezarri da, zeinetan berariazko erakundeek eskumenak
dituzten. “Lankidetza-kate hori” elkartzea eta antolatzea da LLETaren helburu nagusietako
bat.
Beste LLET batzuekiko harremanek eskain ditzaketen aukerak ere kontuan izan behar dira;
izan ere, LLET horien estatus juridikoak biderkatu egiten ditu Europako finantzaketa-esparruan
lankidetzan jarduteko aukerak.
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Gobernantza Irekia

4.1 jardun-ildoa

MAILA ASKOTARIKO GOBERNANTZA ETA PROIEKTUAREN
ARABERAKO KUDEAKETA BULTZATZEA
Deskribapena
Euroeskualdearen jarduna datozen urteetan gidatuko duten esku hartzeko
lehentasunezko arloak ezartzen ditu Akitania-Euskadi 2014-2020 aldirako Lurralde
Garapeneko Estrategiak. Jardun-eremu horiek honako elementu hauek batzen dituzte:


oso helburu desberdinak (dimentsio eta masa kritikoa irabaztea Europan
kontuan hartzeko, merkatu berriak lortzea, osagarritasunak aprobetxatzea, katebegiak txertatzea produktuen/prozesuen balio-kateetan, jakintza partekatzea,
nortasuna sortzea edo sendotzea, eta abar),



eginkizun edo rol oso desberdinak daude (lidergoa egikaritzea, tartean sartutako
eragileak koordinatzea, animatzea, ahalbidetzea, finantzatzea, hedatzea eta
emaitzak ebaluatzea, eta abar),



geografia-eremu aldakorrei dagozkienak (hurbiltasuneko lankidetza, eskualdeko
lankidetza),



eta erakunde eta eragile publiko multzo zabal eta heterogeneoa eraginpean
hartzen dutenak (Partzuergoa, Eurohiria, CTPa, bestelako euroeskualdeak eta
eragile pribatuak).

Estrategia honek Akitania-Euskadi Euroeskualdeko bazkideak lotzen ditu, logikoki.
Nolanahi ere, eta Akitaniako eta Euskadiko eragile askorekin egindako gogoeta-prozesu
baten ondorioa denez gero, mugaz gaindiko lankidetzan inplikatutako gainerako
erakundeei eta, bereziki, hurbiltasuneko lankidetzan inplikatutakoei zuzenduta dago
Estrategia.
Ildo horretan, erakunde horiek beren borondatez eta dagozkien eskumenetatik abiatuta
Estrategia honetan identifikatutako helburuak lortzen lagun dezaten, Gogoeta Foro bat
jarriko da abian Estrategiaren indarraldian. Foro hori urtean behin bilduko da gutxienez,
eta mugaz gaindiko eta hurbiltasuneko lankidetzan inplikatutako erakundeak
gonbidatuko dira parte hartzera. Foroa, nolanahi ere, topagune eta informazioa
trukatzeko gune izango da.
Hortaz, lankidetzaren egoeraren konplexutasunak eskatzen du gobernantza eraginkorra
eta pragmatikoa izatea. Maila askotariko gobernantza irekia beharrezkoa eta egokia da;
izan ere, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak bere egiten ditu Europako Maila
Askotariko Gobernantzari buruzko Gutunaren Gobernantzaren Gutunaren hitzaurrean
bildutako gaiak:


Onartzen du “Elkartean elkarrekin lan egiteko” premia dagoela ekonomia-,
gizarte- eta lurralde-arloko kohesio handiagoa lortzeko eta herritarren premia eta
arazoei hobeto erantzuteko; horretarako, lankidetza handiagoa izan behar da
eta baterako proiektuak garatu behar dira.



Suposatzen da aukera handiak daudela lankidetza politiko eta administratibo
berritzailea eta eraginkorra indartzeko, esku hartzen duen erakunde edo maila
bakoitzaren eskumenak eta erantzukizunak aintzat hartuta.



Akitaniako eta Euskadiko eragile sozial eta ekonomikoen artean elkarrekintza
ugari sustatu nahi ditu, elkarrekiko ikaskuntza, konponbide politiko berritzaileen
esperimentazioa eta jardunbide egokienak bateratzea sustatuz.
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4.1.1 Ekintza

Lankidetza-proiektuak kudeatzeko eta bultzatzeko tresna bat ezartzea:
Batzorde tematikoak
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa sortu zenetik, beren bazkideekin lan egin nahi duten
eragileak biltzeko toki bat izan da, lankidetza ahalbidetzeko eginkizuna izan du eta izaten
jarraituko du. Era berean, lantalde teknikoak Europako finantzaketaren eta aukera-eremuen
alorreko aholkularitza-eginkizunak betetzen jarraituko du eta proiektuak ahalbidetzen jarraituko
du (bazkideak bilatuz –aukera hori bere webgunean txertatuko du-, informazio garrantzitsua
eta egokia bilatuz bi eskualdeetako erakunde-arloko bitartekoak oinarri hartuta, eta abar).
Bestalde, Plan honen esparruko Lantaldeen bileretan aipatutako esanbidezko eskaeretako bat
betez, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak “Batzorde Tematikoak” deiturikoak antolatzeko
eta dinamizatzeko eragile gisa jardungo du. Batzorde horiek balio izango dute lehentasunezko
eragileak sarean jartzeko estrategikotzat hartzen diren sektoreetan. Ekintza horiek gauzatzen
ari diren proiektuei buruzko informazioa emateko guneak izango dira, baita sortzen ari diren
proiektuak edo aurreproiektuak aprobetxatzeko eta Planean ezarritako lehentasunekin
bateratu ahal izateko ere.
Gauzak horrela, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak zainduko du sektore-arloko balio
erantsia sortzen dela Euroeskualdeko lankidetzaren eremuan.

4.1.2 Ekintza

Erakunde-arloko eragileak batera daitezen sustatzea
Mugaz gaindiko lankidetzaren sarea osatzen duten erakunde guztien interesak eta eskumenak
bateratzea funtsezko elementua da behar bezala eta modu eraginkorrean funtzionatzeko.
Horregatik, bi eskualdeek, Maila Askotariko Gobernantzari buruzko Gutunaren sinatzaile gisa,
konpromisoa hartu zuten, hain zuzen ere, asimetrikoa izateagatik sortzen den paisaia
konplexua batera eta antola dadin lan egiteko, maila geografiko eta dimentsio bakoitzeko
eskumen-maila desberdinak daudelako Akitania-Euskadi Euroeskualdean dagoen “zirkulu
zentrokideen” mapa horretan.
Funtsezko helburu hori bermatzeko, erakunde-arloko “urteko Foro” bat adostu behar da eta
Foro hori euskarria eta elkargunea izango da mugaz gaindiko lankidetzaren eremuan dauden
erakundeentzat; era berean, lankidetzaren egoerari buruzko aldizkako "argazki" zehatza
izateko balio izango du. LLETa buru dela egingo den aldizkako jarduera horrek ahalbidetuko
du 2014-2020 aldirako ezarritako helburuak betetzeko beharrezkoak diren koherentzia eta
eraginkortasuna ematea lankidetzari.
Bestalde, dauden deialdien eragina maximizatzeko eta biderkatzeko (Gipuzkoako Aldundia,
Conseil Général des Pyrénnées-Atlantiques, LLETa bera, eta abar), finantzatu beharreko
ardatzak ebaluatzeko eta haiei jarraipena egiteko batzorde bat sortuko da urteko Foro
horretan, geografiari eta gaiari dagokionez duen garrantziaren arabera, finantzaketa
errepikakorrak saihesteko, baita lankidetzarako funtsen mailak “objektibo bihurtzeko” ere, funts
bakoitzean benetako balio erantsia sortzea ahalbidetuz.
Azkenik, euroeskualde-lankidetzaren laneko jokalekuaren kohesioa lortzearen eta objektibo
bihurtzearen alde egin beharreko lanetako bat izango da intereseko sareetan presentzia
duten erakundeak bateratzea, ahaleginak berriro ere sakabana ez daitezen eta hori lortzen
jarduten duten baliabideen ahalik eta eraginkortasun handiena lortzeko.
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4.1.3 Ekintza

LLETaren baliabideak Euroeskualdea garatzeko Estrategiaren
lehentasunetara bideratzen direla bermatzea
Akitania-Euskadi 2014-2020 aldirako Lurralde Garapeneko Estrategiaren helburua eta xedea bi
eskualdeen arteko lankidetzari balio erantsia emango dioten lehentasunezko estrategiak
identifikatzea da.
Horretara bideratu behar dira Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren baliabideak eta
ahaleginak. Bi administrazioek gauzatzea erabaki zuten epe luzeko koherentziaz eta
plangintzaz gain, fokalizazio ekonomikoa egin behar da. Akitania-Euskadi deialdiak
finantzaketa-ardatzak identifikatu behar ditu urtero Akitania-Euskadi Lurralde Garapenerako
Estrategiak ezarritako urteko helburuen arabera.
Horregatik, lankidetzaren erakunde-arloko gobernantzari dagokionez, aurreikusten da
ebaluazioko eta jarraipeneko batzorde bat antolatzea, lankidetzarako dauden deialdiek
finantzatutako proiektuak kohesionatzea ahalbidetzen duen batzordea, lankidetzara
bideratutako funtsei benetako inpaktua emateko. Batzorde hori lurralde-lankidetzarako
teknikariek eta hautatutako kargudunek osatzen duten sare iraunkorrak osatuko du, eta sare
horrek ahalbidetuko du harremana eta lana erregularrak izatea.
Hauxe izango da, halaber, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren ikuspegia erakunde gisa,
Europako deialdiei dagokienez: Planak ezarritako estrategiari erantzungo dioten proiektuetan
jartzea ahalegin guztiak.
Euroeskualdearen Batzorde Betearazleari egokituko zaio aldizka Europako zer proiektutan
hartuko duen parte erabakitzea eta haiek gainbegiratzea (Buru gisa nahiz Bazkide gisa),
urteko ezarritako ardatzen arabera, oraingo honetan ere.

4.1.4 Ekintza

Euroeskualdearen Lurralde Garapenerako Estrategiari jarraipena egiten
zaiola eta hura betetzen dela bermatzea
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren erronka nagusietako bat dokumentu honetan
ezarritako helburuak betetzen laguntzea eta helburu horiek lortzeko jarraipen-lan sakona
egitea izango da.
2014-2020an Euroeskualdean egin beharreko lanaren behar bezalako garapenaren
behaketa- eta jarraipen-zeregina Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren Batzorde
Betearazleak egingo du (bi eskualde horietako Kontseilu Ekonomiko eta Sozialak barnean
hartuta), detektatutako premien arabera bidezkotzat hartutako aktoreen parte-hartzea
ahalbidetuko duen espiritu ireki batekin egin ere.
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Gobernantza irekia

4.2 jardun-ildoa

EUROESKUALDEAREN IRUDIA ETA PRESENTZIA BULTZATZEA
Esparrua
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren sorrera mugarria izan zen bi eskualdeen arteko
lankidetzaren eremuan. Izan ere, entitate formal bat, hau da, Euroeskualdeko
harremanetan jauzi kualitatiboa egitea ahalbidetuko zuen Lurralde Lankidetzarako
Europar Taldea (LLET) eratzeko moduko bolumena eta garrantzia hartu zuen lankidetza
horrek.
LLETaren jarduera-bolumenak gora eta gora egin du 2011ko abenduaz geroztik, eta gero
eta foro eta sare gehiagotan identifikatzen da. Halaber, solaskide eta parte-hartzaile izan
da zenbait programa operatibo (POCTEFA, SUDOE, Eremu Atlantikoa eta abar) lantzeko
zereginean. Hortaz, Euroeskualdeko lankidetzaren eremuan duen pisu espezifikoak gora
egin du etengabe, eta lankidetza horren zutabe bihurtu da pixkanaka.
Hala ere, “erakunde gaztea” denez gero, artean zenbait urrats egin beharko dira
komunikazioaren eta irudiaren eremuan. Sare sozialetan duen presentziari, kudeatzen
duen deialdiari, eguneroko jarduerari eta Plan Estrategikoa lantzean hedapenaren eta
gobernantza irekiaren inguruan egindako lanari esker, lankidetzaren erreferentzia bihurtu
da. Edonola ere, lankidetzan diharduten eragileengan eta, beraz, eskualdeetan eragin
zuzena eta positiboa duten Euroeskualdearen irudia eta jarduerak hedatzeko
ahaleginekin jarraitu beharra dago, lankidetzaren sarean zein herritarren artean “sartzen”
jarraitzeko.

Helburu orokorra
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa Europako zuzenbideko erakundea dela eta
Europako Batzordeak 2014-2020ko aldian Europako Erkidegoko helburuak betetzeko ad
hoc tresna izendatu duela zabaldu behar da. Halaber, sor ditzakeen eta sortu behar
dituen lankidetza-aukera eta lankidetza-ate guztiak zabaldu behar dira.
Ildo horretan, pedagogia egin behar da, eta nolako administrazioa den eta zer ekintzaesparrutan diharduen adierazi. Horretarako, egunez egun Akitania-Euskadi
Euroeskualdea LLETean bertan eta eskualde-administrazioetan egiten den lana izango
da abiapuntua, eta lankidetza-arloko erakunde eta eragileek egiten dutenarekin
jarraituko da.
Eta, horretarako, Komunikazio Plana aplikatu behar da, eta Akitania-Euskadi
Euroeskualdea LLETak tokiko, probintziako, eskualdeko, Estatuko eta Europako intereseko
gisa identifikatutako sare eta erakundeetan (hots, Euroeskualdearen “zirkulu
zentrokideetan”) presentzia handiagoa izateko lanean jarraitu behar da.
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4.2.1 Ekintza

Euroeskualdeak Europako testuinguruan duen kokapena indartzea
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak eginkizun asko bete behar ditu Europa “behetik gora”
eraikitzeko garaian, eta horietako bat Euroeskualdea osatzen duten bi eskualdeen interesak
Europako eremu osoan babestea da. Indartu beharreko alderdietako bat (ahalik eta
efizientziarik handiena bilatuz, harremana guztiz egokia baita) Bruselako bi eskualdeordezkaritzekiko lankidetza da, Euroeskualdearentzat interesa duten eremu nagusietako
baterako sarbideak baitira.
Halaber, duen indarra areagotu behar du, eta Eskualdeen Batzordearekin eta LLETen
Plataformarekin lan egin behar du.
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa Europako eskualde-lankidetzaren eremuan oso
garrantzitsuak diren “Open Days” topaketetan ohiko parte-hartzailea izan bada ere,
Euroeskualdea aldiari eta interesei dagokienez Europar Batasunak ezarritako jarraibideekin bat
datorren Plan Estrategiko batez hornitu den programazioaldi berri honetan zeregin aktiboagoa
bete behar du foro horretan, eta, halaber, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETak bere gain
hartutako eskumenei dagokien garrantzia hartu behar du. Hori guztia dela-eta, zuzeneko
garrantzi eta jarduera handiagoa izateko lanean jarraitu beharra dago, eta, horretarako,
papers direlakoak aurkeztu behar dira, edota LLETak edo Euroeskualdeko eragileek beren
proiektuak aurkezten dituzten hitzaldietara joan behar da.
Gauza bera gertatzen da LLETen Egunaren ospakizunari dagokionez (LLETen Plataforman).
Egun horretan, egiten dituen lanak aurkeztu behar ditu gure erakundeak, gaiak aukera
ematen duenean (adibidez, 2015ean Enplegua izango da gaia, eta Akitania-Euskadi
Euroeskualdea LLETa lan handia egiten ari da eremu horretan).
Halaber, oso interesgarria da Bruselan Akitania-Euskadi Eguna ospatzeko aukera, maila
handiko ordezkaritza politikoarekin eta mugaz gaindiko lankidetzaren arloko ordezkari
nagusiekin. Egun hori, egiten ari den lana hedatzeko elementu ez ezik, Euroeskualdeko
merkatuak eta kanpoko ekintza sustatzeko eta irekitzeko bide ere izango da.
Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETaren beraren rola indartzeko eta, aldi berean, Europa
azpitik eraikitzeko, urteko tokiko ekitaldiak egiteko aukera sustatu behar da, “Open Days”
horien esparruan.
Bestalde, Akitania-Euskadi Euroeskualdea LLETa lan-ildo jakin batzuetan ari da lanean eratu
zenetik (ELLaren bidezko programa operatiboak lantzeko laguntzen kasuan, adibidez), eta
LLETak zeregin garrantzitsua bete behar du programa horietan (adibidez, bi eskualdeentzat
estrategikoak diren helburu tematikoetan eta inbertsio-lehentasunetan zuzkidura ekonomikoak
handiagoak izan daitezen lortzen saiatu behar du).
Halaber, Europako sareetan duen presentzia finkatzen jarraitu behar du, bertan bere
lehentasunezko interesak babesteko (garraioan, energian, berrikuntzan eta abar), eta
Akitaniaren eta Euskadiren arteko bateragarritasuna eta osagarritasuna ziurtatu behar du.
Azkenik, adierazitako lana egiten duen heinean Europan egiten dituen harremanen “corpus”
handia kudeatu eta baliatzen jakin behar du, bere helburuak lortze aldera.

83

2014-2020 Akitania-Euskadi Euroeskualdea Garatzeko Estrategia

4. JARDUN ILDOAK

4.2.2 Ekintza:

Euroeskualdearen eta LLETaren komunikazio- eta hedapen-plana definitzea
eta garatzea
Komunikazio-plan bat garatzeko estrategia funtsezko helburua da Akitania-Euskadi
Euroeskualdea LLETa hedatzeko eta haren egiteko eta eginkizunetan arrakasta izateko. Izan
ere, LLETak lankidetzaren alde egiten duen lana eraginkortasun eta oparotasun handiagoz
hedatu behar da, lankidetzaren arloko eragileengan eta, beraz, bi eskualdeetan zuzeneko
eragina duen lana baita.
Horretarako egin beharreko lehen urratsa dagoeneko abian dagoen lehen proiektu bat
(eragileei mugaz gaindiko lankidetza Euroeskualdearekin lotzeko aukera emango dien logo
edo “irudi korporatibo” bat lortzeko proiektua) bultzatzean datza.
Ildo berean, web-ataria eta horrek eskaintzen dituen zerbitzuak berriz konfiguratu eta
modernizatuko dira, eta albiste-buletin edo newsletter moduko zerbitzu bat eta irizpide jakin
batzuetan (okupazio-sektorea, proiektuak eta abar) oinarrituta lan-bazkideak bilatzeko
interfaze bat txertatzeko aukera izango da. Nolanahi ere, bi eskualde-agintaritzekin hertsiki
lotuta lan egingo da eremu horretan. Modernizazio horri esker, zerbitzu hobeak eskainiko dira
funtsezko gaietan (hala nola hurbileko eta Europako finantzaketa-esparruak), eta, gaien
agenda sortzearen bidez, nabarmendu egingo dira ekitaldi nagusiak edo bi eskualdeen
interesekoak diren ekitaldiak.
Informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien aldeko apustu horren barruan, sare
sozialen bitartez jendearekin harreman hobeak ezartzen saiatzea aurreikusi da. Nolanahi ere,
kontuan hartu behar da LLETak sare horietan presentzia handia duela eta oso aktiboa dela.
Halaber, Euroeskualdeari buruzko informazioa landu eta osatu egingo da lotutako atarietan,
eta lankidetzaren arloko beste erakunde eta sare batzuetarako estekak txertatuko dira
webgunean bertan.
Azkenik, baina oso garrantzitsua hau ere, funtsezkoa da 2014-2020 aldiko Akitania-Euskadi
Euroeskualdea Garatzeko Estrategiaren komunikazioa ahalik eta ardura eta zehaztasunik
handienarekin egitea. Horretarako, helburuak, eginkizunak eta ikuspegiak hedatzea eta
dokumentua bera aurkeztea ezinbestekoa izango da –Akitanian, Euskadin zein Bruselan–
Estrategia horri bere izaerari datxekion europar dimentsioa emateko (komunikazioari
dagokionez). Eta, horretarako, funtsezkoa izango da komunikabideetan –oro har– eta une
horretan –bereziki– presentzia izatea.
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5. EUROESKUALDEKO ESTRATEGIA ETA EUROPAKO LEHENTASUNAK

PROGRAMAZIO EREMUAK
(AKT-EUS)

EUROESKUALDEKO HERRITARRAK

AKT-EUS 2014-2020

HT1

HT3

Berrikuntza eta Enpresa-lehiakortasuna
ikerketa

1a

1b

3a

3b

3d

HT4

HT5

HT6

HT7

HT8

HT9

HT10

Karbono gutxiko
ekonomia

Klima-aldaketa
eta arriskuen
prebentzioa

Ingurumena

Garr.
iraunko
rra

Enplegua

Gizarteratzea eta
pobrezia

Heziketa eta
prestakuntza

4a

4c

4e

5a

5b

6c

6d

6f

6g

7c

8a i (ELL)

1.1.1: Euroeskualdeko hizkuntza-egoerari buruzko
azterketa
sakona
egitea
eta
biztanleria
sentsibilizatzea
Euroeskualdeko
hizkuntzak
jakiteak duen balioari buruz

+

1.1.2: Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteko eta
erabiltzeko aukera sustatzea ikasleen artean

+

++

ii
iii
9a
(EGF) (EGF)

+

9b

v
ii
iii
(EGF) (EGF) (EGF)

+

++

1.1.3: Euroeskualdeko hizkuntzak jakiteko eta
erabiltzeko aukera sustatzea hainbat sektoretan,
hala nola merkataritzan, ostalaritzan eta
turismoan orokorrean

++

+

++

+

++

1.1.4: Euroeskualdeko eremu urriko hizkuntzak,
eta bereziki euskara babestea ondare eta
hizkuntza komun gisa

+

+

++

+

++

1.2.1: Donostia 2016 proiektua bultzatzen
laguntzea,
proiektu
hori
Euroeskualdeko
lankidetza sustatuko duen palanka bihurtuz
1.2.2: Europa sortzailearen barruan sartutako
proiektuak
garatzeko
plataformak
sortzen
laguntzea

+

1.2.3:
Akitaniako
eta
Euskadiko
kulturaerakundeek ideiak batera jartzeko eta gogoeta
egiteko foro egonkor bat sortzea
1.3.1: Euroeskualdeko gazteen mugikortasuna
sustatuko duten kirol-, kultura- eta gizarte-arloko
ekintzak babestea

+

1.1.1: Euroeskualdeko hizkuntza-egoerari buruzko
azterketa
sakona
egitea
eta
biztanleria
sentsibilizatzea
Euroeskualdeko
hizkuntzak
jakiteak duen balioari buruz



+

+

“+” (txikiagoa) eta “++” (handiagoa) sinboloek ekintzaren eta Helburu Tematikoaren arteko elkarrekikotasun-maila adierazten dute.
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PROGRAMAZIO EREMUAK
(AKT-EUS)
AKT-EUS 2014-2020

1a

2.1.1:
Kotutoretzako
areagotzea eta Jakintza
Komunitatea garatzea

JAKINTZAREN EKONOMIA, BERRIKUNTZA ETA ENPRESA LEHIAKORTASUNA

HT1

ikerketa-ekimenak
eta Berrikuntzako

2.1.2: Unibertsitate-titulu komunen garapenean
aurrera egitea eta ikasleen nahiz irakasleen
Euroeskualdeko mugikortasuna bultzatzea
2.1.3:
Lankidetza
Euroeskualdeko
beste
unibertsitate-zentro
eta
eragile
berritzaile
batzuetara hedatzea
2.1.4:
Lankidetza-dinamika
Lanbide Heziketaren eremuan

bat

+

bultzatzea

1b

3b

3d

HT5

HT6

HT7

HT8

HT9

HT10

Klima-aldaketa
eta arriskuen
prebentzioa

Ingurumena

Garr.
iraunko
rra

Enplegua

Gizarteratzea eta
pobrezia

Heziketa eta
prestakuntza

4a

4c

4e

5a

5b

6c

6d

6f

6g

7c

8a i (ELL)

ii
iii
9a
(EGF) (EGF)

9b

v
ii
iii
(EGF) (EGF) (EGF)

+

++

+

++

+

++

+

++

+

++

++
++

++

2.2.2: I+G+Bko Euroeskualdeko aktoreak bilduko
dituen batzorde bat eratzea

++

++

2.3.1: Euskarri-zerbitzua ematea Euroeskualdeko
enpresa-lankidetzari
lankidetza-estrategia

3a

HT4
Karbono gutxiko
ekonomia

++

2.2.1: Berrikuntzako Euroeskualde Estrategia bat
egitea

2.3.2:
Interclustering
bultzatzea

HT3

Berrikuntza eta Enpresa-lehiakortasuna
Ikerketa

++

+

+

+

+

++

++

++

+

++

++

+

+

+

+

+

+

+

+

2.4.1: Mugaz gaindiko enplegu-egoerari buruzko
Euroeskualdeko diagnostiko bat eta haren
potentzialtasunei buruzko azterketa bat egitea

++

2.4.2: Euroeskualdean jarduten duten enpleguzerbitzu
publikoen
arteko
lankidetza
ahalbidetzea

++

2.4.3: Mugaz gaindiko praktikak, hizkuntzagaitasuna eta bestelako ekintza osagarriak
garatzea

++

+

+

+

++

87

2014-2020 Akitania-Euskadi Euroeskualdea Garatzeko Estrategia

5. EUROESKUALDEKO ESTRATEGIA ETA EUROPAKO LEHENTASUNAK

PROGRAMAZIO EREMUAK
(AKT-EUS)
AKT-EUS 2014-2020

HT1

HT3

Berrikuntza eta Enpresa-lehiakortasuna
Ikerketa

1a

1b

3a

3b

3d

HT4

HT5

HT6

HT7

HT8

HT9

HT10

Karbono gutxiko
ekonomia

Klima-aldaketa
eta arriskuen
prebentzioa

Ingurumena

Garr.
iraunko
rra

Enplegua

Gizarteratzea eta
pobrezia

Heziketa eta
prestakuntza

4a

4c

4e

5a

3.1.1: Distantzia ertaineko tren-zerbitzuak lortzen
aurrera egitea

++

+

++

3.1.2: Autobidea erabil dadin sustatzea, Euroeskualde
osoan mugikortasun iraunkorra lortzeko

++

+

++

+

++

++

+

++

++

+

++

3.1.3: Mugikortasun iraunkorreko praktikak ahalbidetuko
dituzten zerbitzuak hedatzen parte hartzea
3.1.4: Tren-autobidearen zerbitzua hedatzea

LURRALDE IRAUNKORRA

3.1.5: Mugaz gaindiko
Operadore bat sortzea

Hurbiltasuneko

Tren

5b

6c

6d

6f

3.2.1: Mendiko eremuan garatzen diren ekimenei
eustea eta haiek hedatzea

+

+

++

++

++

3.2.2: Atlantikoko itsasertza zaintzeko baterako
praktikak abian jartzea

+

+

++

++

++

3.2.3: Hiri-egiturako eskema berria eta lurraldeantolamenduaren alorreko maila geografikoak hartzea

+

+

+

+

+

++

++

+

+

+

3.2.4.: Klima aldaketari aurre egitea
3.3.1: Kalitateko nekazaritza sustatzea eta tokiko
nekazaritza bioekologikoa garatzea

++

++

3.3.2: Euroeskualderako basogintza iraunkorrari
balioa ematea

+

+

3.3.3: Energia Berriztagarriei buruz bi eskualdeek
dituzten esperientzien berri ematea elkarri
3.4.1: Kanpoko
komunari ekitea

bezeroekiko

3.4.2:
Hurbiltasuneko
Euroeskualdean

+

6g

7c

8a i (ELL)

ii
iii
9a
(EGF) (EGF)

9b

v
ii
iii
(EGF) (EGF) (EGF)

++

++

++

++

turismo-sustapen

turismoa

bultzatzea

3.4.3: Eskualdez gaindiko prestakuntza bermatzea
turismoarekin lotutako lanbideetan

++

++
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PROGRAMAZIO EREMUAK
(AKT-EUS)
AKT-EUS 2014-2020

HT1

HT3

Berrikuntza eta Enpresa-lehiakortasuna
Ikerketa

1a

1b

3a

3b

3d

HT4

HT5

HT6

HT7

HT8

HT9

HT10

Karbono gutxiko
ekonomia

Klima-aldaketa
eta arriskuen
prebentzioa

Ingurumena

Garr.
iraunko
rra

Enplegua

Gizarteratzea eta
pobrezia

Heziketa eta
prestakuntza

4a

4c

4e

5a

5b

6c

6d

6f

6g

7c

8a i (ELL)

ii
iii
9a
(EGF) (EGF)

9b

v
ii
iii
(EGF) (EGF) (EGF)

4.1.1: Lankidetza-proiektuak kudeatzeko
eta sustatzeko tresna bat ezartzea:
batzorde tematikoak

GOBERNANTZA IREKIA

4.1.2:
Erakunde-eragileen
arteko
adostasuna sustatzea eta lankidetzako
aktoreen sarea bultzatzea
4.1.3:
LLETaren
baliabideak
Euroeskualdearen Lurralde Garapenerako
Estrategiaren lehentasunetara bideratzen
direla bermatzea
4.1.4:
Euroeskualdearen
Lurralde
Garapenerako
Estrategiari
jarraipena
egiten zaiola eta hura betetzen dela
bermatzea
4.2.1:
Euroeskualdeak
Europako
testuinguruan duen kokapena indartzea
(lobby)
4.2.2: Euroeskualdearen eta LLETaren
komunikazioeta
hedapen-plana
definitzea eta garatzea
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6.1. Plan Estrategikoaren monitorizazioa eta ebaluazioa
Honako hau bezalako Plan Estrategiko bat behar bezala ezartzeko, jarraipen- eta
ebaluazio-tresnak prestatu beharko dira, zalantzarik gabe. Ildo horretan, hemen
zehaztutako estrategiekin bat etorriz garatu beharreko jarduerak zehaztuko dituzten
jardun-planetan islatuko da urtero Plan Estrategikoa. Hori dela-eta, ezarritako ekintzak,
ekintza horien aurrerapen-maila eta helburu orokorrekiko koherentzia, egindako jardueren
efizientzia, eraginkortasuna eta inpaktua eta estrategiaren beraren iraunkortasuna
monitorizatu beharko dira urtero.
Erabakiak hartzeko tresna politiko gisa erabiltzeak ematen dio ebaluazioari zentzua,
Estrategiaren garapenean hobekuntzak sartzeko eta aurrera egiteko aukera ematen
duten esku-hartzeen ikaskuntza eskaintzen duen heinean.
Plan Estrategiko baten garapenaren monitorizazioa eta ebaluazioa prozesu konplexua
da, ezaugarri bereizgarri gisa inplikatutako eragileen ugaritasuna eta heterogeneotasuna
dituzten politika publikoen ebaluazioa eta sektore-elkarreragina bezalaxe, oro har.

6.1.1.

Sektore-jarduneko urteko planak

Planak proposatutako batzorde teknikoek (sektorekoek edo tematikoek) koordinatuta lan
egingo dute, eta geroago Planaren idazkaritza teknikoaren urteko monitorizazioaren xede
izan daitezkeen sektoreko helburu eta plan propioak zehaztuko dituzte. Plan horietan,
lortu beharreko helburu nagusiak eta horretarako egin beharreko ekintzak jasoko dira.

6.1.2.

Ildo estrategikoen jarraipen-adierazleak

Ildo estrategiko bakoitzerako, aurrerapen-maila monitorizatu eta ebaluatzeko aukera
emango duten mugarri nagusi batzuk eta lotutako adierazle batzuk zehaztuko dira.
Estrategia guztietarako adierazleak konbinatuta, Plan Estrategikoaren aginte-koadro bat
presta daiteke funtsezkotzat hartutako adierazleak bilduko dituen eta bigarren mailako
edo sektoreko beste adierazle batzuekin osatuko den aginte-koadro bat, alegia.
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6. PLAN ESTRATEGIKOAREN MONITORIZAZIOA ETA EBALUAZIOA

6.1.3.

Ingurunearen konplexutasuna jasoko duten teknika kualitatiboak

Jarraipenean eta ebaluazioan hain kuantifikagarriak ez diren elementu batzuk
txertatzearren, komenigarria izango litzateke bultzatutako ekintzei, aurkitutako zailtasunei,
elementu positiboei eta abarri dagokienez balio erantsi analitiko bat ekarriko duten
teknika kualitatiboak (elkarrizketak, focus group izenekoak, inkestak eta abar) ezartzeko
aukera aurreikustea.

6.1.4.

Urteko jarraipen-txostenak

Aurreko informazioa Plan Estrategikoaren egikaritzeari buruzko urteko txosten batean
bilduko da. Txosten horretan, Euroeskualdeko lankidetza-helburuetan lortutako
aurrerapen-maila aztertuko da (eraginkortasuna, efizientzia, ekitatea eta abar kontuan
hartuta), eta sortutako inpaktuak ebaluatuko dira.
Txosten horrek, gainera, Planaren ezarpenari eta lortutako emaitzei buruzko iritzi kritiko bat
emango du, eta, beharrezkoa den heinean, bidezko hobekuntza-gomendioak egingo
ditu. Horretarako, aurkitutako oztopoen eta horien izaeraren azterketa egingo da, horiek
konpontzeko proposamenak egin ahal izan daitezen. Horrela, beraz, behar bezala aurrera
egin ez den ildoetan neurri zuzentzaileak edo ekintza osagarriak txertatzeko aukera
emango du ebaluazioak.

6.1.5.

Planaren azken ebaluazio-txostena

Plan Estrategikoaren indarraldia amaitzean, ebaluazio orokor bat egingo da. Ebaluazioa
horretan, urteko jarraipen-txostenen sintesitik abiatuta, Planaren inguruko ondorio
orokorrak aterako dira, bai Planaren egikaritzeari dagokionez, bai haren edukiari berari
eta
formulazioari
dagokionez.
Ondorio
horiek,
nolanahi
ere,
hurrengo
programazioaldirako oinarri gisa erabili ahal izango dira.
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