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Toki-erakundeentzako laguntzak:  

1.  Gauzatu Energia. 90 milioiko finantzaketa + 10 milioikoa, toki-

administrazioetan energia-azterketak eta -ikuskapenak egiteko  

2.  Klima-aldaketaren arloko proiektu berritzaileetarako laguntzak 

 

 

1.Gauzatu Energia. 90 milioiko finantzaketa + 10 milioikoa, toki-administrazioetan energia-

azterketak eta -ikuskapenak egiteko  

 

Energiaren Euskal Erakundeak, gaurtik aurrera, laguntzak jarriko ditu abian Euskal 

Autonomia Erkidegoko tokiko administrazio eta erakundeen eskura. Horiek, Jasangarritasun 

Energetikoari buruzko Legearen esparruan, zenbait hobekuntza egin behar dituzte energia-

efizientzian eta iturri berriztagarrien bidezko horniduran. Aurreikusitako zuzkidura 10 M€-koa 

da, eta hobekuntza energetikorako proiektuak planifikatzeko behar diren aldez aurreko 

azterketa eta ikuskapen energetikoak egiteko erabiliko da. 

Gauzatu Energia programa abian jartzeko 10 M€ horiez gainera, Eusko Jaurlaritzak, 

Finantzen Euskal Institutuaren bidez, 90 M€-ko finantzaketa-lerro bat azkentzen ari da 

udalerrietan hobekuntza energetikoko proiektu horietarako.  

Finantzaketa hori 0 interesekoa da, eta tokiko administrazio eta erakundeen legez ezarritako 

jasangarritasun energetikoa hobetzen lagunduko du. Eta, aurretiazko ezinbesteko urratsa 

gisa, proiektuek egoera energetikoaren analisi zehatza egin behar dute. Aldez aurreko 

“argazki” horrek bidea ematen du aurrerantzean hobekuntza-plan xehatuak proiektatzeko, 

eta horiei esker ekin ahal izango zaie proiektuei. Testuinguru horretan, laguntza-programa 

honen helburua da Euskal Autonomia Erkidegoko toki-administrazioen instalazio eta 

eraikinetan ekintza espezifikoak identifikatzea eta sustatzea, diruz lagundutako ikuskapenek 

aditzera ematen duten erakunde bakoitzaren benetako egoera ezagutzean oinarrituta, bai 

energia-efizientziaren eta baliabideen kontsumoa murriztearen arloan, bai sorkuntza 

berriztagarriko sistemak ezartzearen arloan. 

Aldez aurreko azterketa- eta analisi-lan hori hainbat esparrutan ezartzen da. Esparru horiek 

eragin handia dute udalerrien energia-fakturan, eta, a priori, hobetzeko tarte handia dute 

Iraunkortasunari buruzko Legea betetzeko. Zehazki, laguntza espezifikoa jaso ahal izango 

duten elementu hauek ezartzen dira: 

 Kanpoko argiteria publikoaren energia-ikuskapenak. 

 Eraikin eta instalazio energetikoen energia-ikuskapenak. 

 Energia-jasangarritasuneko jarduketa-planak, 4/2019 Legearen esparruan. 

 Hiri-mugikortasun jasangarriko planak. 

 Bideragarritasun-azterketak eta jasangarritasun energetikoko proiektuak egitea. 
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Laguntzak gaur, 2021eko maiatzaren 19an, jarriko dira abian, eta indarrean egongo dira 

aurreikusitako zuzkidura agortu arte edo 2023ko ekainaren 30era arte, epemuga gisa. 

Informazio guztia, oinarri orokorrak eta eskabideen plataformarako sarbidea eskuragarri 

daude Energiaren Euskal Erakundearen webgunean: www.eve.eus.  

 

1. Klima-aldaketaren arloko proiektu berritzaileetarako laguntzak 

 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari atxikitako 

Ihobe – Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak 747.382 € bideratuko ditu toki-

erakundeei (udalak eta eskualde-bulegoak, mankomunitateak, kuadrillak, garapen-agentziak 

eta tokiko merkataritza-sozietateak) laguntza ematera eta, era berean, sustatzera klima-

aldaketa arintzeko eta horretara egokitzeko jarduketak egin ditzaten, “Tokiko ekoberrikuntza 

klimatikorako laguntzak” programaren barruan.  

Hautatutako proiektuek % 90eko finantzaketa jasoko dute gehienez: proposamen eta txosten 

teknikoak idazteko 25.000 euro gehienez proiektu bakoitzeko, eta esku hartzeko 

jarduketetarako 75.000 euro gehienez. Erakunde eskatzaile bakoitzeko gehienez bi 

proiekturako laguntza jaso ahal izango da. 

Laguntzak bi lerrotan banatzen dira: PIMA Klima Aldaketa eta Tokiko Ekoberrikuntzarako 

Laguntzak, 497.382 eta 250.000 eurokoak, hurrenez hurren. 

PIMA Klima Aldaketa lerroa  

Ihobek kudeatutako laguntza-lerro honen helburua da hiri-eremuan eta hiri-periferian klima-

aldaketarako egokitzapena sustatzea eta babestea, egokitzeko eta arintzeko estrategien 

arteko sinergiak indartuta. 100.000 biztanletik beherako EAEko toki-erakunde publikoek eta 

udalerriek jaso ahal izango dituzte laguntza horiek. 

Proiektuek jarduera pilotu berritzaileak egitera bideratuta egon beharko dute, baita klima-

aldaketara egokitzeko proiektu eta txosten teknikoak idaztera ere. Onartu egingo dira klima-

aldagaia eta naturan oinarritutako irtenbideak hiri-eremuko eta azpiegitura berdetzat jotzen 

diren eremuetako plangintzan integratzeko proiektuak; eraikin publikoak egokitzeko esku-

hartzeak, gehiegizko beroa prebenitzeko eta energia-efizientzia hobetzeko; hiriko bero-

uhartearen efektua arintzera bideratutako espazio publikoetako esku-hartzeak; hiri-inguruneko 

eta hiri-periferiako naturan oinarritutako irtenbideak sustatzeko eta erabiltzeko esku-hartzeak, 

klima-aldaketarekin lotutako arriskuak prebenitzeko; eta emisio txikiko eremuak diseinatzea 

eta ezartzea, airearen kalitatea hobetzeko eta berotegi-efektuko gasen emisioak murrizteko. 

Tokiko Ekoberrikuntza lerroa 

Tokiko Ekoberrikuntzarako Laguntzak lerroaren helburua da transferi daitezkeen klima-

ekintzako berrikuntza- eta frogapen-proiektu pilotuak egin daitezen sustatzea eta laguntzea. 

http://www.eve.eus/
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Zehazki, baloratuko dira trantsizio energetikoa eta lurraldearen erresilientzia bultzatuko duten 

tokiko proiektuak. Horietan, COVID-19ak sortutako krisiari irtenbide berdea emango zaio, 

udalerriei ekonomia suspertzeko eta enplegua sortzeko inbertsioak egiten lagunduko da, 

ingurumen-inpaktuak kontuan hartuko dira eta trantsizio ekologikoa bultzatuko da. 

Toki-erakundeek berrikuntza- eta frogapen-proiektuak aurkez ditzakete, eta lehentasunez 

egikaritzekoak izango dira. Berritzailetzat joko dira Euskal Autonomia Erkidegoan lehen aldiz 

abian jartzen diren jarduketak. Proiektu pilotuaren frogapen-izaera transferigarritasunari eta 

erreplikazio-gaitasunari lotuta egongo da. 

Proiektuek helburu hauek bete behar dituzte: berotegi-efektuko gasen (BEG) emisioak 

arintzera bideratuta egotea; karbonoa (berdea eta urdina) xurgatzeko lurraldearen ahalmena 

handituko duten jarduketak hartzea; 100.000 biztanletik gorako udalerrietan klima-aldaketara 

egokitzeko jarduketak jasotzea; klima-aldaketara egokitzeko eta hura arintzeko lurzoruak izan 

dezakeen rola aprobetxatzea; lurzorua babestea baliabide horren zero degradazio garbia 

lortzeko  2050erako; eta tokiko aukera-espazioak sustatzea, eremu degradatuak 

berreskuratuko dituzten proiektu eraldatzaileak garatzeko, betiere herritarren mesedetan. 

Era berean, hiri-inguruneko eta hiri-periferiako espazio publikoen erabilera eta hiri-plangintza 

optimizatzeko jarduketak aurkeztu ahal izango dira. Horiek helburu izan behar dute gaixotasun 

kutsakorren transmisiotik eratorritako arriskuak prebenitzea eta minimizatzea. Izan ere, 

aurreikusi da klima-aldaketaren eta biodibertsitatearen galeraren ondorioz arrisku horien 

eragina areagotuko dela. Orobat, trantsizio ekologikoa bultzatuko duten proiektuak sartuko 

dira, COVID-19aren ondoriozko krisi ekonomikorako irtenbide gisa. 

Eskaerak aurkezteko epea uztailaren 2ra arte dago zabalik, eta interesa duten erakundeek 

proiektuaren ideiari buruzko aurretiazko kontsultak bidal ditzakete ekainaren 11ra arte. 

Gainera, aurreikusita dago toki-erakundeei laguntzak aurkezteko eta zalantzak argitzeko 

online jardunaldi bat egitea, maiatzaren 28an. 

Oinarriak eta formularioak: Tramitagune (Eusko Jaurlaritza) 

 

 


