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1. TOKI EKINTZAKO TALDEA 
 

1.1. IZENA 
 
MENDINET Landa Garapenaren Aurrerapenerako Elkartea. 
 

 
1.2. HELBIDE SOZIALA. TELEFONOA. FAXA. HELBIDE 
ELEKTRONIKOA 

 
Arkaute, z/g 
01192 Arkaute (Araba) 
Tel.: 945 41 03 09 
Helbide elektronikoa: mendinet@mendinet.org 
Web-orria: www.mendinet.org 
 
 

1.3. ERAKETA-EGUNA. IDENTIFIKAZIO FISKALEKO 
ZENBAKIA 

 
Elkartea 2001ko martxoaren 27an eratu zen, eta Elkarteen Erregistroan Eusko 
Jaurlaritzako Justizia, Lan eta Gizarte Segurantza Saileko Azterlanen eta Araubide 
Juridikoaren 2002ko ekainaren 20ko ebazpenaren bitartez erregistratu zen.  
 
IFZ: G-01341718 
 
 

1.4. IZAERA JURIDIKOA  
 
Eraketa-aktaren kopia konpultsatua gehitu diogu agiriari. 
 
Elkartekideen zerrenda: 
 
- IZKI Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Cristina Quintana Uriarte. 
- ARABAKO ERRIOXA Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Alicia López 

Negueruela. 
- MAIRUELEGORRETA GORBEIA INGURUETAKO Landa Garapenerako Elkartea. 

Ordezkaria: Oihana Martínez Errasti. 
- AÑANA Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Teresa Andrés Ponga. 
- ZABAIA Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Maite Martinez Manoyo. 
- LAUTADA Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Ana Perez del Notario 

Larrea. 
- ENKARTERRIALDE Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Jesús Gómez 

Moro. 
- JATA-ONDO Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Jokin Etxebarria Atela. 
- GORBEIALDE Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Bingen Larizgoitia 

Salazar. 
- URREMENDI Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Aitziber Ansotegi 

Derteano.  
- LEA ARTIBAI Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Juan Mari Totorika 

Otsoa.  
- URKIOLA Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Juan Mari Totorika Otsoa.  
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- GOIMEN Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Manex Aranburu Iraeta. 
- URKOME Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Yurre Peñagarikano 

Zubeldia.  
- TOLOMENDI Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Iker Karrera Aranburu. 
- DEBEMEN Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Agurtzane Etxaniz Etxaniz. 
- DEBA GARAIA Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Mari Carmen Iturbe 

Lezeta. 
- BEHEMENDI Landa Garapenerako Elkartea. Ordezkaria: Mikel Zendoia Laskarai. 
- HAZI FUNDAZIOA. Ordezkariak: Virginia Andres Aranberri eta Elisabeth Gorospe 

Gorostiza 
 
Zerrendako lehen hemezortzi elkarteak erakunde pribatuak dira, eta azkena sektore 
publikoko fundazio bat.  
 
Elkartea eratu ondoren (2002/03/27) elkartean sartutako kideak: Zabaia (2006/05/23), 
Debemen, Debagaraia, Behemendi eta Urkiola (2008/02/29) eta, azkenik, Lautada 
(2008/03/14). 
 
ITSASMENDIKOIk izena aldatu zuen eta orain HAZI FUNDAZIOA da. MENDINETen 
Ohiko Batzar Nagusiak onartu zuen izen-aldaketa 2013ko martxoaren 27an. 
 
Estatutuen kopia konpultsatua gehitu diogu agiriari. 
 
Toki Ekintzako Taldearen funtzionamenduaz arduratzen diren organoak, organo 
horietako kideak eta kideen kargua eta ordezkaritza. 
 
Elkartearen funtzionamenduaz bi organo arduratzen dira: Zuzendaritza Batzordea eta 
Batzar Nagusia. Batzar Nagusia elkarteko kide guztiek osatzen dute, eta Batzarrak 
aukeratzen ditu Zuzendaritza Batzordeko kideak. 
 
Hauek dira elkarteko Zuzendaritza Batzordeko kideak: 

 
LEHENDAKARIA: Yurre Peñagarikano Zubeldia (Urkome LGE) 
NAN: 33779027C 
 
LEHENDAKARIORDEA: Oihana Martínez Errasti (Estribaciones del Gorbea 
Mairuelegorreta LGE) 
NAN: 44678537W 
 
IDAZKARIA: Virginia Andres Aranberri (HAZI Fundazioa) 
NAN: 15374560A 
 
DIRUZAINA: Jesus Gomez Moro  (Enkarterrialde LGE) 
NAN: 24401337Q 
 
KIDEA: Iker Karrera Aranburu (Tolomendi LGE) 
NAN: 44149998A 
 
KIDEA: Alicia López Negueruela (Rioja Alavesa LGE)  
NAN: 16558071A 
 
KIDEA: Jokin Etxebarria Atela (Jata-Ondo LGE) 
NAN: 30622647X 
 
KIDEA: Elisabeth Gorospe Gorostiza (HAZI Fundazioa) 
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NAN: 30647846R 
 

 

1.5. SOZIETATE-ARAUBIDEA 
 
Sozietate-araubidea elkarteen forma juridikoaren araberakoa da eta MENDINET 
elkartearen estatutuetan dago azaldua; agiriari estatutuak gehitu dizkiogu. 
 
Estatutuan gai hauek daude zehaztuta, besteak beste: 
 
Bazkide izateko bete beharreko baldintzak:  
27. art. Beren eskubideak erabat erabiltzeko eta gozatzeko moduan dauden bost 
bazkidek proposaturik, eskaria egiten duten pertsona juridiko guztiak izan daitezke 
elkarteko bazkide, baldin eta baldintza hauek betetzen badituzte: elkarteak arautzen 
dituzten legeetan ezarritakoa betetzea eta elkartearen helburuaren eta, ondorioz, 
landa-garapenaren inguruko jarduerak gauzatzea. Betiere, Zuzendaritza Batzordeak 
onartu behar du pertsona horiek elkartean sartzea. 
 
Bazkideen eskubide eta betekizunak: 
31. artikulua. Bazkide guztiek eskubide hauek dituzte: 
1) Boto-eskubidea erabiltzea. 
2) Elkartearen jardueretan parte hartzea. 
3) Batzar Nagusietara deitzea, bertaratzea eta eztabaidetan parte hartzea. 
4) Elkartearen gobernu- eta ordezkaritza-organoen osaeraren, kontuen egoeraren 

eta jardueren berri jasotzea. 
5) Elkarteko bazkideen liburua, akta-liburua eta kontu-liburua ikustea, datu 

pertsonalak babesteko araudian ezarritakoari jarraikiz. 
6) Elkarteko edozein karguri dagokionez, sufragio aktiboko eta sufragio pasiboko 

eskubideak erabiltzea. 
7) Baja hartzea, edonoiz; horrek ez du esan nahi betetzeko dauzkan konpromisoak 

bete beharko ez dituenik. 
8) Elkarteak onartutako akordioak inpugnatzea eta erantzukizunak eskatzea. 
9) Bere kontra diziplinazko neurriak hartzen dituzten baino lehen, esateko duena 

entzutea, eta neurri horiek hartzea zerk eragin duen jakitea. Zigorra ezartzen 
duen akordioak arrazoitua izan behar du. 

10) Elkarteei buruzko ekainaren 22ko 7/2007 Legeko 26. artikuluan ezarritakoak. 
11) Elkartearen enblema erabiltzea (enblemarik badu). 
12) Estatutuen eta Barne Araudiaren ale bana edukitzea eta zuzendaritza-

organoetan eskariak eta kexak aurkeztea. 
13) Gizarte-ekintza kolektiboetan parte hartzea eta bazkide guztiek erabiltzeko 

jarritako elementuez gozatzea, Zuzendaritza Batzordeak kasu bakoitzerako 
ezarritako moduan. 

 
32. artikulua. Bazkideen betekizunak: 
a) Modu aktiboan parte hartzea, elkartearen xedeak lortze aldera. 
b) Gastuak ordaintzen laguntzea, kuotak eta derramak ordainduz eta Batzar 

Nagusiak ezarritako bestelako ekarpenak eginez. 
c) Estatutu hauek eta elkarteko zuzendaritza-organoek baliozki adostutako 

akordioak ontzat hartzea eta betetzea. 
 
PARTE HARTZEKO SISTEMAK 
 
Elkartekideek, bereziki, eta biztanleek, oro har, Taldearen funtzionamenduan eta 
landa-garapeneko estrategiaren programaren aplikazioan parte hartzeko 
mekanismoak 
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MENDINET Landa Garapenaren Aurrerapenerako Elkarteak Toki Ekintzako Talde gisa 
aukeratzeko aurkeztu du hautagaitza, 2016-2020 aldian Ekintza Plan honetan 
proposatutako neurriak kudeatzeko asmoarekin. Elkartekideek, beren ezaugarriak 
direla eta, sare moduan parte hartzen dute; erakundeek, horrez gain, elkartearen 
gobernu-organoetan ere parte hartzen dute. 
 
Toki Ekintzako Taldeak programa kudeatzeko fase guztietan parte hartzen du: 
proiektuak biltzea, bideratzea, onartzea eta segimendua egitea. Zereginak eta ardurak 
Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako 
Sailburuordetzarekin izenpetuko den hitzarmenean zehaztuko dira eta, halaber, 
laguntzak eta erantzukizunak kudeatzeko, kontrolatzeko eta segimendua egiteko 
arauak ezarriko dira. 
 
Programa martxan jartzeko, hedapen-sistema bat zehaztuko da, eta sistema horrek bi 
jarduera izango ditu:  

- Biztanleria zabaltzeko, jakitera emateko eta berri emateko konpromisoarekin 
sentsibilizatzea. 

- Proiektuak biltzea eta programaren egoeraren berri ematea, aplikazio-aldian 
(2016-2020). 

 
Taldeko erabaki-organoen funtzionamendua 
 
Taldeak, programaren aplikazio-aldiak irauten duen bitartean, biztanleak 
sentsibilizatzeko, proiektuak biltzeko eta programaren egoeraren berri emateko 
ekintzak gauzatuko ditu. 
 
Eusko Jaurlaritzak urteko deialdia argitaratu ondoren, MENDINETek sustatzaileen 
proiektuak jasoko ditu, eremu hautagarrietan eta, beraz, programaren onuradun diren 
eremuetan dauden elkartekideen bitartez. Era horretan, onuradunekin harreman 
zuzena izaten jarraituko du, LGEak sustatzaileetatik gertu daudelako eta lurraldea 
ezagutzen dutelako. Proiektua bideratzeko aholkularitza-lana egingo da eta aztertuko 
da aurkeztutako dokumentazioa diru-laguntzak eskatzeko formularioekin bat datorren 
ala ez. 
 
Eskariak Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzako Landaren 
eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzari bidaliko zaizkio, 
eta hark bere irizpena emango du proiektuak diruz laguntzeko modukoak diren ala ez 
esanez. Dirulaguntza Batzordean MENDINET ere ordezkatua egongo da. 
 
Gero, irizpena positiboa baldin bada, MENDINETek proiektuaren edukia aztertu eta 
baloratuko du, Taldeak horretarako ezarritako ebaluazio-irizpide eta baremazio-taulen 
arabera; irizpide eta taula horiek estrategian daude jasota. Balorazioa eta puntuazioa 
txosten tekniko-ekonomikoan jasoko dira. 
 
Zuzendaritza Batzordeak, alegia Taldeko erabaki-organoak, proiektuen gaineko 
erabakiak aktan jasoko ditugu. Gero, diru-laguntzak emateko proposamena 
Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Politikako Sailburuordetzako Landaren eta 
Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritzari bidaliko zaio, eta 
Zuzendaritzak erabakiko du zer diru-laguntza eman. 
 
Zuzendaritza Batzordearen akordioak baliozkoak izan daitezen, estatutuen 21. 
artikuluan adierazi bezala, “bertaratuen gehiengoaren botoa izan behar dute, eta 
ezinbestekoa da kideen erdia gutxienez bertaratzea". Kideek, bertaratzen ez badira, 
"Batzordeko beste kide bat izenda dezakete ordezkari". 
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Diru-laguntzak esleitu ondoren, onuradunek fakturak eta ordainketen frogagiriak 
aurkeztuko dizkiote Toki Ekintzako Taldeari, behar den dokumentazioarekin batera. 
Gero, espedientea Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako 
Zuzendaritzari bidaliko zaio, ziurtatu eta ordainketa egin dezan.  
 
Horretarako prestatutako programa informatiko baten bitartez, Tokiko Ekintza Taldeak 
aurkeztutako proiektuak erregistratuko ditu. Halaber, proiektu horien segimendua eta 
kontrola egiteaz arduratuko da. Era horretan, Taldeak autonomia-erkidegoko, estatuko 
eta Europako administrazioek eskatutako egikaritze-txostenak egiteko behar duen 
informazioa izango du. 
 
Tokiko Ekintza Taldearen eta euskal administrazioaren arteko funtzio-banaketa horri 
esker beteko dira printzipio hauek: objektibotasuna, publizitatea, inpartzialtasuna, 
gardentasuna eta lehia librea. 
 
 

1.6. KAUDIMENAREN BERMEA 
 
MENDINETen kaudimena bermatuko litzateke Toki Ekintzako Taldea berriz aukeratzen 
bada, era horretan Eusko Jaurlaritzaren eta Europar Batasunaren funtsak jasoko 
dituelako. 
 
Taldeak jarduerak gauzatzeko dituen aurrekontu-baliabideak 
 
MENDINETen aurrekontu bakarra Eusko Jaurlaritzak garapenerako bere estrategiaren 
esparruan programazio-aldi bakoitzerako onartutako kudeaketa- eta funtzionamendu-
gastuen kapituluko aurrekontua da. 2016-2020 aldian, LGPn 1.154.536 euro daude. 
 
Aurrekontuari dagokionez, Landa Garapenerako Elkarteen funtzionamendua Eusko 
Jaurlaritzaren, Aldundien eta Udalen finantziazioaren mende dago. 
 
HAZI Fundazioaren kasuan, aurrekontuak Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza 
eta Elikadura Politikako Sailburuordetzak esleitutako partidetakoak dira. 
 
MENDINET Toki Ekintza Taldeak 5.700 euroko sortze-ondarea du. 
 
Diru-laguntzak jasotzeko kontu-zenbaki onetsia eta kontuari dagokion finantza-
erakundea 
 
Laboral Kutxa.  
Kontu-zenbakia: 
ES10  

3035 
 

0428 
 

65 
 

4280020532 

 

 
1.7. AURREKO ESPERIENTZIA ETA GAITASUN 
ADMINISTRATIBOA BESTE GARAPEN-PROGRAMA BATZUK 
DISEINATZEKO ETA KUDEATZEKO 
 
MENDINETen esperientzia eta prestakuntza teknikoa agerikoa da, LEADER+ 
ekimenaren eta LEADER 2007-2013 programaren onuradun izan baita.  
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MENDINET 2002. urtetik izan da Toki Ekintzako Talde, eta, beraz, LEADER 
programaren bitartez finantzatzeko moduko proiektuen hartzaile izan da 2002tik 
2015era, biak barne. Gauzak horrela, onuradunei eskariak bideratzen eta proiektuak 
martxan jartzen lagundu die. Halaber, aurkeztutako proiektuen balorazio teknikoak eta 
diru-laguntzak emateko proposamenak egin ditu, azkenean Nekazaritza, Arrantza eta 
Elikadura Politikako Sailburuordetzako Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta 
Europar Politiketako Zuzendaritzak ebazten dituen proposamenak, alegia. 
 
Landa-garapeneko elkarteek eta HAZI Fundazioak sare moduan egin dute lan 
MENDINET Toki Ekintzako Taldearen inguruan, elkarte baten forma juridikoarekin, eta 
horrek abantaila ugari ekarri ditu. Batetik, onuradunekin harremana zuzenagoa eta 
arinagoa izan da; bestetik, gertutasun fisikoa areagotu da eta, era horretan, programa 
errazago hedatu da; eta azkenik, ideia berritzaileen berri sortzen direnetik izaten da eta 
abian jartzen diren arte bideratzen dira.  
 
Lan-eredu horri esker sinergia oso garrantzitsuak sortu dira eta sinergia horiek 
LEADER ikuspegia ezartzen eta eskualdeetako landa-garapenerako programetan 
integratzen lagundu dute. Elkarteek eskualde-ikuspegia eskaintzen dute eta HAZI 
Fundazioak ikuspegi zeharkakoago eta integratzaileagoa. 
 
LEADER + programaren (2002-2007) helburu nagusia landa-eremuetan teknologia 
berriak eta informazioaren gizartea ezartzea eta garatzea izan zen.  
 
Gero, LEADER 2007-2013 programak arlo hauetako proiektuak babestearen aldeko 
apustua egin du: informazio eta prestakuntza profesionaleko jarduerak; nekazaritzako, 
elikadurako eta basogintzako sektoreetan produktu, prozesu eta teknologia berriak 
garatzeko elkarlana; mikroenpresak sortzea eta garatzea; jarduera turistikoak 
sustatzea; landa-ekonomia eta -biztanleriarentzako oinarrizko zerbitzuak; agente 
ekonomikoentzako prestakuntza eta informazioa; eta lurralde arteko edo nazioz 
gaindiko lankidetza. 
 
LEADER + programa bere garaian apustu arriskutsua izan zen, proiektuek, 
finantzatzekotan, IKTekin zerikusia izan behar baitzuten. Programak ongi egin du 
aurrera, hasiera oso zaila izan zen arren. Aurkezturiko proiektu-kopuruak gora egin du 
fase guztietan.  
 
Aurreko aldiko balantzea oso ona da, ez bakarrik babestutako proiektuengatik, baita 
Toki Ekintzako Taldeko kideek eskarmentu handia jaso dutelako, lurralde arteko 
lankidetzako proiektuak ere landu baitituzte, besteak beste. 
 
HAZI fundazioarekin batera MENDINET elkartea osatzen duten LGEetako zortzik 
LEADER II (1995-1999) ekimena aplikatzen eta garatzen lagundu zuten, eta 
hamahiruk LEADER +  ekimena kudeatu dute. Beraz, esperientzia handia dute landa-
garapeneko era horretako programen kudeaketaren inguruko gai guztietan. Hauek dira 
aipaturiko zortzi elkarteak: 
 

 ENKARTERRIALDE LGE 

 GORBEIALDE LGE 

 IZKI LGE 

 AÑANA LGE 

 ARABAKO ERRIOXA LGE 

 GORBEIA INGURUAK LGE 

 TOLOMENDI LGE 

 URKOME LGE 
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Eta LEADER + ekimena kudeatzen, horiez gain, beste bost hauek ere aritu dira: 
 

 URREMENDI LGE 

 JATA-ONDO LGE 

 LEA-ARTIBAI LGE 

 GOIMEN LGE 

 ZABAIA LGE 
 
Gainera, AÑANA eta IZKI elkarteek LEADER I (1991-1993) ekimena kudeatzen ere 
parte hartu zuten. 
 
HAZI fundazioa (lehen Mendikoi zen) LEADER I, LEADER II eta LEADER + kudeatu 
duten taldeetako kide izan da. 

 
HAZI fundazioaren helburu orokorra da Euskal Herrian lurralde-oreka berreskuratzea, 
hiri-eremuetako bizi-baldintza beretan, eta kulturari eta ohiturei eustea erraztea. Eta 
helburu espezifikoak, berriz, biztanleria finkatzea eta gehitzea eta bizi-kalitatea 
hobetzea.  
 
Eusko Jaurlaritzaren 1985eko Dekretu baten bitartez, mendi-nekazaritzako 
eremuetarako araubide juridiko berezi bat ezarri zen, asmo hauekin: eremu horietako 
ustiategietan diru-sarrera maila egokia ziurtatzea; eremu horietan gizarte-ekipamendu 
eta -azpiegitura maila minimoetan jartzea; errentak orekatuak izan daitezen ziurtatzea, 
industriako, turismoko, artisautzako eta nekazaritzako diru-sarrerak osagarriak izan 
daitezen; ingurumena errespetatzea eta zaintzea sustatzea; eta historia- eta kultura-
ondarea zaintzeko ekintzak bultzatzea. 
 
Helburu horiek lortzeko, hasieran Mendi Nekazaritzako Elkarteak sortu ziren. 
Zuzenbide pribatuko erakundeak zirenez, helburua zen nekazariek, nekazaritza-
elikagaien industriak, turismo-sektoreak, sindikatuek eta eskualdeko toki-
administrazioak Mendi Nekazaritzako Eskualde Programak sortzen eta gauzatzen 
parte har zezaten bideratzea. Dena den, 1985etik hona elkarteen funtzionamendua eta 
esperientzia aldatu egin da: guzti-guztiak Landa Garapenerako Elkarte eta, ondorioz, 
Landa Garapenerako Agentzia, bihurtu dira. Elkarte horien helburu nagusiak dira 
gizartea eta ekonomia garatzea eta bizi-baldintzak hobetzea, eta, horretarako, lan 
egiten duten eskualdeak zerbitzuz hornitzen dituzte. Elkarte horietan eskualdeko 
agente sozioekonomiko guztiek dituzte ordezkariak eta, beraz, osaera askotarikoa da. 
 
LEADER I ekimenean izandako esperientzia laburtzeko, esan dezakegu programa 
horren bitartez 155 proiektu babestu zirela eta finantziazioa guztira 1.074 milioi 
pezetakoa izan zela; zenbateko horretatik 768 milioi Europako eta EAEko 
administrazioek jarri zituzten, erdi bana, eta gainerakoa sustatzaile pribatuek. 
Proiektuen emaitzei dagokienez, azpimarratu dezakegu 1991tik 1993ra 13 enpresa 
berri eta 130 lanpostu sortu zirela. Dena den, lorpen nagusiak izan ziren tokiko 
biztanleen partaidetza handia eta Toki Ekintzako Taldeak proiektuen, ekintzen eta 
ezaupide teknikoen alorretan jasotako eskarmentua. 
 
LEADER II programan parte hartu zuten eskualdeetan ere emaitzak oso onak izan 
ziren eta gizartea asko dinamizatu zuten: biztanleak mobilizatu zituzten eta proiektu 
endogeno berritzaileak diseinatu eta jarri zituzten martxa; proiektu horiek, gainera, 
eskualdeak garatzen lagundu dute, besteak beste enplegua sortuz. 133 proiektu 
lagundu zituzten, 281 lanpostu sortu zituzten eta 119 lanposturi eutsi zieten. 
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LEADER + programaren kudeaketan parte hartu ez zuten eta 2007-2013 aldirako 
MENDINETen sartu diren bost elkarte daude: 
 

 DEBEMEN LGE 

 DEBA GARAIA LGE 

 BEHEMENDI LGE 

 URKIOLA LGE 

 LAUTADA LGE 
 
LEADER + ekimena kudeatzen parte hartu ez duten arren, tokiko eta EAEko 
administrazioek finantzatutako landa-garapeneko programak landu dituzte eta, beraz, 
esperientzia handia dute arlo horretan.  
 
Aldi horretan guztira 344 proiektu aurkeztu eta 286 onartu zituzten. 
 
2007-2013 aldiko emaitza (azkenean 2014an amaitu zen) oso positiboa da: 762 
proiektu onartu dira eta diru-laguntza publikoa, guztira, 28.856.082,88 eurokoa izan da. 
 
Adituak eta ekipamendua: 
 
LGEek eta HAZI fundazioak gizartearen sustapenean eta dinamizazioan adituak 
diren langileak dituzte. Dinamizazio soziala erakundeen berezko jarduera da eta, 
beraz, MENDINETeko bazkideen indargunea da.  
 
Elkarteko gerentearen, teknikarien eta idazkariaren ardura da estrategia hau behar 
bezala kudeatzea. Horretarako, HAZI fundazioak MENDINETen eskura jarriko ditu sail 
hauetako teknikari eta arduradunak: Proiektuen Laguntza Finantzarioa, Lurraldearen 
Dinamizazioa eta Administrazioa. 
 
Taldeak programarekin zerikusia duten lan administratiboak egiteko pertsona bat 
izango du, lan-kontratuarekin. 
 
Elkarteek beren lokala dute dagokien eskualdeko udalerri batean, ekipamendu 
modernoarekin eta behar dituzten baliabide material guztiekin (ordenagailua, Internet, 
posta elektronikoa, telefonoa, bilera-gelak eta abar). Gainera, elkarte guztiak eta HAZI 
fundazioa Intranet bidez konektatuta daude. 
 
HAZI fundazioaren egoitza nagusia Arkauten dago eta, horrez gain, Bizkaian beste 
zentro bat du; beraz, baliabide ugari ditu hiru lurralde historikoetan. 
 
MENDINETen egoitza HAZIrenean dago, Arkauten (Araba). 
 
 

1.8. ESKUALDEKO EZARPENA 
 
Honako gai hauen arabera zehaztutako ezarpen-mailaren deskribapena: gaur 
egungo jarduerak, bereziki landa-garapenarekin zerikusia dutenak; bazkideen 
kopurua eta ordezkariak; bazkideen lanbidea, helburuak, adina, lan-egoera eta 
abar. 
 
LGEetan eskualdeko agente sozioekonomiko guztiek dituzte ordezkariak eta, ondorioz, 
elkarteen osaera askotarikoa da. Besteak beste daude nekazaritza- eta abeltzaintza-
elkarteak, kooperatibak, baso-erkidegoak, elkarte kulturalak, ingurumen-elkarteak, 
kirol-elkarteak, enpresa- elkarte eta -sindikatuak, ostalaritza-elkarteak, nekazaritza-
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turismoko elkarteak, nekazaritza-sindikatuak, erretiratuen elkarteak, emakumeen 
elkarteak, ikastetxeak, ureztatzaile-elkarteak, nekazaritza-ganberak, administrazio-
batzarrak eta udalak. 
 
Hauek dira elkarteen helburu nagusiak:  
 

 Euskal nekazaritzaren eta landa-ingurunearen funtzioaniztasuna ziurtatzea eta 
sustatzea arlo hauetan: ekonomia, gizartea, ingurumena eta kultura. Eta, 
horretarako, euskal nekazaritzaren errealitateari eta nekazaritzari egokitutako 
eredu bat diseinatzea, despopulatze- eta huste-prozesuak geldiaraztea eta 
landa-eremuaren eta hiri-eremuaren arteko elkarrekintza erraztea, diskriminazio 
positiboko jardueren bitartez. 

 Landa-eremuko oinarrizko nortasun-bereizgarriak zaintzea eta etorkizuna 
nekazaritza-elikagaien sektoreko ekoizpenaren eta eraldaketaren inguruan 
egituratzea, oinarri ekonomikoaren dibertsifikazioarekin bateratzeko moduan.  

 Nekazaritzaren lehiatzeko gaitasuna hobetzea sustatzea, kontuan hartuta 
ingurune fisikoaren ezaugarriak eta nekazarien gizarte-zeregin garrantzitsua. 
Alde horretatik, nekazaritza ustiaketa-eredu familiarrean oinarrituko da, 
asoziazionismoaren eta kooperatibismoaren bitartez antolatuko da eta 
merkatuan euskal kontsumitzaileen onerako jardungo du, kalitatezko elikagaiak 
eskainiz eta ingurumena eta nekazaritza-elikagaien kalitatea babestuz.  

 Landa-eremuetako enpresa eta egitura ekonomikoen lehiatzeko gaitasuna 
handitzea, batez ere arlo hauetan: nekazaritza-elikagaiak, nekazaritza-
turismoa, landa-turismoa, nekazaritza ekologikoa eta landa-eremuan garapen 
endogenoko proiektuak gauzatzen dituzten enpresak. Eta, horretarako, enpresa 
eta egitura ekonomiko horiek merkatuko joeren eta lehiaren arabera egokitzea, 
prozesu hori landa-eremuaren askotariko zeregin eta zerbitzuekin bateratuz. 
Horren guztiaren helburu nagusia izango da enplegua mantentzea eta sortzea, 
landa-eremuko populazioaren mesederako.  

 Landa-eremuen garapenean eragina duten administrazio eta erakunde 
publikoen arau eta jarduerak integratzea, disfuntzionalitateak eta 
deskoordinazioa saihestuz, eta tresnen koherentzia, esku-hartzeen 
eraginkortasuna eta landa-eremuaren eta hiri-eremuaren arteko elkarrekintza 
erraztuz. 

 Landa-eremuaren garapenaren protagonistak landa-eremuetako biztanle eta 
erakundeak berak izan daitezen ziurtatzea eta, horretarako, sustatzea, batetik, 
asoziazionismoa; eta bestetik, emakumeek eta gazteek prozesu ekonomiko eta 
sozialetan partea hartzea eta sartzea. 

 Landa-eremuetako ondare natural, historiko, kultural eta linguistikoa 
berreskuratzea, zaintzea, garatzea eta zabaltzea. 

 Lurraldearen antolamendua hobetzea eta, horretarako, espazioa modu 
zentzuzkoago, orekatuago eta elkarrekin erlazionatuago batean hartzea. 

 Landa-eremuaren balioak baloratzen dituen eta landa-eremua garatzeko neurri 
egokiak ezartzen laguntzen duen kultura soziala erraztea. 

 
LGEen egitura funtzionalak hainbat funtzionamendu-organo ditu. Hasteko, irabazi-
asmorik gabeko elkarteak direnez, otsailaren 12ko 3/1988 Legean eta haren geroko 
aldaketan (7/2007 Legea, ekainaren 22koa) araututako egitura dute: Batzar Nagusia 
eta Zuzendaritza Batzordea dituzte. 
 
Batzarra bazkideek beren nahiak adierazteko organoa da. Zuzendaritza Batzordea 
osatuko duten kideak aukeratzen ditu. Elkartearen jarduera-plan orokorra, aurreko 
urteko kontuen egoera eta hurrengo ekitaldiko aurrekontua zehazten eta onartzen ditu, 
eta Zuzendaritza Batzordea kontrolatzen eta kudeatzen du. 



 
EDLP LEADER MENDINET 2016-2020 

 

10  

 
Gutxienez urtean behin ohiko bilera egiten du eta ezohiko bileren deialdiak egin 
ditzake; ezohiko bilerak egiten dira Zuzendaritza Batzordeak hala adosten duelako edo 
bazkide-kopuru jakin batek eskatzen duelako (bazkide-kopuru hori estatutuetan 
ezarrita dago). 
 
Erakunde hauetako ordezkariek osatzen dute: udalak, lehen sektoreko elkarteak, 
nekazaritza-kooperatiba eta -sindikatuak, nekazari-elkarteak, eskualdean instalazioak 
eta establezimenduak dituzten hainbat sektoreko enpresak (ostalari, enpresaburu eta 
ekoizleen elkarteak; hezkuntza-, kultura- eta gastronomia-erakundeak, nekazaritza-
sindikatuak…), tokiko erakunde txikiak, partzuergoak eta abar.  
 
Zuzendaritza Batzordea elkartearen kudeaketa- eta erabaki-organoa da. 
Batzordekideek egin behar dituzten ohiko eta ezohiko bileren maiztasuna elkarte 
bakoitzaren estatutuetan dago jasoa. Elkartea osatzen duten erakundeetako ordezkari 
gutxi batzuek osatzen dute.  
 
Elkarte guztiek teknikari edo agente bana dute, eta haren zeregin nagusia da 
elkartearen kudeaketa tekniko-ekonomikoaz arduratzea. 
 
Hauek dira elkarteen jarduera nagusiak:  
 

 Jardueraren xede diren eremuetan gizarte-sarea gai hauen inguruan 
sentsibilizatzea: problematika, baliabideak, ekintzak eta haien garapen-
interesak gauzatzen laguntzen duten proiektuak. 

 Landa-garapeneko proiektuak sustatzea. 

 Jarduerak antolatzea, koordinatzea eta gauzatzea, besteak beste: mintegiak, 
hitzaldiak, jardunaldiak eta abar. Behar izanez gero, materiala argitaratzea, 
espezializatua, didaktikoa, prestakuntzakoa eta dibulgaziozkoa, askotariko 
euskarritan. 

 Landa-garapenari buruzko programa eta proiektuak gauzatzea eskatzea, 
dagokion erakundean, eta, hala badagokie, egikaritzea.  

 Garapenarekin zerikusia duten kolektibo guztiak eta, bereziki, elkarteko kideak 
prestatzeko eta eguneratzeko behar adina ekintza eta jarduera antolatzea, 
prestatzea eta gauzatzea. 

 Antzeko erakundeekin esperientziak trukatzea eta jarduera-ildo bateratuak 
bilatzea sustatzea. 

 
HAZI fundazioaren helburu nagusia landa-eremuaren garapena sustatzea da, Euskal 
Autonomia Erkidego osoaren ikuspegitik. Asmoa da EAEko lurralde-oreka 
berreskuratzea, landa-eremuan hiri-eremuetako bizi-baldintza berberak izatea eta 
kulturari eta ohiturei eusten laguntzea. 

 
Eta helburu espezifikoak dira, berriz, biztanleria finkatzea eta gehitzea eta bizi-kalitatea 
hobetzea. 
 
Helburu horiek betetzeko, elkarteak hainbat baliabide tekniko eta ekonomiko eta giza 
baliabide ditu:  
 

 Eskualdeko Landa Garapenerako Programak egiteko eta martxan jartzeko 
elkarlana LGEekin. 

 Enpresak sustatzeko programak (prestakuntza, landa-lurzoru industrialeko 
azpiegiturak hobetzea eta abar). 
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 Landa-eremuan informazio- eta komunikazio-teknologiak ezartzen eta garatzen 
laguntzea. 

 Landa-etxebizitzak sustatzea. 

 Oinarrizko zerbitzuak jartzea. 

 Energia berriztagarrien erabilera babestea, batez ere biomasarena. 

 Jarduera-programa eta -proposamenak egitea. 

 Kanpo-proiekziorako atala. 
 
 

1.9. ELKARTEAK INTERESDUNEKIN ETA TOKIKO, 
ERKIDEGOKO ETA ESTATUKO AGINTARIEKIN DITUEN 
HARREMANAK 
 
Euskal Herrian landa-eremua garatzeko, LGEak eta HAZI fundazioa aintzat hartu 
beharreko erakundeak dira. Bakoitzak bere jarduera-maila du, baina jarduera horiek 
osagarriak dira. Alde horretatik, elkarlan horrek sinergia oso interesgarriak sortzen ditu, 
EAEn landa-eremua garatzeko proiektu bateratu bat sortzeko bidean aurrera egiteko. 
Hori dela eta, ezinbestekoa da MENDINETen esparruan ezarritako sare-lanaren 
eskemari eustea. 

 
Gaur egun, MENDINET Landa Garapenerako Espainiako Sareko (REDR) 
Zuzendaritza Batzordeko kide da. Sare-lan horri esker lankidetza-proiektu oso 
interesgarriak jarri dira martxan, eta proiektu horietan estatuko Toki Ekintzako Talde 
ugarik parte hartu dute. Talde horiek, ondorioz, Toki Ekintzako Taldeen Europako 
Sarearekin (ELARD) harreman zuzena izan dute. 
 
Sare-lan horretan, MENDINETek hainbat forotan parte hartu du, Euromontanan, Landa 
Sare Nazionalean (RRN) eta Landa Garapenerako Europako Sarean (ENRD), besteak 
beste, eta Europar Batasuneko beste herrialde batzuetako TETetara azterketa-bisitak 
egin ditu. 
 
Landa-garapenerako beste programa batzuekin antolatzea: osagarri diren 
laguntza-programak jarduera-neurriei dagozkien fitxetan jasotzen dira. 
 
Toki Ekintzako Taldeak euskal erakundeen gainerako programekin bat egiten ez duten 
proiektuak sustatuko ditu, eta non kokatu aztertuko du LEADER estrategiaren, izaera 
berritzailearen eta transferigarritasunaren arabera.  
 
Landa Garapeneko Programak berak dio, 14. atalean, Funtsak Koordinatzeko Euskal 
Batzordea arduratuko dela EAEn Europako funtsak kontrolatzeaz eta finantziazio 
bikoitzik gertatzen ez dela ziurtatzeaz.  
 
Lagundutako proiektuek transferigarriak izan behar dute, erabilitako metodologia eta 
lortutako emaitzak beste solaskide, agente, eremu eta abarren eskura jarri ahal 
izateko, sortzen diren sareen bitartez. Gauzak horrela, proiektuen sustatzaileek 
Taldearen eskura jarri beharko dute eskatutako informazio guztia. Horrek balio erantsi 
handia ematen dio LEADER ikuspegiari eta, beraz, bereziki aztertuko da. 
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2. TOKIKO GARAPENERAKO ESTRATEGIA 
 

2.1 ESKU-HARTZEKO LURRALDEA 
 
Jarduera-eremu geografikoa eta bertako biztanleria 
 
Jarduera-eremua udalerria da. 
Leader eremuan onar daitekeen biztanle-kopuru handiena 93.346 da, 122 udalerritan. 
 
1. eranskina: LEADER udalerrien zerrenda 
 
Aukeratutako eremu geografikoaren justifikazioa 

 
Hona hemen LEADER eremua mugatzeko erabilitako aldagaiak eta dagozkien 
neurketak: 
 

- Multzo demografikoa (% 33): 

 Biztanleria – sakabanatzea (multzoaren % 50). 

 Maskulinitate-tasa (multzoaren % 25). 

 65 urtetik gorakoen % (multzoaren % 25). 
 

- Multzo makroekonomikoa (% 33): 

 Nekazaritza-ekoizpena / Udalerriko BPGd (multzoaren % 35). 

 Nekazaritzako azalera erabilgarria (NAE) + landatutako basoetako azalera 
(% 25). 

 BPGd / biztanleria (multzoaren % 25). 

 Erregistratutako langabezia-tasa, 2013ko urriko eta 2014ko apirileko 
batezbestekoa (multzoaren % 15). 
 

- Zerbitzu publikoak eta isolamendua (% 33). 

 Zerbitzu publikoak eskuratzeko modua (multzoaren % 50). 

 Udalerriaren batez besteko malda (multzoaren % 25). 

 Lurralde historikoko hiriburura heltzeko batez beste behar den denbora 
(multzoaren % 12,5). 

 Hiriburura sartzeko itzulinguruen % (multzoaren % 12,5). 
 
LGPk berak EAEko landa-eremu behartsuenak aukeratu eta LEADER programako 
jarduera-eremu izendatzen ditu. MENDINETek eremu horiek modu iraunkorrean 
garatzeko erantzukizuna hartzen du eta, horretarako, sinergiak sortzeko estrategia 
integratzaile baten esparruan sartzen ditu. 
 
LEADER eremuak izendatzeko erabilitako aldagaik LGPko AMIA analisian oinarrituta 
daude, zehazki koadroko “landa-garapena” ataleko itemetan; koadroak, halaber, 6. 
lehentasunarekin du lotura: “landa-eremuetan gizarteratzea, pobrezia murriztea eta 
garapen ekonomikoa sustatzea”. 
 
Mapa zehatza. 
 
II. eranskina: LEADER udalerrien mapa. 
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2.2. HASIERAKO EGOERAREN DIAGNOSTIKOA 
 
Orain eremu behartsu horien egoera zein den azalduko dugu, tokiko testuingurua, 
sozioekonomia eta ingurumena kontuan hartuta.  
 
Eskualdeko LGPak egiteko, LEADER udalerrietako lehen aipaturiko arloetako datu 
garrantzitsu ugari bildu dira. Beraz, oso interesgarria da datu horiek III. eranskinean 
sartzea. 
 
Tokiko testuingurua (landa-biztanleria): 

 Egitura, adinaren, generoaren eta lanaren arabera. 

 Zahartze-maila. Biztanle-galera. Maskulinitate-tasa. 

 Tokiko azpiegitura eta zerbitzuak eskuratzeko modua. 
 
Egoera demografikoari dagokionez, azken urteetan biztanleriak eta jaiotza-tasak gora 
egin dute. Landa-eremuetan, 2001ean 153.352 biztanle zeuden erroldatuta, eta 2011n 
177.508 biztanle. Beraz, biztanleriak % 15,75 egin du gora, EAEko % 4,67ko igoeraren 
aldean. Dena den, hazkundea ez da homogeneoa izan: Arabako Mendialdean, 
Durangaldean eta Debagoienan hazkundea txikiagoa izan da. 

 
Biztanleriaren zahartze-mailari dagokionez, biztanleen % 19,5ek 65 urte edo gehiago 
ditu (portzentaje hori Espainiakoa baino bi puntu handiagoa da). Lau autonomia-
erkidegok bakarrik dituzte portzentaje handiagoak. Europako herrialdeekin alderatuz 
gero, Alemanian eta Italian bakarrik gainditzen dute portzentaje hori. 

 
Zerbitzuen, ekipamenduen, azpiegituren eta bizi-kalitatearen alorretan, landa-
eremuetako biztanleek oinarrizko zerbitzu publikoak behar dituzte, alegia instalazioak 
eta ekipamenduak; horiek dira bizi-kalitatea eta gizarte-kohesioa neurtzeko adierazle 
nagusiak. Zerbitzuak eta ekipamenduak lurraldean egoki banatzea funtsezkoa da, 
udalerri handietan pilatzeko joera gutxitzeko, hori landa-eremuen kalterako baita. 

 
Udalek ez dute gizarte, kultura eta kirol arloetako ekipamendu eta zerbitzuak elkarrekin 
kudeatzeko kultura erroturik. Kudeaketa bateratuko balitz, gaur egungo eta geroko 
baliabideak modu zentzuzkoagoan antolatuko lirateke, herri bateko eta besteko 
biztanleen arteko harremana hobetuko litzateke eta eskualdeko landa-nortasuna 
indartu eta landa-eremuetarako aukera berriak sortuko lituzketen dinamika berriak 
ezarriko lirateke. 

 
Landa-eremuetako azpiegiturak hobetzeko jarduera ugari gauzatu diren arren, oraindik 
huts asko daude betetzeko eta landa-eremu bateko eta besteko azpiegituren artean 
alde handiak daude. LGENF funtsarekin batera finantzatutako Erein programaren 
bitartez, 2007-2013 aldian azpiegitura kultural eta sozialak garatzeko ekintzak babestu 
dira, eta baita ingurumenarekin eta mugikortasunarekin zerikusia duten azpiegiturak 
garatzeko ere. 

 
Landa-garapenerako politikei dagokienez, EAEk Landa Garapeneko Lege bat du, non, 
helburu orokor eta sektorialak zehazteaz gain, landa-garapenerako programak landa-
eremuak garatzeko tresnatzat hartzen diren. Alde horretatik, legeak dio programa 
horiek landa-garapenerako elkarteek kudeatu behar dituztela. 

 
2007-2013 aldian, LEADER ikuspegia landu zen, MENDINETen bitartez; lan horretan 
landa-garapenerako 18 elkartek eta Itsasmendikoi sozietate publikoak parte hartu 
zuten. MENDINETek Euskal Herriko LGPko I. eta III. ardatzetako neurri jakin batzuk 
kudeatu zituen, LEADER ikuspegian oinarrituta, eta 1.065 landa-erakunde eta 148.558 



 
EDLP LEADER 2016-2020 

 

14  

biztanle hartu zituen. Helburu orokorra izan da Euskal Herriko LEADER eremuetako 
garapen sozioekonomikoa erraztea, landa-biztanleei eustea sustatze aldera, eta, 
horretarako, enplegu-aukeren sustapenean eta ekipamendu eta zerbitzuen horniketan 
biztanle gehiago eta eremu handiagoak hartzea, bizi-kalitatea hobetzeko asmoarekin. 
Hori guztia garapen iraunkor integratuko estrategia berritzaile eta kalitatezko baten 
bitartez. 
 
Testuinguru sozioekonomikoa: 

 Enpresa-sorkuntza, enpresen tamaina, itxierak eta zifrak. 

 Enplegua sektorearen, generoaren eta lanaldiaren (osoa edo partziala) 
arabera. 

 Langabezia-tasa sektorearen, generoaren eta adinaren arabera. 
 

Lehen sektoreak EAEko landa-eremuetan pisu handiagoa du erkidegoan batez beste 
baino (BPGdren % 7 eta % 0,7, hurrenez hurren), baina industria-sektoreak ere badu 
garrantzia (batez ere nekazaritza-elikagaien industriak), nahiz eta gaur egungo 
krisiarekin BPGd-k behera egin duen. Zerbitzuen sektoreak EAEn batez beste baino 
pisu handiagoa du, BPGd-ren erdia baino gehiago baita. 
 
Nekazaritzako BPGd-ri dagokionez, eskualdeen artean aldeak daude. Mutur batean 
Arabako Mendialdea eta Gernika-Bermeo daude, nekazaritza-sektoreko BPGd 
handiena, % 8,9, eremu horietan baitago; eta beste muturrean Arabako Bailarak, 
Arabako Errioxa eta Markina-Ondarroa daude, non portzentajea % 5 eta % 7 artekoa 
den. Gainerako eskualdeetako portzentajea % 5 baino txikiagoa da. 
 
Landa-eremuetako enpleguari dagokionez, 2012an 79.516 lanpostu zeuden, EAEko 
enplegu osoaren % 9, hain zuzen ere. Enplegua hiri-eremuetan dago pilatua, landa-
eremuan industria-sektoreko establezimenduen % 18,14 eta nekazaritza-jarduerekin 
zerikusia duten establezimenduen % 56,47 baino ez dago. 
 
Sektoreen araberako lanpostu-kopuruari dagokionez, EAEn, 2012an, lehen sektorean 
18.625 lanpostu zeuden, eta 15.843 nekazaritzako, basogintzako eta abeltzaintzako 
azpisektoreetakoak ziren. Azpisektore horietan enpleguak izugarri egin du behera: 
% 30 azken zortzi urteetan. 
 
Landa-eremuetan normalean sortzen den lanpostu-mota ez dator bat landa-eremuan 
bizi direnen lanbidearekin eta, ondorioz, biztanleak hiriguneetara joaten dira lanera, 
orokorrean. Zerbitzu-sektorean lan egiten duten EAEko landa-eremuetako 
populazioaren portzentajeak gora egin du. Baita EAEn orokorrean ere: 2006tik 
2010era, sektore horretako enpleguak % 4 egin du gora. Lanpostu horiek landa-
eremuan zein landa-eremutik kanpo egon daitezke. 
 
Landa-eremuetan kontuan hartu beharreko beste jarduera bat turismoa da. EAEn, 
sektore turistikoak hobera egin du azken urteetan. Nekazaritza-turismoko 
establezimenduen bilakaera ere positiboa da. Izan ere, 2008tik 2011ra, 
establezimendu-kopuruak eta establezimenduen edukierak % 10,28 egin du gora 
landa-eremuetan. Bilakaera hori EAEko landa-eremuetako garapen turistikoaren 
ondorioa da. Sektore horretako enplegua faktore garrantzitsua da landa-eremuko 
ekonomiaren hazkundean. 
 
Kontuan hartu behar dugu komunikazioen, garraioaren eta IKTen irisgarritasunaren 
hutsuneak oztopo handiak direla enplegu berri edo aukerakoak sortzeko. 
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Landa-eremuetan langabezia-tasa EAEn baino txikiagoa da. Datuen arabera, landa-
udalerrietako langabezia-tasa % 8,37 da eta EAEkoa % 9,73. Adinaren arabera, landa-
eremuan zein EAEn, langabezia-tasa handiena 25 eta 44 urte artekoek dute, gero 45 
urtetik gorakoek eta, azkenik, 25 urtetik beherakoek. 
 
EAEko landa-eremuetako biztanleria ez-aktiboan sartzen dira 16 urte edo gehiago 
dituzten eta landun edo langabe gisa sailkatu gabe dauden pertsona guztiak; multzo 
horretan kategoria funtzional hauek daude: etxeaz arduratzen direnak; ikasleak; 
erretiroa edo aurretiko erretiroa hartu dutenak; erretirokoa edo aurretiko erretirokoa ez 
den beste pentsio bat jasotzen dutenak; ordainsaririk jaso gabe gizarte-lana, 
ongintzazko jarduerak eta abar egiten dituztenak (familiako laguntzak kanpo); eta 
lanerako ezinduak. Alde horretatik, landa-eremuko biztanleriaren % 50 ez-aktiboa da. 
Horrek esan nahi mendetasun demografikoa handia bada, biztanle aktiboen diru-
sarrerak ezinbestekoak direla biztanle ez-aktiboek bizi-kalitateari euts diezaioten. Hori 
landa-eremuetako biztanleria zahartzen ari delako gertatzen da. 
 
Emakumeei dagokienez, 2009ko nekazaritza-zentsuaren arabera, EAEko ustiategien 
% 30 emakumeek zuzentzen dituzte. 2011n, industriako langileen % 19 emakumea 
zen. Zerbitzu-sektorean dago emakume-portzentaje gehien, batez ere ostalaritzan 
(% 57) eta administrazioan (% 60). 
 
Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak egiten duen pobreziari eta gizarte-
ezberdintasunei buruzko 2012ko inkestaren (PGEI) arabera, Euskal Herriko pobrezia-
arriskuaren tasa 7,3 da; Arabako lurralde historikoko tasa EAEkoaren berdina da eta 
Bizkaikoa 7,9 baino handixeagoa. Ohiko arrisku-taldeetan pobrezia eta 
ezegonkortasuna gero eta handiagoak dira, lanpostu egonkorrak izateko gero eta 
zailtasuna handiagoak dituztelako. 
 
2012an, era hauetako etxebizitzetan pobrezia-tasa handiak zituzten, % 15 baino 
handiagoak: 
 

 Erreferentziazko pertsona Europar Batasunetik kanpoko estaturen 
batekoa den etxeetan. 

 Pertsona nagusiak lanpostu egonkorrik ez eta 45 urte baino gutxiago 
dituen familietan. 

 Familia gurasobakarrak, non burua lanpostu egonkorrik ez duen 
emakumea den. 

 Guraso bakarreko familia baten erantzule diren gizonak. 

 Ekonomia aldetik aktiboak izan arren lanpostu egonkorrik ez duten eta 
bakarrik bizi diren pertsonak, bi sexuetakoak. 

Landa- zein hiri-eremuetan, 25 eta 44 urteko biztanleek dute langabezia-tasarik 
handiena. 
 
Ingurumena: 

 Ura, airea eta lurra. 

 Natura-baliabideak eta hondakinak. 

 Natura eta biodibertsitatea. 

 Klima-aldaketa. 
 
Nekazaritzak funtsezko zeregina du Euskal Herriko landa-ingurunearen eta paisaia 
tradizionalaren babesean; izan ere, landa-komunitateak zaintzen ditu eta espezie eta 
barietateen aberastasunari eusten die. Gainera, nekazaritzak eta basogintzak 
lurraldearen % 85 hartzen dutenez (nekazaritzako azalera erabilgarria % 30 eta 
basogintzako azalera % 55), bistakoa da natura-ingurunean eragina duela. 
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Nekazaritza-sektoreak bi paper ditu klima-aldaketan: batetik, N2O, CH4 eta CO2 isuri 
ditzake, nitrogenodun ongarrien erabilera, ganaduaren isuriak eta nekazaritza-
makineriaren erabilera direla eta; eta bestetik, klima-aldaketa eragozteko tresnak ditu, 
isuriak gutxitu eta energia berriztagarriak ekoiztu ditzakeelako eta nekazaritza-lurrak 
karbono-isurguneak direlako. 
 
Halaber, klima-aldaketak sektorean eragin handia izan dezake, gero eta ur gutxiago 
dagoelako, uzten hazkuntza-aldiak eta lurzoru egokiak gutxitzen ari direlako eta 
higadura- eta lehorte-arriskuak handitzen. 
 
Egokitzapenaren eta baretzearen arteko sinergiak aprobetxatuz gero, sortzen diren 
elkarteen kostua-eraginkortasuna erlazioa handitu daiteke (egokitzapenaren eraginak 
berehalakoak izan daitezke eta tokiko edo eskualdeko helmena dute; baretzeak mundu 
osoari egin diezaioke mesede, epe ertain edo luzera). 
 
Nekazaritzan eta basogintzan teknologia berritzen ari dira eta, produktibitateak aurrera 
egiteaz gain, sektoreak merkatura begira jarri dituzte, pixkanaka. Hori dela eta, 
ingurumenean presio eta inpaktu handiagoak dituzte, nahiz eta azken urteetan 
nekazaritza iraunkorragoa izan dadin pausoak ematen ari diren, Nekazaritza Politika 
Bateratuaren esparruan. 
 
Nekazaritzako eta abeltzaintzako ekoizpenari lotutako askotariko animalia eta 
landareak daude. EAEn 16 arraza autoktono daude. Landareei dagokienez, barietate 
tradizional hauek dira nagusi: Gernikako piperrak, Tolosako eta Gernikako babarrunak 
eta Arabako babarrun nabarra. Horiez gain tokiko landare-barietate asko daude, 
baratzezaintzan zein frutagintzan, adibidez, sagardoa egiteko sagarrak. 
 
Ekosistemek azpiko zeregin garrantzitsua dute biodibertsitatearen zaintzan eta Natura 
2000 Sarearen osaeran (EAEko azaleraren % 20,3, hau da, 148.340 hektarea, sare 
horretan daude); kontserbazio bereziko 27 eremu (KBE) eta hegaztientzako babes 
bereziko 6 eremu (HBBE) daude. Eremu horiek (BGL, KBE eta HBBE) osatzen dute 
Natura 2000 Sarea, fauna eta landaretza basatia eta Batasunaren garrantzizko 
habitatak zaintzeko esparru bateratua. EAEko Natura 2000 Sarean 53 eremu daude; 
guztira 144.720 hektarea dira, lurraldearen % 20 inguru. Askotariko eremuak daude: 
ibai, itsasertz eta estuarioetako zatiak, barrualdeko hezeguneak… Dena den, eremu 
gehienak menditarrak dira, hau da, mendilerro txikiak. 
 
Eremu horiek gehienbat basogintza, nekazaritza eta abeltzaintzarako erabiltzen dira, 
bereziki larreak eta sastrakadiak, zeinak erregimen estentsiboko abeltzaintzan 
aprobetxatzen diren. Espainiako eremu mediterraneoko Natura 2000 Sarean oso 
ohikoak diren gainerako nekazaritza-erabilerak, aldiz, lur-lantzerako eremuak eta larre 
lehorrak, EAEn eskasak dira. 
 
EAEn, autonomia erkidegoko legeriaren bitartez babestutako naturaguneak (NGB), 
funtsean parke naturalak, bat datoz Natura 2000 Sarearekin; hortaz, EAEko parke 
natural guztiak Natura 2000 Sarean daude. 
 
Halaber, Natura 2000 Sareko eremu menditar asko ere beste eremu babestu batzuekin 
datoz bat, alegia Erabilera Publikoko Mendiekin (EPM); mendi horiek Foru 
Aldundietako baso-zerbitzuek zaintzen dituzten baso publikoak dira. Natura 2000 
Sarearen % 72,7 EPM da, eta EPMak nagusi dira Natura 2000 Sareko eremu 
menditarretan. 
 



 
EDLP LEADER 2016-2020 

 

17  

Gauzak horrela, EAEko Natura 2000 Sareko eremu gehienek babes-irudi bat baino 
gehiago dute eta horrek hainbat arlotan egoki kudeatzea ziurtatzen du. 
 
KBEak izendatzeko eta KBE horiek eta HBBEak zaintzeko neurriak hartzeko 
ezinbesteko garrantzia dute Habitaten Zuzentarauan erkidegoan garrantzi handia 
duten habitat eta espezieen egoeraren segimendua egiteko ezarritako betekizunek; 
hori, EAEko Sare osoan zein KBE eta HBBE zehatzetan. 
 
EAEko ingurumen-politikari dagokionez, Garapen Iraunkorraren Euskal Ingurumen 
Estrategia 2002-2020 (GIEIE) hartu behar dugu kontuan; estrategia horren epe 
motzeko helburuak ingurumeneko esparru-programetan daude laburtuta. Gaur egun, 
III. Ingurumen Esparru Programa 2011-2014 (III IEP) dago indarrean. 
 
GIEIEn euskal autonomia-erkidegoan ingurumen-arloan epe luzera bete beharreko 
nekazaritzako eta ingurumeneko helburu eta konpromisoak daude ezarrita. 
Estrategiaren asmoa da ingurumen-politika egonkorra eta iraunkorra izatea, eta politika 
horrek ekintza publiko zein ekimen pribatuei bermea, segurtasuna eta eraginkortasuna 
ziurtatzea. Horretarako, euskal administrazio publikoak nahitaez sustatu beharreko 
bost ingurumen-helburu eta bost baldintza zehazten ditu. Helburu eta baldintza horiek 
garapen iraunkorrerako Europar Batasunaren Estrategian eta ingurumenaren gaineko 
Erkidegoko 6. Ekintza Programan ezarritakoaren arabera zehaztu dira. Bost helburu 
horietatik lauk landa-garapenarekin dute zerikusia: 
 

- 1. helburua: airea, ura eta lurra garbiak eta osasungarriak izan daitezen 
ziurtatzea. 

- 2. helburua: baliabide naturalak eta hondakinak modu arduratsuan kudeatzea. 
- 3. helburua: natura eta biodibertsitatea babestea, sustatu beharreko balio 

paregabeak baitira. 
- 4. helburua: klima-aldaketan eragina mugatzea. 

 
Epe motzera, konpromisoak IEPn biltzen dira, eta aukera ematen dute arlo ekonomiko 
eta sozialetan ezarritako politika batzuk hobetzeko, portaera batzuk aldatzeko eta 
administrazioak erantzunak koordinatzeko, esparru argiarekin eta epe luzera. 
 
Baso-sistemei dagokienez, EAEko azaleraren % 55 basoz estalirik dago; estatuko 
portzentajerik handiena da, eta baita Europako handienetako bat ere. EAEn bi baso-
sistema daude: batetik, basoak (zuhaiztien azaleraren % 47) eta baso-sartzeak (% 53). 
Egitura horrek mesede egiten dio ingurumenari: basoak eta basoetako lurra karbono-
isurguneak dira eta karbonoaren lurreko zikloa erregulatzen dute, eta basafauna 
aberats eta askotarikoa duten baso-habitat ugari daude. 
 
EAEn askotariko hezegune, kontinental eta estuario daude eta, ondorioz, baita era 
askotako habitatak ere; habitat horiek guztiek gauza bat dute berdin: balio ekologiko 
handiko fauna eta flora eta paisaia paregabea. 
 
Azken urteetan, paisaia giza jarduerak gauzatzen diren agertoki huts izatetik baliabide 
eta ondare izatera pasa da, ingurumen, kultura, gizarte, historia eta ekonomia-
garapeneko baliabide eta ondare. Gauzak horrela, gizarteak eskatzen dituen 
ingurumen-balioetan gero eta garrantzi handiagoa du. 
 
Uraren kalitateari, zehazki, ur gezaren nitrato-kutsadurari dagokionez, 2013an lurpeko 
eta lurgaineko uretan egindako laginketen arabera, lurpeko ur guztiek kalitate handia 
dute; ibaietan, berriz, laginak hartutako eremuen % 90,1en kalitatea handia da, % 9,2n 
neurritsua eta % 0,7n txikia. Pestiziden kutsadurari dagokionez, EAEn detekzio-
mailaren azpitik dago. Beraz, egoera orokorrean egokia da. 
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Gobernu Kontseiluak, 1998ko abenduaren 22an, 390/1998 Dekretua onartu zuen. 
Dekretu horrek nekazaritzatik eratorritako nitratoekin ura kutsatzeko arriskuan dauden 
gune kalteberak izendatzeko arauak finkatzen ditu eta, hala, ekialdeko sektorea gune 
kalteberatzat hartzen du (EAEko azaleraren % 1,23). 2000. urtean nitratoek kutsatzeko 
arriskua duten Gune Kalteberen gaineko Ekintza Plana argitaratu zen (2000ko 
abenduaren 18ko Agindua). 
 
2009an, akuiferoaren mendebaldeko sektorea gune kaltebera izendatu zuten (2009ko 
azaroaren 18ko Agindua, Ingurumen, Lurralde Plangintza, Nekazaritza eta Arrantzako 
sailburuarena). 
 
2011ko txostenean, ekialdeko, Dulantziko eta mendebaldeko sektoreetako emaitzez 
gain, analisi konparatibo bat dago jasoa, kutsaduraren arazoari buruzko aurreko 
informazioa eta izan duen bilakaera alderatzen dituena. 
 
2011ko emaitzetan ikusten da nitrato-kontzentrazioak aurreko urtekoak baino 
txikiagoak direla. 2011n bi/hiru hilez behin kontrolatutako gune kaltebera osoko hamar 
ur-guneetatik hiruk bakarrik dituzte 50mg/l baino balio handiagoak aztertutako lagin 
batzuetan. 
 
2011n ikusi zen kontrolatutako ur-gune gehienetan nitrato-edukiak nabarmen egin 
zuela behera. Gertaera horrek gune kalteberetako nekazaritza-jardunbideak hobetu 
izanarekin du zerikusia, seguru asko. 
 
2012an, segimenduaren emaitzetan ikusi zen uretako nitrato-edukiak gora egin zuela 
pixka bat. 2013an, gune kalteberako hiru sektoreetan, nitrato-kutsadurak behera egin 
zuen oro har. Horrela, bada, egiaztatu zen kontrol-gune gehienetan nitratoak 
beheranzko joera zuela. 2014an egindako segimenduaren emaitzen arabera, kontrol-
guneetako nitrato-kontzentrazioak, 2013ko datuekin alderatuta, gora egin zuen pixka 
bat. Urte hartan 2013an baino euri gutxiago egin zuen (2013. urtea oso hezea izan 
zen), eta hilabete gutxi batzuetan, gainera. Beraz, euri gutxiago egin izana izan daiteke 
eremu kalteberako edukiek 2014an gora egin izanaren arrazoia. 
 
Hala eta guztiz ere, orokorrean, eremu kalteberako nitrato-kontzentrazioak beheranzko 
joera du serie historikoan. Joera hori nabarmenagoa da ekialdeko sektorean 
Dulantzikoan baino. Mendebaldeko sektorean ere joera beheranzkoa da, baina ez da 
hain nabarmena. 
Alde horretatik, segimendu-lana EAEko uraren kalitatea kontrolatzeko beste sare 
batzuekin koordinatzen da: 
 

- Bizkaiko Foru Aldundia: sare hidrometeorologikoa. 
- Gipuzkoako Foru Aldundia: informazio hidrologikoa. 
- Ebroko Konfederazio Hidrografikoa: uraren informazio-sarea. 
- Euskal Herrian moluskuak hazteko uren kalitatearen sarea (Nekazaritza, 

Arrantza eta Elikadura Saila). 
- Bainurako uren kalitatea (Osasun Saila). 

 
Sare horiei esker segimendu egokia egiten da, Nitratoen Zuzentarauari (91/676/EEE) 
eta Uraren Esparru Zuzentarauari (2000/60/EE) jarraikiz. 
 
Uraren erabileraren intentsitateari dagokionez, ureztaketa-emakida partikularrak 
elkartu eta emakida kolektibo bihurtzeko jarduerak gauzatu dira. Era horretan, 
kontsumoa gehiago kontrolatzen da eta hustuketak eta gastu energetikoa murrizten 
dira, Kantauri Ekialdeko Plan Hidrologikoak eta Ebroko Plan Hidrologikoak jabari 
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publiko hidraulikoan ur-eskaria betetzeko eta erabilera arrazionalizatzeko ezarritako 
xedapenei jarraikiz. 
 
Bestalde, plan hidrologikoen arabera (Kantauri Ekialdekoa eta Ebrokoa), ia zati guztiek 
2015erako beteko dituzte ingurumen-helburuak. 
 
Orain, erabilera kuantitatiboari eta presioei buruzko demarkazio bakoitzeko datuen 
berri emango dugu. 
 
Kantauriko demarkazioan, urak nekazaritza-sektoretik jasotzen duen presioa, ikuspegi 
kuantitatibotik, ez da garrantzitsua. Hori dokumentu honetako txosteneko 39. orrialdeko 
1. irudiko (ur-eskariaren banaketa, erabileraren arabera. Bolumena, hm3/urte) datuetan 
ikusten da: “Plangintza hidrologikoko  bigarren zikloko (2015-2021) gai garrantzitsuen 
behin-behineko eskema. Kantauri Ekialdeko Demarkazio Hidrografikoa. Euskal Herriko 
barrualdeko arroak”. 
 
Kantauriko arroko ureztaketan aurreikusitako hobekuntzan, 2016tik 2027ra 500 
hektarean ureztaketa-azpiegitura jartzea proposatu da, 600.000 m3-ko eskakizun 
hidriko zenbatetsiarekin; eskakizun horiek, 2027an, azaleko uren % 0,2 inguruko presio 
kuantitatiboa izango dute. Ordea, babes-planteamendua neguko metatze-
azpiegituretarako da; beraz, hustuketa ur gehiegi dagoenean egiten da. 
 
Ebroko demarkazioan, Ebroko Demarkazio Hidrografikoko Espainiako zatiari dagokion 
“Ingurumen-ebaluazio estrategikoaren hasierako dokumentua” agiriaren arabera: 
 
Nekazaritzako 7.821,56 hm3-etan, 252 hm3 lurpeko uren ureztaketa-eskariari dagozkie 
eta 6.590 hm3 azaleko uren eskariari. 
 
Kontuan hartuta Arabako eremu finkatuetarako eskaria 20.011.427 m3 dela, eskari 
horri gaur egun egikaritzen ari diren ureztaketa-lurrei dagozkien 14.731.858 m3 gehitu 
behar zaizkio; gaur egungo eskakizuna arro osoan ureztatzeko erabilitako uraren 
% 0,49 da (arroko eskari guztiaren % 0,08). Plubiometria eta probintziak arroan egiten 
duen ekarpena kontuan hartuta, erauzketa horiek oso txikiak dira. 2027rako 
17.500.000 m3 inguruko eskakizunak dituzten eremuak modernizatzea aurreikusi da; 
eskakizun horiek, funtsean, neguan metatutako ura dute oinarri. Arroan eskaria horrela 
handituz gero, eskakizunak % 0,04 handituko lirateke. Dena den, funtsean neguko 
metaketak izango dituzte oinarri; metaketa horiek, aldi berean, Plan Hidrologikoan 
ezarritako emari ekologikoak behin gaindituta, ur garaietako ibilguetarako ekarpenak 
gutxitzen dituzte. 
 
Araban daude EAEko ia ureztaketa-lur guztiak, eta nekazaritza-lurzoruko laboreen 
banaketa hau da: 
 

- % 40: zelaiak eta larreak (bereziki iparraldean). 
- % 40: zerealak (batez ere garia eta garagarra). 
- % 14: mahastiak (gehienak hegoaldean). 
- % 3: erremolatxa. 
- Gainerakoan: patata, ekiloreak, bazka (artoa barne)… 

 
Azken hamarkadatan laboreak asko sinplifikatu dira, eta asmoa da joera horri buelta 
ematea, ureztaketa-azpiegiturak jarriz, ekoizpenen lehiatzeko gaitasuna hobetzeko eta 
laboreen dibertsitatea handitzeko. Hori, labore bakarra lantzeko joera murrizteko eta 
ingurumena hobetzeko. 
 
Ur-masen egoera orokorrari dagokionez:  
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- Azaleko uren egoera, orokorrean, ona da.  
- Lurpeko ur-masa ia guztien egoera “ONA” da, URAk, Uraren Euskal Agentziak, 

azkena emandako datuen arabera.  
 
Nekazaritza-jarduerako amoniako-isurien iturri nagusia animalien eginkariek eta 
laboreetan aplikatzen diren ongarri mineral nitrogenatuek askatzen duten nitrogenoa 
da. 
 
Amoniakoak, lurzorura edo ur-sistemetara jalkitzen denean, askotariko ingurumen-
kalteak eragin ditzake: 
 

- Batetik, lurzoruaren emankortasuna handitu dezake eta, era horretan, dauden 
landaretza-sistemen oreka ekologiko kaltebera aldatu, lurzoruko nitrogeno-
maila, berez, txikia baita. 

- Bestetik, amoniako-isuriek lurra azidotzen dute. Sufre dioxidoaren eta nitrogeno 
oxidoaren isuriekin batera, lurrera jaulkitzen den amoniakoak landaretza 
kaltetzen du, azidoa delako. 

- Azkenik, amoniakoa MP (material partikulatu) bihur daiteke, atmosferako 
erreakzio fotokimikoen ondorioz. MP kontzentrazio handiek gizakien osasuna 
kaltetzen dute, asma eta/edo bronkioekin lotura duten gaixotasunak eragin 
baititzake. 

 
Dauzkagun datuen arabera (“Euskal Autonomia Erkidegoko Nekazaritza eta 
Ingurumena. 2006ko adierazleak" argitalpena), 1990-2004 aldian simaur-isuriek % 26,3 
egin zuten behera, eta 2004an 3.936 tona ziren. Hori gertatu zen, hain zuzen ere, urte 
horietan azienda gutxitu egin zelako; izan ere, sortzen den simaur-kantitatea abelburu-
kopuruaren araberakoa da. 
 
Halaber, 2000tik 2003ra lurra emankor bihurtzeko erabiltzen diren ongarrien isuriak 
% 11,2 gutxitu ziren. Ongarrien erabileraren murrizketa berbera da, erlazioa zuzena 
baita. 
 
2000. urtean, nekazaritza-lurretan erabilitako ongarriek 2.000 tona NH3 isuri zituzten; 
eta 2003an 1.934 tona. 
EAEko nekazaritza-sektoreko amoniako-isuri osoaren % 94,5 inguru da (2002ko 
datuen arabera 5.441 tona). 
 

- Ingurumen-inpaktuaren ebaluazioari buruzko Europako Zuzentarauak 
(2011/92/EB Zuzentaraua, proiektu publiko eta pribatu jakin batzuek 
ingurumenean dituzten eraginak ebaluatzeari buruzkoa (2014/52/EB 
Zuzentarauak aldatua), eta 2001/42/EE Zuzentaraua, plan eta programa jakin 
batzuek ingurumenean dituzten eraginak ebaluatzeari buruzkoa) Euskal Herriko 
araudi hauetan daude iraulita: 3/98 Legea, otsailaren 27koa, Euskal Herriko 
ingurugiroa babesteko lege orokorra; 211/2012 Dekretua, urriaren 16koa, 
planen eta programen ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazio 
estrategikoa egiteko prozedura arautzen duena; eta 21/2013 Legea, 
abenduaren 9koa, ingurumen-ebaluazioari buruzkoa (estatukoa). Halaber, 
natura-ondareari eta biodibertsitateari buruzko abenduaren 13ko 42/2007 
Legean, Natura 2000 Sarean eragina izan dezaketen plan eta proiektuen 
ebaluazioari buruzko iritzi gehigarri batzuk daude jasota. 

Araudi horietako eranskinetan azaltzen da, zehatz-mehatz, zer plan eta proiektutan 
ebaluatu behar den ingurumen-inpaktua, eta zer plan eta proiektu aztertu behar dituen 
ingurumen-organoak banan-banan, ebaluatu behar diren ala ez erabakitzeko. Alde 
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horretatik, araudi horien aplikazio-eremuari dagozkien LGPko inbertsioen ingurumen-
inpaktua ebaluatu egin behar da, horretarako ezarritako prozedurei jarraikiz. 
 
EAEn, hartzidura enterikoak eta simaurraren kudeaketak eragindako CH4 isuriek 
behera egin dute asko, funtsean abelburu gutxiago daudelako. N2O isuriak ere gutxitu 
egin dira, nekazariek ongarri nitrogenatu mineral dosi gutxiago erabili dituztelako. 
Nekazaritza-sektorean, CO2 isuriek % 29,3 egin dute behera 1990etik 2011ra. Euskal 
nekazaritza-jarduerari berotegi-gasen isurien % 2,86 dagokio. 
 
Lurzoruaren erabilerak eta kudeaketak eragin handia du lurren karbono organikoaren 
edukian. Ondorioz, nekazaritza eta basogintza egoki kudeatzeak, lurrak karbono 
organikoa galtzea eragozteaz gain, karbono-stocka handitu dezake.  
 
Isurien murrizketari dagokionez, 1990etik isuriak gehien murriztu dituzten sektoreak 
industria, nekazaritza eta hondakinen sektorea dira. EAEko nekazaritza-sektoreko 
berotegi-gasen isuria % 31 gutxitu da 2011. urteraino (iturria: Oinarri-urteari 
indexaturiko isurien bilakaera sektoriala. IHOBE). Hala eta guztiz ere, 2014-2020 
aldian ere asmoa da berotegi-gasen isuriak murrizten jarraitzea, EAEko isuri orokorra 
gutxitu dadin. Horretarako, 2014-2020 LGPn zehaztutako neurriak aplikatuko dira, 
isuriek behera egiten jarrai dezaten eta energia berriztagarrien erabilerak eta 
eraginkortasun energetikoak goranzko joerari eutsi diezaioten. Xedea da EAEn 
Europako Estrategia 2020ko helburu klimatikoen arabera jardutea (berotegi-gasen 
isuria % 20 murriztea, 1990eko mailak oinarri hartuta; energiaren azken kontsumoan 
energia berriztagarrien portzentajea % 20ra igotzea; eta energiaren erabileraren 
eraginkortasuna % 20 handitzea). 
 
Lurzoruaren artifizialtasunak gora egin du beste jarduera ekonomiko batzuk direla eta, 
eta, ondorioz, nekazaritza-lurzorua gutxitzen ari da. 2005etik 2011ra, urteko batez 
besteko igoera 350 hektareakoa izan da. 
 
EAEko klima-, gizarte- eta ekonomia-baldintzei eta egiten diren lanei esker, estatuan 
suteak izateko arrisku gutxien duen erkidegoetako bat da. 
 
Nekazaritza ekologikoak ingurumena zaintzeko zeharkako helburua lortzen laguntzen 
du. Izan ere, ekoizpen ekologikoak ingurumena errespetatzen duten jardunbideak ditu 
oinarri eta klima-aldaketa arintzen laguntzen du (CO2 gordetzeko ohiko nekazaritzako 
lurrek baino ahalmen handiagoa du, N2O gutxiago isurtzen du…). 
 
Ekoizpen ekologikoko eta ekoizpen integratuko azalerak gora egin du asko. 
Nekazaritza- eta ingurumen-neurriak dituzten lurrei dagokienez, azalera gora egiten ari 
da pixka bat. Baso-azalera asko handitu da, eta EAE basogintza iraunkorreko 
ziurtagiria duen estatuko lehen autonomia-erkidegoa da. Nekazaritza-, ingurumen- eta 
klima-konpromisoengatiko ordainketak laboreak klima-aldaketari hobeto egokitzea 
errazten du. Abeltzaintzari dagokionez, klimari egokitutako arrazak 
erabiltzeak/sustatzeak eta abere-zama kontrolatzeak klima-aldaketari hobeto 
moldatzeko eta berotegi-gasak gutxitzeko aukera ematen du, hurrenez hurren. Ur-
eskari gutxiago dituzten barietateak baliatuz gero, baliabideak modu eraginkorragoan 
erabiliko ditugu. 2013an PEFC ziurtapen-sistemari atxikitako baso-azalera baso 
guztien % 18,5 zen. 
 
Azkenik, euskal administrazioaren lan aktiboa azpimarratu behar dugu: planak eta 
arauak sustatu ditu, sektoreak ingurumena gehiago errespetatzea eta garapen 
iraunkorra sustatzea bultzatzeko, batetik; eta ondare naturala babesteko eta 
sustatzeko, bestetik. 
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2.3. AHULEZIAK, MEHATXUAK, INDARRAK ETA AUKERAK 
(AMIA) 
 
Orain Euskal Herriko LEADER eremuen ahulezia, mehatxu, indar eta aukerak 
zehaztuko ditugu: 
 
AHULEZIAK 
 

- Nekazaritza-sektorean prestakuntza-maila txikia da. 
- Nekazaritza-sektoreak berrikuntza-proiektuetan gutxi parte hartzen du. 
- Ekoizpen-prozesuen berrikuntza-maila txikia da. 
- Basogintza-sektoreko profesionalizazio-maila txikia da. 
- Nekazaritza-elikagaien industriak I+G+B arloan gutxi inbertitzen du. 
- Nekazaritzan eta nekazaritza-elikagaien sektorean prestakuntza-maila txikia da. 
- Nekazaritza-elikagaien industriak berrikuntza-proiektuetan gutxi parte hartzen du. 
- Ez dago lehiatzeko gaitasunaren inguruko diagnostiko sektorial integralik. 
- Nekazaritza-sektoreak ekarpen txikia (gero eta txikiagoa) egiten du EAEko BPGd-

n. 
- Nekazaritza-enpresen dinamismoa mugatua da. 
- Titularren batez besteko adina handia da. Belaunaldi-txandaketa txikia da eta 

sektorearekin aurrez erlaziorik ez duten nekazari berri gutxi sartzen dira. 
- Nekazaritza-sektoreak ez du finantza-tresna espezifikorik. 
- Nekazaritza-lurzorua eskuratzea zaila da. Nekazaritza-lurzoruak mugikortasun 

eskasa du. Nekazaritza-lurzoruaren portzentaje handi bat ekoizpenera gutxi 
bideratutako ustiategien esku dago. 

- Ustiategiak oso txikiak dira. Profesionaltasun gutxi dago. Pentsamolde tradizionala 
(“ekoizpenekoa”) dute eta jabetzari oso atxikiak dira. Ez dago bultzada 
berritzailerik. 

- Lurraldearen parte handi bat mendi-eremu gisa sailkatuta dago. Ekoizpen-kostuak 
handiak dira. 

- Industriako BEGd-k ez du eragin nahikoa ekoizpen-sektoreko azpisektore jakin 
batzuetan. 

- Errenta/landuna produktibitatea ertaina-txikia da. 
- Ekoizpenaren dibertsifikazioa mugatua da. 
- Ustiategietako ekoizpena ez da askotarikoa. 
- Makina gehienak zaharkituta daude. 
- Azpisektore jakin batzuetan nekazaritza-laguntzen mendetasun handia dute. 
- Baso-ustiategiak txikiak dira. 
- Baso-jarduera errenten osagarria da. 
- Basogintza-sektorean eskulan-premia handia dute. 
- Ekoizpen-kostuak handiak dira, eta errentagarritasuna eskasa. 
- Nekazaritza-ustiategietan laster erretiroa hartzeko adinean dauden titularren 

portzentajea handia da. 
- Nekazaritza-ustiategien marjinak txikiak dira. 
- Produktibitate ertaina-txikia duten espezie autoktonoak daude. 
- Orografiak basogintza-sektoreko lanak egitea edo mekanizatzea zailtzen edo 

eragozten du. 
- Nekazaritza-sektoreak bezeroekin negoziatzeko ahalmen mugatua du. 
- Merkataritza-sareak oso gutxi garatuta daude. 
- Ezbeharrak konpentsatzeko funtsa garatu gabe dago. 
- Ekoizpeneko eta komertzializazioko nekazaritza-erakundeak gehiago garatu behar 

dira. 
- Egurraren bigarren eraldaketako enpresak EAEtik kanpo daude. 
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- Nekazaritza-elikagaien industriaren tamaina txikia da. Merkatuan negoziatzeko 
gaitasun gutxi dute. 

- Azpisektore gehienek teknologia-maila txikia dute. Ekoizpena balio erantsi handirik 
gabeko oinarrizko prozesuetara bideratzen dute. 

- Azpisektore gehienetan marka irudi-mugatua dute. 
- Merkaturatze-bideak gutxi garatuta daude. 
- Nekazaritza-elikagaien industria oso gutxi egituratuta dago. Asoziazionismoa 

eskasa da. 
- Ez dago nekazaritza-elikagaien industriarako finantza-tresna espezifikorik. 
- Azpisektore eta eremu jakin batzuetan abere-zama handiak dituzte. 
- Nekazaritza-lurzorua oso artifizializatuta dago. 
- Jardunbide desegokiek eta nekazaritza-jarduera bertan behera uzteak, adibidez, 

arazoak sortzen dituzte noizbehinka. 
- Industriako eta nekazaritzako nitratoek eta hondakinek kutsadura-arazoak sortzen 

dituzte. 
- Habitat jakin batzuetan kontserbazio-arazoak daude. 
- Nekazaritza- eta ingurumen-neurriek azalera gutxi hartzen dute. 
- Nekazaritza ekologikoko azalera txikia da. 
- Eremu jakin batzuetan nekazaritza-paisaia sinplifikatu egin da. 
- Jardunbide desegokiek higadura-arriskua eragiten dute. 
- Nekazaritza-jarduera bertan behera uzteko arriskua (bazterkeria). 
- Intsinis pinuan espezializatuta egoteak izurriak eta gaixotasunak izateko arriskua 

eragiten du. 
- Zatiketa-arazoak eta korridore ekologikoen lotura-arazoak daude. 
- Berotegi-gasen isuriak gutxitzeko jardunbide eta teknologia gutxi dago. 
- Gero eta berotegi-gas gehiago isurtzen da. 
- Lurraldeko eremu askotan ureztaketa-azpiegituretan arazoak dituzte. 
- Hiri-eremuen aldean, gizartea eta ekonomia kalteberak dira. 
- Landa-eremuan dibertsifikazioa eskasa da eta ekoizpen-eremu berriak sortzeko 

eta inbertsioak eta jarduera ekonomiko berriak erakartzeko zailtasunak dituzte. 
- Ekipamenduen, zerbitzuen eta bizi-kalitatearekin zerikusia duten beste baliabide 

batzuen egoera desberdina da eremu guztietan. 
- Komunikazioan eta garraio publikoan hutsune handiak dituzte. 
- Ez dago telekomunikazio-azpiegiturarik. Eten digitala. 
- Azpiegiturak eta zerbitzuak mantentzeko problematika espezifikoa dute. 
- Enplegu-eskaintza eskasa da. 
- Aisiari eta turismoari lotutako azpiegiturak gutxi garatuta daude eta eskualdearen 

ahalmena ez da ahal bezainbeste aprobetxatzen. 
- Landa-eremu askotan ez dago gertuko merkataritzarik. Bertako produktuak 

saltzeko toki finko gutxi daude. 
 
MEHATXUAK 

 
- Erkidegoko araudia gero eta zurrunagoa da eta, batzuetan, ez da koherentea. 
- Sektorea zahartzen ari da, ez dago txanda hartzen duen profesional gaiturik. 
- Bertan behera utzitako lurrak ekoizpen eskaseko ustiategien esku geratzeko 

arriskua dago, erretiroa hartzen duten nekazari asko baitaude. Nekazaritza-
lurzorua bertan behera uzteko eta galtzeko arriskua dago. 

- Ekoizpen-eskubideak, esnearen eta azukrearen kuotak, prezioak eta nekazaritza-
merkatuak liberalizatzeko joera dago. 

- Erkidegoak gero eta eskakizun handiagoak ezartzen ditu. Ekoizpen- eta 
burokrazia-kostuak gero eta handiagoak dira. 
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- Sektoreko arauketa konplexua eta aldakorra da, eta ekoizleei ziurgabetasuna 
eragiten die. 

- Nekazaritza-jarduera ekonomikoak interes gutxi du (“babesleku” moduko bat da). 
- Nekazaritza-lurzoruak hirien eta azpiegituren presioari aurre egin behar dio. 
- Nekazaritzako soldatapeko lan-poltsa gutxi daude. 
- Osasunaren arloko betekizun teknikoak oso zorrotzak dira. 
- Finantziazioa lortzea zaila da. 
- Prezioak oso aldakorrak dira (merkatu globalak). 
- Belaunaldi berriek txanda hartzen ez dutenez, basoak kudeatu gabe geratzen dira. 
- Basogintzan eskulana eskasa da eta lan-kostu handiak ditu. 
- Merkatua oso globalizatua dago eta merkatuko eskaria asko aldatzen da. Beste 

herrialde ekoizle batzuek prezioan eta lehengaien kalitatean lehia egiten dute. 
- Erkidegoko aurrekontuan nekazaritzak gero eta pisu txikiagoa du. Erkidegoak 

laguntzak murriztu egin ditu. 
- Artisau-eraldaketak murrizketa sanitarioak ditu. 
- Eskaria kontzentratuta dago eta, ondorioz, negoziatzeko ahalmen handiagoa du. 
- Familien gastuan elikagaien kontsumoak pisua galdu du. 
- Merkatua liberalizatuagoa dago. 
- Merkatuak globalizatu egin dira. 
- EB berrian eta beste herrialde batzuetan lurralde batzuk garatze bidean daude. 
- Ekoizpen-sektoreko hutsune jakin batzuk ez dira konpontzen: ekoizpen jakin 

batzuen iragankortasuna, ekoizpen-barietate desegokiak, bilketa-kostu handiak 
eta abar. 

- Finantziazioa eskuratzeko zailtasunak. 
- EBko herrialdeetako eskakizun sanitarioak desberdinak dira. 
- Lursailen jabe eta maizterrek ez dakite Natura 2000 Sarearen kudeaketak haien 

jarduerari nola eragingo dien. 
- Gero eta arrisku natural gehiago daude, mendian gero eta zurgai gehiago 

dagoelako. 
- Basoko jarduera batzuk bertan behera utzi dituztenez, suteak gertatzeko arriskua 

dago. 
- Hondamendi naturalak. 
- Ustiategiek nekazaritza-jarduerak bertan behera uzten dituzte (bazterkeria, 

erretiroak, espekulazioa eta abar). 
- Azpiegitura eta urbanizazio berriek, bestea beste, nekazaritza-lurzoruan presioa 

eragiten dute, lurrak hartzen dituzte eta, ondorioz, eremu batzuetan espekulazio-
arazoak sortzen dituzte. 

- Lurraldea gero eta gehiago artifizialtzen ari da. 
- Zatiketa-arazoak eta korridore ekologikoen lotura-arazoak daude. 
- Natura-turismoa ingurumen-araudiekin bateratzeko arazoak daude. 
- Nekazaritza-jarduera tradizional eta estentsiboak uzteak nekazaritza-sistema eta 

habitat baliotsuak aldatzeko/desagertzeko arriskua eragin dezake. 
- Nekazaritza-ekoizpenean intentsifikaziorako eta espezializaziorako joera orokorra 

da. 
- Klima-aldaketa. 
- Uholdeak gertatzeko arriskua. 
- Nekazaritza-sektoreak pisua galdu du eta, ondorioz, landa-eremuak nortasuna eta 

funtzioaniztasuna galtzen ditu. 
- Ez da aintzatesten landa-eremuak erabilera asko dituela eta lurraldeko kulturari 

eta nortasunari ekarpen garrantzitsuak egiten dizkiela. Globalizazioa dela eta, 
aniztasun kulturala, naturala… ez dira baloratzen. 

- Azpiegitura- eta zerbitzu-planak etekin ekonomikoak bakarrik kontuan hartuta 
egiten dituzte, landa-eremuan ez dituzte irizpide bereziak erabiltzen. 
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- Oinarrizko arlo hauetan baliabideak esleitzeko biztanleria-irizpideak gehiegi 
hartzen dituzte kontuan: osasuna, hezkuntza, garraioa eta abar. 

- Landa-guneak bizitegi gisa erabiltzeko joera dago (nortasun kulturala galtzen da).  
- IKTak ezartzeko eta horien inguruko eskaria sortzeko zailtasunak. Jarduera 

espekulatiboak eta hirigintza-presioa landa-lurzoruan. 
- Politika orokorrak udalerriaz gaindikoak dira, tokiko garapen-premien kalterako. 
- Krisi ekonomikoak eragin kaltegarriak izan ditu jarduera ekonomikoak eta enplegu-

nitxoak sortzeko problematika historiko handienak dituzten landa-eremuetan. 
Enpresa-erakargarri handiagoak dituzten hiri-eremuekin lehia egiteko 
desabantailak. 

- Administrazioak itsasertzaren, naturaren eta kulturaren inguruko turismoa 
sustatzeko joera du, landa-eremua ez du turismo-erakargarritzat hartzen. 

- Jarduera espekulatiboak eta hirigintza-presioa landa-lurzoruan. 
 
INDARRAK 
 
- Landa-eremuak kudeatzeko eta gobernatzeko egiturak daude. 
- Sektorea babesteko sare sendoa dago: prestakuntza, aholkularitza, I+G+B. 
- Elikagaien eta egurraren sektorearen multzokatzea. 
- Ekoizpen-sektorea ongi egituratuta dago. 
- Azpisektore jakin batzuetan kooperatiba-sektorea dinamikoa da. 
- Hiru lurralde historikoetan elkarte profesional dinamikoak daude, sektore jakin 

batzuetako ustiategi profesionalenetakoak badira ere, batik bat abeltzaintza-
ustiategietakoak. 

- Nekazaritzako makinak erosteko eta erabiltzeko asoziazionismo-esperientzia 
positiboak. 

- Basogintza-ziurtagirien bilakaera garrantzitsu eta aurrerakorra. 
- Egur-ekoizpen ertain-handia (30-35 urteko batez besteko hazkuntza-zikloak). 
- EAEn egurra zerratzen duten enpresak daude. 
- Tokiko produktuak baloratzen dituen barne-merkatu indartsua. 
- Kalitatezko eta gertuko lehengaiak. 
- Kalitate aintzatetsia duten produktuak (gazta, ardoa, barazkiak eta abar). 
- Kontsumitzaileek onartzen eta baloratzen dituzten kalitate-ziurtagiriak. 
- Eraldaketaren bitartez balio erantsi handia sortzen duten azpisektoreak: ardi-gazta 

eta ardoa. 
- Nekazaritza-elikagaien industria oso dinamikoa da eta enplegua, BPGd ekarpena, 

BPGd/landunak erlazioa eta inbertsioak gero eta handiagoak dira. 
- Euskal nekazaritza-sektorea bultzatzeko ahalmen handia (eraldaketa-kooperatiba 

sendoak daude, ekoizpen-sektoreak industriaren kapitalean asko parte hartzen du, 
nekazaritzako ekoizpenaren % 90 EAEko nekazaritza-elikagaien 
establezimenduetara heltzen da). 

- Produktu batzuk nazioartean merkaturatzen dira (ardoa, uztak eta abar). 
- Kalitate aintzatetsia. Kontsumitzaileek baloratzen dituzten kalitate-ziurtagiriak. 

Fidelizazio handia. Kalitatea lehiatzeko giltza da. 
- Esnearen eta upategien sektorea: ekoizpen-prozesuetako maila teknologikoa 

handia da, ekoizpena askotarikoa da eta marka-irudia dute. 
- Nekazaritza-sektorea lurraldeko ingurumenari eta kulturari eusteko giltza da. 

Lurraldearen % 85 kudeatzen dute (basogintzako azpisektorearekin batera). 
- Klima eta edafologia nekazaritza garatzeko egokiak dira. 
- Basogintza-sektoreak ingurumenean zeregin garrantzitsua du. Basogintzako 

azalera handitzen ari da (EAEko lurraldearen % 55 zuhaiztiak dira). 
- Basoen kudeaketa iraunkorra funtzioanitza da. 
- Suteak prebenitzeko kudeaketa eraginkorra da. 
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- Ingurumen-egoera ona da: ongarri gutxiago erabiltzen dira, ureztatzeko ura modu 
eraginkorrean erabiltzen da, animalien ongizate-maila egokia da eta fauna oso 
aberatsa. 

- Nekazaritza-ustiategi familiarrak, naturagune babestuak eta floraren eta faunaren 
zaintza bateragarriak dira; nekazaritza-jarduerari lotutako ekosistema ugari daude. 

- Askotariko baliabide naturalak daude eskura. Naturagune babestu asko dago 
(% 20). Natura 2000 Sarea, 9 parke natural, 6 biotopo eta erreserba-biosfera 1. 

- Euskal gizarteak natura eta paisaia errespetatzen ditu, oso atxikiak dira. 
- Ingurumenaren zaintza kaltetu dezaketen ingurumen-arriskuak mugatuak dira 

(suteak, uholdeak, lehorteak eta abar). 
- Klimatologia ingurumena babesteko egokia da. Suteak eta hondamendi naturalak 

gertatzeko arrisku txikia dago. 
- Eremu jakin batzuetan ureztatze-azpiegitura egokiak daude. 
- Landare-biomasa ekoizteko ahalmena. 
- Baso-azalera handia da eta ugaritzen ari da. Basoen kudeaketa funtzioanitza da. 
- Kontrol hidrikoa eta CO2 finkatzeko giltza (klima-aldaketaren kontrako borroka eta 

Kyotoko protokoloak). 
- Enplegua sortzeko modu iraunkor eta dibertsifikatuan aprobetxa daitezkeen 

baliabideak daude (naturalak eta kulturalak). 
- Administrazioak iraunkortasun-politikak aplikatzeko ardura hartu du. 
- Nekazaritza-sektoreak landa-eremuetan sortutako enpleguan pisu handia du. 
- Azken bi hamarkadatan landa-eremu gehienetan biztanleriak gora egin du. 
- Landa- eta hiri-eremuak elkarrengandik gertu eta teilakatuta daude.  

Ekipamenduak, zerbitzuak eta jarduera ekonomikoak gertu daude. 
- Paisaia eta kultura askotarikoak dira. 
- Eskualde guztiek balio historiko eta kultural handiko ondarea dute. 
- EAEko landa-eremuak kalitateko turismo-helmuga gisa oso erakargarriak dira 

(naturak, paisaiak eta kulturak kalitate handia dute). 
- Landa Garapenerako 10/98 Legearen bitartez landa-garapenerako politika 

espezifikoak zehaztu dira EAEn. Jarduera-esparru estrategikoaren barruan 
dauden EAEko eskualde guztiek Landa Garapenerako Eskualde Programak 
dituzte. 

-  
AUKERAK 
 
- EBk berrikuntza gero eta gehiago babesten du. 
- Administrazioak badaki problematika sektoriala zein den eta engaiatuta dago. 
- EAE da I+G arloan gehien inbertitzen duen erkidegoetako bat, eta hori landa-

eremuko premiak konpontzeko eta lehiatzeko gaitasuna hobetzeko aprobetxatu 
beharko litzateke. 

- Jakintzaren eskualdatzea garatzeko ahalmena. 
- Administrazioak gehiago koordinatzea. 
- Nekazaritza-sektorean lehiatzeko ahalmena hobetzeko gaitasuna. 
- Ekoizpena Euskal Herriko eskaria baino txikiagoa da; gainera, Euskal Herriko 

erosahalmena handia da. 
- Kontsumo-ohituren bilakaera: kalitatezko produktu natural eta osasungarriak 

kontsumitzen dira, balio nutrizional eta funtzionalak dituztenak, eta trazabilitatea 
garrantzitsua da. 

- Nekazaritza-sektorea estrategikoa da euskal administrazioarentzat. Erakundeen 
babesa. 

- EBk gero eta gehiago babesten ditu ekoizpen-eredu hauek: familia-nekazaritza, 
nekazari gazteak, nekazari txikiak eta mendiko nekazaritza. 

- Nekazaritza-sektoreko gizarte-eskariei erantzuteko aukera berriak. 
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- Landa-eremura beste sektore batzuetako gazteak erakartzea. 
- Labore berriak ezartzea (energetikoak, haziak, lorezaintza eta abar). 
- Ekoizpen ekologiko eta integratua eta kalitate-bereizgarrien garapena. 
- PEFC ziurtagiria duen baso-azalerak gora egin du. 
- Egurraren erabilera potentzial berriak (biomasa, arkitektura eta abar). 
- Kudeaketa asoziatiboa (basokoa) sustatzen duten elkarte sektorialak bultzatzea. 
- Euskal Herriak gastronomiari eta produktuen kalitateari dagokionez duen ospea. 

Kalitate-bereizgarrien garapena. 
- Banaketa-kate laburrak. Tokiko merkataritza-sareak sustatzeko aukera. 
- Prebentzio-tresnak ezartzeko aukera (ureztaketaren kudeaketa, hondamendien 

funtsa, errenten asegurua). 
- Merkaturatze-bide berriak (Internet, kontsumo-taldeak eta abar). 
- Merkataritza-estrategia bateratuak Arku Atlantikoko eskualde eta herrialdeekin 

(basogintzaren arloan). 
- Nekazaritza-elikagaien industrian arlo hauek hobetzeko ahalmena: ekoizpena, 

kudeaketa, merkataritza eta abar. 
- Ekoizpena Euskal Herriko eskaria baino txikiagoa da; gainera, Euskal Herriko 

erosahalmena handia da. 
- Produktu osasungarri eta kalitatezkoak eskatzeko joera gero eta handiagoa da. 
- Ekoizpena, eraldaketa eta, hala badagokie, banaketa bateratzen dituzten elkarte 

azpisektorialak sortzea. Klusterra lantzea. 
- Kalitate-bereizgarrien garapena. 
- Merkatu sortuberriak. 
- Jantoki publikoak hornitzeko aukera (ikastetxeak, osasun-zentroak, lantokiak eta 

abar). 
- Barne-merkatu ahaltsu eta gertukoa. 
- Ostatu, jatetxe eta kafetegiei eta gastronomiari eta turismoari loturiko merkataritza-

zirkuitu berriak. 
- Finantziazio pribatuaren sustapena (mezenasgoa). 
- Betekizun tekniko eta sanitarioak moldatzea. 
- Urbanizagarri gisa sailkatutako lurretan eta gutxi erabiltzen diren lurzoru eta 

eraikinetan nekazaritza-ohiturak berreskuratzea. 
- Nekazaritza-lurzorua kudeatzeko tresnak. 
- Baso-masaren ugaritzea, beste nekazaritza-erabilera batzuk bertan behera utzi 

direla eta. 
- Basoak diziplina anitzeko ikuspegiarekin kudeatzea. 
- Gizarteak naturaguneak ongi zaintzea eta ekoizpena iraunkorra izatea eskatzen 

du. Ingurumenak gero eta garrantzi handiagoa du. 
- Nekazariek eremu horiei (nekazaritza-sistemak, naturaren ikuspegitik baliotsuak 

diren habitatak) eusteko egiten duten lana gehiago aintzatesten eta babesten da. 
- EAEko landa-eremuan turismoa gero eta erakargarriagoa da, kultura, natura eta 

paisaia aldetik aberatsa delako. Ingurumen aldetik erakargarriak diren eremuetan 
turismo-azpiegiturak garatzea. 

- Nekazaritza-sektorea funtsezkoa da EAEn ingurumena zaintzeko. Sektore 
estrategikoa da euskal administrazioarentzat. 

- Ureztaketak garatzeko ahalmena du, ekoizpena dibertsifikatzeko eta lehiatzeko 
gaitasuna hobetzeko. 

- Ingurumena kudeatze eta zaintze aldera, garatzeko aukera. 
- Baso-biomasa energia sortzeko erabiltzeko ahalmena. 
- Berotegi-gasak mugatzeko gaitasuna. 
- Basoen kanpo-efektuak baloratzea, CO2 kredituak. 
- Ekoizpen ekologikoa, ekoizpen integratua eta nekazaritzako eta ingurumeneko 

neurriak dituzten lurrak garatzea. 
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- Labore energetikoen ekoizpena garatzea. 
- Energia berriztagarriak garatzeko aukera. 
- Garatzen ari den energia berriztagarrien sektorea baliabide-iturri berri bat izan 

daiteke landa-eremuan. 
- Mendiaren gizarte- eta aisia-erabilera lantzea. 
- Nekazaritza-elikagaien industriak enplegua sustatzeko eta sortzeko ahalmen 

handia du. 
- EAEko landa-eremuan turismoa gero eta erakargarriagoa da, kultura, natura eta 

paisaia aldetik aberatsa delako. Ingurumen aldetik erakargarriak diren eremuetan 
turismo-azpiegiturak garatzea. 

- Landa-eremu batzuetan gazteen portzentajea handia da. 
- Gazteak landa-eremura itzultzea. 
- Landa-garapenerako programa eta laguntzen garrantzia. 10/98 Legea, EAEko 

Landa Garapenari buruzkoa. Ekonomia eta gizartea garatzeko udal- eta eskualde-
ekintzak batera finantzatzeko aukera. 

- Lurraldea zaintzeko, berritzeko eta kudeatzeko jarduerak direla eta, enplegua eta 
jarduera ekonomikoa sortzeko aukera. 

- Landa-turismoaren ahalmena, natura- eta landa-paisaia, ondare historiko eta 
kulturala eta ingurumen-balio handiko gune babestuen sarea direla eta: kulturaren, 
naturaren eta gastronomiaren inguruko turismoa. Esperientzien inguruko turismoa 
hazten ari da etengabe. 

- Turismo, hezkuntza, gizarte, asistentzia eta abarren inguruko zerbitzuei loturiko 
enplegu-nitxo berriak. 

- Profesional liberalak instalatzea, herrigune garrantzitsuak gertu daudela eta 
teknologia berriak garatzen ari direla aprobetxatuz. 

- IKTek herriguneetatik kanpo zerbitzu eta jarduera berriak garatzeko ematen duten 
aukera. 
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2.4. ESTRATEGIA LANTZEKO PARTAIDETZA-
PROZESUAREN DESKRIBAPENA 
 
Toki Ekintzako Taldeak aukeratzeko deialdiko 7. Artikuluko 3.b.3 puntuan jasota 
dagoen moduan, deskribapena dokumentu bereizi batean aurkeztu behar da (IV. 
eranskinean dago jasoa). 

 
 
2.5. HELBURUAK  
 
Helburuak  
 
MENDINET Toki Ekintzako Taldearen LEADER programaren helburu nagusia da 
Euskal Herriko LEADER eremuen garapen ekonomikoa erraztea, landa-biztanleei 
eustea sustatze aldera, eta, horretarako, enplegu-aukeren sustapenean eta 
ekipamendu eta zerbitzuen horniketan biztanle gehiago eta eremu handiagoak hartzea, 
bizi-kalitatea hobetzeko asmoarekin.  Hori guztia garapen iraunkor integratuko 
estrategia berritzaile eta kalitatezko baten bitartez. 
 
Gauzak horrela, hauek dira Toki Ekintzako Taldearen programako helburu 
espezifikoak: 

 

 Enpresak sortzeko jarrera eta enpresa berriak martxan jartzea sustatzea, batez 
ere gazteen artean. 

 Ustiategien ekonomiari eusten eta enplegua mantentzen edo sortzen laguntzen 
duten dibertsifikazio-proiektu enpresarialak babestea, bereziki emakume 
nekazariak aitzindari dituzten proiektuak. 

 Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak sortzea eta garatzea sustatzea. 

 Lanpostu berriak sortzea eta, era horretan, LEADER eremuetako ekonomiari 
hazten laguntzea, besteen konturako kontratazioa babestuz. 

 Enpresak sortzeko aukerak erraztea eta, horretarako, industrialde txikiak eta 
enpresa-ekimenak gauzatzeko lokalak prestatzea. 

 Energia berriztagarrien erabilera sustatzea, batez ere biomasarena. 

 Oinarrizko zerbitzuak hobetzea bultzatzea, landa-eremuak ekintzaileentzat eta 
gainerako biztanleentzat erakargarriak izan daitezen. 

 Turismoari lotutako azpiegitura publikoak garatzea. 

 Turismo-eskaintza dinamizatzea eta egituratzea. 

 Ostalaritzako instalazioetan erkidegoko zein kanpoko turista gehiago biltzea eta 
egonaldien batez besteko iraupena luzatzea. 

 IKTen erabilera eta banda zabalaren garapena sustatzea, hiri-eremuekiko eten 
digitala hausteko.  

 Biztanleguneak eta udal-eraikin eta -lokalak zerbitzuak jartzeko egokitzea. 

 Nekazariei eta eremu horietara joan nahi dutenei etxebizitza eskuratzea 
erraztea. 

 Lurralde arteko eta nazioz gaindiko lankidetza-proiektuak bultzatzea. 

 Taldeari estatuko eta Europako landa-lurraldeen sarean eustea. 
 
Estrategia 
 
Lehen aipaturiko helburuak lortzeko, estrategia honetan zehaztutako neurriak ezarriko 
ditugu. Estrategia da, hain zuzen ere, LEADER eremuak landa-garapenerako 
eskualde-programetan jasotako proiektu berritzaileak sustatuz garatzea, eta, 
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horretarako, MENDINETeko erakunde guztiak benetan sarean lan egitea, goranzko 
ikuspegiaren printzipioari jarraikiz (bottom-up). 
 
Estrategiaren oinarriak landa-garapenerako eskualde-programak dira, hain zuzen ere, 
Euskal Autonomia Erkidegoan, 1998an, Legebiltzarrak Landa Garapenari buruzko 
Lege bat onartu zuelako. Lege horrek, helburu orokor eta sektorialak zehazteaz gain, 
landa-garapenerako estrategiak lurralderatzen ditu eta landa-eremua osatzen duten 18 
eskualdeetara zuzentzen ditu. Eskualde bakoitzean, bertako agente sozioekonomikoek 
landa-garapenerako programa bat diseinatzen dute eta, gero, Landa Garapeneko 
Elkarteek estrategiak zehazten eta programan planteatutako ekintzak sustatzen 
dituzte. Beraz, ikuspegia LEADER ekimenekoaren antzekoa da, eta, ondorioz, Landa 
Garapeneko Elkarteak Toki Ekintzako Talde txikien modukoak dira. 
 
LGP horiek eguneratu ondoren ikusi da eremu horien garapen ekonomikoan eta 
enplegu-sorkuntzan oinarritutako estrategia bat landu beharra dagoela. Hori da, 
beraz, programaren ardatza. Gauzak horrela, azpiegituretan, oinarrizko 
zerbitzuetan eta herrien berrikuntzan inbertsioak egitea babestu eta etxebizitza 
eskuratzea erraztuko dugu, besteak beste. Era horretan, eremu horiek 
ekintzaileentzat erakargarriagoak izango dira. 
 
Nekazaritza-ustiategiak dibertsifikatuz gero, enpleguari eta, ondorioz, landa-biztanleei 
eusten zaie. MENDINETek jarduera ekonomikoko eta enpleguko nitxoak babesteko 
aukera bikainak diren dibertsifikazio-proiektuak babestuko ditu, batez ere arlo hauetan: 
aisia, artisautza, turismoa eta energia berriztagarriak. Atal horretan emakume 
nekazariak aitzindari dituzten ekimenek garrantzi berezia izango dute, aukera-
berdintasuneko politika bat sustatze aldera. 
 
Ekonomia-sare berriak sortzea da landa-eremuetako gizartea eta ekonomia 
dinamizatzeko modurik onena, aberastasuna eta enplegua sortzen dituztelako. Alde 
horretatik, eremu horietan bizi diren gazte eta emakumeen itxaropenak hartuko ditugu 
kontuan, bereziki. Mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak sortuz eta garatuz gero, 
enpresak sortzeko tokiko biztanle eta agenteen jarrera eta jarduera ekonomiko berrien 
sorkuntza sustatzen dira. 
 
Taldearen helburu estrategikoetako bat enplegu-aukerak sortzea da, eta turismoa da 
enplegua sortzeko ahalmen gehien duen sektorea. Horregatik, bultzada endogenoa 
medio sortutako ekimen turistikoak babestea funtsezkoa da, enplegu-aukerak sortzeko 
helburu estrategikoa betetzen laguntzeko. 
 
Estrategia honetan enpresak sortzea eta garatzea eta besteen konturako kontratazioa 
babesten dituzten neurri guztietan, emakumeen aldeko diskriminazio positiboa 
aplikatuko da eta, beraz, proiektuen balorazioan emakumeek puntuazio handiagoa 
izango dute. Aukera-berdintasuna, beraz, estrategia honen premisetako bat da. 
 
Estrategiaren helburuetako bat LEADER eremuetan biztanleak finkatzea da eta, 
horregatik, etxebizitzak birgaitzeko eta etxebizitza berriak egiteko laguntza eskainiko 
da. 
Ingurumen-iraunkortasuna ere aintzat hartuko da eta, horretarako, ingurumena 
kaltetzen ez duten eta betiko energia kutsagarrien ordez energia berriztagarriak 
(biomasa, adibidez) erabiltzen dituzten inbertsioak bakarrik babestuko dira. 
 
Azkenik, lankidetza-proiektuak oso erabilgarriak dira ideia eta planteamendu berriak 
ezagutzeko, jakintza hedatzeko, jardunbide egokiak trukatzeko eta landa-produktu eta 
-zerbitzuetan berrikuntza zabaltzeko. Hori dela eta, MENDINETek lehentasuna 
emango dio lankidetzako, lurralde arteko eta nazioz gaindiko proiektuak garatzeari. 
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2.6. EKINTZA-PLANA 

 
Jarduera-eremuak eskema honetan daude zehaztuta: 
 
 
LEADER ESTRATEGIAREN ARABERAKO JARDUERAK EZARTZEA 
 

1. EKINTZAILETZA BABESTEA. 
 

2. ENPRESETAN INBERTITZEA ETA NEKAZARITZA DIBERTSIFIKATZEA. 
 

3. BESTEREN KONTURAKO KONTRATAZIOAK. 
 

4. OINARRIZKO ZERBITZUETAKO AZPIEGITURETAN INBERTITZEA ETA 
LANDA-EREMUETAKO HERRIAK BERRITZEA. 

 
4.1: Energia berriztagarriak, energia aurreztea, biomasa eta auzo-berokuntza. 
4.2: Oinarrizko zerbitzuak: ura, saneamendua, elektrifikazioa eta gasifikazioa. 
4.3: Enpresa-ekimenak jartzeko industrialde txikiak eta lokalak prestatzea. 
4.4: Turismoari lotutako eskala txikiko azpiegiturak. 
4.5: Zerbitzuetarako eraikin eta lokalak: gizarte- eta kultura-zentroak eta abar. 
4.6: Biztanleguneak egokitzea: urbanizazioak, euri urak, plazak, zerbitzu bat 
ematen duten eraikinetako irisgarritasuna, aparkalekuak eta lorategiak, haur-
parkeak, hiri-altzariak, markesinak… 
 

5. ETXEBIZITZA 
 
 
LANKIDETZA-JARDUERAK PRESTATZEA ETA EZARTZEA  
 

1. LANKIDETZA 
 
 

FUNTZIONAMENDU- ETA ANIMAZIO-KOSTUAK 
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LEADER ESTRATEGIAREN ARABERAKO JARDUERAK EZARTZEA 
 
1. EKINTZAILETZA BABESTEA. 
 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 

 
Neurri honen xedea da hasierako laguntza ematea LEADER eremuetan jarduera 
ekonomiko berriak ezartzeko eta enpresa berriak martxan jartzeko. Laguntza jaso 
dezakete jarduera dibertsifikatu nahi duten nekazariek eta gainerako pertsona fisikoek, 
eta baita nekazaritzarekin loturarik ez duten mikroenpresa eta enpresa txiki 
sortuberriek ere.  

 
Laguntza jasotzeko, betiere, enpresa-plana aurkeztu behar da. 

 
Onuradunak laguntza zertarako erabili behar duen ez dago zehaztuta, baina enpresa-
planarekin eduki behar du zerikusia. 
 
Neurriaren helburua da jarduera ekonomikoa eta lanpostu-sorkuntza sustatzen 
laguntzea, programa honetako LEADER estrategiaren ardatz nagusiak baitira. 
 

 
Helburu espezifikoak 

 

 Gure LEADER eremuetan ustiategien ekonomiari eusten eta lanpostua 
mantentzen edo sortzen laguntzen duten dibertsifikazio-proiektu enpresarialak 
sustatzea. 
 

 LEADER eremuetan enpresak sortzea bultzatzea. 
 

 LEADER eremuetan landa-biztanleak mantentzen edo ugaritzen laguntzen duten 
lanpostu berriak sortzea. 
 

 LEADER eremuetako biztanleen ekintzailetza sustatzea. 
 

 Enpresa martxan jartzea erraztea, ideia sortzen denetik inbertsioa gauzatzen den 
arte. 

 
Laguntzen izaera  
 
Neurri honetako laguntzak diru-laguntza itzulezinak izango dira, eta prima globalaren 
formularen bidez bitartez emango dira. 
 

 
Ekintzaren arloa 
 
LEADER eremuan nekazaritzakoak ez diren jarduera ekonomiko berriak ezartzea 
errazteko laguntzak. 
 
Neurrian sartzen dira nekazaritza-jardueren dibertsifikazioa nekazaritzakoak ez diren 
jardueretara eta enpresa berriak martxan jartzea. 
 
LEADER eremuan jarduera ekonomiko berriak martxan jartzeak eskatzen duen 
ekimen-ahalegina aitortze aldera, ibilbide ekintzailean egindako ekintzak babestuko 
dira. Ibilbide ekintzailetzat hartzen dira negozioaren ideia sortu eta garatzen hasten 
denetik jarduera ekonomikoa martxan jartzen den arteko fase guztiak. 
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Edonola ere, diruz lagundu ahalko dira dibertsifikazio lerro berri bakoitzeko lehen 
inbertsioak bakarrik. 
 
Pertsona batek baino gehiagok sustatutako proiektu kolektiboen kasuan, titularretako 
bat izango da proiektuaren ordezkari eta horrek bere izenean aurkeztuko du eskaera, 
denek enpresa-plan bera baldi badute betiere.  

  
Onuradunak 

 
Neurriaren onuradunak hauek izan daitezke:  

 
1. LEADER eremuan nekazaritzatik kanpoko jarduerak dibertsifikatzen dituzten 

pertsona nekazariak (fisikoak nahiz juridikoak), baldin eta nekazaritza ogibide 
nagusi badute. 
 
 

2. Nekazaritzakoak ez diren mikroenpresa eta enpresa txiki sortuberriak. 
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Araudiak, Europar Batasuneko 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107 eta 108 artikuluak minimoen laguntzari 
aplikatzeari buruzkoak, honako hau dio: enpresatzat jarduera ekonomikoren bat 
duen edozein erakunde hartu behar da, izaera juridikoa eta finantzatzeko modua 
direnak direlakoak. 
 
ETEen kategorian, mikroenpresak 10 langile baino gutxiago eta 2 milioi euro baino 
gutxiagoko urteko negozio-bolumen edo balantze orokorra dituzten enpresak dira. 
 
ETEen kategorian, enpresa txikiak 50 langile baino gutxiago eta 10 milioi euro 
baino gutxiagoko urteko negozio-bolumen edo balantze orokorra dituzten 
enpresak dira. 
 
ETEen kategorian, empresa ertaina izango da 250 langile baino gutxiago dituena 
eta urtean 50 milioiko edo gutxiagoko negozio-bolumena duena edo urteko 
balantze orokorra 43 milioi euro baino handiagoa ez duena.  
 
Ezingo da laguntzarik eman krisian dauden enpresei, estatuek krisian dauden 
enpresak salbatzeko eta berregituratzeko dituzten laguntzei buruzko ildo 
europarrek xedatutako definizioaren arabera.  
 

3. Pertsona fisikoak. 
 
Laguntzak jasotzen dituzten pertsona fisikoak enpresa berri bat sortzera 
konprometitu beharko dira.   
 
Uste da laguntzak jasoko dituzten pertsona gehienak LEADER eremuetako 
gazteak izango direla, neurriaren beraren kontzeptua eta subentzioa jaso 
dezakeen gastu mota (lokalaren alokairua…) kolektibo herri zuzenduta daudelako 
gehienbat.  
 

Onuradun izateko bete beharreko baldintza espezifikoak: 
 
1. Nekazariek (pertsona fisikoek edo juridikoek) landa-eremuan eduki behar dute 
helbide soziala, eta laguntzaren eskatzaileak Gizarte Segurantzan nekazaritza-
jardueraren arabera dagokion erregimenean alta emanda egon behar du. Jarduera 
LEADER eremuan dibertsifikatu behar da. 
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2. Nekazaritzarekin zerikusirik ez duten mikroenpresek eta enpresa txikiek landa-
eremuan eduki behar dute helbide soziala eta LEADER eremuetan jardun behar dute. 
Halaber, laguntzaren onura LEADER eremuetarako izan behar du. 
 
3. Laguntzaren onuradun diren pertsona fisikoek landa-eremuan erroldatuta egon 
behar dute eta enpresa berriaren jarduera LEADER eremuan gauzatu behar da. 
 
Diruz laguntzeko moduko gastuak 
 
Diruz laguntzeko moduko kostuek ez dute murrizketarik, betiere, 1305/2013 
Erregelamenduko II. eranskinean ezarritako gehieneko zenbatekoak errespetatzen 
badituzte.  
 
Martxan jartzeko laguntzak onuradunak aurkeztutako enpresa-planaren eta plan 
horretan aurreikusitako gastuen arabera emango dira.  
 
Laguntzak gastu eta inbertsio hauek hartuko ditu kontuan: 

 

 Arduraldia: autonomoen kuota. 

 Enpresa-prestakuntza eta prestakuntza espezifikoa.  

 Aholkularitza eta kontsulta laguntza gastuak. 

 Azterlanak: prospekzioa, dokumentazioa, merkatua eta/edo bideragarritasuna. 

 Europako azoketara bertaratzea eta merkataritza-prospekzioko bidaiak egitea; 
horretarako txartelak aurkeztu behar dira. 

 Maketak eta prototipoak egitea. 

 Diruz lagunduko den proiektuarekin zerikusia duten komunikazio-gastuak, 
besteak beste: publizitate-kanpainak; web-orriak diseinatzea, erregistratzea eta 
ostatatzea; gizarte-sareak diseinatzea; katalogoak, kartelak, informazio 
liburuxkak eta bisita-txartelak diseinatzea eta argitaratzea…  

 Patenteak, homologazioak, utilitate-modeloak eta marka komertzialak eskatzeko, 
jasotzeko eta erregistratzeko hasierako gastuak. Software eta hardware orokorra 
eskuratzea eta aplikazio informatiko bereziak garatzea.  

 Enpresa eratzeko notario-gastuak. 

 Ibilgailuen eta eraikinen errotulazio-gastuak. 

 Enpresa-plana martxan jartzeko lanak egiten diren lokaleko gastu arruntak: 
errenta, argia eta ura, adibidez (gastuek ezin dute ohiko etxebizitzakoak izan). 
 
Onuradunak azpikontrataturiko kanpoko enpresek ezin dute proiektua egikaritzen 
parte hartu, eta ezin dute laguntza eskatu duen pertsonarekin edo lankidetza-
proiekturen bateko enpresekin loturarik izan, zuzenean edo zeharka, akzio edo 
partizipazioen bitartez. 
 
Diruz lagundu daitezkeen ondoreetarako, gehienez ere 2 ekitaldi zenbatuko dira, 
diru-laguntzaren eskaera egiten den ekitaldia barne. Alabaina, diruz lagundu 
daitekeen gehieneko epea, enpresa-planean aurreikusitako jarduera abiarazi 
ostean, hamabi hilabetekoa izango da, betiere aipaturiko bi ekitaldien barnean. 
 
Diruz laguntzeko moduko gastua 5.000 euro baino gehiagokoa denean, 
eskatzaileak gutxienez hiru eskaintza desberdin aurkeztu beharko ditu, obraren, 
zerbitzuaren edo ondasuna emateko kontratazioa baino lehen, haien ezaugarri 
bereziak direla-eta merkatuan obra, zerbitzu edo ondasuna emateko behar adina 
entitate ez daudenean izan ezik. 
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Aurkezturiko eskaintzen artean bat hautatzeko, aintzat hartuko dira efizientzia eta 
ekonomia irizpideak eta, hautatutako eskaintza ekonomikoki onena ez bada, 
halako hautaketa memoria batean argi eta garbi arrazoitu beharko da. 
 
Alde horretatik, JARDUERA HASITZAT jotzeko baldintza hauek bete behar dira: 
 

- Juridikoki eratuta egotea. 
- Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea, jarduerari dagokion 

epigrafean, eta zerga horren ordainketa egunean edukitzea. 
- Sozietatea kontrolatzen duen pertsona Gizarte Segurantzan alta emanda 

egotea: kooperatiba, lan-sozietatea edo merkataritza-sozietatea izanez gero, 
erregimen orokorrean; eta autonomo izanez gero, langile autonomoen araubide 
berezian. 

 
Laguntza emateko, enpresa-planeko partida hauek ez dira kontuan hartuko: 

 

 Interes zordunak, finantza-gastuak eta banku-bermearen gastuak.  

 Berandutze-interesak, errekarguak, hertsapen-isunak, zehapen administratibo 
eta penalak eta prozedura judizialetako gastuak. 

 Zuzeneko zergak eta gizarte-aurreikuspeneko edozein erregimeneko ekarpenak, 
diru-laguntzaren onuradunari dagozkionak. 

 Zeharkako zerga berreskuragarriak. 

 Etxebizitzak, ibilgailuak edo etxeko ondasunak. 

 Ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko kontratu edo fakturetan egindako 
beherapenak eta kontratu publiko edo pribatuetako kontratistaren itzulketa edo 
ordainketak, aldaketen edo beste edozein arrazoiren ondoriozkoak. 

 Dietak eta ostatua 

 Material suntsikorren erosketak, prototipoak eraikitzeari buruz ezarritakoa kaltetu 
gabe. 

 Lursailak erostea eta errentan hartzea.  

 Telefonoak edo/eta tabletak erostea, baita aplikazio informatikoak badituzte ere. 

 Enpresa-elkarte edo profesionaletako partaidetza-kuotak eta elkargoetako kide 
egiteko gastuak. 

 Enpresaren beraren langile-gastuak. 

 BEZ, salbu BEZi buruzko estatuko legeriaren arabera berreskuragarria ez 
denean. 

 Krisian dauden enpresek ere ezingo dituzte diru-laguntzak jaso; hori betetzeko, 
krisian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei 
buruzko erkidegoko ildoetan ezarritako definizioa hartuko da aintzat. 

 
Hautagarritasun-baldintzak 
 
1. Enpresa-plan bat aurkeztea, gutxienez eduki hauekin: 
 

 Laguntza eskatzen duen pertsona, mikroenpresa edo enpresa txikiaren 
hasierako egoera ekonomikoa. 

 Kronograma, pertsona edo enpresaren jarduera berriak gauzatzeko fase eta 
helburuekin. 

 Jarduera berriak gauzatzeko erronka eta xedeak.  

 Enpresa-planean jasotako jarduerak gauzatzeko ezinbesteko ekintzen 
xehetasunak, ingurumenaren iraunkortasunarekin eta baliabideen 
eraginkortasunarekin zerikusia dutenak barne; adibidez: inbertsioen 
xehetasunak, prestakuntza eta aholkularitza. 

 Hala badagokie, sortzen diren lanpostu gehigarriak.  
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 Jardueraren errentagarritasuna ziurtatzen duen ekonomia- eta finantza-analisia. 
Horretarako, emaitzen kontua aurkeztu behar da, diru-sarrera eta gastu 
guztiekin (amortizazioak, soldatak, finantza-gastuak eta abar barne). 

 Proiektuak baloratzeko irizpideak zenbateraino betetzen direnaren 
deskribapena. 

 
2. Diruz laguntzeko enpresa-plana laguntza ebatzi eta hurrengo bederatzi hilabeteetan 
hasi behar da aplikatzen.  
 
3. Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zergak ordainduta izatea. 

 
Gai administratibo eta finantzarioak 

 
Diru-laguntza honela ordainduko da:  
 
Lehen ordainketa, kopuru osoaren % 50a ordainduko da emakidaren ebazpena 
ematen denean. Emakidaren ebazpenaren epea igarotakoan proiektua martxan jarri ez 
bada, onuradunari dirua itzuli dezan eskatuko zaio. 
 
Bigarren eta azken ordainketa, hau da, beste % 50a, enpresa-plana hasieran zehaztu 
zen bezala gauzatutakoan ordainduko da. 
 
Onuradunak enpresa-plana behar bezala egikaritzeko konpromisoa hartu behar du. 
Alde horretatik, plana egoki gauzatutzat joko da baldintza hauek betetzen badira: 
 

2. Plana hasieran aurkeztutako kronograma eta epeen arabera gauzatzea. 
3. Jarduera diruz lagundutako aldian, gehienez bi urteren buruan (deialdiko urtea 
barne), hastea. Horretarako: 
 
 -    Juridikoki eratuta egon beharko da. 
 - Jarduera Ekonomikoen Zergan alta eman beharko du, eta dagokion 
ordainketa egitea. 
 - Elkartearen kontrola duen pertsonak Gizarte Segurantzan alta emanda egon 
beharko du: kooperatiba, lan edo merkataritza elkarteen kasuan, erregimen 
orokorrean edo, bestela, autonomoen erregimen berezian. 
 

4. Enpresaren xede den jarduera gauzatzea. 
 
Enpresa-plana amaitu ostean, epea amaitu baino lehen gauzatu bada, proiektuaren 
egoera aztertuko da. Horretarako, onuradunak jardueraren dokumentazioa eta 
memoria aurkeztuko ditu, diru-laguntza jasotzeko betekizunak bete dituela eta 
enpresa-plana behar bezala gauzatu duela egiaztatuz. 
 
Azken ordainketa egitean enpresa-planak aldaketarik izan badu hasieran 
aurkeztutakoarekiko, laguntzaren zenbatekoa doituko da, ordaintzeke dagoen 
zenbatekoa ordaintzeko edo dirua itzultzeko aginduz, dagokion arabera. Halaber, 
jasoko den diru-laguntza berriz kalkulatuko da eta honako egoera hauek eman ahalko 
dira: 
 
1. Lehen ordainketan jasotako zenbateko osoa itzultzea. 
2. Lehen ordainketan jasotako zenbatekoaren zati bat itzultzea. 
3. Bigarren ordainketa jasotzeko eskubidea galtzea. 
4. Bigarren ordainketan jaso beharreko kopurua baxuagoa izatea. 
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Onuradunak konpromiso hau hartuko du: laguntzaren azken ordainketa egin eta 
hurrengo bi urteetan jarduerari etenik gabe eutsi behar zaio eta enpresak alta emanda 
egon behar du. 
 
Batzordearen 2014ko ekainaren 25eko 702/2014 Erregelamendua (EB) aplikatuko da 
(ABER). Araudi horretan barne-merkatuarekin bateragarriak diren nekazaritza- eta 
basogintza-sektorerako eta landa-eremuetarako laguntzen kategoria batzuk daude 
zehaztuta, Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107 eta 108 
artikuluei jarraikiz. 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak ezin dira egitura-funtsekin, kohesio-funtsarekin 
edo Europar Batasuneko beste edozein finantza-tresnarekin helburu bererako 
finantzatutako beste inolako laguntzarekin bateratu; hori, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren irailaren 17ko 1305/2013 Araudiko 59.8 artikuluan ezarritakoari 
jarraikiz (DOUE L 347, 2013/12/20). 

 
Oinarri hauetan araututako laguntzak eta estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako eman ditzaketen 
laguntzak bateragarriak dira, betiere aurreko paragrafoan zehaztutakoez apartekoak.  

 
Diru-laguntzaren zenbatekoak, bereiz edo estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako emandako diru-
laguntzak gehituta, ezin du izan diruz laguntzeko moduko jardueren kostua baino 
handiagoa. 
 
702/2014 Erregelamenduko (ABER) 2. artikuluaren arabera, zein den proiektuko lanak 
edo jarduera hasitako eguna: inbertsioari dagozkion jarduerak edo eraikuntza-lanak 
hasitako eguna edo ekipoen edo lanpostu-zerbitzuen eskabidea egiteko konpromiso 
juridikoki loteslea edo proiektua edo jarduera atzeraezin bihurtzen duen beste edozein 
konpromiso hartzen den eguna; lursailak erostea eta prestatzeko lanak egitea 
(baimenak lortzea eta aurreko bideragarritasun-azterlanak egitea, adibidez), ez da 
lanak edo jarduera hastea. 
 
Hasieran aurreikusitako baliabideak eta baliabide horien haztapena, egin 
beharreko ekintza guztien arabera 
 
Aurreikusitako gastu publiko osoa: 4.131.591,75 euro. 
 
LEADER estrategiarekin ezartzeko jarduerei dagokien %: % 11,35. 
 
 
Espero diren emaitzak 
 

Adierazle-mota Adierazlea Helburua 

Egikaritzea Sortutako enpresa-kopurua 83 

Emaitza Sortutako lanpostu-kopuru gordina 83 
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2. ENPRESETAN INBERTITZEA ETA NEKAZARITZA DIBERTSIFIKATZEA 
 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 
 
Nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioak babesteko 
neurria. Neurriak bi ildo ditu: 
 

 Ustiategiak dibertsifikatzen eta nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzen 
laguntzea. 

 Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak sortzen eta garatzen laguntzea. 
 
Neurriaren helburua da jarduera ekonomikoa eta lanpostu-sorkuntza sustatzen 
laguntzea, programa honetako LEADER estrategiaren ardatz nagusiak baitira. 
 
Helburu espezifikoak 
 

 Gure LEADER eremuetan ustiategien ekonomiari eusten eta lanpostua 
mantentzen edo sortzen laguntzen duten dibertsifikazio-proiektu enpresarialak 
sustatzea. 
 

 EAEko landa-eremuetan, ekimen endogenoaren bitartez, mikroenpresak eta 
enpresa txiki eta ertainak sortzea sustatzea. 
 

 LEADER eremuetan landa-biztanleak mantentzen edo ugaritzen laguntzen duten 
lanpostu-berriak sortzea. 
 

 Landa-eremuko populazioaren enpresa-sorrerarako jarrera eta gaikuntza 
sustatzea. 

 
Laguntzen izaera  
 
Neurri honetako laguntzak diru-laguntza itzulezinak izango dira. 
 
Neurrian araututako laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 
11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 5.1 artikuluari jarraikiz. 
 
Jarduera-proiektu bakoitzari hasieran emateko zenbatekoa aurkeztutako proiektu 
guztiak alderatuta kalkulatuko da; horretarako, ezarritako ebaluazio- eta balorazio-
irizpideak aplikatuko dira. 
 
Ekintzaren arloa 
 
Diruz laguntzeko modukoa izango da enpresak sortzea, handitzea eta modernizatzea. 
Bigarren eta hirugarren sektoreko edozein erako mikroenpresa eta enpresa txiki eta 
ertain sortzeko eta/edo modernizatzeko edozein proiektu lagundu ahal izango da diruz. 
 
Handitzea izango da ekoizpen unitateak edo jada badauden zerbitzuak handitzea edo 
ekoizpen ildo edo negozio berri bat.  
 
 
Modernizaziotzat hartuko dira produktu, prozesu, zerbitzu edo negozio-eredu 
berritzaileen arloan irtenbide teknologikoak eskaintzen direnean. Ez dira aintzat 
hartuko diruz lagundu daitezkeen kontzeptuak berritu edo ordezkatzea. 
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Inbertsio horiek, betiere, EAEn indarrean dagoen ingurumen-araudia bete behar dute. 
 
Onuradunak 
 
Neurriaren onuradunak hauek izan daitezke:  

 
1. LEADER eremuan nekazaritzatik kanpo jarduerak dibertsifikatzen dituzten 

nekazariak, betiere nekazaritza ogibide nagusi duten nekazariak badira. 
 
Laguntza ustiategiko familia-unitateko kide batek jasoko du, hau da, pertsona 
fisiko edo juridikoak edo pertsona fisiko edo juridikoek, legeriak taldeari eta kideei 
aplikatzen dien erregimen juridikoa dena delakoa ere; hori, nekazaritzako langileak 
salbu. Ustiategiko familia-unitateko kidea pertsona juridikoa edo pertsona juridiko 
multzo bat bada, kide horrek, laguntza-eskaria aurkezten den unean, ustiategian 
nekazaritza-jardueraren batean jardun behar du. 
 

2. Nekazaritzakoak ez diren mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak. 
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Araudiak, Europar Batasuneko 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107 eta 108 artikuluak minimoen laguntzari 
aplikatzeari buruzkoak, honako hau dio: enpresatzat jarduera ekonomikoren bat 
duen edozein erakunde hartu behar da, izaera juridikoa eta finantzatzeko modua 
direnak direlakoak. 
 
ETEen kategorian, mikroenpresak 10 langile baino gutxiago eta 2 milioi euro baino 
gutxiagoko urteko negozio-bolumen edo balantze orokorra dituzten enpresak dira. 
 
ETEen kategorian, enpresa txikiak 50 langile baino gutxiago eta 10 milioi euro 
baino gutxiagoko urteko negozio-bolumen edo balantze orokorra dituzten 
enpresak dira. 
 
ETEen kategorian, enpresa ertainak 250 langile baino gutxiago eta 50 milioi euro 
baino gutxiagoko urteko negozio-bolumena edo 43 milioi euro baino gutxiagoko 
urteko balantze orokorra dituzten enpresak dira. 
 

3. Pertsona fisikoak. 
Onuradunak diren pertsona fisikoek aukeratu dezakete enpresa berri bat sortzea 
edo, bestela, adibidez, norberaren kontura lan egiten jarraitzea (artisautzaren 
kasuan, esate baterako). 
 

Onuradun izateko bete beharreko baldintza espezifikoak: 
 
a) Dibertsifikatzen diren ustiategiek helbide soziala edozein eremutan eduki dezakete, 
baita hiri-eremuan ere, baldin eta jarduera LEADER eremuan dibertsifikatzen bada eta 
onura ere eremu horretarako bada. Laguntzaren eskatzaileak Gizarte Segurantzan 
nekazaritza-jardueraren arabera dagokion erregimenean alta emanda egon behar du. 
 
b) Nekazaritza-sektoretik kanpoko mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainek edozein 
eremutan eduki dezakete helbide soziala, baita hiri-eremuan ere, baldin eta jarduera 
LEADER eremuan dibertsifikatzen bada eta onura ere eremu horretarako bada. 
 
c) Onuradun diren pertsona fisikoek landa-eremu batean erroldatuta egon behar dute. 
 
Diruz lagunduko den jarduera ekonomikoak ez badu LEADER eremuan inbertsio 
fisikorik egingo, pertsona fisikoek LEADER eremuan erroldatuta egon behar dute eta 
ustiategiek eta enpresek LEADER eremuan eduki behar dute helbide soziala. 
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LEADER diru-laguntzen pertsona onuradunek ezingo dute hirugarren urtez jarraian 
proiektu beraren neurri berdinerako laguntzarik jaso, baldin eta aurreko bi deialdietan 
laguntza eskatu baldin badute. Elkarren segidako hainbat deialditan pertsona onuradun 
izan daitezke proiektuak hasiera-hasieratik garbi bereizteko moduko faseak baldin 
baditu bakarrik.  
 
Diruz laguntzeko moduko gastuak 
 

Diruz laguntzeko modukoak: 
 

Ondasun material edo higiezinetan egindako inbertsio hauek lagundu ahal 
izango dira diruz: 

 

 Ondasun higiezinak eraikitzea edo hobetzea.  

 Urbanizazioa eta atxikitako beste azpiegitura batzuk. 

 Makina eta ekipamendu berria erostea eta erosteko aukerarekin errentan 
hartzea, produktuaren merkatuko baliora heldu arte. 

 a) eta b) letretan aintzat hartutako gastuei lotutako kostu orokorrak, besteak 
beste arkitekto, ingeniari eta aholkulariaren ordainsariak; diruz laguntzeko 
moduko gastuaren % 10, gehienez. 

 Inbertsio ukiezin hauek: programa informatikoak erostea eta garatzea eta 
patenteak, lizentziak, egile-eskubideak eta marka erregistratuak erostea. 

 Berezko lanak (inbertsioa martxan jartzearekin zerikusia duten zerbitzuak 
barne, baina kanpoan utziz proiektuak eta azterlanak idaztea); diruz laguntzeko 
moduko aurrekontuaren % 20, gehienez.  

 Jarduera berrirako bigarren eskuko makinak eta ekipoak erostea, betiere 
aurreko 5 urteetan laguntzarik jaso ez badute. 

 Ibilgailu bat erostea, baldin eta diruz lagundutako jarduera ibilgailu horretan 
gauzatzen bada eta egokitzapen-lan handiak behar izan baditu; gehienez 
zenbateko osoaren % 20 eta, betiere, 20.000 euro. 

 Diruz lagundutako jarduera gauzatzeko ibilgailuak moldatzea. 

 Tresneria. 

 Altzariak. 

 Ekipamendu informatikoa. 

 Webguneak diseinatzea. 

 Diruz laguntzeko inbertsioarekin zerikusia duten azterlanak; diruz laguntzeko 
moduko gastuaren % 10, gehienez. 

 Aplikatzeko legeriaren arabera berreskuratu ezin daitekeen BEZ. 

 Enpresak tokialdatzearekin zerikusia duten inbertsioak, soilik ekoizpena handitu 
dela frogatzen dutenean. 

 
Diru-laguntza jaso ezin dezaketen gastuak 
 

 Ondasun higiezinak eskuratzea.  

 Interes zordunak, finantza-gastuak eta banku-bermearen gastuak.  

 Ondasun higiezinak eskuratzea. 

 Berandutze-interesak, errekarguak, hertsapen-isunak, zehapen administratibo 
eta penalak eta prozedura judizialetako gastuak. 

 Zuzeneko zergak eta gizarte-aurreikuspeneko edozein erregimeneko 
ekarpenak, diru-laguntzaren onuradunari dagozkionak. 

 Zeharkako zerga berreskuragarriak. 

 Etxebizitzak, ibilgailuak edo etxeko ondasunak. 
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 Telefonoak erostea, baita aplikazio informatikoak badituzte ere. 

 Ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko kontratu edo fakturetan egindako 
beherapenak eta kontratu publiko edo pribatuetako kontratistaren itzulketa edo 
ordainketak, aldaketen edo beste edozein arrazoiren ondoriozkoak. 

 Ekipoak eta makinak berritzeko edo ordezteko inbertsioak. 

 Erosteko aukeradun errentamendu-kontratuekin zerikusia duten gastuak, 
besteak beste: errentatzailearen marjina, interesak berriz finantzatzeko 
kostuak, gastu orokorrak eta aseguruko gastuak. 

 Lursailak erostea. 

 BEZ, salbu BEZi buruzko estatuko legeriaren arabera berreskuragarria ez 
bada. 

 Krisian dauden enpresek ere ezingo dituzte diru-laguntzak jaso; hori betetzeko, 
krisian dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatuko laguntzei 
buruzko erkidegoko ildoetan ezarritako definizioa hartuko da aintzat. 

 Makinak tokiz aldatzea. 

 Negozioak eskualdatzea. 

 Proiektuarekin zerikusia duten ohiko komunikazio eta publizitate gastuak. 
 
Ekintzailetza babesteko laguntza kalkulatzeko kontuan hartutako gastua ez da gastu 
hautagarritzat hartuko enpresetako eta nekazaritza-dibertsifikaziorako inbertsioei 
buruzko neurrian. 
 
Diruz laguntzeko moduko gastua 5.000 euro baino gehiagokoa den kasuetan, 
eskatzaileak, gutxienez, hori hornitzaile desberdinen eskaintzak aurkeztu beharko ditu 
kontratazioa baino lehen, ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan zerbitzu edo 
hornidura hori eskaintzen duten hainbeste enpresa ez daudenean izan ezik edo gastu 
hori diru-laguntzaren aurretik egin denean izan ezik. 
 
Aurkezturiko eskaintzen artean bat hautatzeko, aintzat hartuko dira efizientzia eta 
ekonomia irizpideak eta, hautatutako eskaintza ekonomikoki onena ez bada, halako 
hautaketa memoria batean argi eta garbi arrazoitu beharko da. 
 
Hautagarritasun-baldintzak 
 
1. Lanak enpresa-plan baten arabera egin behar dira, eta enpresa-plan horrek jaso 

behar ditu, gutxienez: 
 

- Laguntza eskatzen duen pertsona, mikroenpresa edo enpresa txiki edo 
ertainaren hasierako egoera ekonomikoa. 

- Pertsonaren, nekazaritza-ustiategiaren edo mikroenpresa edo enpresa txiki 
edo ertainaren jarduera berriak gauzatzeko erronkak eta helburuak. 

- Pertsonaren, nekazaritza-ustiategiaren edo mikroenpresa edo enpresa txiki 
edo ertainaren jarduera berriak garatzeko gauzatu behar diren ekintzen 
xehetasunak, adibidez: inbertsioak, prestakuntza eta aholkularitza. 

- Hala badagokie, sortzen diren lanpostu gehigarriak.  
- Jardueraren errentagarritasuna ziurtatzen duen ekonomia- eta finantza-

analisia. Horretarako, emaitzen kontua aurkeztu behar da, diru-sarrera eta 
gastu guztiekin. 

- Proiektuak baloratzeko irizpideak zenbateraino betetzen direnaren 
deskribapena. 

 
2. Jarduera dibertsifikatzen denean onuradunak nekazaritzako sistema autonomoan 

alta emanda egon behar du eta nekazaritza ogibide nagusi bezala izan behar du. 
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3. Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zergak ordainduta izatea. 
 
Gai administratibo eta finantzarioak 
 
Diru-laguntza jaso duten inbertsioei onuradunak azken ordainketa jaso eta hurrengo 
bost urteetan eutsi behar zaie, gutxienez. Ondasun higigarriak, ondasun higiezinak eta 
obra zibila ezin dira besterendu edo amortizatu, eta ezta diru-laguntza jasotzea eragin 
zuen xedeaz aparteko beste asmo batekin erabili ere, denbora horretan. 
 
Neurri honen bitartez emandako laguntzak minimoak izango dira, Batzordearen 
2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Araudiaren arabera; araudi hori Europar 
Batasuneko Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107 eta 108 artikuluak minimoen 
laguntzari aplikatzeari buruzkoa da. 
 
Diruz laguntzeko moduko jarduera horiek, betiere, EAEn indarrean dagoen ingurumen-
araudia bete behar dute. 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak ezin dira egitura-funtsekin, kohesio-funtsarekin 
edo Europar Batasuneko beste edozein finantza-tresnarekin helburu bererako 
finantzatutako beste inolako laguntzarekin bateratu; hori, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren irailaren 17ko 1305/2013 Araudiko 59.8 artikuluan ezarritakoari 
jarraikiz (DOUE L 347, 2013/12/20). 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak eta estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako eman ditzaketen 
laguntzak bateragarriak dira, betiere aurreko paragrafoan zehaztutakoez apartekoak.  
 
Diru-laguntzaren zenbatekoak, bereiz edo estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako emandako diru-
laguntzak gehituta, ezin du izan diruz laguntzeko moduko jardueren kostua baino 
handiagoa. 
 
Hasieran aurreikusitako baliabideak eta baliabide horien haztapena, egin beharreko 
ekintza guztien arabera 
 
Aurreikusitako gastu publiko osoa: 13.654.775,25 euro. 
 
LEADER estrategiarekin ezartzeko jarduerei dagokien %: % 37,50 
 
Espero diren emaitzak 
 

Adierazle-mota Adierazlea Helburua 

Egikaritzea 
Sortutako enpresa-kopurua 69 
Hobetutako enpresa-kopurua 277 

Emaitza Sortutako lanpostu-kopuru gordina 90 
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3. BESTEREN KONTURAKO KONTRATAZIOAK 
 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 
 
Laguntzaren xedea da besteren konturako langileak kontratatzea erraztea, bai jarduera 
dibertsifikatzen duten ustiategietan, bai mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainetan, 
eta baita nor edo nor kontratatzen duten autonomoen kasuan ere. Hori, LEADER 
eremuetan landa-biztanleria mantentzen edo gehitzen laguntzen duten lanpostu 
berriak sortzeko helburuarekin. 
 
«Lanpostua sortzea» establezimenduan lanpostu-kopurua garbia handitzea izango da, 
kopuru hori aurreko urteko bataz bestekoarekin alderatuta. Beraz, aintzat hartutako 
aldian sortutako itxurazko lanpostu-kopuruari aldi horretan bertan ezabatutako 
lanpostu-kopurua kendu beharko zaio. 
 
Neurriaren helburua da jarduera ekonomikoa eta lanpostu-sorkuntza sustatzen 
laguntzea, programa honetako LEADER estrategiaren ardatz nagusiak baitira. 
 
Helburu espezifikoak 
 

 Gure LEADER eremuetan ustiategien ekonomiari eusten eta lanpostua 
mantentzen edo sortzen laguntzen duten dibertsifikazio-proiektu enpresarialak 
sustatzea. 

 

 EAEko landa-eremuetan, ekimen endogenoaren bitartez, mikroenpresak eta 
enpresa txiki eta ertainak sortzea sustatzea. 

 

 LEADER eremuetan landa-biztanleak, batez ere biztanle gazteak, mantentzen edo 
ugaritzen laguntzen duten lanpostu-berriak sortzea. 

 

 Landa-eremuko biztanleen enpresak sortzeko jarrera eta gaitzea sustatzea. 
 

Laguntzen izaera  
 
Neurri honetako laguntzak diru-laguntza itzulezinak izango dira, eta oroharreko 
sariaren formularen bitartez emango dira. 
 
Neurrian araututako laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 
11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 5.1 artikuluari jarraikiz.  
 
Jarduera-proiektu bakoitzari hasieran emateko zenbatekoa aurkeztutako proiektu 
guztiak alderatuta kalkulatuko da; horretarako, ezarritako ebaluazio- eta balorazio-
irizpideak aplikatuko dira. 
 
Ekintzaren arloa 
Besteren konturako langabeak kontratatzea lagundu ahal izango da diruz. 
 
Onuradunak 
 
Neurriaren onuradunak hauek izan daitezke:  

 
1. LEADER eremuan nekazaritzatik kanpo jarduerak dibertsifikatzen dituzten 

nekazariak (pertsona fisiko edo juridikoak), betiere nekazaritza ogibide nagusitzat 
dutenean. 
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Laguntza ustiategiko familia-unitateko kide batek jasoko du, hau da, pertsona 
fisiko edo juridikoak edo pertsona fisiko edo juridikoek, legeriak taldeari eta kideei 
aplikatzen dien erregimen juridikoa dena delakoa ere; hori, nekazaritzako langileak 
salbu. Ustiategiko familia-unitateko kidea pertsona juridikoa edo pertsona juridiko 
multzo bat bada, kide horrek, laguntza-eskaria aurkezten den unean, ustiategian 
nekazaritza-jardueraren batean jardun behar du. 
 

2. Nekazaritzakoak ez diren mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainak. 
Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Araudiak, Europar Batasuneko 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107 eta 108 artikuluak minimoen laguntzari 
aplikatzeari buruzkoak, honako hau dio: enpresatzat jarduera ekonomikoren bat 
duen edozein erakunde hartu behar da, izaera juridikoa eta finantzatzeko modua 
direnak direlakoak. 
 
ETEen kategorian, mikroenpresak 10 langile baino gutxiago eta 2 milioi euro baino 
gutxiagoko urteko negozio-bolumen edo balantze orokorra dituzten enpresak dira. 
 
ETEen kategorian, enpresa txikiak 50 langile baino gutxiago eta 10 milioi euro 
baino gutxiagoko urteko negozio-bolumen edo balantze orokorra dituzten 
enpresak dira. 
 
ETEen kategorian, enpresa ertainak 250 langile baino gutxiago eta 50 milioi euro 
baino gutxiagoko urteko negozio-bolumena edo 43 milioi euro baino gutxiagoako 
urteko balantze orokorra dituzten enpresak dira. 
 

3. Pertsona fisikoak. 
 
Onuradun izateko bete beharreko baldintza espezifikoak: 
 
1. Dibertsifikatzen diren ustiategiek landa-eremu batean eduki behar dute helbide 
soziala, eta laguntzaren eskatzaileak Gizarte Segurantzan nekazaritza-jardueraren 
arabera dagokion erregimenean alta emanda egon behar du. Jarduera LEADER 
eremuan dibertsifikatu behar da. Kontratatzen den pertsonak dibertsifikazio-jardueran 
aritu behar du, inoiz ez ustiategian. 
 
2. Nekazaritzakoak ez diren mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainek LEADER 
eremuan eduki behar dute jarduera ekonomikoa. Egoitza soziala edonon eduki dezake, 
baita hiri-eremuan ere, salbu diruz laguntzen den jarduera ekonomikoak LEADER 
eremuan egoitza fisikorik ez badu (kontratatutako pertsonak lan egiten duen lantokia, 
fabrika…); horrelakoetan, pertsona juridikoak helbide soziala LEADER eremuan eduki 
behar du. 
 
3. Neurriaren onuradunak diren pertsona fisikoek LEADER eremu batean izan behar 
dute bizilekua eta han erroldatuta egon behar dute. 
 
Diruz laguntzeko moduko gastuak 
 
Inoiz lanposturik izan ez duten edo aurrez zuten lanpostua galdu duten pertsonak 
besteren kontura kontratatzea. Edonola ere, lansaioak dagokion hitzarmen 
kolektiboan ezarritako orduen % 50 izan behar du, gutxienez. 
 
Hautagarritasun-baldintzak 
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1. Jarduera dibertsifikatzen denean, onuradunak nekazaritzako sistema autonomoan 
alta emanda egon behar du. 

 
2. Inoiz lanposturik izan ez duten edo aurrez zuten lanpostua galdu duten pertsonak 

kontratatu behar dira. 
 
3. Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zergak ordainduta izatea. 

 
Gai administratibo eta finantzarioak 
 
Sortutako lanpostuari gutxienez hiru urtean eutsi behar zaio, onuradunari laguntza 
jasotzeko legezko eskubidea aitortzen zaionetik kontatzen hasita. Gainera, inoiz 
lanposturik izan ez duten edo zeukatena galdu duten pertsonak kontratatu behar dira. 
 
Neurri honen bitartez emandako laguntzak minimoak izango dira, Batzordearen 
2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 Araudiaren arabera; araudi hori Europar 
Batasuneko Funtzionamenduari buruzko Tratatuko 107 eta 108 artikuluak minimoen 
laguntzari aplikatzeari buruzkoa da. 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak ezin dira egitura-funtsekin, kohesio-funtsarekin 
edo Europar Batasuneko beste edozein finantza-tresnarekin helburu bererako 
finantzatutako beste inolako laguntzarekin bateratu; hori, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren irailaren 17ko 1305/2013 Araudiko 59.8 artikuluan ezarritakoari 
jarraikiz (DOUE L 347, 2013/12/20). 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak eta estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako eman ditzaketen 
laguntzak bateragarriak dira, betiere aurreko paragrafoan zehaztutakoez apartekoak.  
 
Diru-laguntzaren zenbatekoak, bereiz edo estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako emandako diru-
laguntzak gehituta, ezin du izan diruz laguntzeko moduko jardueren kostua baino 
handiagoa. 
 
Laguntzak bi partetan ordainduko dira. Lehendabizi, besteren konturako 
kontratazioaren egiaztagiriak aurkeztu ondoren, zenbateko osoaren % 50 ordainduko 
da, eta gainerakoa urtebetera, sortutako lanpostuei eutsi zaiela egiaztatu ondoren. 
 
Hasieran aurreikusitako baliabideak eta baliabide horien haztapena, egin 
beharreko ekintza guztien arabera 
 
Aurreikusitako gastu publiko osoa: 420.000 euro. 
 
LEADER estrategiarekin ezartzeko jarduerei dagokien %: % 1,15 
 
Espero diren emaitzak/Adierazleak 
 

Adierazle-mota Adierazlea Helburua 
Egikaritzea Laguntza jaso duten enpresen kopurua 45 

Emaitza Sortutako lanpostu-kopuru gordina 60 
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4. AZPIEGITURAK, OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA HERRIEN BERRIKUNTZA 

 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 
 
Neurri honen helburua da landa-eremuetako hazkuntza eta ingurumen-, gizarte- eta 
ekonomia-iraunkortasunaren sustapena suspertzea, biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko 
eta landa-eremuak lurralde lehiakor bihurtzeko. 
 
LEADER eremuetako azpiegituretan eta oinarrizko zerbitzuetan antzemandako 
hutsuneak direla eta, MENDINETek hutsune horiek zuzentzen lagundu behar du, 
lurraldeak berak dauden premiak gehien betetzen dituzten proiektuak sustatu ditzan. 
 
Horregatik, LEADER eremuetako biztanleen bizi-kalitatea hobetzeko beharrezkoak 
diren oinarrizko zerbitzu eta banakako ekipamendu edo ekipamendu kolektiboak 
jartzeko laguntza eskainiko da. 

 
Helburu espezifikoak 
 

 LEADER eremuetako azpiegitura eta oinarrizko zerbitzuen eskaintza eta kalitatea 
eremu garatuagoetan daudenekin parekatzea. 
 

 Biztanleei eusten eta/edo biztanleria ugaritzen laguntzea eta, horretarako, beste 
eremu batzuetara joan daitezen eragoztea, batez ere gazte-jendea. 

 

 Landa-gune eta/edo gune ahuletan telekomunikazio-azpiegiturak jartzea, hobetzea 
eta/edo gehitzea, “eten digitala” arintzeko.   

 
Laguntzen izaera 
 
Neurri honetako laguntzak diru-laguntza itzulezinak izango dira. 
 
Neurrian araututako laguntzak lehiaketa bidez esleituko dira, Euskadiko Ogasun 
Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 
11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuko 5.1 artikuluari jarraikiz.  
 
Jarduera-proiektu bakoitzari hasieran emateko zenbatekoa aurkeztutako proiektu 
guztiak alderatuta kalkulatuko da; horretarako, ezarritako ebaluazio- eta balorazio-
irizpideak aplikatuko dira. 

 
Ekintzaren arloa  
 
Laguntzaren helburua da jarduera hauen inguruko edozein azpiegitura txiki sortzeko, 
hobetzeko edo handitzeko inbertsioak sustatzea: 

 

 Energia berriztagarriak, energia aurreztea, biomasa eta auzo-berokuntza.  

 Oinarrizko zerbitzuak: ura, saneamendua, elektrifikazioa eta gasifikazioa. Ur eta 
saneamendu azpiegiturei laguntzak emango zaizkie, berriak badira bakarrik. 

 Enpresa-ekimenak jartzeko industrialde txikiak eta lokalak prestatzea. 

 Turismoari lorturiko azpiegitura txikiak. 

 Zerbitzuetarako eraikin eta lokalak: gizarte- eta kultura-zentroak eta abar. 

 Biztanleguneak egokitzea: urbanizazioak, euri-urak, plazak, zerbitzuak 
eskaintzen dituzten eraikinen irisgarritasuna, parkeak eta lorategiak, haur-
parkeak, argiteria, hiri-altzariak, markesinak, eta abar (Euskadiko 
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geobisorearen webgunea erabiliko da www.geo.euskadi.eus aurreikusten diren 
azpiegiturak hirigunean dauden edo ez argitzeko). 

 
Onuradunak 

 
Honako hauek izan daitezke onuradun: 

a) Tokiko erakundeak, Euskadiko Tokiko Erakundeei buruzko 2/2016 Legeko 2. 
artikuluan ezarritakoaren arabera: 

 Udalerriak. 

 Kontzejuak eta udalerria baino maila txikiagoako tokiko lurralde-
erakundeak, lurralde bakoitzeko foru-araudiaren eta toki araubidearen 
oinarrizko legeriaren arabera. 

 Udalerrietako mankomunitateak. 

 Arabako lurralde historikoko kuadrillak. 

 Tokiko erakundeak elkartzen dituen beste edozein erakunde, dagokion 
izen espezifikoarekin, lege honetan eta aplikatu beharreko gainerako 
arauetan ezarritakoaren arabera (zerbitzu-ermandadeak, 
partzuergoak…). 

b) Tokiko sektore publikoko erakundeak (tokiko erakunde autonomoak, enpresa-
erakunde publikoak, lokalak eta titulartasun publikoko merkataritza-
sozietateak). 

c) Landa-garapenerako elkarteak, baldin eta tokiko erakundeek LEADER eremu 
baten mesederako proiektu bat martxan jartzea eskuordetzen edo agintzen 
badiete. 

 
Onuradun izateko baldintza espezifikoak: 
 
Diruz laguntzeko moduko gutxieneko inbertsioa 6.000 eurokoa izango da. 
 
Diruz laguntzeko moduko gastuak 

 
Diruz laguntzeko modukoak: 
 

 Ondasun higiezinak eraikitzea, eskuratzea edo hobetzea.  

 Urbanizazio-obren egikaritze materiala. 

 Eraikuntza-obren egikaritze materiala. 

 Birgaitze-obren egikaritze materiala. 

 Beste azpiegitura batzuk. Uraren eta saneamenduaren kasuak, soilik berriak 
direnean. 

 Aurreko bi ataletan aintzat hartutako gastuei loturiko kostu orokorrak, besteak 
beste arkitekto, ingeniari eta aholkulariaren ordainsariak; diruz laguntzeko 
moduko gastuaren % 10, gehienez. 

 Tresneria. 

 Altzariak. 

 Informatika- eta komunikazio-ekipoak, hala hardwarea nola softwarea. 

 Diruz laguntzeko inbertsioarekin zerikusia duten azterlanak; diruz laguntzeko 
moduko gastuaren % 10, gehienez. 

 Aplikatzeko legeriaren arabera berreskuratu ezin daitekeen BEZ. 
 
Diru-laguntza jaso ezin dezaketen gastuak: 

 

 Mantentze-lanei eta funtzionamenduari dagozkien gastuak. 

 Interes zordunak, finantza-gastuak eta banku-bermearen gastuak.  

http://www.geo.euskadi.eus/
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 Berandutze-interesak, errekarguak, hertsapen-isunak, zehapen administratibo 
eta penalak eta prozedura judizialetako gastuak. 

 Zuzeneko zergak eta gizarte-aurreikuspeneko edozein erregimeneko 
ekarpenak, diru-laguntzaren onuradunari dagozkionak. 

 Zeharkako zerga berreskuragarriak. 

 Etxebizitzak, ibilgailuak edo etxeko ondasunak. 

 Ondasun eta zerbitzuak eskuratzeko kontratu edo fakturetan egindako 
beherapenak eta kontratu publiko edo pribatuetako kontratistaren itzulketa edo 
ordainketak, aldaketen edo beste edozein arrazoiren ondoriozkoak. 

 Ekipoak eta makinak berritzeko edo ordezteko inbertsioak. 

 Finantza-errentamenduko kontratuak. Erosteko aukeradun errentamendu-
kontratuekin zerikusia duten gastuak, besteak beste: errentatzailearen marjina, 
interesak berriz finantzatzeko kostuak, gastu orokorrak eta aseguruko gastuak. 

 Lursailak erostea. 

 Berezko langileen gastua. 

 BEZ, salbu BEZi buruzko estatuko legeriaren arabera berreskuragarria ez 
bada. 

 Makineria. 

 Hilerriak 

 Ondarea, salbu kudeaketa plan baten bitartez justifikatzen den jarduera 
ekonomiko bat eratzen bada. 

 Bestelako obra baten beharrik ez duten pabimentazioak, espaloiak edo 
abiadura murrizteko elementuak barne (sakanguneak, irtenguneak). 

 Edukiontziak. 

 Euste-hormak, zerbitzua baldintzatzen ez badute. 

 Erakunde publikoen erabilera propioko lokalak. 

 Berriak ez diren ur eta saneamendu azpiegiturak. 
 

Hautagarritasun-baldintzak 
 
1. Inbertsioa LEADER eremu batean egin behar da.  
2. Memoria bat aurkeztu behar da. Memoriak, batetik, proiektuak baloratzeko 

irizpideak betetzen direla egiaztatu behar du; eta bestetik, egingo den obraren 
deskribapena eta finantziazio-plana jaso behar ditu. 
 

3. Gero kudeatzeko proiektuei dagokienez, erakunde onuradunek kudeaketa-plana 
aurkeztu behar dute. 
 

4. Foru Ogasuneko eta Gizarte Segurantzako zergak ordainduta izatea. 
 

Gai administratibo eta finantzarioak 
 
Inbertsio guztiek gutxienez bost urtean egon behar dute indarrean, diru-laguntzaren 
azken ordainketatik kontatzen hasita. Hori ez betez gero, onuradunak diru-laguntza 
itzuli beharko du. 
 
Aurrerakinak erakunde publiko diren onuradunek bakarrik jasoko dituzte. 
 
Aurrerakin hori udalerriei, udalerri-elkarteei eta zuzenbide publikoko erakundeei 
bakarrik ordainduko zaie. 
 
Aurrerakinak ezin du izan ez emandako laguntzaren % 50 baino handiagoa ez 
inbertsioaren kostu osoaren % 20 baino handiagoa. Likidatzeko, erakunde 
ordaintzailearen aldeko banku-berme bat eratu behar da. Berme horrek aurreratutako 
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zenbatekoaren %100 izan behar du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza 
Nagusian jarri behar da. 

 
Berme hori agintari publiko batek emandako tresna batekin ordeztu daiteke, baldin eta 
agintariak, aurreratutako zenbatekoaren eskubidea ezartzen ez bada, bermeak 
estalitako zenbatekoa ordaintzeko konpromisoa hartzen badu. 
 
Bermea askatuko da erakunde ordaintzaile eskudunak irizten dionean jarduera 
horretarako diru-laguntza publikoari dagozkion benetako gastuak aurrerakina baino 
handiagoak direla. 
 
Diruz laguntzeko moduko jarduera horiek, betiere, EAEn indarrean dagoen ingurumen-
araudia bete behar dute. 

 
Oinarri hauetan araututako laguntzak ezin dira egitura-funtsekin, kohesio-funtsarekin 
edo Europar Batasuneko beste edozein finantza-tresnarekin helburu bererako 
finantzatutako beste inolako laguntzarekin bateratu; hori, Europako Parlamentuaren 
eta Kontseiluaren irailaren 17ko 1305/2013 Araudiko 59.8 artikuluan ezarritakoari 
jarraikiz (DOUE L 347, 2013/12/20). 

 
Oinarri hauetan araututako laguntzak eta estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako eman ditzaketen 
laguntzak bateragarriak dira, betiere aurreko paragrafoan zehaztutakoez apartekoak.  

 
Diru-laguntzaren zenbatekoak, bereiz edo estatuko eta nazioarteko beste administrazio 
publiko batzuek edo erakunde publiko edo pribatuek helburu bererako emandako diru-
laguntzak gehituta, ezin du izan diruz laguntzeko moduko jardueren kostua baino 
handiagoa. 
 
Hasieran aurreikusitako baliabideak eta baliabide horien haztapena, egin 
beharreko ekintza guztien arabera 

 
Aurreikusitako gastu publiko osoa: 17.113.984,98 euro. 
 
LEADER estrategiarekin ezartzeko jarduerei dagokien %: % 47 
 
Espero diren emaitzak/Adierazleak 
 

Adierazle-mota Adierazlea Helburua 
Egikaritzea Erakunde publiko onuradunen kopurua 100 

Emaitza 
Babestutako azpiegitura-kopurua 138 
Babestutako zerbitzu-kopurua 189 
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5.- ETXEBIZITZA 
 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 
 
Laguntzaren helburua da LEADER eremuko populazioari eta gerora beste zona 
batzuetatik hara bizitzera joango diren biztanleei etxebizitza errazago eskuratzen 
laguntzea eta, horretarako, familien eta gazteen premiak betetzeko etxebizitza-politika 
sustatzea. Halaber, asmoa da ondare higiezina hobetzen eta zaintzen laguntzea, 
nortasun kultural eta historikoa zaintze aldera. 

 
Helburu bereziak 
 

 LEADER eremuko populazioari eta beste inguru batzuetatik gerora etor daitezkeen 
biztanleei etxebizitza eskuratzeko erraztasunak ematea, familiei eta gazteei 
aurreikusten zaizkien premiak estaltzea ahalbidetuko duen etxebizitza-politika bat 
sustatuz. 
 

 LEADER eremuetako biztanle kopurua mantentzea eta handitzea, biztanleak 
eremu horietatik inguru jendetsuagoetara joan daitezela eragotziz. 
 

 LEADER eremuetako biztanleria gaztetzea. 
 

 LEADER eremuetan gutxieneko biztanleria batzuk bermatzea, lehendik dauden 
zerbitzuak mantentzeko eta zerbitzu berriak abiarazten laguntzeko: ikastetxeak, 
osasun-zentroak eta abar. 
 

 LEADER eremuetan pertsona sustatzaileei eskaintzen zaizkien lanpostu-aukerak 
etxebizitza eskuratzeko aukerekin lotzea eta, horrenbestez, eremu horietan 
iraunkortasunez kokatzeko erraztasunak ematea. 
 

 Ondare higiezina hobetzen eta kontserbatzen laguntzea eta, bide batez, ondasun 
higiezinaren balio kultural eta historikoa babestea. 

 
Laguntzen izaera  
 
Neurri honen testuinguruan ematen diren laguntzak, hain justu, itzuli beharrekoak ez 
diren diru-laguntzatzat hartuko dira. 
 
Neurri honetan araututa datozen laguntzak esleitzeko prozedura lehiaketarena izango 
da, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bategina 
onesten duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuaren 51.1 artikuluak 
aurreikusten duen moduan.  
 
Aurkeztutako jarduera-proiektu bakoitzari eman beharreko laguntzaren hasierako 
zenbatekoa aurkeztutako proiektuak konparatuz kalkulatuko da, finkatutako irizpideak 
aplikatu eta balioespena egin ondoren. 

 
Jardueraren eremua  

 
Jarduera hauek lagundu daitezke diruz: 
 
a) Etxebizitza berriak: sustapen kolektiboaren bitartez hiritartzea eta eraikitzea (bi 
etxebizitza edo gehiago), eta nagusiki nekazariak direnen banako etxebizitzak. 
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b) Etxebizitzak birgaitzea, baldin eta egitura-obra handia egin behar bada. Teilatua 
bakarrik aldatzeko proiektuak ez dira aintzat hartuko. Etxebizitza birgaitzeko erabat 

eraitsi behar bada, etxebizitza berritzat hartuko da. 

 
Onuradunak 
 
Honako hauek jaso ditzakete etxebizitza berria eskuratzeko laguntzak: 
 
a) 41. oinarrian zehaztutako erakunde publikoek, baldin eta helbide soziala LEADER 
eremuan badute. 
 
b) Helbide soziala LEADER eremuan duten kooperatiba eta elkarte kolektiboak, betiere 
Udalaren babesa badute, etxebizitzaren azken jabeak kideak badira eta neurri honetan 
eskatutako baldintzak betetzen badituzte. 
 
c) LEADER eremuan erroldatuta dauden eta nagusiki nekazariak diren pertsonak. 
Baldintza hori betetzeko, errentaren % 50ak, gutxienez, lehen sektorekoa izan behar 
du eta, halaber, lehen sektorean arduraldiaren % 50 eman behar dute, gutxienez. 
 
Honako hauek jaso ditzakete birgaitzeko laguntzak: 
 
a) 41. oinarrian zehaztutako erakunde publikoek, baldin eta helbide soziala LEADER 
eremuan badute. 
 
b) Helbide soziala LEADER eremuan duten kooperatiba eta elkarte kolektiboak, betiere 
Udalaren babesa badute, etxebizitzaren azken jabeak kideak badira eta neurri honetan 
eskatutako baldintzak betetzen badituzte. 
 
c) LEADER eremuan erroldatutako nekazariak. 
 
d) LEADER eremuan erroldatutako pertsona fisikoak. 
 
Onuradun izateko bete beharreko baldintza espezifikoak: 
 
Hala etxebizitza berrietarako nola etxebizitzak birgaitzeko laguntzetan, etxebizitzaren 
azken onuradunak eta haren familia-unitateko inork ezin du beste etxebizitza baten 
% 50 baino gehiagoren jabe izan, eta diruz laguntzen den etxebizitzak lehen 
etxebizitza izan behar du, eta familia-unitateen kideen portzentajeak batuta ezingo da 
izan beste etxebizitza baten jabetza. 

 
Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak 
 

Etxebizitza berrirako diru-laguntza jaso dezaketenak 
 

 Proiektuak eta obra-zuzendaritza, diru-laguntza jaso dezakeen inbertsioaren 
gaineko % 10eko mugarekin. 

 Hirigintza-lanen exekuzio materiala. 

 Eraikuntza-lanen exekuzio materiala. 

 Berezko lanak, diru-laguntza jaso dezakeen aurrekontuaren % 20raino, 
nekazarien kasuan. 
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Birgaikuntzarako diru-laguntza jaso dezaketenak 
 

 Proiektuak eta obra-zuzendaritza, diru-laguntza jaso dezakeen inbertsioaren 
gaineko % 10eko mugarekin. 

 Hirigintza-lanen exekuzio materiala. 

 Birgaikuntza-lanen exekuzio materiala. 

 Berezko lanak, diru-laguntza jaso dezakeen aurrekontuaren % 20raino, 
nekazarien eta pertsona fisikoen kasuan. 

 
Higiezinak eta lursailak erostea ez da diruz lagunduko. 

Diruz laguntzeko moduko gastua 5.000 euro baino gehiagokoa den kasuetan, 
eskatzaileak, gutxienez, hori hornitzaile desberdinen eskaintzak aurkeztu beharko ditu 
kontratazioa baino lehen, ezaugarri bereziak direla-eta merkatuan zerbitzu edo 
hornidura hori eskaintzen duten hainbeste enpresa ez daudenean izan ezik edo gastu 
hori diru-laguntzaren aurretik egin denean izan ezik. 
 
Eskaintzak hautatzeko, efizientzia eta ekonomia baldintzak hartuko dira kontuan, eta 
memoria batean zehazki arrazoitu beharko da eskaintzarik onuragarriena hautatzen ez 
den kasuetan. 
 

Hautatu ahal izateko baldintzak 
 
1. Etxebizitzak lehen etxebizitza izateko erabiltzea eta erroldatze bidez eta zinpeko 

aitorpen bidez hala egiaztatzea. 
 

2. Foru Ogasunekiko eta gizarte-segurantzarekiko zerga-obligazioen ordainketan 
egunean egotea. 

 
3. Sustapen publikoko etxebizitzen kasuan, eskatzaileak justifikatu egin beharko du 

ondorengo betebehar hauek betetzen direla: 
 

 Eskaeraren inguruko ikerketa. 

 Aurreko sustapen publikoetatik etxebizitzarik hutsik ez egotea. 

 Laguntza hau etxebizitzaren erosleari bideratzeko konpromisoa, amaierako 
salmenta-prezioan beherapen bat eginez. 

 
4. Nekazarien kasuan, izaera hori behar bezala egiaztatzea eta, ezinbestekoa izango 

balitz, nekazaritza ogibide nagusi duela ere egiaztatzea. 
 
Administrazio eta finantza arloko gaiak 
 
Entitate publikoak diren onuradunei bakarrik onartuko zaizkie aurrerakinak. 
 
Aurrerakin horiek udalei, udal elkarteei eta zuzenbide publikoko erakundeei bakarrik 
ordaindu ahal izango zaizkie. 
 
Aurrerakinak ezin du izan ez emandako laguntzaren % 50 baino handiagoa ez 
inbertsioaren kostu osoaren % 20 baino handiagoa. Likidatzeko, erakunde 
ordaintzailearen aldeko banku-berme bat eratu behar da. Berme horrek aurreratutako 
zenbatekoaren % 100 izan behar du eta Euskal Autonomia Erkidegoko Diruzaintza 
Nagusian jarri behar da. 
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Berme hori agintari publiko batek emandako tresna batekin ordeztu daiteke, baldin eta 
agintariak, aurreratutako zenbatekoaren eskubidea ezartzen ez bada, bermeak 
estalitako zenbatekoa ordaintzeko konpromisoa hartzen badu. 
 
Bermea kitaturik geratuko da erakunde ordaintzaile eskudunak ikusten duenean 
eragiketa horretarako xedatutako diru-laguntza publikoari dagozkion benetako gastuen 
zenbatekoak aurrerakinaren zenbatekoa gainditzen duela. 
 
Diru-laguntza jaso dezaketen jarduerek EAEn indarrean dagoen ingurumen-araudia 
bete behar dute kasu guztietan. 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak bateraezinak dira beste edozein laguntzarekin, 
baldin eta xede berarekin emana badago eta Egitura Fondoen bidez, Kohesio 
Fondoaren bidez edo Europar Batasuneko beste edozein finantza-tresnaren bidez 
finantzatua badago, Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2013ko irailaren 
17ko/2013.12.20ko EBAOaren 347  1305/2013 zk. Araudiko 59.8 artikuluan (EB) 
ezarritakoarekin bat etorriz. 

 
Oinarri hauetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira nazio nahiz nazioarte 
mailako beste herri-administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek xede 
berarekin ematen dituztenekin, betiere aurreko paragrafoan adierazitakoen artean ez 
badaude.  

 
Laguntzen zenbatekoak ezingo du, inola ere, diru-laguntza jaso dezaketen jardueren 
kostua gainditu, ez berak bakarrik eta, ezta ere, nazio nahiz nazioarte mailako beste 
herri-administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek xede berarekin 
emandakoekin batera. 

 
Hasieran aurreikusitako baliabideak eta baliabide horien haztapena, egin 
beharreko ekintza guztien arabera 

 
Aurreikusitako gastu publiko osoa: €.1.092.382,02 
 
LEADER estrategiari jarraiki gauzatutako eragiketa guztien gaineko %:  %3 
 
Esperotako emaitzak/Adierazleak 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Ekintza 
Entitate publiko onuradunen kopurua 10 
Nekazari eta pertsona fisiko onuradunen kopurua 30 

Emaitza 
Egindako etxebizitza kopurua 32 
Birgaitutako etxebizitza kopurua 48 
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LANKIDETZA 
 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 

 
Estatuko beste erregio batzuetako Taldeen arteko (lurraldeen arteko) eta beste Estatu 
kide batzuen arteko (nazioz gaindiko) lankidetza-jarduerak sustatzeko helburua du 
laguntza honek. 

 

 Lurraldeen arteko edo nazioz gaindiko lankidetza-proiektuen 
prestakuntzarako aholkularitza teknikoa eskaintzeko, betiere MENDINET 
elkarteak frogatzen badu proiektu jakin bat egitea aurreikusia duela. 

 Lankidetza-proiektuak egiteko, horien kostu zuzenak. 
 

Aurreko programazio-epealdian lankidetza-proiektuetan parte hartuz MENDINET 
elkarteak erakutsi duen ibilbidea eta lortutako emaitza bikainak kontuan izanda, 
estrategia honen lehentasunetako bat, hain zuzen ere, lankidetza da. 

 
MENDINET elkarteak hautatuko ditu lankidetza-proiektuak, eta gainerako proiektuekin 
bezalaxe, proposamen bat igorriko dio Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Politikako 
Sailburuordetzari. MENDINET elkarteak lankidetza-proiektuaren proposamena igorriko 
dio Kudeaketa Agintaritzari, aldez aurretik baimendu dezan, eta gutxienez, ondorengo 
xehetasunak jasoko ditu: proiektuaren deskribapena, helburuak, aurreikusitako 
jarduerak, exekuzio-epea, gutxi gorabeherako aurrekontua eta proiektuaren 
finantzaketa. 
 
Helburu bereziak 

 

 Tokian tokiko ikuspegia zabaltzea eta ezagutza berriak eskaintzea, garapen-
estrategia hobetzearren. 
 

 Tokiko garapen-ekintzen izaera berritzailea sustatzea eta jarduera-eremuetan 
lehiakortasuna areagotzen laguntzea, ondoko ekintzen bidez:  
 

1. Gaitasuna eraiki eta negozio-ideia berriak sustatu. 
2. Bazkide berriak ezagutu. 
3. Berrikuntza, ezagutza eta esperientzia berriak bereganatu. 
4. Berrikuntza, ezagutzak eta gaitasun berriak ezagutzera eman. 

 

 Tokiko ikuspegiak zabaltzea, tokiko estrategiak hobetzeko eta jarduera-eremura 
ezagutza berriak erakartzeko.  

 
Laguntzen izaera  

 
Itzuli beharrekoak ez diren diru-laguntzak. 

 
Jardueraren eremua  

 
Lankidetza-proiektuek ondorengo ezaugarriak bete behar dituzte: 

 
a) Landa-ingurunearen garapen iraunkorrean lagundu behar dute. 
 
b) Lurraldean sakabanatuta dauden ideiak, ezagutzak, giza baliabideak eta 

bitarteko materialak, baita finantza arlokoak ere, adostera bultzatu behar 
dute, denontzat interesgarria den helburu bat erdiestearren, beharrezkoak 
jotzen diren jarduerak burutuz. 
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c) MENDINET elkartea osatzen duten Landa Garapenerako Elkarteen 

Eskualdeko Landa Garapenerako Programetan bildutako tokiko garapen-
estrategietan zehaztu diren gai-ildoetakoak izango dira proiektuak. 

 
d) Berrikuntza eta eragin eredugarriaren printzipioak izango dira horien 

ardatzak. 
 

e) Proiektuek izaera soziala edo ekonomikoa izan dezakete, eta bereziki 
aintzat hartuko dituzte ingurumen-alderdiak, parte hartzen duten 
lurraldeetako lehentasunezko gai-multzoen artean, betiere emakumeen eta 
gizonen arteko aukera-berdintasuna kontuan hartuz. 

 
f) MENDINET elkarteak frogatu egingo du proiektu zehatz bat egitea 

aurreikusia duela. Helburuak identifikatu eta planifikatutako proiektu baten 
izaera duela erakutsi beharko du. Hala eta guztiz ere, prestakuntzarako 
aholkularitza teknikoa jasotzeak ez du esan nahi behartuta dagoenik gero 
proiektu hori azken burura eramateko, bideragarria ez dela frogatzen bada. 

 
g) Parte hartzen duten lurraldeentzat onuragarriak diren jardueren diseinu bat 

lantzera eta hori partekatzera mugatu daitezke, baina lurralde horietako 
bakoitzarentzat bereziki gauzatu beharko dira jarduerok, sinergien jarraipen-
, ebaluazio- eta aprobetxamendu-eginkizunetan elkarlanean arituz. Proiektu 
estrategikotzat jotzen da ekimen bat elkarrekin lantzea, horren jarraipena 
egitea eta gero ebaluatzea, lurralde bakoitzak bere kudeaketa eduki 
dezakeen arren. 

 
h) Landa-garapenaren edozein arlotan proiektuak eta/edo zerbitzuak egitea 

eta/edo merkaturatzea eska dezakete, parte hartzen duten lurraldeek edo 
eragileek elkarrekin gauzatzen badituzte. 

 
i) Agiri honetan definitutako tokiko garapenerako Estrategiarekin erlazionatuta 

egon behar dute. Estrategia honetan diru-laguntza jaso dezaketen neurrien 
barruan sartutako gaiez gain, estrategiaren lehentasunezko helburuetan 
bereziki laguntzen duten gai-multzo alternatiboen lankidetza-proiektuek ere 
diru-laguntza jaso ahal izango dute (adibidez: merkaturatze-zirkuitu 
laburrek, IKTek landa-garapenerako elementu gisa...). 

 
Onuradunak 
 
MENDINET tokiko ekintza-taldea. 

 
Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak. 

 
Lankidetza-proiektuak ezartzeko eta garatzeko beharrezkoak diren gastuak onartu ahal 
izango dira, eta Taldeak erabakiko du zein motatako lankidetza-proiektuetan parte 
hartu nahi duen. 

 

 Lurralde arteko edo nazioz gaindiko lankidetza-proiektuen prestakuntza 
teknikorako gastuak: 

 
1. Esperientziak trukatzearekin lotuta dauden gastuak (bilerak bazkide 

potentzialekin, bidaiak, ostatua, interpreteen ordainsariak). 
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2. Proiektua garatu aurreko gastuak, esate baterako proiektuaren 
bideragarritasunari buruzko azterketa, gai zehatzetarako aholkularitza, 
itzulpen-kostuak, langileen kostu gehigarriak eta abar.  

 

 Estatu kide baten barruko lankidetza-proiektuen gastuak (lurralde arteko 
lankidetza) edo zenbait Estatu kidetako lurraldeen arteko lankidetza-proiektuenak 
edo hirugarren herrialdeetako lurraldeekin dituztenak (nazioz gaindiko lankidetza). 
Proiektuak berezkoak dituenak izango dira, bai gastu indibidualak eta bai parte 
hartzen duten Talde desberdinen artean partekatzen dituztenak ere. Hauen 
barruan sartu ahal izango dira bai inbertsioak eta bai funtzionamendu-gastuak ere, 
proiektuak duen dedikazioarekiko proportzionalak. 

 
Hautatu ahal izateko baldintzak 
 
Foru Ogasunekiko eta Gizarte Segurantzarekiko zerga-obligazioen ordainketan 
egunean egotea. 

 
Administrazio eta finantza arloko gaiak 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak bateraezinak dira beste edozein laguntzarekin, 
baldin eta xede berarekin eman badira eta Egitura Fondoen bidez, Kohesio Fondoaren 
bidez edo Europar Batasuneko beste edozein finantza-tresnaren bidez finantzatua 
badago, Europako Legebiltzarraren eta Kontseiluaren 2013ko irailaren 
17ko/2013.12.20ko EBAOaren 347 1305/2013 zk. Araudiko 59.8 artikuluan (EB) 
ezarritakoarekin bat etorriz. 
 
Oinarri hauetan araututako laguntzak bateragarriak izango dira nazio nahiz nazioarte 
mailako beste herri-administrazio edo erakunde publiko nahiz pribatu batzuek xede 
berarekin ematen dituztenekin, aurreko paragrafoan adierazitakoen artean ez 
badaude.  
 
Laguntzen zenbatekoak ezingo du, inola ere, diru-laguntza jaso dezaketen jardueren 
kostua gainditu, ez berak bakarrik eta, ezta ere, nazio nahiz nazioarte mailako beste 
herri-administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuek xede berarekin 
emandakoekin batera. 

 
Hasieran aurreikusitako baliabideak eta baliabide horien haztapena, egin 
beharreko ekintza guztien arabera 
 
Diru-laguntza publikoaren zenbatekoa hauxe da: 
 

 FEADER: 338.000 € 

 Finantzaketa gehigarria: 84.500 € 

 Nazioko finantzaketa osagarria: 527.418 € 

 GUZTIRA: 949.918 € 
 

Esperotako emaitzak 
 
Nazioz gaindiko lankidetza-proiektu bat. 
 
Lurralde arteko 3 lankidetza-proiektu. 
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FUNTZIONAMENDU- ETA ANIMAZIO-KOSTUAK 
 
Deskribapena eta egokitzapen estrategikoa 
 
Estrategia hau ezartzeko orduan MENDINET elkarteak sortutako funtzionamendu eta 
animazio-gastuetan laguntzeko xedea du neurri honek. 
 
Helburu zehatzak 
 

 TETen kudeaketak eta funtzionamenduak eragindako gastuak ordaintzea. 

 Bere estrategiarekin loturiko jardueren animazioak eragindako gastuak ordaintzea. 
 
Laguntzen izaera 
 
Itzuli beharrekoa ez den diru-laguntza zuzena. 
 
Jardueraren eremua 
 
Landa Garapenerako Programaren 19,4 neurrian jasotzen den bezala, bere estrategia 
ezartzearekin loturik dauden funtzionamendu- eta animazio-kostuekin loturiko 
jardueretan laguntzea. 
 
Onuradunak 
 
MENDINET Tokiko Ekintza Taldea. 
 
Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak 
 

 Funtzionamendua: estrategia ezartzeko kudeaketarekin loturiko kostuak, eta 
honelakoak izan daitezke: eragiketa-kostuak, pertsonaleko kostuak, 
prestakuntza-kostuak, komunikazioarekin loturiko kostuak, finantza-kostuak eta 
estrategiaren jarraipenarekin eta ebaluazioarekin loturiko kostuak. 
 

 Animazioa: estrategiaren animazio-kostuak tokiko eragileen arteko trukeak 
errazteko, informazioa eskaintzeko eta estrategia sustatzeko, baita onuradun 
potentzialei aholkularitza eskaintzeko ere. 

 
Hautatu ahal izateko baldintzak 
 
MENDINET elkarteak estrategia hau gauzatzean eragiten dituen gastuen artean egon 
behar dute aukeratu daitezkeenak. 
 
Administrazio eta finantza arloko gaiak 
 
Eusko Jaurlaritzaren Landa Garapenerako Programa kudeatzen duen Agintaritzari 
aurrerakinak eskatzea aurreikusten da. 
 
Hastapenez aurreikusitako baliabideak eta horien haztapena, egin beharreko 
ekintza guztiekin alderatuta 
 
Aurreikusitako gastu publiko osoa: 1.354.536 €. 
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Esperotako emaitzak 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Ekintza 
TET onuradunen kopurua 1 
  

Emaitza Prestakuntza-jardueren kopurua 5 
 Estrategiaren sustapenerako jarduera kopurua 2 
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2.7 PROIEKTUAK AUKERATZEKO PROZEDURA 
 
LEADER ESTRATEGIARI JARRAIKI ERAGIKETAK GAUZATZEA 

1. EKINTZAILETZA BABESTEA 
 
Laguntza mailarik handiena 
 
Neurri honen arabera abian jarriko diren jardueretarako laguntzek gehienez ere 70.000 
€ aurreikusiko dituzte pertsona onuradun bakoitzeko, baina ez dute inola ere enpresa-
planean adierazitako kostu guztien % 100 gaindituko.  
 
2014ko ekainaren 25eko Batzordearen 702/2014 zk. Araudia (EB) aplikatuko da, eta 
horren arabera, zenbait laguntza-kategoria finkatzen dira nekazaritzako eta 
basozaintzako sektoreetan eta barne-merkatuarekin bateragarri diren landa-guneetan, 
Europar Batasunaren Funtzionamendurako Itunaren (ABER) 107. eta 108. artikuluak 
aplikatuz. 
 
70.000 euroko laguntza hori aipatutako Araudi horretako 45.9 artikuluan jasotako 
gehieneko laguntza-mugen barruan sartzen da. 
 
ABER Araudiak jasotzen duen moduan, diru-laguntza jaso dezaketen kostu 
identifikagarrietarako Estatuko beste edozein laguntzarekin batera metatu ahal izango 
dira laguntza horiek. Diru-laguntza jaso dezaketen kostu ez-identifikagarrietarako 
Estatuko beste laguntza batzuekin batera ere metatu ahal izango dira, 70.000 euroko 
mugaraino, edo batzordeak hartutako erabaki batean edo kategorien araberako 
salbuespen-araudi batean finkatutako mugaraino. 

 
Balioespenerako irizpideak/Lehentasunak  
 
Laguntzaren oinarrian honenbesteko prezio gisa planteatzen da. Enpresa-planean 
diruz laguntzeko moduko gastuak aurreikusten badira (autonomoen kuota, ohiko 
gastuak, notario-gastuak, eta aholkularitza gastuez gain) taula islatzen den laguntza % 
50ean handituko da. 
 
Diru-laguntza emango da lehen maila lehenetsiz bigarren mailaren aurretik eta, azken 
hori lehenetsiz hirugarren mailaren aurretik. Maila bakoitzaren barnean, laguntzak 
emango dira aintzat hartuz honako irizpide hauek: lehenik, autonomoen kuota, ohiko 
gastuak, notario-gastuak, eta aholkularitza gastuez gain beste gastu batzuk dituzten 
proiektuei lehentasuna emango zaie eta diruz laguntzeko moduko gastu handienetik 
txikienera antolatuko dira. 
 
Jarraian, zerrenda horretan, nekazaritza dibertsifikazioko proiektuei emango zaie 
lehentasuna eta, horien barruan, prozesuan, produktuan, merkatuan, antolakuntzan 
edo teknologian berrikuntzak dituzten proiektuek izango dute lehentasuna. Azkenik, 
dibertsifikaziokoak ez diren proiektuei ere aplikatuko zaie berrikuntzarekin loturiko 
lehentasunezko irizpidea. 
 
Hala, lehen mailako eskaerak aztertu ostean, adierazitako lehentasunekin eta 
aurrekontua badago, bigarren eta hirugarren mailako eskaerei erantzungo zaie. 
 
Diru-laguntzen zenbatekoa 
 
Diru-laguntzaren zenbatekoa 4.800 eurotik abiatuko da edozein onuradunentzat, 
betiere hautagarritasun baldintzak betetzen baditu. 
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Landa-

maila 

Onuraduna 

Nekazaritzako dibertsifikazioko 

proiektuak 

Gainontzeko 

proiektuak 

Nekazaritza 

ustiapen baten 

titular edo 

titularkide ez 

diren ATP izaera 

duten pertsonak 

(gizon zein 

emakume) 

Nekazaritza-ustiapen 

baten titular edo 

titularkide diren ATP 

emakumeak. 

Gizonak Emakume

ak 

G1 6.800,00 € 7.820,00 € 6.800,00 € 7.140,00 € 

G2 5.800,00 € 6.670,00 € 5.800,00 € 6.090,00 € 

G3 4.800,00 € 5.520,00 € 4.800,00 € 5.040,00 € 

 
 

Enpresa Planak subentzioa jaso dezaketen hainbat gastu aurreikusten baditu, taula 
nagusian agertzen den laguntza handitu egingo da, hain zuzen ere subentzioa jaso 
dezaketen gastu horien guztien %50. Gastu gauentzat ez da laguntzarik egongo: 
autonomoen gastuak, gastu arruntak, notario gastuak eta kontsulta eta aholku gastuak. 
 
 
Pertsona fisiko bat baino gehiagoz osaturiko pertsona juridikoen kasuan, justifikatu 
beharko dute gutxienez kideen % 50a emakumeak direla eta, gutxienez, kapitalaren % 
50a kide emakumeei dagokiela 
 
 
 
 
2. INBERTSIOAK ENPRESETAN ETA NEKAZARITZAKO DIBERTSIFIKAZIOA 
 
Laguntza mailarik handiena 
 
Diru-laguntza jaso dezakeen inbertsioaren gaineko laguntzaren % 50.  
 
“De minimis” izaera edukiko dute, “de minimis” laguntzetarako Europar Batasunaren 
Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko 2013ko 
abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Araudiarekin bat etorriz. 
 
Enpresa bakar bati emandako “de minimis” laguntzen zenbateko osoa ez da 200.000 
eurotik gorakoa izango hiru zerga-ekitalditako edozein epealditan. “De minimis” 
laguntzak emantzat joko dira enpresari laguntza hori jasotzeko lege-eskubidea 
aitortzen zaion unean, aplikagarria den erregimen juridikoarekin bat etorriz, kontuan 
izan gabe zein egunetan ordaindu zaion “de minimis” laguntza hori enpresari. 
 
“De minimis” Araudiaren 5. artikuluak jasotzen duen moduan, laguntza hauek Estatuko 
beste edozein laguntzarekin metatu ahal izango dira, betiere metaketa horren ondorioz 
kasu bakoitzaren xehetasun zehatzetan finkatutako laguntzaren intentsitatea edo 
laguntza handienaren zenbatekoa gainditzen ez bada. 
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Balioespen-irizpideak 
 
Hautapen-irizpideak finkatzeko, Enpresa Planean agertu behar duten alderdi jakin 
batzuei emango zaie lehentasuna. Alderdi edo printzipio horiek AMIA eta premia 
estrategikoen arabera hautatu dira, eta halaber, laguntzaren ulermena bera ere 
kontuan hartuta. 
 
Hautapen-irizpide horietako bakoitzari puntuazio bat emango zaio, eta era horretan, 
eskabide bakoitzak azken puntuazio bat izango du, betetzen duen hautapen-irizpide 
bakoitzari emandako puntuen baturaren araberakoa. Enpresa-planean 
aurreikusitakoarekin bat etorriz erabakiko da irizpide bakoitzaren puntuazioa. 
 
Emakume Nekazarien Estatutuari buruzko urriaren 15eko 8/2015 Legean aurreikusten 
diren helburuak betetze aldera, neurri hau “Nekazaritza dibertsifikazioa” eta “Gainerako 
inberstioak” azpitaldetan banatzen da. 
 
“Nekazaritza dibertsifikazioa” inbertsioen azpineurriaren irizpideak. 
 

Landa-maila (15 
puntu) 

G1: 15 puntu 
G2: 12 puntu 
G3: 10 puntu 

  

Landa 
garapeneko 
programara 
egokitzea (20 
puntu) 

Proiektuaren tipologia 
(15/20 puntu). Altua: 15 
puntu. Ertaina: 10 
puntu. Baxua: 5 puntu. 

Landa garapeneko programak eskualdean lehenetsitako proiektu mota (1-2-2): 
Lehenengoa: 15 puntu (dauden bost tipologietatik soilik bakar batek lortu ahalko ditu 15 
puntu). Bigarrena eta hirugarrena: 10 puntu (bi tipologia) 
 
Laugarrena eta bosgarrena: 5 puntu (bi tipologia). Lehenespenerako proiektu mota:  
 
1.- Bigarren sektorea (industria-jarduerak) eta eraikuntza. 
 
2.- Hirugarren sektorea: turismoa eta aisia (ostatua, turismo aktiboko enpresak, kultura, 
ikuskizunak...) 
 
3.- Hirugarren sektorea:  - oinarrizko zerbitzuak (osasuna, hezkuntza, menpekotasunari 
arreta...) 
 
4.- Hirugarren sektorea: - Oinarrizkoak ez diren zerbitzuak (merkataritza, garraioa, 
komunikazioak, finantzak, ostalaritza, sukaldaritza) 
 
5.- Laugarren sektorea: ikerkuntza, garapena eta berrikuntza. 
 

 

Zeharkako ardatzak 
(5/20 puntu) 
 
Betetzen badu: 5 
puntu. 
 
Betetzen ez badu: 0 
puntu. 

Bost puntu gehigarri eman ahalko dira zeharkako ardatz hauen arabera, eta irizpide hauen 
betetze-maila ongi justifikatu beharko da memorian: 
 
- Tokiko hornitzaile/produktuak erabiltzea. 
 
- Ingurumen jasangarritasuna: ingurumen zerbitzu eta produktuekin zerikusia duten 
enpresak (eguzki-panelak jartzea, biomasa galdarak, eta abar) edo/eta ingurumena 
errespetatzen duten prozesuak justifikatzen dituztenak, araudiak eskatzen duenaz 
haratago. 
 
- Eskualdeko eta eskualde kanpoko agente/erakunde batzuekin sinergiak eta lankidetza.  

Proiektuaren 
enpresa 
potentziala (20 
puntu) 

Hazteko potentziala 
(5/20 puntu) 

Fakturazioa handitzea 3 urtetan: 
 
    - 7 urte baino gutxiago dituzten enpresa berriak: 
        % 10 baino gehiagoko hazkundea: 5 puntu. 
 
        % 10eko hazkundea edo hortik beherakoa: 3 puntu. 
 
    - 7 urte edo gehiagoko enpresak: 
 
        % 3 baino gehiagoko hazkundea: 5 puntu. 
 
        % 3ko hazkundea edo hortik beherakoa: 3 puntu. 
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Merkatua aztertzea 
(10/20 puntu) 

- Eskatutako atal guztiak garatzen ditu eta azterketa ona adierazten duten datu zehatzak 
eskaintzen ditu: 10 puntu. 
 
-Eskatutako atal guztiak garatzen ditu eta baina azterketa ona adierazten duten datu 
zehatzak ez ditu aurkezten: 5 puntu. 
 
- Ez dago merkatuaren azterketarik: 0 puntu. 
 

Onurak (emaitzen 
kontua) (5/20 puntu) 

- Lehen eta hirugarren urtearen artean: 5 puntu. 
 
- Laugarren eta bosgarren urteen artean: 3 puntu. 
 
- Bosgarren urtetik aurrera: 0 puntu. 
 

Talde 
sustatzailearen 
balorazioa (15 
puntu) 

Prestakuntza eta 
esperientzia (10/15 
puntu) 

-   Aurkeztutako proiektuari zuzendutako prestakuntza eta esperientzia: 10 puntu. 
 
-Aurkeztutako proiektuari zuzendutako esperientziarik gabeko prestakuntza: 5 puntu. 
 
- Prestakuntzarik gabe, baina esperientziarekin: 5 puntu. 
 
- Prestakuntzarik eta esperientziarik gabe: 0 puntu.  
 
Aintzat hartuko da titulu akademikoak eta lan-bizitza justifikatzea. 

Gauzatze-maila (5/15 
puntu) 

- Gauzatuta: 5 puntu. 
 
- Hasita: 3 puntu. 
 
- Bestelakoak: 0 puntu. 
 

Lanpostua 
sortzea (10 
puntu) 

2 lanpostu edo gehiago 
(propioa + osagarri bat 
edo beste bat 
gehiago): 10 puntu. 1 
lanpostu (propioa): 5 
puntu. 0 lanpostu: 0 
puntu. 

Memorian zehaztu beharko dira, lanpostuak, funtzioak, jardunaldi mota, kontratuaren 
iraupena, prestakuntza espezifikoa... 
 
% 50 baino gehiagoko jardunaldia duten lanpostuak. % 50 baino gutxiagoko bi lanpostu 
badira, ezin dira kontabilizatu. 

Berrikuntza 
maila (5 puntu) 

Bai: Ez: 5 puntu. 0 
puntu. 

- Proposamena berritzailea bada alderdi hauetan: prozesua, produktua, merkatua, 
antolakuntza edo teknologia: 5 puntu.  
 
- Proposamena ez da berritzailea: 0 puntu. 

Dibertsifikatzen 
duen 
nekazaritza-
ustiapen baten 
titularra edo 
titularkidea den 
emakume 
nekazaria (15 
puntu) 

Nekazaritza-ustiapen 
baten titular edo 
titularkide den ATP 
emakumea: 15 puntu. 
 
Nekazaritza-ustiapen 
baten titular edo 
titularkide ez den ATP 
emakumea: 0 puntu. 
Gizona: 0 puntu. 
 

Nekazaritza ogibide nagusi duen emakume nekazaria (ATP) 
 
15 puntu lortuko dituzte beraien kideen % 50a, gutxienez, nekazaritza-ustiapen baten titular 
edo titularkide diren ATP nekazari emakumeak direla justifikatzen duten pertsona juridikoek 
eta, gutxienez, bere kapital sozialaren % 50a nekazaritza-ustiapen baten titular edo 
titularkide diren ATP nekazari emakumeena denean. 
 

 
“Gainerakoa” inbertsioen azpineurriaren irizpideak. 
 
 

Gauzatze-
maila (15 
puntu) 

G1: 15 puntu 
G2: 12 puntu 
G3: 10 puntu 
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Landa 
garapeneko 
programari 
egokitzea (20 
puntu) 

Proiektu mota (15/20 
puntu). Altua: 15 puntu. 
 
Ertaina: 10 puntu. 
 
Baxua: 5 puntu. 

Landa garapeneko programak eskualdean lehenetsitako proiektu mota (1-2-
2): 
Lehenengoa: 15 puntu (dauden bost tipologietatik soilik bakar batek lortu 
ahalko ditu 15 puntu). Bigarrena eta hirugarrena: 10 puntu (bi tipologia) 
 
Laugarrena eta bosgarrena: 5 puntu (bi tipologia). Lehenespenerako 
proiektu mota:  
 
1.- Bigarren sektorea (industria-jarduerak) eta eraikuntza. 
 
2.- Hirugarren sektorea: turismoa eta aisia (ostatua, turismo aktiboko 
enpresak, kultura, ikuskizunak...) 
 
3.- Hirugarren sektorea:  - oinarrizko zerbitzuak (osasuna, hezkuntza, 
menpekotasunari arreta...) 
 
4.- Hirugarren sektorea: - Oinarrizkoak ez diren zerbitzuak (merkataritza, 
garraioa, komunikazioak, finantzak, ostalaritza, sukaldaritza) 
 
5.- Laugarren sektorea: ikerkuntza, garapena eta berrikuntza. 
 

Zeharkako ardatzak 
(5/20 puntu) 
 
Betetzen badu: 5 
puntu. 
 
Betetzen ez badu: 0 
puntu. 

Bost puntu gehigarri eman ahalko dira zeharkako ardatz hauen arabera, eta 
irizpide hauen betetze-maila ongi justifikatu beharko da memorian: 
 
- Tokiko hornitzaile/produktuak erabiltzea. 
 
- Ingurumen jasangarritasuna: ingurumen zerbitzu eta produktuekin zerikusia 
duten enpresak (eguzki-panelak jartzea, biomasa galdarak, eta abar) 
edo/eta ingurumena errespetatzen duten prozesuak justifikatzen dituztenak, 
araudiak eskatzen duenaz haratago. 
 
- Eskualdeko eta eskualde kanpoko agente/erakunde batzuekin sinergiak eta 
lankidetza.  

Proiektuaren 
enpresa 
potentziala (20 
puntu) 

Hazteko potentziala 
(5/20 puntu) 

Fakturazioa handitzea 3 urtetan: 
 
    -  7 urte baino gutxiago dituzten enpresa berriak: 
 
        % 10 baino gehiago handitzea: 5 puntu 
 
        % 10 edo gutxiago haztea: 3 puntu 
 
    - 7 urte edo gehiago dituzten enpresak. 
 
        % 3 baino gehiagoko hazkundea. 5 puntu. 
 
        % 3 edo gutxiago haztea. 3 puntu. 
 

Merkatuaren azterlana 
(10/20 puntu) 

- Eskatzen diren atal guztiak garatzen ditu eta azterlan ona frogatzen duten 
datu zehatzak aurkeztu ditu: 10 puntu. 
 
- Eskatzen diren atalak garatzen ditu, baina azterketa ona frogatzen duten 
datu zehatzak ez ditu aurkeztu. 5 puntu 
 
- Ez du merkatuaren azterketarik aurkeztu: 0 puntu 

Irabaziak (emaitzak) 
(5/20 puntu) 

- Lehen eta hirugarren urteen artean: 5 puntu 
 
- Laugarren eta bosgarren urteen artean: 3 puntu 
 
- Bosgarren urtetik aurrera: 0 puntu 
 

Talde 
sustatzailearen 
balorazioa (20 
puntu) 

Prestakuntza eta 
esperientzia (10/20 
puntu) 

-   Aurkeztu den proiektuaren inguruko prestakuntza eta esperientzia: 10 
puntu 
 
-  Aurkeztu den proiektuaren inguruko prestakuntza, esperientziarik gabe: 5 
puntu 
 
- Prestakuntzarik gabe, baina esperientziarekin: 5 puntu 
 
- Prestakuntza eta esperientziarik gabe: 0 puntu. Kontuan hartuko da titulu 
akademikoak eta lan-bizitza justifikatzea. 
 



 
EDLP LEADER MENDINET 2016-2020 

 

64  

Gauzatze-maila (10/20 
puntu) 

- Gauzatuta: 10 puntu. - Hasita: 5 puntu. – Bestelakoak: 0 puntu. 

Lanpostua 
sortzea (10 
puntu) 

2 lanpostu edo gehiago 
(berezkoa + gehigarri 
bate do gehiago): 10 
puntu. 1 lanpostu 
(berezkoa): 5 puntu 
 
0 lanpostu: 0 puntu 

Memorian zehaztu behar dira honako hauek: lanpostua, funtzioak, jardunaldi 
mota, kontratuaren iraupena, prestakuntza espezifikoa...  
% 50eko jardunaldia baino gehiago duten lanpostuak. % 50 baino 
gutxiagoko bi lanpostu badira, ez dira kontabilizatzen. 

Berrikuntza 
maila (10 
puntu) 

Bai: 10 puntu. Ez: 0 
puntu 

- Proposamen berritzailea da arlo hauetan: prozesua, produktua, merkatua, 
antolakuntza edo teknologia: 10 puntu  
 
- Proposamena ez da berritzailea: 0 puntu 

Eskatzailea 
emakumea da 
(5 puntu) 

Emakumea: 5 puntu 
 
Gizona: 0 puntu 

5 puntu lortuko dituzte beraien kideen % 50a, gutxienez, emakumeak direla 
justifikatzen duten pertsona juridikoek eta, gutxienez, bere kapital sozialaren 
% 50a emakumeena denean. 

 
Obrak fisikoki hasi direla frogatzen denean eta diru-laguntzaren xede den inbertsioaren 
materialaren fakturaren bitartez justifikatzen denean hartuko dira lanak abiarazitzat. 
 
Diru-laguntzen zenbatekoa 
 
Gutxienez 50 puntu lortu beharko dira diru-laguntza jaso ahal izateko. Lortutako 
puntuen arabera, proiektu bakoitzari emango zaio laguntzaren portzentajea honela 
izendatuko da: 
 

PUNTUAK 
LAGUNTZA

REN % 
PUNTUAK 

LAGUNTZA
REN % 

PUNTUAK 
LAGUNTZA

REN % 
PUNTUAK 

LAGUNTZA
REN % 

100 50 87 43 74 37 61 30 

99 49 86 43 73 36 60 30 

98 49 85 42 72 36 59 29 

97 48 84 42 71 35 58 29 

96 48 83 41 70 35 57 28 

95 47 82 41 69 34 56 28 

94 47 81 40 68 34 55 27 

93 46 80 40 67 33 54 27 

92 46 79 39 66 33 53 26 

91 45 78 39 65 32 52 26 

90 45 77 38 64 32 51 25 

89 44 76 38 63 31 50 25 

88 44 75 37 62 31 
  

 
 
 
3. INOREN KONTURAKO KONTRATAZIOAK  
 
Laguntza mailarik handiena 
 
Laguntzek ezin dezakete kontratatutako pertsonaren bi urteri dagokion soldata 
gordinaren –hau da, zergak baino lehen– eta nahitaezko gizarte-kotizazioen % 35 
gainditu. 
 



 
EDLP LEADER MENDINET 2016-2020 

 

65  

“De minimis” izaera edukiko dute, “de minimis” laguntzetarako Europar Batasunaren 
Funtzionamendu Ituneko 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzko 2013ko 
abenduaren 18ko Batzordearen 1407/2013 Araudiarekin bat etorriz. 
 
Enpresa bakar bati emandako “de minimis” laguntzen zenbateko osoa ez da 200.000 
eurotik gorakoa izango hiru zerga-ekitalditako edozein epealditan. “De minimis” 
laguntzak emantzat joko dira enpresari laguntza hori jasotzeko lege-eskubidea 
aitortzen zaion unean, aplikagarria den erregimen juridikoarekin bat etorriz, kontuan 
izan gabe zein egunetan ordaintzen zaion “de minimis” laguntza enpresari. 
 
Laguntzaren zenbatekoa finkoa izango da eta sortutako lanpostu bakoitzeko emango 
da, kontratatutako lansaioaren arabera. Edonola ere, lansaioak dagokion hitzarmen 
kolektiboan ezarritako orduen % 50 izan behar du, gutxienez. 
 
“De minimis” Araudiaren 5. artikuluak jasotzen duen moduan, laguntza hauek Estatuko 
beste edozein laguntzarekin metatu ahal izango dira, betiere metaketa horren ondorioz 
kasu bakoitzaren xehetasun zehatzetan finkatutako laguntzaren intentsitatea edo 
laguntza handienaren zenbatekoa gainditzen ez bada. 
 
Balioespen-irizpideak 
 
Proiektuak hiru irizpide hauen arabera baloratuko dira: landatartasun-maila, sexua eta 
kontratatutako pertsonaren egoera, hau da, desgaitasuna edo/eta luzaroko langabeak. 
 
Lehendabizi landatartasun-maila aztertuko da, eta hau izango da lehentasun-ordena: 
1. maila, 2. maila eta 3. maila. Maila horien barruan, laguntzak lehentasun-ordena 
honen arabera emango dira: 
 
a) Emakume desgaituak edo luzaroko langabeak. 
b) Emakumeak. 
c) Gizon desgaituak edo luzaroko langabeak. 
d) Gizonak. 
 
Lehentasun horien arabera lehen landatartasun-mailako eskariei erantzun ondoren 
aurrekonturik geratzen bada, bigarren eta hirugarren mailako eskariei erantzungo zaie, 
ordena horretan. 
 
Laguntzen zenbatekoa 
 
Sorturiko lanpostu bakoitzeko laguntzaren zenbatekoa finkoa izango da eta beti 
kontrataturiko lan-orduekin proportzioan. Dena dela, kasu bakoitzean aplikagarri den 
hitzarmen kolektiboan zehazten diren orduen % 50a izango beharko da, gutxienez. 
 
Laguntza taula honen arabera emango da: 
 

 

Landa-
maila Kontratatutako pertsona 

 
Gizona Emakumea 

Gizon 
desgaituak/luzaroko 

langabeak 

Emakume 
desgaituak/luzaroko 

langabeak 

1. maila  6.500,00 €    7.000,00 €                            7.000,00 €                            7.500,00 €  

2. maila   5.500,00 €    6.000,00 €                            6.000,00 €                            6.500,00 €  

3. maila   4.500,00 €    5.000,00 €                           5.000,00 €                            5.500,00 €  
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Eskatzailea ATP izaera duen emakume nekazaria  bada, ustiapen baten titularra edo 
titularkidea, edo emakumeen parte-hartze soziala gutxienez % 50ekoa den persona 
juridikoen kasuan (bi kide badira), edo gutxienez orekatuta daudenean, % 15 gehiago 
emango zaie. 
 
 
Laguntzen zenbatekoak diruz laguntzen den lanpostuko arduraldiaren araberakoak 
izango dira. 
 
4. HERRIETAKO AZPIEGITURAK, OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA 
ERABERRIKUNTZA 
 
Laguntza mailarik handiena 
 
Diru-laguntza hauek % 80rainoko laguntza erdietsi dezakete. Halaber, proiektu 
bakoitzeko laguntzaren gehienekoa 200.000 euroan finkatzen da deialdiko. 
 
Balioespen-irizpideak  
 

Landa-maila 
(15 puntu) 

G1: 15 puntu 
G2: 12 puntu 
G3: 10 puntu 

  

Landa 
garapenerak
o 
programara 
egokitzea 
(15 puntu) 

Proiektu mota 
(10/15 puntu). 
Altua: 10 puntu 
 
Ertaina: 7 puntu 
 
Baxua: 5 puntu 

Landa garapenerako agentziak eskualdean lehenetsitako proiektu mota (1-2-2): 
 
Lehenengoa: 10 puntu (dauden bost tipologietatik, soilik batek lortu ahalko ditu 10 
puntu) 
 
Bigarrena eta hirugarrena: 7 puntu (bi tipologia) 
 
Laugarrena eta bosgarrena: 5 puntu (bi tipologia) 
 
1.- JARDUERA EKONOMIKOA EDO/ETA ENPLEGUA SORTZEN DUTEN 
PROIEKTUAK 
 
JARDUERA EKONOMIKO ZUZENA: Aterpetxeak, ostatuak, jatetxeak, tabernak, 
hazitegiak, eta abar. 
 
Oro har, jarduera ekonomiko zuzena sortzen duen beste edozein bloketako 
proiektua (*). 
 
Azpiegitura eta turismo zerbitzu txikiak.  
 
2.- OINARRIZKO AZPIEGITURAK 
 
 ENERGIA (elektrifikazioa, argiteria, gasa, district heating, biomasa…).  
 
URA: ur-hornidura, saneamendua (sarea, hobi septikoa, araztaileak, eta abar.) Soilik 
berria bada. 
 
3.- OINARRIZKOAK EZ DIREN AZPIEGITURAK   
 
HIRIGUNEEN HIRI-EGOKITZAPENA: urbanizazioak, euri-urak, plazak, hiri-
irisgarritasuna (zerbitzu bat eskaintzen duten eraikinetako sarbidea erraztea), 
aparkalekuak, parke eta lorategiak, haur-parkeak, hiri-altzariak, markesinak, eta 
abar. 
 
4.- OINARRIZKO ZERBITZUAK  
 
HEZKUNTZA (derrigorrezko irakaskuntza ikastetxeak eta haurreskolak). 
 
OSASUNA (osasun-zentroa, farmacia/botikina)  
 
GIZARTE ARLOA (zaharren egoitzak, eguneko zentroak…)  
 
5.- OINARRIZKOAK EZ DIREN ZERBITZUAK 
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 KULTURA ETA AISIA: gizarte zentroa, kultur etxeak, liburutegiak, erabilera anitzeko 
aretoak, ludoteka, gaztelekua, erretiratuen etxea, musika eskolak, antzokia, eta abar.  
 
KIROL ARLOA: Frontoiak, bolatokiak, futbol zelaiak, kiroldegiak, igerilekuak, 
gimnasioak, eta abar. 
 

Faseka egindako proiektu bat denean, behar bezala justifikatuta, eta lehen fasean 
soilik erosketa edo/eta ondasuna eraistea sartzen bada, soilik 5 puntu jasoko ditu 
atal honetan. 
 

Zeharkako 
ardatzak (5/15 
puntu) 
 
Betetzen da: 5 
puntu 
 
Ez da betetzen: 0 
puntu 

Bost puntu gehigarri jaso ahalko dira zeharkako ardatz hauekin, irizpide hauek 
betetzen badira: 
 
- Ingurumen jasangarritasuna: 
 
Haien izaeragatik ingurumen jasangarritasunean laguntzen duten proiektuak 
(eraginkortasun energetikoa…) *Ez dira aintzat hartuko hornidura-sareak eta 
saneamenduak, “plusen” bat ez badute behintzat (filtro biologikoak…). 
 
Eraikuntza, ekoizpen edo/eta zerbitzuan zehar ingurumena errespetatzen duten 
neurriak (araudian zehaztutakoetatik kanpo) erabili direla justifikatzen duten 
proiektuak. 
 
- Lurralde kohesioa: eskualdea garatzen duten laguntzak baloratzea, eta memorian 
zehaztea proiektuak duen garrantzia 1 atalean: Lurraldea "Proiektuak LEADER 
eremuan duen eragina justifikatzea”. 
 
- Eskualdeko zonaldeen artikulazio fisikoa. Atal hau estalita geratuko litzateke 
azpiegitura eta irisgarritasun sareen bitartez. 
 
Lurralde ekitatea, hau da, pertsona guztiek aukera berdinak edukitzea garapena 
lortzeko eskualdean, arreta berezia jarriz bazterturiko gizataldeetan. (berdintasuna 
zerbitzu publiko, ekipamendu eta azpiegituren prestazioetan lurralde osoan zehar). 
 
Komunitatea eskualdearekin identifikatzea, bizitza bateratu baterako proiektu batekin 
(partaide izatearen eta nortasun sentimendua) 
 

Faseka egindako proiektu bat denean, behar bezala justifikatuta, eta lehen fasean 
soilik erosketa edo/eta ondasuna eraistea sartzen bada, 0 puntu jasoko ditu atal 
honetan. 
 

Enplegua 
sortzea (5 
puntu) 

Enplegua sortzen 
du: 5 puntu 
 
Ez du enplegua 
sortzen:  
 
0 puntu 

Lanpostuak zerikusia izan behar du garatuko den jarduerarekin.  
Memorian zehaztu beharko dira lanpostua, funtzioak, jardunaldi mota, kontratuaren 
iraupena, prestakuntza espezifikoa… 
 
Jardunaldiaren % 50 baino gehiagoko lanpostuak. % 50 baino gutxiagoko bi 
lanpostu badira, ez dira kontabilizatuko. 
 
Faseka egindako proiektu bat denean, behar bezala justifikatuta, eta lehen fasean 
soilik erosketa edo/eta ondasuna eraistea sartzen bada, 0 puntu jasoko ditu atal 
honetan. 
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Proiektu 
mankomuna
tua (10 
puntu) 

Mankomunatua: 
10 puntu 
 
Ez 
mankomunatua: 
0 puntu 

Memorian edo kudeaketa planean adierazi beharko da hainbat erakunderen ardura 
izango dela proiektua kudeatu eta martxan jartzea, eta alderdi bakoitzak hartutako 
konpromisoak zehaztuko dira.  
 
Erakunde publikoen proiektuak, Kuadrillak edo Mankomunitateak, ez dira zuzenean 
mankomunatutzat hartuko. 

Proiektuaren 
bideragarrita
sun tekniko-
ekonomikoa 
eta 
finantzarioa 
(15 puntu) 

Finantzazioa 
(12/15 puntu) 

Finantzazioa (berezko funtsak, beste laguntza batzuk, emandako maileguak, eta 
abar): 
 
F>% 75:  12 puntu 
 
% 60<F≤% 75:  10 puntu 
 
% 30<F≤% 60: 8 puntu 
 
% 15<F≤30%: 4 puntu 
 
F≤ % 15:  0 puntu 
 

Puntuen murrizketa, eskatutako gehieneko laguntzaren arabera: 
 
AMS≤100.000: 0 puntu 
 
100.000 <AMS ≤ 150.000: 2 puntu 
 
150.000 <AMS ≤200.000: 3 puntu 
 

Laguntza 
korporatiboa 
(3/15 puntu) 

Eskumeneko organoaren akordioa aurkeztu du: 3 puntu 
 
Ez du aurkeztu eskumeneko organoarekin akordioa: 0 puntu 

Erakunde 
sustatzailea:  
(20 puntu) 

Berme 
ekonomikoa (3/20 
puntu) 

Gaitutako partida: 3 puntu 
 
Gaitu gabeko partida: 0 puntu 

Proiektuarekiko 
konpromisoa 
(17/20 puntu) 

Gauzatuta: 17 puntu 
 
Lizitatuta/abiarazita/esleituta: 12 puntu 
 
Lizitazio fasean edo obra lizitatzeko beharrik ez dutenak, baina kontratatzeko 
pausoak eman dituztenak: 7 puntu 
 
Gauzatze proiektua (bisa, beharrezkoa balitz) edo balioetsitako memoria: 4 puntu 
 
Oinarrizko proiektua:   2 puntu 
 
Beste batzuk: 0 puntu 

Azpiegitura 
edo/eta 
zerbitzu 
berria edo 
hobekuntza 

Altua: 15 puntu 
 
Ertaina: 10 puntu 
 
Baxua: 5 puntu 

Azpiegitura eta/edo zerbitzua berria, bai eta Landa garapenerako agentzia bakoitzak 
lehenetsitako tipologietako proiektuetan ezinbestekoak diren hobekuntza lanak: 15 
puntu 
 
Gainerako tipologien ezinbesteko hobekuntza-lanak: 10 puntu 
 
Diruz laguntzeko moduko gainontzeko hobekuntza-lanak: 5 puntu 

Berrikuntza 
maila (5 
puntu) 

Altua: 5 puntu 
 
Ertaina: 3 puntu 
 
Baxua: 0 puntu 

Lurralde Historiko bakoitzeko LEADER eremuan 
 
- Proposamena aitzindaria da honako arlo hauetan: prozesua, produktua, merkatua, 
antolakuntza, teknologia, berrikuntza soziala: 5 puntu  
 
- Proposamena ez da aitzindaria, baina bai berritzailea: 3 puntu 
 
- Proposamena ez da aitzindaria ezta berritzailea ere: 0 puntu 

 
Lanak hasitzat joko dira obrak abiarazi direla fisikoki frogatzen denean edo, bestela, 
inbertsioan ezinbestekoak diren materialen faktura aurkeztuta justifikatzen denean. 
 
Laguntzen zenbatekoa 
 
Laguntza erdiesteko eskatzen den gutxieneko puntuazioa: 50 puntu. Lortutako puntuen 
arabera, proiektu bakoitzari emango zaion laguntzaren portzentajea honela esleituko 
da: 
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PUNTUAK LAGUNTZA% PUNTUAK LAGUNTZA% PUNTUAK LAGUNTZA% PUNTUAK LAGUNTZA% 

100 80 87 70 74 59 61 51 

99 79 86 69 73 58 60 50 

98 78 85 68 72 58 59 49 

97 78 84 67 71 57 58 48 

96 77 83 66 70 56 57 47 

95 76 82 66 69 55 56 46 

94 75 81 65 68 54 55 45 

93 74 80 64 67 54 54 44 

92 74 79 63 66 53 53 43 

91 73 78 62 65 52 52 42 

90 72 77 62 64 51 51 41 

89 71 76 61 63 50 50 40 

88 70 75 60 62 50   
 
 
5. ETXEBIZITZA 
 
Laguntzak taula honetan xedatzen denaren arabera esleituko dira: 
 

Landa-
maila 

BIRGAITUTAKO ETXEBIZITZA ETXEBIZITZA BERRIA 

Nekazaritza-ustiapen 
baten titular edo 
titularkide den ATP 
izaerako emakume 
nekazaria Gainerakoa 

Nekazaritza-ustiapen 
baten titular edo 
titularkide den ATP 
emakume nekazaria 

Nekazaritza-ustiapen, 
kooperatiba eta 
erakunde publikoen 
titular edo titularkide 
ez diren ATP izaera 
duten emakume eta 
gizon nekazariak 

G 1 25.000,00 € 21.739,13 € 20.000,00 € 17.391,30 € 

G 2 22.500,00 € 19.565,22 € 18.000,00 € 15.652,17 € 

G 3 20.000,00 € 17.391,30 € 16.000,00 € 13.913,04 € 

 
Lehenik eta behin, landatarsun-maila baloratuko da: 1. maila lehenetsiko da 2. 
mailaren aurretik, eta azken hori 3. mailaren aurretik. Maila bakoitzaren barruan, diru-
laguntzak lehentasun hurrenkera honen arabera emango dira: etxebizitza birgaitzea 
etxebizitza berriaren aurretik, erakunde publikoak erakunde pribatuen aurretik, eta 
sustapen kolektiboak banakako ekimenen aurretik. Proiektu bat baino gehiago 
badaude baldintza berdinekin, emakume onuradunen portzentajearen arabera 
lehenetsiko dira. Azkenik, proiektuak eskatutako kopuru txikienetik handienera 
lehenetsiko dira. 
 
 
Ekimena erakunde publiko batena bada, neurri honetako laguntza diruz laguntzeko 
moduko kostu osoaren % 80 izan daiteke, gehienez, eta ekimena erakunde pribatu 
batena bada, % 35. 
 
LANKIDETZA 
 
Laguntza mailarik handiena 
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Diru-laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 100. 
 
Aurrerakinak ordaintzea aurreikusten da. 

 
Balioespenerako irizpideak/Lehentasunak  
 
MENDINET elkarteak hitzematen du neurri honen testuinguruan aurkezten diren 
proposamenak ondo egokituko direla proposatutako Garapen Estrategian 
aurreikusitako helburuekin edo modu nabarmen batean horiek erdiesten lagunduko 
dutela. Horrexegatik, Kudeaketa Agintaritzara bidaltzen diren proposamenei eskatuko 
zaien kalitateak behar bezain handia izan behar du haren oniritzia izateko eta % 
100eko diru-laguntza jasotzeko. 

 
Laguntzen zenbatekoa 
 
Diru-laguntza jaso dezaketen ekintzen gaineko % 100eko diru-laguntza zuzena. 
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2.8. KOMUNIKAZIO ETA PUBLIZITATE PLANA  
 
Plan hau “Euskadiko Landa Garapenerako Programaren Komunikazio Estrategia 2015-
2020”ren testuinguruan idatzi da.  Horren helburua, hain zuzen ere, Euskadiko 
2015eko Landa Garapenerako Programaren barruan gauzatuko diren neurri eta 
gizarte-onurak Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiei ezagutzera ematea da. 
 
Plan hori lantzeko orduan, funtsezko oinarri batzuk hartu dira kontuan, eta horien 
gainean bermatuta arlo hau landu behar da, helburuak errazago lortu ahal izateko:  
 

- Helburuak eta hartzaileen taldeak. 
- Jarduerak gardentasunez gauzatzea.  
- Estrategiako neurrien edukia.  
- Informazioaren argitasuna; eskaintzen den informazioak zehatza izan eta ongi 

definitua egon behar du.  
- Komunikazioaren ulergarritasuna, zuzentzen zaion publikoari eta horren 

baldintza bereziei egokituko dena, eta horretarako, hartzaileen arabera 
egokitzen diren komunikazio-elementuak eta, aldi berean, haien arreta 
erakartzeko ahalmena dutenak erabiliko dira. 

- Eremu naturalarekiko eta komunitatearen nortasunarekiko erantzukizuna 
erakustea. 

 
Plan honen prestakuntzan ondorengo helburu hauek finkatu dira: 
 

- Bai pertsona onuradunei eta bai pertsona onuradun potentzialei ere informazioa 
eta gardentasuna bermatzea, estrategiak eskaintzen dituen aukerak eta hori 
osatzen duten neurriak ezagutzera emanez. 

- Estrategia ezarriz lortutako guztiari ikusgarritasuna ematea, horren neurrietan 
oinarritutako proiektuak garatuz. 

- Gauzatutako jarduerei ikusgarritasuna emanez, gizarteari informazioa ematea 
eta sentsibilizatzea, lurraldearen premietara egokitutako estrategia koherente 
bat aplikatuz Euskadiko lehen sektoreak eta landa-inguruneak eskain 
ditzaketen onuren inguruan. 

-  
Definitutako helburuetan oinarrituta, plan honen hartzaile izan daitezkeen hiru pertsona 
multzo bereizi identifikatu daitezke: 
 

- Laguntzaren onuradunak.  
- Interesatu potentzialak.  
- Gizartea. 

 
Pertsona hartzaileen multzo guztiekin informazio-truke egoki bat mantendu behar da, 
kontuan izanik zein diren funtsezko oinarriak, plan honen barruan sartzen diren 
jarduerak garatuz finkatutako helburuak bete daitezela erdiesteko. 
 
Bai onuradunei eta bai onuradun potentzialei ere ikuspegi bikoitz bat aurkeztu behar 
zaie: alde batetik, programazioak eskaintzen dituen aukerak ezagutarazi, eta era 
horretan, lehiaren eta partaidetzaren maila areagotu; eta bestetik, ahalik eta modurik 
argienean eta eraginkorrenean informazioa eskaini, araudietako eskakizunak eta 
laguntza-neurriak garatzeko ezarritako irizpideak bete daitezela bermatzearren eta 
horiek erraztearren. 
 
Gizarteari, oro har, lehen sektorearen eta landa-ingurunearen ikuspegi moderno eta 
erakargarria eskainiko zaio, horien gizarte-onurez jabetu ahal izateko. Horregatik, 
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gizarteak sektore horrekin eta Euskadiko landa-ingurunearekin erantzukizun 
partekatua erakutsi beharrarekin loturiko mezua zabalduko da, horiekiko konpromisoa 
jorra dezan.  
Erabili beharreko komunikazio-tresna eta -bitartekoen aukeraketa, horrenbestez, 
ezagutzera eman nahi den mezuaren arabera edo hori zuzenduko zaien pertsona 
hartzaileek dituzten ezaugarrien arabera egingo da. Hiru kategoriatan banatuko dira:  
 
a) Proiektuen publizitatea eta sustapena egiteko, informazio-plakak jarriko dira eta 

argitalpenetan (bai digitalak eta bai paper formatuan ere) eta webguneetan logoak 
barneratuko dira, besteak beste.  

b) Informazioari eta komunikazioari dagozkionak, webguneetan sarbidea izanik, urteko 
txostenak, eskuliburuak, gidaliburuak eta abar landuz. Komunikazio-tresna hauen 
bitartez informaziorako eta publizitaterako bide zabalak irekitzen dira.  

c) Aholkularitza-zerbitzua, presentziala nahiz telefono bidezkoa. Aholkularitza-
zerbitzua MENDINET elkarteko bazkide desberdinen artean elkarlanean eskaini 
beharko da. 

 
Hemen aurkeztutako komunikazio-bideek hedadura egokia dute, zenbait baliabide 
uztartzen dituztelako, eta horietako bakoitza egokia delako, bai ezagutarazi nahi duen 
mezuarentzat eta bai zuzentzen zaion hartzaile-kolektiboarentzat ere. 
 
Hartzaileen, mezuen eta baliabideen konbinazio egoki honetatik ondorengo jarduerak 
definituko dira publiko objektiboaren arabera, eskura dauzkagun komunikazio-
euskarri guztiei ahalik eta etekinik handiena ateratzearren, herritar guztientzat lehen 
sektorearen eta landa-ingurunearen irudi aktibo eta positibo bat eraikitzen lagunduz. 
 

Pertsona hartzaileak Helburua  Ekintzak 

Pertsona onuradunak 
eta interesatu 
potentzialak. 

Informazioa ahalik eta 
pertsona onuradun 
gehienengana erraz eta 
zehaztasunez iristea. 

- Eskuliburua/Informazio-orria. 
- Jardunaldiak/Bilera teknikoak. 
- Informazio mailinga. 
- LGEak: Eskualdeko antenak. 
- Informazioa ahalik eta toki 

gehienetara zabaldu dadila 
lortzea. 

- Informazio-elementu guztiak 
behar dituenak eskura eduki 
ditzala kontrolatzea. 

Gardentasuna bermatzea. 

- Estrategia argitaratzea 
- Kontsulta eta aholkularitza 

zerbitzua: presentziala, web 
bidez, mail bidez. 

- Eskaintzen den informazioaren 
uniformetasunari buruzko 

kontrola.<0} 

Feedbacka bermatzea eta 
erraztea. 

- Kontsulta eta aholkularitza 
zerbitzua: presentziala, web bidez 
(galdetegia barneratu), mail bidez 

Gizartea 

Estrategiaren edukia eta 
filosofia ezagutzera ematea. 

- Informazioa ahalik eta bide 
gehienetatik zabaldu dadila 
zaintzea. 

- Eskura dagoen informazioa 
gizartearen arlo guztietara 
zabaldu dadila lortzea. 

- Informazio-elementu guztiak 
behar dituenak eskura eduki 
ditzala kontrolatzea. 

Oro har, Landa Ingurunearen - Jardunaldietan, hitzaldietan, eta 
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garrantziaz sentsibilizatzea. abarretan parte hartzeko 
eskaintzak egitea. 

- Hedabideen informazio-eskaerei 
erantzutea. 

- Informazio-elementuak: 
webgunea, eskuorria, eta abar. 
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2.9. JARRAIPENERAKO ETA EBALUAZIORAKO PLANA 
 
EKINTZAILETZA BABESTEA 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Ekintza 
Sortutako enpresa kopurua 83 
  

Emaitza Sortutako lanpostuen kopuru gordina 83 

 
INBERTSIOAK ENPRESETAN ETA NEKAZARITZA-ARLO 
GEHIAGOTARA ZABALTZEA 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Ekintza 
Sortutako enpresa kopurua 69 
Hobetutako enpresa kopurua 277 

Emaitza Sortutako lanpostuen kopuru gordina 90 

 
INOREN KONTURAKO KONTRATAZIOAK  
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  
Ekintza Lagundutako enpresa kopurua 45 
Emaitza Sortutako lanpostuen kopuru gordina 60 

 
HERRIETAKO OINARRIZKO ZERBITZUEN AZPIEGITURETAN 
INBERTSIOAK EGITEA ETA ERABERRITZEA 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  
Ekintza Erakunde publiko onuradunen kopurua 100 

Emaitza 
Lagundutako azpiegitura kopurua 138 
Lagundutako zerbitzu kopurua 189 

 
ETXEBIZITZA 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Ekintza 
Erakunde publiko onuradunen kopurua 10 
Nekazari eta pertsona fisiko onuradunen kopurua 30 

Emaitza 
Sortutako etxebizitza kopurua 32 
Birgaitutako etxebizitza kopurua 48 

 
LANKIDETZA 
 

Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Emaitza 
Lurralde arteko lankidetza-proiektuen kopurua 3 
Nazioz gaindiko lankidetza-proiektuen kopurua 1 
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FUNTZIONAMENDU ETA ANIMAZIO-KOSTUAK 
 
Adierazle mota Adierazlea Helburua  

Ekintza TET onuradunen kopurua 1 

Emaitza 
Heziketa-jardueren kopurua 5 
Estrategia sustatzeko jardueren kopurua 2 

 
Datuak biltzeko erabiliko diren iturriak, hain zuzen ere, bai laguntza-eskaera bera eta 
bai espedienteen ziurtagirietan jasotzen direnak izango dira. Espedienteak ziurtatzen 
joan ahala, datuak aplikazioan irauliko dira, eta horren bitartez, estrategian 
aurreikusitako adierazleak nola bete diren ebaluatuko da.  
 
Helburu horretarako ez da baliabide berezirik izendatzea aurreikusten. 
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2.10 FINANTZAKETA PLANA 
 

 

 

 

FINANTZA-TAULA NEURRIKA 

42-45. art. LEADER 
Guztira  

(7)=(5)+(6) 

Gastu publikoa Gastu pribatua 

FEADER (1) 
%  

(1)/(3) 
Kontrapartida 
FEADER (2) 

%  
(2)/(3) 

FEADER eta 
kontrapartida 
(3)=(1)+(2) 

Finantzaketa 
gehigarria (4) 

%  
(4)/(5) 

Guztira  
(5)= (3)+(4) 

% (5)/(7) Guztira (6) 
%  

(6)/(7) 

Eragiketak gauzatzea tokiko garapen-
estrategia parte-hartzaileen arabera. 

  104.036.382,86    10.700.000,00    80,00%  2.675.000,00    20,00% 13.375.000,00      23.037.734,00    63,27%   36.412.734,00    35,00%   67.623.648,86    65,00% 

LEADER: TETaren lankidetza-
jarduerak prestatzea eta gauzatzea. 

        949.918,00         338.000,00    80,00%       84.500,00    20,00%  422.500,00          527.418,00    55,52%       949.918,00    100,00% 0 0 

Funtzionamendu- eta animazio-
kostuak LEADER 

      1.354.536,00         660.000,00    80,00%     165.000,00    20,00% 825.000,00          529.536,00    39,09%     1.354.536,00    100,00% 0 0 

GUZTIRA   106.340.836,86    11.698.000,00    80,00%  2.924.500,00    20,00% 14.622.500,00      24.094.688,00    62,23%   38.717.188,00    36,41%   67.623.648,86    63,59% 

             
Landa Garapeneko Programaren finantza-taulan agertzen diren prestakuntzarako laguntzaren 75.000 euroak, inplementazioan 
sartu dira.       

 
FINANTZA-TAULA URTEKA 

URTEKOA 
Guztira 

(7)=(5)+(6) 

% 
Urtekoa/g

uztira 

Gastu publikoa Gastu pribatua 

FEADER (1) 
%  

(1)/(3) 
Kontrapartida  
FEADER (2) 

%  
(2)/(3) 

FEADER eta 
kontrapartida 
(3)=(1)+(2) 

Finantzaketa 
gehigarria  (4) 

%  
(4)/(5) 

Guztira  
(5)= (3)+(4) 

% (5)/(7) Guztira (6) %  (6)/(7) 

2017     21.268.167,37    20,00%     2.339.600,00    80,00%      584.900,00    20,00%     2.924.500,00        4.818.937,60    62,23%     7.743.437,60    35,00%   13.524.729,77    65,00% 

2018     21.268.167,37    20,00%     2.339.600,00    80,00%      584.900,00    20,00%     2.924.500,00        4.818.937,60    62,23%     7.743.437,60    35,00%   13.524.729,77    65,00% 

2019     21.268.167,37    20,00%     2.339.600,00    80,00%      584.900,00    20,00%     2.924.500,00        4.818.937,60    62,23%     7.743.437,60    35,00%   13.524.729,77    65,00% 

2020     21.268.167,37    20,00%     2.339.600,00    80,00%      584.900,00    20,00%     2.924.500,00        4.818.937,60    62,23%     7.743.437,60    35,00%   13.524.729,77    65,00% 

GUZTIRA   106.340.836,85    100,00%   11.698.000,00    80,00%   2.924.500,00    20,00%   14.622.500,00      24.094.688,00    62,23%   38.717.188,00    35,00%   67.623.648,85    65,00% 

 

 

 

 


