
 

                             
 

 
 
 
 

2021. URTEKO EKINTZEN 
MEMORIA 

 

 

 
Arkauti, 2022ko martxoaren 18a 

  



 
 

                                                    
 - 2 - 

 
 

1. ESTATUTUAK GENERO-IKUSPEGIAREN ARABERA EGOKITZEA 
ONESTEA 

 
Aldaketak azaltzen dituen dokumentu bat prestatzea eta aldaketa horiek 
aurkeztea Asanblada Nagusian, onesteko. 

 
2. LEADER 2017 DEIALDIA 

 
Laguntzen deialdia azaroaren 2an argitaratu zen, eta irekita egon zen hil bereko 
23ra arte. MENDINETeko Idazkaritzak aurten egindako jardueren artean 
nabarmentzekoak dira: 
 

- Justifikazioa: 
o Laguntzak justifikatzeko aholkularitza. 
o Jasotako 9 inbertsioren kudeatzea. Gobernura igorri dira, 

ziurtatzeko eta, ondoren, ordaintzeko. 
- Proiektuen jarraipena: 

o Jarraipen-fitxak izapidetzea. 
 

3. LEADER 2018 DEIALDIA 
 
Laguntzen deialdia maiatzaren 8an argitaratu zen, eta irekita egon zen ekainaren 
29ra arte. Honako hauek dira aurten laguntza-agindu horrekin lotutako funtsezko 
lanak: 
 

- Kudeaketa administratiboa: 
o Espedienteak prestatzea, Eusko Jaurlaritzak eskatutako hainbat 

ikuskatze eta auditoretzetarako. 
o LGE bakoitzaren proiektuen exekuzio-aurreikuspenari buruzko 

taulak sortzea. Halaber, amaiera-epeak jakinaraztea eta, ondotik, 
luzapen-eskabideak izapidetzea. 

- Justifikazioak: 
o Laguntzak justifikatzeko aholkularitza. 
o Jasotako 21 inbertsio-justifikazio kudeatzea. Gobernura igorri dira, 

ziurtatzeko eta, ondoren, ordaintzeko. 
- Proiektuen jarraipena: 

o Amaitzeko zeuden proiektuen jarraipen-fitxak aktibatzea eta 
kudeatzea. 

 
4. LEADER 2019 DEIALDIA 

 
Laguntzen deialdia abuztuaren 22an argitaratu zen, eta irekita egon zen irailaren 
23ra arte. Honako hauek dira aurton egindako funtsezko lanak: 
 

- Kudeaketa administratiboa: 
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o Espedienteak prestatzea, Eusko Jaurlaritzak eskatutako hainbat 
ikuskatze eta auditoretzetarako. 

o LGE bakoitzaren proiektuen exekuzio-aurreikuspenari buruzko 
taulak sortzea. Halaber, amaiera-epeak jakinaraztea eta, ondotik, 
luzapen-eskabideak izapidetzea. 

- Justifikazioak: 
o Jasotako laguntza justifikatzeko formularioak berrikustea (bai 

aurrez aurre, bai elektronikoki). 
o Laguntzak justifikatzeko aholkularitza. 
o Jasotako 61 inbertsio-justifikazio kudeatzea. Gobernura igorri dira, 

ziurtatzeko eta, ondoren, ordaintzeko. 
- Proiektuen jarraipena: 

o Neurriaren jarraipena: Start-up / Ekintzailetzarako babesa: 
 Ekintzailetza babesteko neurriaren jarraipen-lanak egitea, 

kontratatutako enpresarekin batera. 
o Jarraipen-fitxak: 

 Jarraipen-fitxen kudeaketa-prozedura hobetzea: fitxak 
egokitzea neurriaren tipologiara eta jarraipen-tresnak 
hobetzea. 

 Amaitzeko zeuden proiektuen jarraipen-fitxak aktibatzea eta 
kudeatzea. 

- Proiektuen aldaketak: 
o Proiektuak aldatzeko egin beharreko txostenetako agiriak aztertzea 

eta prestatzea. 
 

5. LEADER 2020 DEIALDIA 
- Kudeaketa administratiboa: 

o LGE bakoitzaren proiektuen exekuzio-aurreikuspenari buruzko 
taulak sortzea. Halaber, amaiera-epeak jakinaraztea eta, ondotik, 
luzapen-eskabideak izapidetzea 

- Justifikazioak: 
o Jasotako laguntza justifikatzeko formularioak berrikustea (bai 

aurrez aurre, bai elektronikoki). 
o Onuradun bakoitzari ematen zaion ebazpenari erantsitako 

informazio-eranskinak berrikustea. 
o Laguntzak justifikatzeko aholkularitza. 
o Jasotako 72 inbertsio-justifikazio kudeatzea. Gobernura igorri dira, 

ziurtatzeko eta, ondoren, ordaintzeko. 
- Proiektuen jarraipena: 

o Publizitate-betebeharrak bete behar dituzten proiektuak LGEaren 
arabera identifikatzea. 

o Jarraipen-fitxak 
 Amaitzeko zeuden proiektuen jarraipen-fitxak aktibatzea eta 

kudeatzea. 
o Neurriaren jarraipena: Start-up / Ekintzailetzarako babesa: 

 Ekintzailetza babesteko neurriaren jarraipen-lanak egitea, 
kontratatutako enpresarekin batera. 
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 Ekintzailetza-neurriaren proiektu onuradunak berrikustea 
eta hobetzea. 

 Egin beharreko izapideak egitea, kanpoko enpresa bat 
kontratatzeko, pertsona onuradunei laguntzeko eta 
jarraipena egiteko. 

 Jarraipen-prozesua koordinatzea. 
o Proiektuen aldaketak: 

 Proiektuak aldatzeko egin beharreko txostenetako agiriak 
aztertzea eta prestatzea. 

- Baliabideak: 
o Tramitagune plataforman aurkeztutako dokumentazioa aztertzea; 

zehazki, uko egiteko ebazpenak igorri ondotik aurkeztutako 
errekurtsoei dagokienez. Ondoren, proposamenak igortzea. 

o Analisia eta aholkularitza Eusko Jaurlaritzarentzat, aurkeztutako 
gora jotzeko errekurtsoei buruz. Halaber, laguntzen ebazpenarekin 
lotutako kontsultak artatzea (diruz laguntzeko aukerak, 
puntuazioa…). 

 
6. LEADER 2021 DEIALDIA 
 

Laguntzen deialdia 2020ko abenduaren 30ean argitaratu zen, eta irekita egon 
zen 2021eko otsailaren 28ra arte. Honako hauek dira aurton egindako funtsezko 
lanak: 
 

- Kudeaketa administratiboa: 
o Aholkularitza, eskabideak aurkezteko, hala LGEei nola pertsona 

eskatzaile interesdunei. 
o Eskabideen trazabilitate-agiria hobetzea, deialdiaren barne-kontrol 

hobea izateko. 
o Eskabideak jasotzea. 
o 297 eskabideren kudeaketa administratiboa: aurrez aurreko 

eskabideak kudeatzea Tramitagune plataforman, LGEk 
aurkeztutako proiektuen taulak sortzea eta deialdiari dagozkion 
askotariko lerroak. 

o Eskabide horien inbertsioa ez hasteari buruzko akten izapideak 
kudeatzea LGEekin. 

o Tramitagunetik laguntzen aplikaziora lekualdatzen den eskabide 
bakoitza berrikustea. 

o Zuzenketa-gutunak igortzea. 
o Jasotako eskabideen laguntzen aplikazioko 

administrazio-kudeaketak. 
o Tramitagune plataforman aurkeztutako dokumentazioa aztertzea; 

zehazki, uko egiteko ebazpenak igorri ondotik aurkeztutako 
errekurtsoei dagokienez. Ondoren, proposamenak igortzea 

o Laguntzen aplikazioan uko egindako espedienteak kudeatzea eta 
eguneratzea. 

- Agindua eta formularioak: 
o Agindu-zirriborroa berrikustea. 
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o Laguntzen deialdirako formularioak berrikustea. 
- Kronograma: 

o Eskabideen kudeaketa-kronograma egitea, jasoeratik 
ebazpen-proposamenera bitartean. 

o Kronogramaren betetze-mailaren jarraipena egitea. 
- Kudeaketa teknikoa 

o Aholkularitza, eskabideak aurkezteko, hala LGE nola pertsona 
eskatzaile interesdunei 

o Eskabideen trazabilitate-agiria hobetzea, deialdiaren barne-kontrol 
hobea izateko 

o Laguntzak: zabalkundea eta aholkularitza eskualdeetan. 
o Proiektu-tipologien taulak sortzea, eskualdekako lehentasunei 

begira. 
o Dokumentazio lagungarria lantzea, LGEei eta eskatzaileei ematen 

zaien aholkularitza hobetzea (gune kritikoen agiria, Zalantzak 
agiria…). 

o Hobekuntzak laguntzen aplikatiboan. 
- 297 eskabideren dokumentazioa aztertzea  

o Dokumentazioa berrikustea eta egokitzea Tramitagunen. 
o Trazabilitate-fitxetako informazioa osatzea. 
o Zuzenketa-gutunak igortzea. 
o Izapideei buruzko zalantzei erantzutea. 
o Jasotako dokumentazioa berrikustea. 
o Agiri argigarriak eskatzea. 

- 258 eskabideri diru-laguntza emateko aukera berrikustea 
o Eskabide zuzenak berrikustea. 
o Zerrenda egitea, proiektuak diruz laguntzeko aukera edo aukerarik 

eza adierazita. 
o Proposamena Zuzendaritza Batzordearekin erkatzea. 
o Diru-laguntzen Batzordean parte hartzen duten teknikariei 

laguntzea. 
o Zuzenketa-gutunak igortzea. 

- 234 proiekturen ebaluazio teknikoa 
o Diruz lagun daitezkeen proiektuen laguntzak balioztatzea, 

aplikazioan. 
o Exekuzioaren egoera eskatzea. 
o Zerrenda bat egitea, puntuka eta lehentasunen arabera. 
o LGEekin erkatzea. 
o Proposamen bat prestatzea, ZBari aurkezteko. 

- Proposamena onestea eta DDRLyPEra igortzea; guztira 132 proiektu 
onetsi dira. 

- Ebazpena 
o Onuradun bakoitzari ematen zaion ebazpenari erantsitako 

informazio-eranskinak berrikustea eta prestatzea. 
o Analisia eta aholkularitza Eusko Jaurlaritzarentzat, aurkeztutako 

gora jotzeko errekurtsoei buruz. Halaber, laguntzen ebazpenarekin 
lotutako kontsultak artatzea (diruz laguntzeko aukerak, 
puntuazioa…). 
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- Gora jotzeko errekurtsoak eta ebazpenari buruzko kontsultak: 
o Analisia eta aholkularitza Eusko Jaurlaritzarentzat, aurkeztutako 

gora jotzeko errekurtsoei buruz. Halaber, laguntzen ebazpenarekin 
lotutako kontsultak artatzea (diruz laguntzeko aukerak, 
puntuazioa…). 

- Laguntzak: zabalkundea eta aholkularitza 
o Partaidetza, hizlari gisa, Ekin Breakfast: Emprender en Álava en 

2021” web-mintegian. 
- Proiektuen jarraipena 

o Publizitate-betebeharrak bete behar dituzten proiektuak LGEaren 
arabera identifikatzea. 

o Neurriaren jarraipena: Start-up / Ekintzailetzarako babesa: 
 Ekintzailetza babesteko neurriaren jarraipen-lanak egitea, 

kontratatutako enpresarekin batera. 
 Bilkura bat antolatzea, laguntzen justifikazioa azaltzeko, 

pertsona onuradunekin eta enpresa kontratatuarekin. 
o Proiektuen aldaketak: 

 Proiektuak aldatzeko egin beharreko txostenetako agiriak 
aztertzea eta prestatzea. 
 

7. LEADER 2022 DEIALDIA 
 

- Hausnarketa eta agiri bat diseinatzea, 2022. urteko deialdirako 
hobekuntzekin. 

- Etorkizuneko proiektuetarako aholkularitza. 
- Aplikatiboen informazioa hobetzeko bilkura. 
- Webinar bat egitea, LGEen balorazio-irizpideak azaltzeko. 
- Eskabidearen formularioak berrikustea eta hobetzea. 
- Aldez aurreko eskabidea diseinatzea eta martxan jartzea. 

 
8. KUDEAKETA ADMINISTRATIBOAK 

 
- Zuzendaritza-Batzordearen eta Batzar Nagusiaren bilkurak kudeatzea. 
- Mendinet-en jasotako komunikazio eta eskabideak kudeatzea. 
- Erakunde bazkideek eskatutako proiektuetarako agiriak prestatzea 

(babes-gutunak, ziurtagiriak…). 
 

9. EGINDAKO BILERAK 
 

Mendinet-eko Zuzendaritza- batzordearen eta Batzar Nagusiaren honako bilkura 
hauen plangintza, antolakuntza eta jarraipena egin da. 
 
Lan aktiboa egin da agiriak prestatzeko, helburuak azaltzeko, beharrizan eta 
aukerak argudiatzeko, eta egindako oharrak biltzeko, Mendineten 
Zuzendaritza- batzordearen eta Batzar  Nagusiaren honako bilkura hauetan: 
 
Zuzendaritza-batzordearen ezohiko bilkura: otsailaren 8a. Kreditu-lerro bat 
irekitzea onetsi da. 
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Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: otsailaren 18a. Ordura arte irekitako 
deialdien egoera aztertu da, bai eta kooperazio-proiektuen egoerarena ere. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: martxoaren 17a. 2020. urteko kontuen 
memoria eta egoera-balantzea onetsi da; halaber, 2021. urterako aurrerako 
jarduera-plana eta aurrekontua onetsi da, batzarrari aurkeztu aurretik. 
 
Batzar Nagusia: martxoaren 25a. Zuzendaritza-batzordearen bilkuran 
onetsitako dokumentazioa aurkeztea, batzarrak baliozkotzeko. 
Zuzendaritza- batzordeko karguak berritu dira. 
 
Ezohiko Batzar Nagusia: apirilaren 29a. Haziren hautagaitza-aldagaia. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen ezohiko bilkura: maiatzaren 27a. LEADER 2021 
laguntzen deialdia diruz laguntzeko proposamena onetsi da. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: uztailaren 5a. Haziko Ekintzailetza eta 
Prestakuntza saileko teknikariek aurkezpena egin diote 
Zuzendaritza-batzordeari, eta lankidetza- eta komunikazio-bidean dauden gaiak 
jorratu dituzte. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen ezohiko bilkura: uztailaren 5a. 2021. urteko 
deialdiko LEADER proiektuen ebazpen-proposamena onetsi da. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: urriaren 13a. Mendineten kudeaketa 
hobetzeko lantzeko zeuden gaiak landu dira. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: azaroaren 10a. Mendineten 
kudeaketarekin lotutako zenbait gai landu dira. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: azaroaren 18a. LEADER 2022 deialdirako 
funtsen banaketa-proposamena onetsi da, DDRLyPEra igortzeko. 
 
Zuzendaritza-Batzordearen bilkura: abenduaren 20a. Mendineten 
kudeaketarekin lotutako zenbait gai landu dira. 
 
 

10. BISITA TEKNIKOAK LGEetara: 
 

- Urriaren 5a LGE Izki 
- Urriaren 7a LGE Añana 
- Urriaren 14a LGE Tolomendi 
- Urriaren 19a LGE Goimen 
- Urriaren 21a LGE Enkarterri 
- Urriaren 26a LGE Arabako Errioxa 
- Azaroaren 2a LGE Lautada 
- Azaroaren 9a LGE Gorbeialde 
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- Azaroaren 23a LGE Urremendi 
- Azaroaren 23a LGE Jata Ondo 
- Azaroaren 29a LGE Mairuelegorreta 
- Azaroaren 30a LGE Urkiola 
- Azaroaren 30a LGE Lea-Artibai 
- Abenduaren 2a LGE Debemen 
- Abenduaren 2a LGE Deba Garaia 
- Abenduaren 21a LGE Zabaia 
- Abenduaren 23a LGE Urkome 

 
11. PRESTAKUNTZA 

 
Honako prestakuntza-jardunaldi hauetan parte hartzea: 
 

- Mendineten webgunea erabiltzea eta kudeatzea 
 

- SABI datu-basea 
 

12. DATUEN BABESAREN KUDEAKETA 
 
Datu pertsonalei buruzko araudia betetze aldera, 2020. urtean MENDINET 
Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorrera (DBEO) egokitzeko lana egin zen 
Dayntic Legal erakundearekin lankidetzan; zehazki, aholku ematen du 
erakundeen estrategia digitalari eta arau-betetzeari buruz. 2021an enpresa 
berberak urtean-urtean emandako laguntza teknikoko zerbitzua erabili da, barne-
tratamenduak eguneratzeko eta galdera-zalantzei erantzuteko. 
 
 

13. KOMUNIKAZIOA 
 
Aurten, LGEek eta STk aurreko urteetan sortutako edukia igo da MENDINETen 
webgunera. Basquenet komunikazio-enpresa arduratu da horretaz eta, zehazki, 
honako lan hauek egin ditu: 
 

• 2017ko eta 2018ko deialdietako LEADER proiektuen jardunbide egokien 
53 fitxa itzultzea (euskara-gaztelania). 

• Harremanetarako ataleko edukiak eguneratzea. 

• 2017ko eta 2018ko LEADER proiektu onenetako materialak igotzea, eta 
edukia sartzea Kooperazioa eta Datuen babesa ataletara. 

 
Gainera, 2019/2020/2021eko LEADER deialdietako 12 proiektu onenak 
hautatu dira, eta deialdi berberetako beste 9ren grabazioak atera dira. 

 
14. BESTE SARE BATZUEKIKO LANKIDETZA 
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Beste sare batzuekiko lankidetzari dagokionez (adibidez, ENRD: European 
Network for Rural Development; REDR: Red Española de Desarrollo Rural; RRN: 
Red Rural Nacional; eta CRAF: Euskadiko Familia Nekazaritzako Eskualde 
Batzordea), honako hauetara bertaratu izana nabarmendu behar da: 
 

- Otsailaren 9a: REDR Zuzendaritza Batzordearen bilkurara bertaratzea. 
 

- Apirilaren 27a: REDR Zuzendaritza Batzordearen bilkurara bertaratzea. 
 

- Ekainaren 21a: REDR Zuzendaritza-Batzordearen bilkurara bertaratzea. 
 

- Ekainaren 22a: REDR Batzar Nagusiaren bilkurara bertaratzea. 
 

- Urriaren 15a: Euskadiko Familia Nekazaritzako Eskualde Batzordeak 
deitutako bilkurara bertaratzea. 
 

- Azaroaren 23tik 26ra: CRAFek antolatutako biltzar globalera bertaratzea. 
Gaia: “Familia-nekazaritza elikadura-sistema iraunkorren erdigunean”. 
 

- Abenduaren 16a: CRAFek antolatutako nekazari gazteen jardunaldira 
bertaratzea. 

 
15. JARDUNALDIETAKO PARTAIDETZA 

 
Azokak 2.0 online webinarean parte hartu da, abenduaren 3an. Antolatzailea: 
Landaola. 
 

16. KOOPERAZIO-PROIEKTUAK 
 
2019. urtearen amaieran, MENDINETeko Zuzendaritza-Batzordeak bi 
kooperazio-proiektu sortzea erabaki zuen, bi gairekin: “Landa-hiria hurbilketa”-n 
sakontzeko proiektu bat eta Smart villages direlakoetan sakontzeko beste 
proiektu bat. Ondoren, proiektu bakoitzerako gauzatutako ekintzak deskribatzen 
dira. 
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1. LANDA-HIRIA HURBILKETA. NEKAZARITZARI ETA TOKIKO 
PRODUKTUEI BALIOA EMATEN. 2. FASEA. 

Proiektuaren 2. fasean egindako atazak: 
 

- 2. fasea garatzeko jarduerak planifikatzea eta programatzea. 

- Datu-bilketa identifikatzea eta antolatzea, pilotatze-fasea garatzeko. 

- Proiektuari buruzko informazio-bilkurak LGEekin, elkarrekin eta 

aktiboki parte hartzeko eta lankidetzan aritzeko. 

- Tokiko produktu delakoaren kontzeptualizazioa eta definizioa: 

proiektuaren oinarrizko kontzeptua da. 

 

• Tokiko produktu delakoaren definizio bat sortzea, Landa-hiria 

hurbilketa proiekturako. 

• Bibliografia berrikustea, definizioa garatzeko. 

• Berrikusketa eta bilketa; ondotik, LGEekin partekatutako datuak 

aztertzea. 

• Definizioa balioztatzea. 

 

• Egindako azterlana: transferentzia eta itzultzea. 

• Tokiko produktua, pertsona kontsumitzaileak eta hurbileko 
merkataritza azterlanean lortutako emaitzak aurkeztea eta itzultzea. 

Azterlana LGEei begira egin du Prosumerlabek. 

• Tokiko produktua, pertsona kontsumitzaileak eta hurbileko 
merkataritza azterlanean lortutako emaitzak aurkeztea eta itzultzea 

LGEei. Azterlana saltoki eta pertsona ekoizleei begira egin da. 

• Tokiko produktua, pertsona kontsumitzaileak eta hurbileko 
merkataritza azterlanaren azken agiria ematea. 

• Bonuak kudeatzea (azterlaneko partaidetza) LGE, saltoki eta pertsona 

kontsumitzaileekin batera. 

 

- Tailer parte-hartzaileak, proiektuarekin bat egin duten saltoki eta 
pertsona ekoizleei bideratutakoak 
  

• Irudikatze-, diseinu- eta plangintza-lana, tailer parte-hartzaileak 

egiteko proiektuarekin bat egin duten saltoki eta pertsona 

ekoizleekin. 

• Kanpoko kontratazioa kudeatzea: tailer parte-hartzaileak 

dinamizatzea. 

Erkatzea eta koordinazioa, koordinazio-taldearekin eta LGEekin 

batera. 

• Kontratazioaren oinarriak diseinatzea, deialdia egitea eta azken 
kontratazioa egitea, tailer parte-hartzaileak dinamizatzeko. 
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• Hiru tailer parte-hartzaile egitea, online eta formatu mistoan, 
lurralde bakoitzean. 

• Dinamiken jarraipena egitea eta azken agiria kudeatzea, 
aholkularitzarekin batera.  

• Azken balorazioa, azken agiria kudeatzea eta prozesua ixtea. 

• Tailerrei buruzko azken agiria ezagutaraztea eta igortzea LGEei eta 
horietan parte hartzen duten pertsonei. 

• Tailerretatik sortutako azken agiria diseinatzea. 

• Itxierarako kontratatutako enpresarekin bilerak. 
 

- Landa-hiria hurbilketarako proiektuko atxikitze berriak. 

 
o LGE, hurbileko saltoki eta pertsona ekoizle berriak proiektura 

atxikitzea. 
 

- Partaidetza Red Rural Nacional (RRN) delakoaren jardunaldietan 

 

• Parte  hartzea Red Rural Nacional (RRN) delakoak antolatutako 
LEADER – Promoción de circuitos cortos de comercialización 
esperientzia-trukean, apirilaren 6an, Zoom plataformaren bidez. 

• Parte hartzea  Red Rural Nacional (RRN)  delakoak antolatutako 

LEADER: Conexiones urbano-rurales esperientzia-trukean, 

maiatzaren 6an, Zoom plataformaren bidez. 

 Landa-hiria hurbilketa. Tokiko nekazaritza eta produktuen 
balioa azpimarratzea kooperazio-proiektua aurkeztea. 

 
- Parte hartzea EHUren UDAKO IKASTAROETAN:  

 

• Parte hartzea Landaolak antolatutako jardunaldian: Un sistema 
alimentario local sostenible y saludable. Irailaren 24an izan zen, 
Oronan (Hernani). Landa-hiria hurbilketa. Tokiko nekazaritza eta 
produktuen balioa azpimarratzea kooperazio-proiektua aurkeztea. 
 

- MENDINET-ARCA kooperazio-jarduerak 

 

• Bilkura,parte hartzea eta informazio-trukea proiektuko (ARCA), 
erakunde bazkidearekin 2. fasean partekatutako jarduerak eta 
kooperazioa garatzeko. 

 

• Kooperazioko 3. MENDINET-ARCA webinar saioa:  

 
 Esperientzia interesgarriak elkarrekin irudikatzea eta 

identifikatzea. 
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 Diseinua, plangintza, antolakuntza eta kudeaketa 

(komunikazioa, dokumentazioa, etab.) identifikatutako 

eragileekin. 

 Tokiko produktua, pertsona kontsumitzaileak eta hurbileko 
merkataritza azterlanean lortutako emaitzak aurkeztea. 

 Webinar saioaren azken agiria idaztea. 

 

• MENDINET-ARCA tailer birtualak:  

 
 MENDINET-ARCA tailer birtualak irudikatzea eta koordinatzea. 

3 tailer birtual dira, eta helburu dute elkarrizketarako espazio bat 

sortzea, hor sor daitezkeen landa-hiria hurbilketaren esparruko 

kooperazio-proiektuaren baitan ekintza zehatzak gauzatzeko, 

merkataritza-zirkuitu laburren eta elikadura-joera berrien 

inguruan. 

 Esku hartzen duten aditu eta eragileak identifikatzea, eta 

parte-hartzaileak kudeatzea (komunikazioa, harremanetan 

jartzea, etab.). 

 Tailerren dinamizazioa planifikatzea, kudeatzea, antolatzea eta 

aurrekontuak aurreikustea. 

 Diseinua, plangintza, antolakuntza eta kudeaketa 

(komunikazioa, dokumentazioa, etab.) identifikatutako 

eragileekin. 

 Kontratazioaren oinarriak diseinatzea, tailer birtualak 

dinamizatzeko eta kontratazioa kudeatzeko. 

 Tailerrak azaroaren 8-11-22an egin dira, eta bi zati izan dituzte. 

Lehenengo zatian, elkarrizketa egin dute tailerreko gaiko bi 

adituk. Bigarren zatian, dinamika parte-hartzailea egin da, talde 

txikiak baliatuta: horren bidez, egungo egoeraren diagnostikoa 

eta hobetu beharreko jardueren proposamena lortu dira, 

landutako hiru esparruetako bakoitzerako: 

 

 ARAU-ESPARRU BERRIAK 
MERKATARITZA-ZIRKUITU LABURRETARAKO ETA 
ZUZENEKO SALMENTARAKO. 

 TXIKIZKAKO BANAKETA MERKATARITZA-ZIRKUITU 
LABURRETAN 

 NOLA EGOKITU MERKATUAREN 
BEHARRIZANETARA 

 Koordinazioa enpresa kontratatuarekin, tailerrak eta azken 
dokumentazioa egiteko. 

 

• Bisita teknikoa Kataluniara, azaroaren 24an, 25ean eta 26an.  
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 Bilkurak, azaroan egin den azterketa-bisita prestatzeko. 
Horretarako, aldez aurreko zenbait lan egin ziren: 

 Bidaiarako behar den logistika koordinatzea ARCAko 
koordinatzailearekin: hartu-emanak bertaratzen diren 
pertsonekin eta ostatuen arduradunekin, bertaratutako 
pertsonen datuak biltzea, COVIDari buruzko araudia 
berrikustea, jatorduak kudeatzea, kontratazioak eta/edo 
ordainketak kudeatzea… 

 HELBURUA: trukeak ARCAren eta Leader Ponenten artean, 
ikasketa-sareak kontsolidatzeko, Katalunian gauzatzen diren 
beste ekimen batzuk, arrakasta-faktoreak eta zailtasunak 
ezagututa. 

 PARTE-HARTZAILEAK:   
 LGEetako teknikariak: 13  
 MENDINETeko teknikariak: 2     
 ARCA eta LEADER PONENT: 4    

 BISITAK-ESPERIENTZIAK:   
 MASIA ESCRIGAS  
 EL SOLER DE N´HUG  
 ALICIA FUNDAZIOA, MONT SANT 

BENET +PROYECTO SOCIAL: HUERTOS SANT 
BENET   

 SUPERCOOP   
 GALETES EL ROSAL    
 POMONAFRUITS   

 BISITEI BURUZKO AZKEN TXOSTENA EGITEA  

 
- Bilkurak, maiztasun jakin batekin, proiektua erkatzeko, jarraipena 

egiteko eta eguneratzeko, koordinazio-taldearekin. 

- Bilkura partaide diren LGE guztiekin, hausnartzeko eta etorkizuneko 

3. fasea diseinatzeko. 

- Proiektuari dagokion komunikazio-plana diseinatzea. 

- Urteko memoria egitea. 

- Administrazio-izapideak egitea (itzulpenak eta fakturazioaren 

kontrola). 

2. SMART RURAL. LANDA-EREMU ADIMENDUNAK ETA 
LEHIAKORRAK. 2. FASEA 

 
Proiektuaren 2. fasean egindako atazak: 
 

- 2020. urteko justifikazio-memoria idaztea (1. fasea), urtearen 

hasieran. 

- 2. fasea gauzatzeko jarduerak planifikatzea eta programatzea. 

- Kooperazioaren esparruko prestakuntza-jarduerak. 
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• Bilkurak bezero potentzialekin, urtearen hasieran, Europako 
kooperazio-taldea sortzeko. 

• Europako hainbat ETEri mezu elektronikoak igortzen jarraitzea. 

• 2020an European Network for Rural Development (ENRD) 
delakoan argitaratutako kooperazio-iragarkiari buruz jasotako 
erantzunak biltzea eta aztertzea. 

• Partaidetza-proposamenak aztertzea eta kooperazio-taldea 
osatzea. 

• Red Española de Desarrollo Rural (REDR) delakoan argitaratutako 
kooperazio-iragarkiei erantzun dieten Estatuko ETEen 
kooperazioaren bideragarritasuna ebaluatzea. 

• Hasierako bilkurak, egin beharreko memoria eta eranskinak 
egiteko, eta kooperazio-akordioa formalizatzeko eta sinatzeko. 

 
- Itzulpenak eta beste administrazio-izapide batzuk 

• Orexa eta Kuartango udalerrietako Smart proiektuetako jardunbide 
egokiak Smart Rural 21en webgunean argitaratzeko gidoia 
itzultzea, eta betetzeko eskatzea. 

• Fakturazio-kontrola 
 

- Parte hartzea Red Rural Nacionalen (RRN) jardunaldietan 

 

• Partaidetza LEADER – Berrikuntza esperientzia-trukean. Red Rural 

Nacional (RRN) sareak antolatu zuen, eta irailaren 10ean egin zen, 

Zoom plataformaren bidez. 

 “Smart Rural. Landa-eremu adimendunak eta lehiakorrak. 2. 

fasea” kooperazio-proiektuaren aurkezpena. 

 Mahai-inguruan esku hartzea. 
 

- Parte hartzea LABEAN PROIEKTUArekin batera egindako 

jardunaldian 

 

• Bigarren hitzaldia bilatzea, nazioartekoa izan zedin eta/edo Smart 

izaera izan zezan. 

• Bigarren saioa diseinatzea, planifikatzea, antolatzea eta kudeatzea, 

2021eko berrikuntzaren asteazkenen baitan, Labean proiektuko 

taldearekin batera. Fase horretarako DE Smart Rural jarduera-lerro 

gisa proposatutako bi prestakuntza-piluletan lehenengoa da. 

• Jardunaldia 2021eko urriaren 27an egin zen, Zoom plataformaren 

bidez. 
 Aurkezpena Labean proiektuko taldeak egin zuen. Mendinet-k 

egindako dinamizazioan lagundu zuen. 
 “Smart Rural. Landa-eremu adimendunak eta lehiakorrak. 2. 

Fasea” kooperazio-proiektuaren aurkezpen laburra egin zuen 
Mendinetek. 
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- Nazioarteko kooperazio-jarduerak: SMART VILLAGE TALDEA 

 Maiztasun jakin bateko bilkurak, proiektuaren jarraipena egiteko 
eta eguneratze-lanetarako, nazioarteko taldearekin, ekainean 
kontratua sinatu ondotik. 

 Azterketa-bisita prestatzeko bilkurak: bisita azaroan egin zen. 
Horretarako, aldez aurretik zenbait jarduera egin ziren: 
 Taldearen lehenengo azterketa-bisita non egin adostea. 

Finlandia hautatu zen: alde batetik, herrialde horretan 
aitzindari direlako Smart Villageen esparruan; beste alde 
batetik, proiektua bertan dutelako aurreratuen. Aurrerapen 
horri dagokionez, Smart Rural proiektua etorriko litzateke 
gero, eta, ondotik, Poloniako eta Irlandako erakunde 
asoziatuak: urtearen erdialdean abiarazi dituzte beren 
proiektuak eta ez daude hain aurreratuta. 

 Taldearentzat intereseko ziren gaiak adostea, hala talde 
bakoitzak gerora bildu beharreko jardunbide egokiak 
bilatzeko, nola Finlandian bisitatzeko proiektuak zein 
esparrutan kokatuko liratekeen erabakitzeko. 

 Bidaiarako behar den logistika koordinatzea Finlandiako 
LGEaren arduradunarekin: hartu-emanak bertaratzen diren 
pertsonekin eta ostatuen arduradunekin, bertaratutako 
pertsonen datuak biltzea, hegaldiak erostea, COVIDari 
buruzko araudia berrikustea, jatorduak kudeatzea, 
kontratazioak eta/edo ordainketak kudeatzea… 

 Nazioarteko azterketa-bisita egitea. Aurten Finlandiara egin 
da, 2021eko azaroaren 16tik 19ra bitartean. 

 
- Tokiko kooperazio-jarduerak: MENDINET- UDALERRI PILOTUAK 

• Kontratazio-pleguak egitea eta eskaintzak bilatzea, udalerri pilotu 
bakoitzari banakako laguntza emateko, bere Smart estrategia 
sortzeko eta inplementatzeko, eta prestakuntza-ekintza saio 
partekatuak egiteko, I. fasean abiatutakoekin jarraituz. 2021. 
urterako udalerri pilotuak hauek dira: Bilar, Kanpezu, Muxika, 
Beizama, Kuartango, Orexa eta Enkarterri. 

• Aurretik aipatutako laguntza eta jardunaldiak egiteko kontratazio-
pleguak ebaluatzea, eta kontratuaren adjudikazioari buruzko 
ebazpena ematea, Paisaje Transversal enpresaren alde. 

• Bilkurak, maiztasun jakin batekin, Paisaje Transversal 
enpresarekin, udalerri bakoitzaren banakako laguntzak 
diseinatzeko, planifikatzeko eta antolatzeko, hala estrategia egin 
eta inplementazeko, nola prestakuntza-jarduera saioei begira. 

•  Ansóko azterketa-bisitari zegokion logistika antolatzea eta 
koordinatzea, bertako Udaleko Tokiko Garapenerako 
arduradunarekin: harremanak bertaratuekin eta ostatuen 
arduradunekin, bertaratuei buruzko datuak biltzea, garraioa, 



 
 

                                                    
 - 16 - 

jatorduak eta kontratazioak eta/edo ordainketak kudeatzea, 
COVIDari buruzko araudia berrikustea… 

• Nazioarteko azterketa-bisita egitea. Aurten Ansóra egin da, 
2021eko abenduaren 14tik 15era bitartean. 

• Prestakuntza-jardueraren esparruko lehenengo saio partekatua 
antolatzea eta gauzatzea, I. fasean abiatutakoekin jarraituz. Ansón 
egin zen, 2021eko abenduaren 14an, udalerrietako arduradunak 
han bilduko zirela baliatuz. 

• Prestakuntza-jardueraren esparruko bigarren saio partekatua 
antolatzea eta gauzatzea, I. fasean abiatutakoarekin jarraituz. 
Arkautin egin zen, aurrez aurre, 2022ko urtarrilaren 22an. 

 
- Proiektuaren jarraipen- eta eguneratze-bilkurak, maiztasun jakin 

batekin, koordinazio-taldearekin. 

- Urteko balorazioa eta proiektu pilotuen arduradunen feedbacka 

biltzea, inkesta baten bidez. 

 
17.  ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA-ORGANOAK 

 
MENDINETeko kideekin lotutako dieta eta lekualdatzeen faktura eta gastuak 
ordaintzea; halaber, kontuak kudeatzea: ziurtagiri digitalak berritzea eta 
kreditu-kontuaren izapideekin lotutako dokumentazioa. 
 
Eusko Jaurlaritzari gastuak justifikatzea, kudeaketa- eta funtzionamendu-
gastuen laguntza jasotzeko, eta kooperazio-neurriari dagozkion gastuetarako. 


