
 

  

 

  
 
 
 

EKINTZA-PLANA  
2022. URTEA 

 

 

 
Arkauti, 2022ko martxoaren 18a 

  



 

 

     

 - 2 - 

 
MENDINET, Landa Garapenaren Aurrerapenerako Elkartea, irabazi-asmorik 
gabeko elkartea da eta EAEko toki-ekintzako taldea (TET) da. Euskadin LEADER 
laguntzak kudeatzen dituen erakundea da MENDINET. Bai egungo aldian 2016-
2020 (+ 2021-2022, batetik besterako aldian), bai eta aurreko bi programazio 
aldietan ere, LEADER + (2000-2006) eta LEADER 2007-2013. Euskadiko 
Autonomia Erkidegoko landa-garapeneko 18 elkartek eta HAZI fundazioak 
osatzen dute.  
 

MENDINET toki-ekintzako taldearen LEADER programaren helburu nagusia da 
Euskal Herriko LEADER landa- eremuetako garapen sozioekonomikoaren alde 
egitea, landa- eremuko populazioari eusteko. Horretarako biztanleria- eta 
lurralde-oinarria zabaldu nahi da, enplegu-aukerak sustatuz eta ekipamenduak 
eta zerbitzuak emanez, euren bizi-kalitatea hobetu dadin. Hori guztia estrategia 
berritzailearen, garapen jasangarri integratuaren eta kalitatezkoaren bidez, 
eskualdeko landa-garapeneko programetan jasotako proiektuak sustatuta, 
MENDINET osatzen duten erakunde guztien arteko benetako sare-lanaren 
bidez. 
 
Toki-ekintzako taldearen programak honako helburu zehatz hauek ezarri ditu: 

 

• Enpresa-joera, ekintzailetza eta enpresa berriak abiatzea sustatzea, batez 
ere, gazteek. 

• Ustiategiei ekonomikoki eusten eta enplegua mantentzen edo handitzen 
lagunduko dieten askotariko enpresa-proiektuak babestea, batez ere 
emakume nekazariek gidatutako proiektuak. 

• Mikroenpresen eta enpresa txiki eta ertainen sorrera eta garapena 
sustatzea. 

• Lanpostuak sortu eta, horrenbestez, LEADER eremuetako hazkunde 
ekonomikoari lagundu, besteren konturako kontratazioa babestuta. 

• Enpresak sortzeko aukerak erraztea, industrialde txikiak eta 
enpresa-ekimenak hartzen dituzten lokalak gaituta. 

• Energia berriztagarrien erabilera sustatzea, biomasa erabilita, batez ere. 

• Oinarrizko zerbitzuen hobekuntza sustatzea, gune horiek erakargarri izan 
daitezen bai ekintzaileentzat, bai eta gainerako biztanleentzat ere. 

• Turismoarekin lotutako azpiegitura publikoak garatzea. 

• Turismo-eskaintza dinamizatu eta egituratzea. 

• Ostalaritzako instalazioetako batez besteko egonaldiaren iraupena eta 
barruko nahiz kanpoko turista-kopurua handitzea. 

• IKTen erabilera eta banda zabalaren garapena indartzea, hirigunearekin 
dagoen eten digitala ezabatze aldera.  

• Biztanle-guneak, eraikinak eta udal-lokalak zerbitzuetarako egokitzea. 

• Nekazariei eta eremu horietara bizitzera joan nahi duten beste pertsona 
batzuei etxebizitza eskuratzen laguntzea. 

• Lurralde arteko eta nazioz haraindiko lankidetza-proiektuak sustatzea. 

• Taldea landa-lurraldeetako sareetan mantentzea, estatuan eta Europan. 
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Honako hauek dira MENDINETek 2022rako dituen ekintza-ildo nagusiak:  
 
1.- MENDINET ETEaren KUDEAKETA 
 
1.1. Zuzendaritza Batzordeen eta batzarraren bilkuren kudeaketa  
 
Taldeko bazkide diren erakunde guztien artean funtzionamendua hobetzeko, 

hilero bilerak egitea erabaki da, guztien artean aztertu eta erabaki behar diren 

kontuen berri emateko, ebazteko eta horiei buruz hausnartzeko. 

 

Zuzendaritza Batzordeei eta batzarrei dagokienez, honako hauek dira zereginak:  

 

o Idazkaritza Teknikoak bilkura horiek egin ahal izateko prestaketa- eta 

antolaketa-lanak beharko ditu, eta, ondoren, dagozkien aktak bazkide 

diren gainontzeko erakundeei bidali. Lan hauen artean dago bilkuretan 

landuko den dokumentazio guztia prestatzea. 

o MENDINETeko kideak Zuzendaritza Batzordeetara eta Batzarrera joango 

dira, biak erregimen arruntean edo, hala badagokio, ohiz kanpo.  

 
1.2. Beste sare batzuekin harremana 
 
Beste sare batzuekiko lankidetzari dagokionez, nazioartean Landa 
Garapenerako Europako Sareko (ENRD) ekimenetan parte hartzen jarraituko 
dugu.  
 
Estatuan Red Española de Desarrollo Rural (REDR) erakundearekin lanean 
jarraituko dugu. MENDINET elkarte horretako bazkide da. 
 
Azkenik, hemen bertan Famili Nekazaritzaren Eskualde Batzordearekin (CRAF) 

lankidetzan jarraituko dugu  

BI lan-talde osatu dira eta bi lan-lerrotan jarri da indarra:  

 

• Komunikazioko lan-taldearen helburua da euskal gizartean familia-

nekazaritzarekiko aitortza soziala handitzea. 

• Eragin politikoa lan-taldearen helburua da, sektorearen aldeko politika 

publiko hobeak sustatzea.  

 

Honako hauek dira 2022. urtean MENDINETek beste sare batzuekin lankidetzan 
egin beharreko zereginak:  
 

o Taldearentzat interesgarriak izan daitezkeen jardunaldietara / 
prestakuntza-ikastaroetara joatea. 

o REDRren Zuzendaritza Batzordeetara eta Batzarretara joatea.  
o CRAFek antolatutako kontraste-bileretan parte hartzea.  
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o Informazioa zabaltzea aipatutako sareetatik MENDINETeko erakunde 
bazkideetara, bai eta informazioa biltzea eta helaraztea ere, kontrako 
noranzkoan.  

 
1.3. Datu pertsonalen babesa 
 
MENDINET egiten dituen ekintzen artean ohikoa da datu pertsonalak tratatzea. 
Arlo horretan, elkartea zerbitzu-emaile da Eusko Jaurlaritzarentzat. Jaurlaritza da 
tratamenduaren arduraduna; HAZI Fundazioarekin elkarlanean aritzen da 
elkartearentzako zerbitzu-hornitzaile gisa; eta landa-garapeneko hainbat 
elkarterekin batera jarduerak egiten ditu lotura duten jarduera-sektoreentzako 
laguntzen kudeaketari begira. Horretaz gain, tratamenduaren arduraduna den 
heinean, MENDINETek bere jarduera propioak ere gauzatzen ditu bere 
esparruko sektorean.  
 
Dayntic Legal enpresaren eta HAZIko Segurtasun eta Komunikazio Arloaren 
laguntzarekin, erakundea 2020-2021. urteetan datu pertsonalak babesteari 
lotutako alderdiak indarreko araudira egokitzen direnean, araudi hori betetzeak 
erakunde publiko eta pribatuek jarrera aktiboa izan behar dute etengabe 
aztertzeari eta egokitzeari dagokienez, Datuak Babesteko Erregelamendu 
Orokorrak erantzukizun aktibotzat jotzen duena aplikatuz. 
 
Erantzukizun proaktibo horren ondorioz, erakundeek beren 
datu-tratamenduetan, kudeaketa-ereduetan, prozesamenduan, TI sistemen 
kudeaketan eta antzekoetan funtsezko aldaketak eragiten dituzten egoerak 
aztertu eta hauteman behar dituzte. 
2021ean RGPDk eskatzen duena betetzeko dokumentazioa/testuak osatu dira. 
 
2022ari begira, enpresak dokumentuak errebisatzea/eguneratzea eta kontsulta 
teknikoak ebaztea proposatu du, beharrezko balitz.  
 
 
1.4. Komunikazioa-Web MENDINET 
 
MENDINETen webgunea 2020ko irailaren 20an argitaratu zen eta 2021ean 
Basquenet kontratatu zen webguneko edukiak eguneratu/hobetu eta igotzeko. 
Taldearen komunikazioari dagokionez, 2022rako helburu nagusia da TET 
ikusgarri egitea, Leader dirulaguntza programa kudeatzeko erreminta egoki gisa. 
Programaren helburu nagusia da EAEko Leader landa-eremuetako garapen 
sozioekonomikoa sustatzea, laguntzen bidez. Leader programak lagundutako 
proiektu esanguratsuenei eta garatzen ari diren bi lankidetza-proiektuei buruzko 
edukiak igotzea izango da arlo horretako jarduera nagusia; era berean, urteko 
lehen hilabeteetan webgunearen diseinua amaituko da, eguneratzen ari baita, 
eta, aldi berean, urte osoan zehar, aipatutako edukiaz gain, laguntzen deialdiari 
buruzko albisteak eta informazioa igoko dira. Basquenetek egingo ditu 
aurrerantzean ere lan hauek guztiak.  
 
Eduki zehatzei dagokienez:  
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– 2019, 2020 eta 2021eko jardunbide egokiko 21 proiekturi buruzko 

informazioa igoko da (7 lurralde historiko bakoitzeko). Proiektu horiek 
beren fitxa eta argazkia dute.  

– Webgunera igoko diren 9 bideo ere grabatuko dira (3 lurralde historiko 
bakoitzeko).  

– Laguntza jaso duten proiektuetako informazioari dagokionez, 2016-2021 
programazio-aldiko adierazle aipagarrienak eguneratuko dira: 
lagundutako proiektu-kopurua, proiektuetan egindako inbertsioak, sortu 
den enpresa-kopurua eta sortu den lanpostu-kopurua. 

– Lankidetza-proiektuei dagokienez, bi proiekturen azken urtea eta III. fasea 
denez, sortzen duten guztia igoko da. Bat nazio mailako proiektua da, eta 
bestea nazioz haraindikoa. 

2017-2022ko Azken Memoria osatzea (2014-2020 programazio-aldia). Datu 
kuantitatibo eta kualitatibo esanguratsuenak jasoko ditu (emaitza-adierazleak, 
eragina, etab.).Gaur egungo webgunea dinamikoa eta erakargarria izateko 
lanean ari gara.  
 
2.- LEADER PROGRAMAREN KUDEAKETA  
 
Honako zeregin hauek aurreikusten dira esparru honetan:  
 
2.1. Amaitu gabeko espedienteak kudeatzea eta jarraipena egitea. 2018, 
2019, 2020 eta 2021eko LEADER deialdiak: 
 
LEADER 2018, LEADER 2019, LEADER 2020 eta LEADER 2021eko laguntza-
deialdiak Eusko Jaurlaritzaren DDRLyPEk argitaratu zituen agindu bidez. Aipatu 
deialdiei dagokienez, 2022an honako jarduera hauek aurreikusi ditu 
MENDINETek:  
 

2.1.1. Justifikazioak: 
 

o Laguntzak justifikatzeko aholkularitza. 
o Jasotako inbertsioak kudeatzea. Gobernura igorri beharko dira, 

ziurtatzeko eta, ondoren, ordaintzeko. 
o Funtsen publizitate-betebeharrak betetzen diren ikusteko 

jarraipena: LGE-ei plakak bidaltzea, onuradunei bana diezazkieten. 
 
2.1.2. “Start-up / Ekintzailetzari babesa” neurriari jarraipena egitea.  

 
Aipatu Start-up neurriari dagokionez, Mendinetek egiten du jarraipena 
kanpoko aholkularitzarekin. Gestiona XXI enpresarekin jarraituko dugu 
lanean, ondoren ordainketa-proposamena Eusko Jaurlaritzaren 
DDRLyPEra bidaltzeko. Zehatz-mehatz:  
 

o 2020ko eta 2021eko "Ekintzailetzari babesa" neurriaren jarraipena 
eta bukaerako balorazioa. 

o Proiektu onuradunen jarraipen-prozesua berrikustea eta hobetzea. 
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2.1.3. Jarraipen-fitxak: 

 
o Proiektuen egoeraren jarraipena egin horretarako diseinatutako 

fitxen bidez eta LGEekin lankidetzan.  
o LGE bakoitzaren proiektuak gauzatzeko aurreikuspenari buruzko 

taulak egitea, amaitzeko epeak jakinaraztea eta, ondoren, luzapen-
eskaerak izapidetzea. 

 
2.1.4. 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…). 

 

2.1.5. Jardunbide egokien fitxak: 
 

o Aipagarriak diren LEADER proiektuetako jardunbide egokietarako 
fitxak osatu eta betetzea.  

 
2.1.5. Orokorra: 
 

o Espedienteak prestatzea, Eusko Jaurlaritzak eskatutako hainbat 
ikuskatze eta auditoretzatarako.  

o Proiektuak aldatzeko egin beharreko txostenetako agiriak aztertzea 
eta prestatzea. 

 
2.2. 2022ko deialdia: 
 
Agindua 2022ko otsailaren 10ean argitaratu zen eta aurten martxoaren 25ra arte 
egongo da zabalik eskabideak aurkezteko epea. Hori kudeatzeko, honako 
ekintzak aurreikusi dira: 

 
2.2.1. Kronograma 
 

o Eskabideen kudeaketa-kronograma egitea, jasotzen denetik 
ebazpen-proposamenera bitartean. 

o Kronogramaren betetze-mailaren jarraipena egitea. 
 
2.2.2. Kudeaketa administratiboa 
 

o Eskabideak jasotzea, zuzenketa-gutunak igortzea, agiri argigarriak 
eskatzea... 

o Espediente bakoitzeko fitxa bat sortzea, mugarri garrantzitsuenak 
ezagutzeko: zuzenketa-dirulaguntzaren balorazioa.  

 
2.2.4. Dirulaguntzak 
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o A priori ezetza jaso eta zalantzazkoak diren proiektuen 

dirulaguntzaren azterketa (DDRyLyPEk aztertuko du eskabide 
bakoitza diruz laguntzeko modukoa den eta ezetza jaso dutenak 
eta zalantzazkoak direnak guri bidaliko dizkigu, azter ditzagun). 
MENDINETek dirulaguntzen batzordean parte hartzea. 

 
2.2.5. Kudeaketa teknikoa. Balioztatzea 
 

o Eskabideak balioztatzea eta diruz laguntzeko proposamena 
osatzea. 

o Zuzendaritza Batzordean proposamena kontrastatu eta onestea.  
o Proposamena DDRLyPEri igortzea. 
o Laguntzen aplikazioan hobekuntzak txertatzea. 

 
2.2.6. Eskabideak aurkezteko aholkularitza LGEei zein HAZIko teknikariei.  
 
2.2.7. LGEei eta HAZIko teknikariei aholkularitza egiteko laguntza-agiriak 
hobetzeko lan egitea (puntu kritikoei buruzko dokumentuak, Zalantzak 
dokumentua...). 
 
2.2.8. Jardunbide egokien fitxak:  
 

o Aipagarriak diren LEADER proiektuetako jardunbide egokietarako 
fitxak osatu eta bete.  

 
3.- 2023-2027 ESTRATEGIA OSATZEA 
 
Hurrengo programazio-aldirako estrategia-dokumentua osatuko da, NPAren 
Plan Estrategiko berrian zehaztutako esparrua kontuan hartuta. Aurretik egin den 
bezala, metodologia parte-hartzailea erabiliko da edukiak diseinatzeko.  
 
4.- LANKIDETZA-PROIEKTUAK  
 
2022an MENDINETek jarraipena eman nahi die LEADERen lankidetza-
neurriaren barruan 2020an hasitako proiektuei, proiektu bakoitzaren I. eta II. 
faseei ekin ondoren. Ondoren, bakoitzaren alderik aipagarrienak xehetu dira:  
 

4.1. LANDA-HIRIA hurbilketa. Tokiko nekazaritza eta produktuen balioa 
azpimarratzea. 3. fasea 

 
Proiektuaren deskribapena: 
 
"LANDA-HIRIA HURBILKETA. TOKIKO NEKAZARITZA ETA PRODUKTUEN 
BALIOA AZPIMARRATZEA" proiektua. 2. FASEA. Elkarrizketa-espazioetan 
sendotu egin gara, teknikarien eta ekoizleen artean trukerako eta 
dinamizaziorako espazioak sortuta, eta horrek aukera eman du etorkizuneko 
ekintzak sortzeko, tokiko nekazaritza-elikagaien eta haien kontsumoaren 
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inguruko kontzientziazioa eta sentsibilizazioa sustatzeko, landa-ingurunearen 
ezagutza eta aitortza zabaltzearekin batera.  
 
"LANDA-HIRIA HURBILKETA. TOKIKO NEKAZARITZA ETA PRODUKTUEN 
BALIOA AZPIMARRATZEA" proiektuaren 3. fasea. Berariaz azpimarratzen da 
lurraldean jarduera ekonomikoak artikulatzea, sustapenetik eta sentsibilizaziotik 
abiatuta.  
 
Ekintza-plan honetan jasotzen diren ekintzak 3. fasean egingo direnak dira, 
2022ko urtarrila-abendua epeari dagozkionak.  
 
Proiektuaren helburuak: 
 
Helburu orokorrak eta Landa-hiria hurbilketa proiektuko lehen fasean zehaztu 
ziren helburu espezifikoek indarrean jarraitzen dute bigarren fase honetan ere:  
 
Helburu nagusia:  
 
Landa-eremutik gizartearen eta tokiko ekonomiaren eta kulturaren arteko lotura 
sustatzea, eta, horretarako, gizarteak lurralde-garapen jasangarriarekin, tokiko 
produktuekin, landa-ingurunearekin eta itsasertzarekin duen konpromisoa 
sustatzea, funtzio-aniztasunaren ikuspegitik, ekoizleen/kontsumitzaileen arteko 
konfiantza eta elkar ezagutza leheneratuta, eta, horrela, landa-gunearen eta 
hiriaren arteko lotura indartuta.  
 
  Helburu zehatzak: 
 

• Tokiko produktu eta ekoizleak identifikatzea, ezagutzera ematea eta duten 
balioa azpimarratzea.  

• Nekazaritzako elikagaien sektorea denda txikiekin lotzea eta indartzea.  

• Sektorean elkar hartzea sustatzea.  

• Ekoizleei erremintak ematea, euren produktuak sustatu eta 
merkaturatzeko.  

• Ekoizleen eta lurraldeko merkataritzaren artean eskaera eta eskaintza 
egituratzea.  

• Hurbileko merkaturatze-bideak sortzea.  

• Nekazaritzako elikagaien tokiko produktuetan berrikuntzako 
landa-adabegiak sortzea.  

• Material, metodo eta estrategietan berritzea, sortzen ari diren 
hiri-merkatuetara sartzeko.  

• Teknologia berriak eta digitalizazioa sartzea tokiko nekazaritzako 
elikagaien balio-katean.  

• Tokiko nekazaritzako elikagaien enpresei I+G zerbitzuak eskaintzea.  

• Lurraldeko nekazaritzako elikagaien sistemak sustatzeko sareko lanaren 
berrikuntza zabaltzea. 
 

Jarduera-ildoak 
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Hirugarren fasean erronkak identifikatu eta hainbat lan-esparru hartzen dituzten 

jarduerak garatzea. 2. fasean sortu diren behar eta interesak indartzea. Honako 

lan-ildo hauek sortu dira.  

  

1. Tokiko produktu eta ekoizleak identifikatzea, ezagutzera ematea eta duten 

balioa azpimarratzea.  

  

A. Landa-garapeneko elkarteen web-orrietan ekoizleen katalogoak 

diseinatzeko eta sartzeko tresna bat osatzea.  

  

2. Gizarte-sentsibilizazioa: ekoizleei tresnak ematea, euren produktuak 

sustatu eta merkaturatzeko.  

  

A. Publiko jakin batzuentzako sentsibilizazio-plana, landa- eta 

hiri-komunitateak gizarte bereko partaide eta protagonista direla uler 

dezaten.  

B. Beren ustiategiak bertan ikusteko aukera emanda jarduera 

dibertsifikatu nahi duten ekoizleei prozesuan laguntzeko LGEei balioko 

dien tresna garatzea.  

  

3. Erakunde bazkideen arteko trukeak, ikaskuntza-sareak finkatzeko, beste 

eremu batzuetan gauzatzen diren ekimenak, arrakasta-faktoreak eta 

aurkitutako zailtasunak ezagututa.  

  

A. Trukerako gune interaktiboak sustatzea parte-hartzaileen artean.  

B. Azterketa-bisitak.  

  

4. Proiektuaren komunikazioa:  

A. Ekintzak barrutik zein kanpotik ezagutarazteko prozedura garatzea.  

 

4.2. SMART RURAL. Landa-eremu adimendunak eta lehiakorrak. 3. fasea 

 
Proiektuaren deskribapena: 
 
Tradizionalki landa-eremutzat jo izan direnak globalki birdefinizten ari dira eta, 
bereziki, Europan. Landa-mundua ulertzeko gakoen eraldaketa sozial, 
ekonomiko, politiko eta kulturalak dira. 
 
Eskenatoki horretan dago "SMART RURAL. Landa-eremu adimendunak eta 
lehiakorrak" proiektuak dakarren SMART VILLAGES kontzeptua: landa-eremuak 
inguru adimendu eta lehiakorrak bihurtzera begira, noraino irits daitekeen 
ulertzen lagunduko diguten ekintzak planteatzen ditu.  
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Euskadiri dagokionez, MENDINET tokiko ekintza-taldeak aurkeztutako 
estrategia zein eskualde bakoitzaren esparru estrategikoa, eskualdeko landa-
garapeneko programetan (LGP) oinarritzen dira, horiek baitira gure lan-gida. 
2020an abiatutako proiektu horrek LGP horiek hedatzen lagunduko du, 
metodologia eta lan-modu berriak ezarriz, ikuspegi parte-hartzailean, beste 
landa-eremu eta hiri-eremu batzuetako komunitate eta eragile batzuekiko 
lankidetzan eta aliantzetan oinarrituta. 
 
Ikuspegi parte-hartzaileak esan nahi du tokiko komunitatea modu aktiboan 
txertatzea estrategiari buruzko erabakiak hartu eta lantzerakoan. Horrelako 
proiektuak aurreikusten du pertsonen gaitasunak garatzeko eta gaitzeko beharrei 
behar bezala erantzutea. 
 
Proiektuaren beste elementu bereizgarrietako bat da teknologia digitalak 
sustatze-lanetan jartzea, pertsonen eta administrazioen arteko konexioa 
errazteko, beharren eta konponbideen artean, lankidetza, aliantzak eta sareko 
lana erraztuta. Azken batean, landa-eremuak arinagoak eta lehiakorragoak 
izatea ahalbidetuko duen tresna da, haien erakargarritasuna eta biztanleen 
bizi-kalitatea hobetuta, biztanleak atxiki eta erakartzeko. 
 
"SMART RURAL. Landa-eremu adimendunak eta lehiakorrak" proiektua 3. 
fasea”. Proiektua lantzen den lurraldeetako erronka eta beharrei erantzuteko 
beharra ezartzen digu, tokiko indargune eta aktiboei erreparatuta, Euskadiko 
landa-eremuak lurralde adimendun bilaka daitezen. 
 
Proiektuaren helburuak: 
 
• "Herrixka adimenduna" kontzeptua Euskadiko landa-eremuko errealitatera 
egokitzea.  
• Tokiko garapen adimendunaren esparruko beste esperientzia batzuk 
ezagutzea, eta ezagutza-trukea erraztea.  
• Landa-eremuko garapenari heltzeko modu berriak jaso eta barneratzea, 
"herrixka adimendunak" ikuspegia erabilita, tartean diren eragileak gaitu eta 
ahaldunduta.  
• Prozesu malgu bat diseinatzea. Prozesu horren faseak nahi den emaitzarantz 
bideratuko dira, tartean dauden eragileen artean elkarlanean egindako lanean 
eskuratutako know-howaren bidez. 
 
Jarduera-ildoak 
 
Europan: 
 

1. 2022ko datuak eguneratzeko hitzarmena sinatzea. 

2. Erakunde bazkideen arteko ezagutza-trukea, ikaskuntza-sareak 

finkatzeko:  
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a) Arrakasta-esperientziak identifikatzea eta horiek dokumentu 
bateratu batean biltzea, 2021ean guztion intereseko zirela 
adostutako gaiei erantzuteko: 
 

a. Energia garbiak edo energia konponbide Smart edo 
adimendunak. 

b. Digitalizazioa e-zerbitzu edo zerbitzu elektronikoen 
bidez.  

c. Gizarte-berrikuntza  
d. Huba eta coworkinga 

 
b) Azterketa-bisitak erakunde bazkideen jatorrizko herrialdeetara: 

Irlanda, Polonia eta Euskadi. 
c) Webinarra antolatzea gainontzeko erakunde bazkideekin, 

proiektuaren ondorio aipagarrienak jaso eta zabaltzeko. 
 
Bertan (Euskadi): 

 
3. Euskadiko udalerri pilotu bakoitzerako Smart estrategia bat sortzeko lana 

finkatzea eta elkarrekin konponbideak bilatzea prestakuntza-ekintza 
prozesuen bidez. 
 

a) Udalerri pilotu bakoitzari banakako laguntza ematea, honako 
helburu hauekin: 
 

a. Estrategia osatzen laguntzea. 
b. Estrategia udalbatzarekin kontrastatzen laguntzea. 
c. Estrategiaren kontrastea herritarrekin egiteko 

planifikazioan laguntzea, prozesu parte-hartzaileen 
bidez. 

d. Estrategia bukatzea eta hura ezartzeko ibilbide-orria 
antolatzen laguntzea.  

 
b) Prestakuntzako eta ekintzako saio bateratuak egitea I. eta II. 

faseetan hasitakoari jarraituta, estrategien esparruan erabili 
beharreko metodologiak ikasi eta partekatzeko. 

c) Euskadiko erakunde parte-hartzaileen arteko azterketa-bisita 
teknikoak, prestakuntza-ekintza jardunaldien ildotik. 

 
4. Parte hartzen duten erakundeek proiektua komunikatzeko eta zabaltzeko 

oinarriak ezartzea.  
 


