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Udalerri adimendunen sareko sistema bat antolatzeko aukera da.

2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

ADMINISTRAZIO ADIMENDUNA GOBERNAMENDUA

Gobernamendu demokratiko oneko printzipioak:

OINARRIZKO ZERBITZUAK 
ETA PLATAFORMAK SUSTATZEA 

Elkarreragingarritasuna (NISAE)
Sinadura elektroniko aurreratua (IZENPE)

TEKNOLOGIA-BARNETEGIAK

1. Hauteskundeak, ordezkaritza eta parte-hartzea.
2. Erreakzio-ahalmena.
3. Efizientzia eta eraginkortasuna.
4. Irekitasuna eta gardentasuna
5. Zuzenbide-estatua 
(arauei eta auzitegiei errespetua).
6. Jokabide etikoa.
7. Gobernatzen edo administratzen dutenen 
eskumenak eta gaitasuna.
8. Berrikuntza eta aldaketa-espiritua.
9. Epe luzerako iraunkortasuna eta norabidea.
10. Finantza-kudeaketa egokia.
11. Giza eskubideak, kultur aniztasuna eta 
gizarte-kohesioa.
12. Kontuak emateko betebeharra.

ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA 
ETA KULTUR ALDAKETA ERAGITEA

Herritarrentzako Arreta Zerbitzua
Izapideen eskuliburua

Administrazioa sinplifikatzea
Kultur aldaketa eragiteaArreta herritarretan eta 

lege-esparrua betetzean jarriz: 
herritarrek eta enpresek 

udalarekin duten harremana 
berrikusiz eta sinplifikatuz.
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2017-2020 aldirako Ekintza Plana bi alorren inguruan antolatuta dago:

Ikuspegi osoaren erdigunea da: gauzatzeko oinarritzat har daiteke eta ekimen guztiei koherentzia ematen die.

Esperientziak eta ezagutza partekatzeko aukera izateaz gain, erronka berria da berrikuntzarako eta baterako sorkuntzarako gune 
gisa; bertan, ideiak eta proiektuak landu daitezke, udalerrien («udalerri ekoizleak») eta beste administrazio publiko batzuen arteko 
lankidetzaz.

Berariazko helburuak dituzten ekimen zehatzak dira:

Sentikortzea eta prestatzea  (teknologia-barnetegiak): arduradun politikoek eta tokiko administrazioetako langileek teknologia 
ezagut, erabil eta barneratu dezaten; udaleko eguneroko jardunean bereziki, eta udalerrian orokorrean.

Udalei sustatu, gidatu eta laguntzea antolakuntza eraldatzeko eta kultur aldaketa eragiteko ekimenak identifikatzen eta 
ezartzen, zerbitzu digitalen eta adimendunen hedapenaren osagarri gisa: Herritarrentzako Arreta Zerbitzua, Izapideen 
eskuliburua, Administrazioa sinplifikatzea

Zabalkundea eta udalei laguntza ematea oinarrizko zerbitzuak eta plataformak har ditzaten: NISAE (Euskadiko Administrazioen 
Segurtasun eta Elkarreragingarritasun Nodoa), Izenperen Sinadura Elektroniko Aurreratua (itsasontzi-jokoa).

Gobernamendu eta udal-garapen adimenduneko eredua gauzatzea eta sustatzea. Eredu honek, bilakaera- edo aurrerapen-maila 
kontuan hartuta, berariazko plan bat sortuko du udalerri bakoitzerako, betiere lurralde-ekosistema gisa ulertuta udalerria: askotariko 
eragileak eta interes taldeak modu aktiboan lankidetzan diharduten ekosistema bat.

2017-2020 aldirako Ekintza Plana

2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

1. TRAKZIO-EGITASMOAK

2. UDALERRI ADIMENDUNAK - Herrismartik
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2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA ADE 2020 PROGRAMAN

2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

ADE 2020 (EUSKADIKO 2020 AGENDA DIGITALA) 2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA-PLANA

58. TE: Tokiko Berrikuntza Agenda 2020 – Estrategia 
Tokiko Berrikuntza Agenda (TBA) deitutako tresnak ongi erakutsi baliagarria dela 
tokiko administrazioetan balioak sortzea bultzatzeko, herritarrei zerbitzu publikoak 
emateari dagokionez. Garai berri honetan, tokiko administrazioaren eta 
lurraldearen berrikuntza-gaitasunak aztertzera eta horiei buruz hausnartzera 
bideratu behar da tresna honen zeregina; hau da, Administrazio Adimendun 
delakoa lortzeko bidean. 

Gobernamendu eta Udal Garapen Adimenduneko Eredua
Udal-garapen adimenduneko metodologia gauzatzea eta sustatzea. Udal eredu 
honek, berariazko plan bat sortuko du udalerri bakoitzerako, betiere 
lurralde-ekosistema gisa ulertuta udalerria: askotariko eragileak eta interes taldeak 
modu aktiboan lankidetzan diharduten ekosistema bat.

Antolakuntza eraldatzea eta kultur aldaketa eragitea
Udalei sustatu, gidatu eta laguntzea, zertan eta aurkeztutako proposamenak 
identifikatzen eta barne-antolakuntza eraldatzeko ekimenak ezartzen; 
antolakuntza-eraldaketa horiek zerbitzu digitalen eta adimendunen hedapenaren 
osagarri dira.

Oinarrizko zerbitzuak eta plataformak
EAEko udaletan zerbitzu digital eta adimendunetarako oinarrizko zerbitzu eta 
plataformak hedatzen laguntzea.

UDALERRI ADIMENDUNAK – Herrismartik
Udalerri adimendunen ekosistema ikuspegi osoaren erdigunea da: gauzatzeko 
oinarritzat har daiteke eta ekimen guztiei koherentzia ematen die. Esperientziak eta 
ezagutza partekatzeko tokia izateaz gain, udalerrien artean ideiak eta proiektuak 
lantzeko benetako plataforma da (udalerri ekoizleak- maker).

59. TE: Tokiko Berrikuntza Agenda - Lankidetza-proiektuak
Egitasmoaren xedea udalen arteko lankidetza-proiektuak gauzatzea da, Tokiko 
Berrikuntza Agendaren (TBA) esparruan, guztien beharrei erantzuteko eta errepikatu 
daitezkeen baterako konponbideak eraikitzeko (adibidez, administrazioa 
sinplifikatzeko proiektua, 39/2015 eta 40/2015 legeetara egokitzea...). 

60. TE: Smart lurraldea
Euskadiko zenbait erakunde lankidetza-proiektuak gauzatzen ari dira. Horiei esker, 
hiri adimendun (Smart Cities) bihurtzeko estrategia berritzaileen bidez, udalerriek 
hainbat erronkari aurre egin ahalko diete: iraunkortasuna, baliabide-urritasuna, 
segurtasuna, langabezia eta parte-hartzea. Hainbat zentro teknologiko, enpresa eta 
hiritarrekin ari dira lankidetzan, gizarte-berrikuntzari lotutako proiektuak garatzen. 

61. TE: Arduradun politikoentzat teknologia-barnetegiak
Lidergo politikoa ezinbestekoa da administrazio eta lurralde adimendunen 
aurrerapena eta garapena lortzeko. Horietan, teknologiak garrantzia berezia du. 
Guztiok ezagutu eta eguneroko jardunean erabili eta barneratu behar dugu, baita 
arduradun politikoek ere, komunitateburu eta herritarren ordezkari diren aldetik.

4



2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

UDALERRI
ADIMENDUNAK

ERAKUNDEARTEKO PARTE-HARTZEA

Eusko Jaurlaritza
Foru Aldundiak

EJIE
AKG / IZFE / LANTIK

IZENPE
...

EUSKADIKO SMART TRAKZIO-PROIEKTUAK SUSTATZEA

Bilbo: AS-Fabrik (UIA) Zorrotzaurre
Donostia: Replicate (H2020-SCC), Urumea Riverside

Vitoria-Gasteiz: SmartEnCity (H2020-SCC), Koroatze auzoa
…

EUROPAKO ETA NAZIOARTEKO RADARRA

Euskal behatokia.
Internship eta truke-programa: proiektuak 

bisitatzea, beste udalerrietan egonaldiak egitea.
Udaletako LivingLab: udalerria Zientziako, 

Teknologiako eta Berrikuntzako Euskal Sareko zentroei, 
unibertsitateei, enpresei irekitako laborategi gisa.

Citizen Science.
Workshop-ak.

2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA
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ERAKUNDE 
ARTEKO BATZORDEA

POLITIKA BATZORDEA

LURRALDEAK TEKNIKARI ARDURADUNA

PROIEKTUEN LANTALDEAK

BATZORDE ERAGILEA
EUDEL

2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

PLANAREN KUDEAKETA-EREDUA
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

PLANAREN KUDEAKETA-EREDUA

QUIÉN

POLITIKA-
BATZORDEA

TEKNIKARI 
ARDURADUNA

LANTALDEAK

LURRALDEAK

QUÉ CÓMO

· HerriSmarTIK Estrategia onartzea.
· Estrategiaren Kudeaketa-eredua onartzea.
· Estrategiaren aurrerapen-txostenak onartzea.

· Estrategia udalerrietan zabaltzeko ezarritako urteko kudeaketa-plana 
baliozkotzea.
· Estrategiaren jarraipena eta ebaluazioa egitea, urtero.
· Urteko kudeaketa-memoria onartzea (garatu diren proiektuak, etab.).
· Estrategiaren ezarpenean parte hartu duten erakundeekin lankidetzan 
jardutea.
· Batzorde Eragileari aurrerapenen/zailtasunen berri ematea.

· Zuzendaritza tekniko eragilea, Eudelen aldetik.
· Lantalde espezifikoen sorkuntza sustatu eta gidatzea, Estrategian 
jasotako proiektuei aurre egiteko.
· Proiektuei jarraipena egitea.

· Politika Batzordeko kide diren udalerriek gidatutako 3 azpi-batzorde: 
Arabako LH, Gipuzkoako LH eta Bizkaiko LH (e-administrazioa eta smart 
lurraldea).
· Laneko bilerak, aldiro-adiro, Foru Aldundien esku-hartzea nahitaezkoa 
duten Estrategiaren baitako proiektuak gauzatzeko.

· Laneko bilerak, aldiro-adiro, Estrategiaren baitako proiektuak 
gauzatzeko.

· Estrategiaren baitan garatuko diren proiektuen 
zuzendaritza.
· Proiektuen zabalkundean agertzen diren 
palanka eta balazta teknikoak identifikatzea.

· Estrategian jasotako proiektuak gauzatzea.

· Laneko azpi-batzordeak, Lurralde Historiko 
bakoitzeko, dagokion Aldundiaren aldetik 
parte-hartze zuzena behar duten proiektuak 
zabaltzeko.
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

2017-2020 ALDIRAKO HELBURUAK

HELBURUAK ETA IRISMENA: udalak sustatu, gidatu eta laguntzea, aurkeztutako proposamenak identifikatzen eta antolakuntza eraldatzeko ekimenak ezartzen; 
antolakuntza-eraldaketa horiek zerbitzu digitalen eta adimendunen hedapenaren osagarri dira. Era berean, aipatutako hedapena osatuko duen kultur aldaketa eragin nahi da.

1. ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA ETA KULTUR ALDAKETA ERAGITEA

HELBURUAK ETA IRISMENA: EAEko udaletan zerbitzu digital eta adimendunetarako oinarrizko zerbitzuak eta plataformak hedatzen laguntzea.

2. OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA PLATAFORMAK

HELBURUAK ETA IRISMENA: gobernamendu eta udal-garapen adimenduneko eredua gauzatzea eta sustatzea. Eredu honek, bilakaera- edo garapen-maila 
kontuan hartuta, berariazko plan bat sortuko du udalerri bakoitzarentzako, betiere lurralde-ekosistema gisa ulertuta udalerria: askotariko eragileak eta interes 
taldeak modu aktiboan lankidetzan diharduten ekosistema bat.

3. GOBERNAMENDU ETA UDAL GARAPEN ADIMENDUNEKO EREDUA

HELBURUAK ETA IRISMENA: udalerri adimendunen ekosistemak ikuspegi osoaren erdigunea izan behar du: gauzatzeko oinarritzat har daiteke eta ekimen guztiei 
koherentzia ematen die. Ez du izan behar esperientziak eta ezagutza partekatzeko tokia soilik, aitzitik, udalerrien artean ideiak eta proiektuak lantzeko benetako 
plataforma izan behar du (udalerri ekoizleak –udalerri maker).

4. UDALERRI ADIMENDUNAK 

HELBURUAK ETA IRISMENA: udalak sustatu, gidatu eta laguntzea, gobernamenduaren esparruan, Europar Batzordearen oniritzia jaso duen metodologiaren 
bitartez. 

5. GOBERNAMENDUA
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA

HELBURUAK ETA IRISMENA: udalak sustatu, gidatu eta laguntzea, 
aurkeztutako proposamenak identifikatzen eta antolakuntza eraldatzeko 
ekimenak ezartzen; antolakuntza-eraldaketa horiek zerbitzu digitalen eta 

adimendunen hedapenaren osagarri dira. Era berean, aipatutako hedapena 
osatuko duen kultur aldaketa eragin nahi da.

ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA 
ETA KULTUR ALDAKETA ERAGITEA1. 
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

1. ANTOLAKUNTZA ERALDATZEA ETA KULTUR ALDAKETA ERAGITEA

1. Izapideen eskuliburuak egiteko lankidetza-programak (jarraipena)

EAEko udal guztiek izapideen eskuliburu bat izan beharko dute. 
 · Udalak sentikortzeko eta informatzeko ekintzak egin beharko dira, beste udaletan izandako esperientzia eta lortutako onurak agerira
  ekartzeko xedez.
 · Beraz, proposatzen da udalarteko lankidetza-proiektuaren ikuspegia hartzea abiapuntu, eta dagoeneko eskuliburua duten antzeko 
 erakundeak hartzea erreferentzia gisa.

Halaber, antolakuntza-egitura handiagoa duten udalei (oro har, 5.000 biztanletik gorako udalerriei) prozedurak sinplifikatzea eta herritarrei 
bideratutako eskuliburua prestatzea gomendatzen zaie.

 ·  Proposatzen da udalarteko lankidetza-proiektuaren ikuspegia hartzea abiapuntu, lege-esparrua irizpide bateratuekin interpretatzeko eta 
 aplikatzeko xedez, zertarako eta ahalik eta administraziorik bidezkoena lortzeko Euskadiko herritar guztientzat, edozein udalerritan bizi 
 direla ere.

2. Herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzua, integrala eta kanal anitzekoa (jarraipena)

EAEko udalek herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzua izango dute, udalerri bakoitzaren tamainara egokitua, eta bereziki 5.000 biztanletik gorakoei 
erreparatuko zaie.

 · Aurreko kasuan bezala, sentikortzeko eta informatzeko ekintzak egin beharko dira udalentzat, beste udaletan izandako esperientzia eta 
 lortutako onurak bistaratzeko xedez.
 · Herritarrei arreta eskaintzeko zerbitzuaren sareari berriro ekitea gomendatzen da, modu horretan udalen arteko lankidetza-proiektuen  
 ikuspegitik abiatzeko.

3. Kultur aldaketa Euskadiko udaletan
Euskadiko udalek kudeaketa-modua aldatu behar dute. Horretarako, beharrezkoa da kultur aldaketa sustatzea erakundearen barruan, herritarrei 
modu egokiagoan erantzun ahal izateko.

4. Hirugarrenen erregistro bateratua egiteko estandarizazio-irizpideak zehaztea
Hirugarrenen erregistro bateratuak ezartzea ezinbesteko eta funtsezko ekintza da udal baten datuen arkitektura arrazionalizatzeko; hala, datu 
horiek erabiltzen dituzten prozesu eta zerbitzuen digitalizatze arrazionala egin daiteke.
Praktikan, informazioa kudeatzeko udal-estrategia bat ezartzeko lehenengo pausua da, gainera. 
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA

HELBURUAK ETA IRISMENA: EAEko udaletan zerbitzu digital eta 
adimendunetarako oinarrizko zerbitzuak eta plataformak hedatzen 

laguntzea.

OINARRIZKO ZERBITZUAK 
ETA PLATAFORMAK2. 
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

OINARRIZKO ZERBITZUAK ETA PLATAFORMAK

1. Udalak Euskadiko administrazioen Segurtasun eta Elkarreragingarritasun Nodoan (NISAE) sartzeko plana egitea

Udalak NISAEn sartzeko honako hauek behar dira:
 · Solaskide egokiekiko lankidetza indartzea.
 · Identifikatzea udalak zer zerbitzutan arituko diren lagatzaile eta lagapen-hartzaile gisa.
 · Sarbideko eredu ekonomikoa zehaztea, identifikatutako zerbitzuen arabera. Kontzeptu hauekin lotutako kostuak zenbatetsi beharko dira:   
 baimenak kudeatzea, zerbitzuak kudeatzea, erabiltzaileak kudeatzea, laguntza teknikoa eta erabiltzaileei arreta.
 · Udalak NISAEn pixkanaka sartzeko egutegi bat egitea, eredu ekonomikoarekin koherentea izango dena.

2. NISAE hedatzen laguntzea

· Elkarreragingarritasun- zerbitzuak ezarri eta erabiltzeko, ekintza tekonologikoez gain, zabalkunde- eta prestakuntza-ekintzak egin beharko dira 
udal-langileek elkarreragingarritasunaren antolakuntza- eta zuzenbide-oinarriak ezagut ditzaten.

•Bestalde, udal-langileei laguntza eta sostengua emateko zerbitzuak ere beharko dira, baimenak, zerbitzuak eta erabiltzaileak kudeatzeko zereginei 
ekin diezaieten.

3. Kautotze eta Sinadura Elektroniko Aurreratua hedatzen laguntzea

· Funtzionalitate berrien txertaketa eta ondoren zerbitzuan martxan jartzea, alde teknologiko eta legalak kontutan izan behar dute udaletxeek, 
horrexegatik zabalkunde- eta prestakuntza-ekintzak egin beharko dira udal-langileek haren erabilera eta ondorioak ezagut ditzaten.

12



2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA

HELBURUAK ETA IRISMENA: gobernamendu eta udal-garapen 
adimenduneko eredua gauzatzea eta sustatzea. Eredu honek, bilakaera- edo 

garapen-maila kontuan hartuta, berariazko plan bat sortuko du udalerri 
bakoitzarentzako, betiere lurralde-ekosistema gisa ulertuta udalerria: 
askotariko eragileak eta interes taldeak modu aktiboan lankidetzan 

diharduten ekosistema bat.

GOBERNAMENDU ETA UDAL GARAPEN 
ADIMENDUNEKO EREDUA3. 
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

GOBERNAMENDU ETA UDAL GARAPEN ADIMENDUNEKO EREDUA

1. Metodologiaren diseinua

· Bilakaera-mailatan antolatutako eredu kontzeptual batean oinarri har dezala: 

 I - Administrazio elektronikoa.
 II - Administrazio irekia.
 III - Administrazio adimenduna.
 IV - Lurralde adimenduna.
 V - Ekosistema (trans)lokalak.

· Hausnarketa eraldatzailea ekar dezala, TBAtik gobernamendu eta udal garapen adimenduneko eredu baterantz. 

· Euskadiko udal-errealitate guztietara moldagarria izan dezala: udalerri bakoitzerako diagnostiko eta ekintza-plan bereziak.

· Udalerriko eragile interesdun guztiak identifikatu eta kontuan har dezala (multi-skateholders direlakoak).

2. Metodologia udal talde adierazgarri batean probatzea
· Metodologia Euskadiko udal-errealitateen adierazgarri diren udal talde batean aplikatzea.
· Ondorioak eta metodologia egokitzea

3. Metodologia Euskadiko udalerrietan aplikatzea
·Sustapena eta babesa ematea metodologia Euskadiko udalerrietan aplikatzeko, udalarteko lankidetza-proiektuaren ikuspegitik, dagoeneko 
metodologia ezarri duten antzeko erakundeak eredutzat hartuz.
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA

HELBURUAK ETA IRISMENA: udalerri adimendunen ekosistemak ikuspegi 
osoaren erdigunea izan behar du: gauzatzeko oinarritzat har daiteke eta 

ekimen guztiei koherentzia ematen die. Ez du izan behar esperientziak eta 
ezagutza partekatzeko tokia soilik, aitzitik, udalerrien artean ideiak eta 

proiektuak lantzeko benetako plataforma izan behar du (udalerri 
ekoizleak –udalerri maker).

UDALERRI ADIMENDUNAK 4. 
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2017-2020 EKINTZA PLANA: ADMINISTRAZIO ETA LURRALDE ADIMENDUNAK

UDALERRI ADIMENDUNAK 

1. Smart kontzeptuaren definizio bateratua sortzea Euskadirako
Kontuan izanda zein zabala eta lausoa den Smart kontzeptua, helburu nagusia Euskadiren errealitatera eta beharretara egokitutako definizio bat 
lortzea da, administrazio publikoek eta gaian garrantzia duten eragileek onartu eta barneratu dezaketena.

2. Udalerri adimendunen ekosistema kudeatzeko ereduaren oinarriak antolatzea eta osatzea
Helburua da (i) udalerri adimendunen ekosistema kudeatzeko eredua antolatu eta osatzea eta (ii) Euskal HerriSmartik Ekosistemaren eragile 
bereizgarriak zein diren zehaztea. 

3. Smart ekimenen direktorio bat sortzea eta mantentzea

· Smart ekimenen direktorio bat sortzea Euskadiko udalerri guztien parte-hartzearekin, guztiek eredu bera erabiliz.
· Direktorioa argitaratzea eta hedatzea.
· Direktorioa mantentzea.

4. Nazioarteko lankidetza-sare bat sortzea eta mantentzea

· Erreferentziako nazioarteko eragileak (erakundeak, sareak, instituzioak, etab.) identifikatzea, bereziki Europakoak.
· Hainbat mailatako lankidetza motak zehaztea (segimendua, informazio-trukea, bisitak...) eta, beharrezkoa denean, identifikatutako eragileekin 
hitzarmenak egitea.
· Segimendua eta koordinazioa egiteko eta adostutako hitzarmenetan hartutako konpromisoak betetzeko euskarri teknikoa.

5. Erakusketako eta lankidetzako jardunaldi eta ekitaldien dinamika erregularra antolatzea eta mantentzea

Ezagutza trukatzeko eta lankidetzan aritzeko jardunaldi eta hainbat ekitaldi mota zehaztea eta abiaraztea.
 - HerriSmarTIK workshop-ak. Euskadi mailan. Gai bereziak workshop bakoitzean. Hiruzpalau urteko.  
 - HerriSmartTIK/ AD@2020-Udalak biltzarra. Europa mailan. Askotariko gaiak. Urtero edo bi urtero.

6. Patzuergoak eta ekimenak abiarazteko sustapena eta laguntza ematea

· Nazioarteko lankidetza-sarean oinarrituta, proiektuetan parte hartzeko aukerak sustatzea eta identifikatzea eta tokiko eta nazioarteko partnerrak 
edo kideak bilatzea. 

7. Erreferentziako erakunde eta ekimenetara bisitak egiteko programa bat diseinatzea eta antolatzea

· Nazioarteko lankidetza-sarean oinarrituta, erreferentziako erakunde eta ekimenetara bisitak eta egonaldiak (internship) egiteko programa bat 
diseinatzea eta martxan jartzea.
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2017-2020 ALDIRAKO EKINTZA PLANA

HELBURUAK ETA IRISMENA: udalak sustatu, gidatu eta laguntzea, 
gobernamenduaren esparruan, Europar Batzordearen oniritzia jaso duen 

metodologiaren bitartez.

GOBERNAMENDUA5. 
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GOBERNAMENDUA

1. Gobernamenduaren alorreko Bikaintasunaren Europako Zigilua (ELoGE)
· Proiektuaren xedea da Gobernamenduaren alorrean lan egitea tokiko esparruan, etengabeko hobekuntzaren sistema bat baliatuta, gobernamen-
du demokratiko onaren hamabi printzipio europar arruntetan oinarrituta.

· Europar Batzordeak Benchmarkingeko tresna bat diseinatu du, gobernamendu demokratiko onaren hamabi printzipioetan oinarrituta; horren 
bitartez, udalerriek euren burua ebaluatu, eta aipatutako printzipioekiko duten bateratze-maila neurtu dezakete.
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