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1 SARRERA 

EUDELen Gobernantza eta Udal Garapen adimendunaren Estrategia – Herri Smartik 2020 

– Euskadiko Agenda Digitalaren barruan kokatzen da. Horren bidez, Eusko Jaurlaritzak 

bere egin nahi du teknologia digitalek dituzten aukerak Euskadiko errealitate bihurtzeko 

erronka, eta erronka hori erreferentziazko eskualdea izatea lehiakortasunean, 

ongizatean, gizarte-integrazioan eta enpleguaren kalitatean, 2020ko Europan. 

 

2020ko Agenda Digitala hedatzeko Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan, EUDEL lanean 

aritu da urte hauetan 2017-2020 ekintza-plana hedatzen, eta, zehazki, udal-eremuko 3 

eremu berritzaile garatzen eta abian jartzen: Administrazio 

elektronikoa/adimenduna, gobernantza eta udalerri adimendunak. 

 

 

 

 

Estrategia hori 4 helburu-jarduera-ildotan banatu zen: 

 

1. Antolamenduaren eraldaketa eta kultura-aldaketa 
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Helburuak eta irismena: udalei zerbitzu digitalen eta adimendunen hedapenaren osagarri 

diren antolaketa-eraldaketako eta kultura-aldaketako ekimenak identifikatzen 

(aurkeztutako proposamenei buruz) eta ondoren ezartzen laguntzea. 

2. Oinarrizko zerbitzuak eta plataformak 

Helburuak eta irismena: EAEko udalei zerbitzu digital eta adimendunetarako oinarrizko 

zerbitzuak eta plataformak zabaltzen laguntzea 

 

3. Gobernantza eta udal garapen adimentsuaren eredua 

 

Helburuak eta irismena: gobernantza eta udal-garapen adimenduneko eredu bat 

garatzea eta sustatzea, bilakaera- edo heltze-mailak kontuan hartuta, udalerri 

bakoitzerako berariazko plan bat emango duena, udalerri hori lurralde-ekosistema gisa 

ulertuta, non hainbat eragile edo interes-taldek aktiboki parte hartzen duten. 

 

4. Udalerri adimendunak: 

 

Helburuak eta irismena: udalerri adimendunen ekosistemak planteamendu osoaren 

muina izan behar du: gauzatzeko oinarri izan behar du, eta koherentzia eman behar die 

ekimen guztiei. Ez izatea esperientziak eta ezagutza trukatzeko leku bat soilik, baizik eta 

udalerrien artean ideiak eta proiektuak fabrikatzeko benetako plataforma bat (udalerri 

ekoizleak – udalerri maker) 

 

2017, 2018 eta 2019. urteetan arlo horietan lan egin ondoren, 2020. urte honetan lan-

planaren ardatza 4. helburua da, udalerri adimenduna, helburu komun batera 

bideratua: Euskadin Smart estrategia (adimentsua) batetik beste Wise 

(jakintsua) batera migratzeko gai diren udalerrien sarea izatea. 

 

Helburu horren barruko proiektuen artean, foro batzuk egin ziren, udalerriek eremu 

horretan dituzten beharrak zehazteko eta enpresa-sarearekin eta Zientzia, Teknologia 

eta Berrikuntzaren Euskal Sarearekin topagune bat sortzeko. Foro horietan jada adierazi 

zen udalek Smart eta Wise eremuko ekintzetarako finantzaketa eskuratzeko beharra 

zutela. Dokumentu honek premia hori asetzen du, horretarako balio dezaketen hainbat 

iturri dokumentatuz. 

 

Beraz, jarraian azalduko ditugun lerroek proiektu jakintsuei ekiten lagundu behar diete, 

baina ez da ahaztu behar, neurri handi batean, epe finituak dituzten deialdietan kokatzen 

direla, deitzaileak horiek berritu ahal izateari kalterik egin gabe. 
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2 ESKUALDE MAILAKO FINANTZAKETA-AUKERAK 

2.1 ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN 

LAGUNTZA- PROGRAMAK  

 

 HIRUGARREN SEKTOREAN ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN ETA 

EGUZKI TERMIKOAREN ALDEKO INBERTSIOAK SUSTATZEKO 

LAGUNTZA PROGRAMA 2020 

Laguntzaren Xedea: 

Salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean energiaren kontsumoa 

arrazionalizatzeari eta petrolioarekiko mendekotasuna murrizteari begira, garraio modu 

efizienteagoak lortzera, energia berriztagarriak erabiltzera, energiari dagokionez 

efizienteagoak diren teknologiak erabiltzera eta karga elektrikoa gauzatzeko eta erregai 

alternatiboz hornitzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskuratzera bideraturiko 

inbertsioak, proiektuak edo planak sustatuz. Aipatutako horiek guztiak Euskal Autonomia 

Erkideagoan gauzatu eta eraman behar dira aurrera. 

Onudarunak:  

• Pertsona fisiko edo juridiko guztiak eta etxejabeen elkarteak 

• Helbide soziala eta fiskala EAEn ez dutelarik, honako ezaugarriak dituzten pertsona 

juridiko hauek: EAEn beren jarduera garatzen dutenak, egoitza bat dutenak eta 

plantillaren zati bat atxikitzen dutenak duela bi urtez geroztik; betiere, programa hau 

iragarri den egunetik zenbatzen hasita 

• helbide soziala eta fiskala EAEn ez duten pertsona juridikoak, eta aurreko b) paragrafoan 

adierazten diren baldintzak betetzen ez badituzte ere, diruz lagunduko den inbertsioa 

egiten badute 2. neurriaren arabera 

• EAEko udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, jarduerak 

aurrera eramaten badituzte EAEn 

• Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko 

udal batena edo batzuena dena, eta haien helburu sozialak laguntza programa 

honen 4. atalean jasotzen diren jarduerak gauzatzea ahalbidetzen badu EAE 

Aurrekontu-zuzkidura: 

2.000.000 € 
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Diruz lagunduko diren jarduerak: 

• 1. Neurria. Motor bidezko ibilgailuak 

• 2. Neurria. Karga elektrikoa eta erregai alternatiboak 

• 3. Neurria. Bizikletaren sustapena 

• 4. Neurria. Energia azterlanak. 

• 5. Neurria. Proiektu bereziak. 

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 

Finantzaketa ezaugarriak 

Onuradun bakoitzeko gehieneko laguntza: 200.000 € 

Hona hemen laguntzen gutxieneko eta gehieneko zenbatekoen laburpena: 
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Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/06/30era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud
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 TOKI HERRI ADMINISTRAZIOAREN ALORREAN ENERGIA 

ERAGINKORTASUNAREN ETA EGUZKI TERMIKOAREN ALDEKO 

INBERTSIOAK SUSTATZEKO LAGUNTZA PROGRAMA 2020 

Laguntzaren xedea: 

Euskal Autonomia Erkidegoko udal instalazio eta eraikin publikoetan energiaren 

aurrezpena, eraginkortasuna eta energia berriztagarrien erabilera, bereziki eguzki 

energia instalazio termikoen bidez, sustatzeko jarduerak diruz laguntzea da programa 

honen helburu Nagusia. 

Onuradunak:  

• EAEko udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak 

• Energia Zerbitzu Enpresa moduan diharduen edozein pertsona juridikoa 

Aurrekontu-zuzkidura: 

1.500.000 € 

Eraginkortasun energetikoan diruz lagun daitezkeen jarduerak: 

a) Energia kudeaketarako sistema integralen ezarpena (SIGE), haren kudeaketaren 

irismenak ekoizpenari dagokion jarduera, klimatizazioa eta argiztapena barne 

hartu behar ditu, energia-eraginkortasun handiko estandarrak lortzeko 

etengabeko hobekuntza ekarriz  

b) Kanpo-argiteria publikoa. 

c) Lehendik dauden eraikinen energia eraginkortasuna: 

o Klimatizazioa edota ur bero sanitarioa (a.c.s.) ekoizteko instalazioak. 

o Baterako sorkuntza instalazioak. 

o Barne-argiztapen instalazioak. 

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 

Energia-eraginkortasuneko finantzaketaren ezaugarriak: 

Hauek dira diru-laguntzaren ehunekoak: 

 

a) Energia kudeaketarako sistema integralen ezarpena (SIGE): %30 

b) Kanpo-argiteria publikoa: % 20 

c) Lehendik dauden eraikinen energia eraginkortasuna: %20 

  



 

   8. orr. 

 

Eguzki-energia termikoan diruz lagun daitezkeen jarduerak: 

Tenperatura baxuko eguzki-instalazio termikoak, CPC edo huts-hodidun kolektore 

zapalak dituztenak, ur bero sanitarioa (a.c.s.) ekoizteko, igerilekuak klimatizatu eta 

berotzeko, edo ur beroa ekoizteko zerbitzu sektoreko prozesuetan. Ez da mugarik jartzen 

instalatu beharreko azalerari dagokionez.  

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 

Eguzki-energia termikoko finantzaketaren ezaugarriak: 

Laguntza diruz lagun daitekeen kostuaren % 30 arteko diru-laguntza izango da. Gainera, 

diru-laguntzaren ehunekoa diruz lagun daitekeen kostuaren % 5 gehiago izango da, 

baldin eta jarduera UEP (Udal Energia Plana) edo Paces (Klimaren eta Energia 

Jasangarriaren aldeko Ekintza Plana) baten barruan jasota badago. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/06/30era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud
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 HIRUGARREN SEKTOREAN ENERGIA ERAGINKORTASUNAREN ETA 

EGUZKI TERMIKOAREN ALDEKO INBERTSIOAK SUSTATZEKO 

LAGUNTZA PROGRAMA 2020 

Laguntzaren xedea: 

Horiek horrela, energiaren aurrezpen eta eraginkortasuna hobetzeari begira, eta energia 

berriztagarrien erabilera, eguzki-energia termikoaz baliatzen diren instalazioen bidez 

espezifikoki, sustatzeko industria alorreko instalazioetan, Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Onuradunak:  

• Izaera pribatuko pertsona fisikoak edo juridikoak eta etxejabeen elkarteak 

jardueraren bat gauzatzen badituzte EAEn 

• Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko 

udal batena edo batzuena dena,eta haien helburuak jarduerak gauzatzea 

ahalbidetzen badu EAEn 

• Energia Zerbitzu Enpresa moduan diharduen edozein pertsona juridiko 

Aurrekontu-zuzkidura: 

1.650.000 € 

Eraginkortasun energetikoan diruz lagun daitezkeen jarduerak  

a) Energia kudeaketarako sistema integralen ezarpena (SIGE), haren kudeaketaren 

irismenak ekoizpenari dagokion jarduera, klimatizazioa eta argiztapena barne 

hartu behar ditu, energia-eraginkortasun handiko estandarrak lortzeko 

etengabeko hobekuntza ekarriz 

b) Egungo eraikinetan energia instalazioak berritzea, eta haien ordez eraginkortasun 

handiko teknologiak erabiltzen dituztenak jartzeko; energia kontsumoan 

murrizketa nabarmena ekarri beharra dute, eta, beraz, hobekuntza esanguratsua 

ere ingurumen aldetik. Berritzeak era askotakoak izan daitezke, adibidez, bero 

eta/edo hotz sorgailuak, erregailuak, ponpak, fluidoak (beroa eta hotza) 

banatzeko sistemetan isolamenduak, energia erregulatzeko, kontrolatzeko eta 

kudeatzeko sistemak, etab. 

c) Barneko argi-instalazioen berritzea, eta haien ordez eraginkortasun handiko 

teknologiak erabiltzen dituztenak jartzeko; energia kontsumoan murrizketa 

nabarmena ekarri beharra dute, eta, beraz, hobekuntza esanguratsua ere 

ingurumen aldetik. Atal honen jarduerei dagokienez, energia eskari primarioaren 

3 tep/urteko gutxieneko muga ezarri da energia aurrezpenaren inguruan. 

d) Kanpoko argi-instalazioen berritzea, eta haien ordez eraginkortasun handiko 

teknologiak erabiltzen dituztenak jartzeko; energia kontsumoan murrizketa 

nabarmena ekarri beharra dute, eta, beraz, hobekuntza esanguratsua ere 
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ingurumen aldetik. Atal honen jarduerei dagokienez, energia eskari primarioaren 

3 tep/urteko gutxieneko muga ezarri da energia aurrezpenaren inguruan. 

e) Energia-eraginkortasun handiko baterako sorkuntza instalazio berriak, energia 

elektrikoa eta termikoa modu konbinatuan ekoizteko xedez. 

f) Energia-auditoria integralak energia-eraginkortasunaz eta UNE-EN-ISO 50001 

arauan oinarritutako energia kudeatzeko sistemak abiaraztea. 

o Energia-auditoria integralak energia-eraginkortasunaz, Hirugarren 

Sektoreko eraikinetan 

o UNE-EN-ISO 50001 arauan oinarrituta, Energia Kudeatzeko Sistemak 

ezartzea helburu dutenak 

 

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 

Energia eraginkortasunaren finantzaketaren ezaugarriak  

Proiektu eta onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko muga 100.000 €-koa da. Hala 

ere, inbertsio-mota energia-efizientziaren energia-auditoria integral gisa edo ISO 50001 

arauaren ezarpen gisa tipifikatzen denean, laguntzaren guztizko eta gehieneko 

zenbatekoa 15.000 eurokoa izan ahalko da. 

Hauek dira diru-laguntzaren ehunekoak: 

a) Energia kudeatzeko sistema integralen ezarpena (SIGE).: %30 

b) Egungo eraikinetan energia-instalazioak berritzea. %20 

c) Barneko argi-instalazioen berritzea. %20 

d) Kanpoko argi-instalazioen berritzea. %20 

e) Baterako sorkuntza instalazio berriak. %20 

f) Energia auditoria integralak energia eraginkortasunaz eta UNE-EN-ISO 50001 

arauan oinarritutako energia kudeatzeko sistemak abiaraztea.. 

a. Energia-auditoria integralak energia-eraginkortasunaz, Hirugarren 

Sektoreko eraikinetan %50 

b. UNE-EN-ISO 50001 arauan oinarrituta, Energia Kudeatzeko Sistemak 

ezartzea helburu dutenak %50 

Eguzki-energia termikoko finantzaketaren ezaugarriak: 

Tenperatura baxuko eguzki-instalazio termikoak, CPC edo huts-hodidun kolektore 

zapalak dituztenak, ur bero sanitarioa (a.c.s.) ekoizteko, igerilekuak klimatizatu eta 

berotzeko, edo ur beroa ekoizteko zerbitzu sektoreko prozesuetan. Ez da mugarik jartzen 

instalatu beharreko azalerari dagokionez.  

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 
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Eguzki-energia termikoko finantzaketaren ezaugarriak: 

Proiektu eta onuradun bakoitzeko laguntzaren gehieneko muga 100.000 €-koa da. 

Tenperatura baxuko eguzki-instalazio termikoetarako laguntza diruz lagundu daitekeen 

kostuaren %30ekoa izango da. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/06/30era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud
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 IBILGAILU EFIZIENTEEN ETA ALTERNATIBOEN ALDEKO INBERTSIOAK 

SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA (PAVEA) 2020 

Laguntzaren xedea: 

Salgaien garraioan eta pertsonen mugikortasunean energiaren kontsumoa 

arrazionalizatzeari eta petrolioarekiko mendekotasuna murrizteari begira, garraio modu 

efizienteagoak lortzera, energia berriztagarriak erabiltzera, energiari dagokionez 

efizienteagoak diren teknologiak erabiltzera eta karga elektrikoa gauzatzeko eta erregai 

alternatiboz hornitzeko beharrezkoak diren azpiegiturak eskuratzera bideraturiko 

inbertsioak, proiektuak edo planak sustatuz. Aipatutako horiek guztiak Euskal Autonomia 

Erkideagoan gauzatu eta eraman behar dira aurrera. 

Onuradunak:  

• Euskal Autonomia Erkidegoan bizi diren edo beren egoitza soziala eta fiskala 

EAEn duten izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko. 

• Laguntzak eskuratu ahalko dituzte, edo onuradunak izan, halaber, helbide soziala 

eta fiskala EAEn ez dutelarik, honako ezaugarriak dituzten pertsona juridiko 

hauek: EAEn beren jarduera garatzen dutenak, egoitza bat dutenak eta 

plantillaren zati bat atxikitzen dutenak duela bi urtez geroztik iragarri den 

egunetik zenbatzen hasita. 

• EAEko udalak,udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, 

jarduerak aurrera eramaten badituzte. 

• Merkataritza sozietateak, baldin eta euren titulartasuna bere osotasunean EAEko 

udal batena edo batzuena bada, eta jarduerak gauzatzea ahalbidetzen badu 

Aurrekontu-zuzkidura: 

10.000.000 € 

Diruz lagunduko diren jarduerak: 

• 1 neurria: Ibilgailu arin elektriko puruen eskuratzea.  

• 2 neurria: Entxufa daitezkeen ibilgailu arin hibridoak edo autonomia handituta 

duten ibilgailu elektrikoen eskuratzea. 

• 3 neurria: Ezin entxufa daitezkeen ibilgailu hibrido arinen eskuratzea. 

• 4 neurria: Gas naturala darabilten ibilgailu arinak eskuratzea. 

• 5 neurria : Hidrogenoa darabilten ibilgailu arinak eskuratzea. 

• 6 neurria: Petrolio Gas Likidotuak darabiltzaten ibilgailu arinak eskuratzea. 

• 7 neurria: M1 kategoriakoak izanik gasolina edo gasolioa (diesela) darabilten 

ibilgailuen eskuratzea, A energia-kalifikazioa dutenak. 

• 8 neurria: N1 kategoriakoa izanik gasolina edo gasolioa (diesela) darabilen 

ibilgailuen eskuratzea, 2.500 kg-tik beherako Baimendutako Gehieneko Masa eta 
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Berotegi Efektuko Gasen emisioei dagokienez km bakoitzeko 114 gr CO2-tik 

beherako maila duena. 

• 9 neurria: N1 kategoriakoa izanik gasolina edo gasolioa (diesela) darabilen 

ibilgailuen eskuratzea, 2.500 kg-ko edo hortik beherako Baimendutako 

Gehieneko Masa eta Berotegi Efektuko Gasen emisioei dagokienez km bakoitzeko 

184 gr CO2-tik beherako maila duena. 

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Onuradun bakoitzeko gehieneko muga: 200.000 €. 

Neurriaren araberako gehieneko laguntzak honako hauek dira: 

• 1 neurria: 3.000 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 40.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko). 

• 2 neurria: 2.500 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 40.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko). 

• 3 neurria: 2.250 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 25.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko). 

• 4 neurria: 2.000 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 25.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko). 

• 5 neurria: 3.000 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 75.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko). 

• 6 neurria: 2.000 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 25.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko). 

• 7 neurria: 2.000 €, Erositako ibilgailu berriaren prezioa 25.000 €-tik gorakoa ez 

bada (kasu horretan, ez da diru-laguntzarik jasoko. 

• 8 neurria: 2.000 €. 

• 9 neurria: 2.000 €. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/01/17era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud


 

   14. orr. 

 BIOMASA ENERGETIKOKI USTIATZEKO INSTALAZIOETAN 

INBERTSIOAK SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020 

Laguntzaren xedea:  

Helburu nagusia da energia berriztagarrien erabilera areagotzea Euskal Autonomia 

Erkidegoan kokatutako eraikin eta instalazioetan. 

ONURADUNAK: 

• Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak,eta etxejabeen elkarteak, 

zehazten diren jardueraren bat egiten badute EAEn 

• EAEko udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, 

aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn. 

• Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko 

udal batena edo batzuena dena. 

• Energia Zerbitzu Enpresa (aurrerantzean "ESE") moduan diharduen edozein 

pertsona juridiko, aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

1.000.000 € 

Diruz lagunduko diren jarduerak 

• 1 ariketa: Galdara-gela berriak, eta bertan biomasa beroa ekoizteko (ur beroa, 

ur birberotua edo lurruna), eta, hala badagokio, hotza ekoizteko, ustiapen 

termikoa sortzeko erabiliko da: Potentzia izendatua > 70 kW. 

• 2 ariketa: Galdara-gela berriak, eta bertan biomasa beroa ekoizteko (ur beroa): 

potentzia izendatua 20 kW-ekoa edo handiagoa izango da (=>20 kW), eta 

gehienez ere 70 kW-eraino. 

• 3 ariketa: Galdara-gela berriak, eta bertan biomasa beroa ekoizteko (ur beroa): 

potentzia izendatua 20 kW-ekoa edo handiagoa izango da (=>20 kW), eta 

gehienez ere 70 kW-eraino. 

• 4 ariketa: Lehendik dauden district heating erako instalazioei konexio berriak. 

• 5 ariketa: Erregai konbentzionaleko erregailuen ordezkapena, eta galdaren 

egokitzapena, biomasa-erregailuen bitartez: Potentzia izendatua >70 kW-ekoa. 

 

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Proiektu eta onuradun bakoitzeko gehieneko laguntza: 80.000 €. 



 

   15. orr. 

Erreferentziako kostuaren gaineko laguntzaren ehunekoa honako hau izango da: 

• 1 ariketa: Erreferentziako kostuaren %25. 

• 2 ariketa: Erreferentziako kostuaren %25. 

• 3 ariketa: Erreferentziako kostuaren %25. 

• 4 ariketa: Erreferentziako inbertsioaren %25. 

• 5 ariketa: Erreferentziako kostuaren %25. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/06/30era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud


 

   16. orr. 

 GEOTERMIA USTIATZEKO INSTALAZIOETAN INBERTSIOAK 

SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020 

Laguntzaren xedea:  

Helburu nagusia da energia berriztagarrien erabilera areagotzea Euskal Autonomia 

Erkidegoan kokatutako eraikin eta instalazioetan. 

Onuradunak:  

• Pertsona fisiko edo juridikoak, izaera pribatukoak, eta EAEko lurraldeko jabeen 

erkidegoak. 

• EAEko udalak, udalen mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio-batzarrak. 

• Titulartasun osoa EAEko udal batena edo batzuena duten merkataritza-

sozietateak. 

• EAEn Zerbitzu Energetikoen Enpresa gisa jarduten duen pertsona juridiko oro. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

1.000.000 € 

Diruz lagunduko diren jarduerak: 

• 1 ariketa: Ekipo-gela berriak, eta bertan beroa ekoizteko (ur beroa, ur birberotua 

edo lurruna) bero-ponpa geotermikoen erabilerarekin, eta, hala badagokio, hotza 

ekoizteko, ustiapen geotermikoa. 

• 2 ariketa: Ekipo-gela berriak, eta bertan bero ekoizteko (berokuntza eta ur bero 

sanitarioa) bero ponpa geotermikoen erabilerarekin. 

• 3 ariketa: atorri geotermikoa duen energia erabiltzeko egungo instalazioetan 

lotura edo konexio berriak, district heatingcooling konfigurazioaren arabera eta 

bero energia eta/edo hotza ekoizteko. 

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Erreferentziako kostuaren %30 finantzatuko da. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/01/17era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud


 

   17. orr. 

 ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEA: AUTOKONTSUMO 

ELEKTRIKORAKO ENERGIA BERRIZTAGARRIEN INSTALAZIOETAN 

INBERTSIOAK SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 2020 

Laguntzaren xedea: 

Instalazioetan eta eraikinetan energia berriztagarrien erabilera sustatzeko jarduerak bultzatzea 

helburu nagusia izanik, Euskal Autonomia Erkidegoan. 

Onuradunak:  

• Izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridiko guztiak,eta etxejabeen elkarteak, 

zehazten diren jardueraren bat egiten badute EAEn 

• EAEko udalak, udal mankomunitateak, kuadrillak eta administrazio batzarrak, 

aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn. 

• Merkataritza sozietateak, baldin eta beren titulartasuna bere osotasunean EAEko 

udal batena edo batzuena dena. 

• Energia Zerbitzu Enpresa (aurrerantzean "ESE") moduan diharduen edozein 

pertsona juridiko, aurreikusten diren jarduerak aurrera eramaten badituzte EAEn. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

6.000.000 € 

Diruz lagunduko diren jarduerak: 

a) Sare elektrikotik bakartu edo isolatutako instalazio berriak; fotovoltaikoak, 

eolikoak edo minizentral hidroelektrikoak izan daitezke. Haietan instalatutako 

potentzia izendatua ezin da 250 kW baino handiagoa izan. 

b) Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak: 

• Sare elektrikora konektatutako instalazio fotovoltaiko berriak, 

autokontsumoa xedearekin, indarrean dagoen araudiaren arabera. 

• Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak, eolikoak edo minizentral 

hidroelektrikoak, baldin eta sortzeko instalatutako potentzia izendatuak 1 

MW gainditzen ez badu. 

Jarduketak 2020/01/01etik 2021/10/31ra bitartean gauzatu eta fakturatu beharko dira. 

 

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Erreferentziako kostuaren gaineko laguntzaren ehunekoa honako hau izango da  

 



 

   18. orr. 

a) Isolatutako instalazio berriak: 

• Isolatutako instalazio fotovoltaikoa: Erreferentziako kostuaren %25. 

• Isolatutako instalazio eolikoa: Erreferentziako kostuaren %30. 

• Isolatutako instalazio minihidraulikoa: Erreferentziako kostuaren %25. 

b) Sare elektrikora konektatutako instalazio berriak: 

• Eguzki-instalazio fotovoltaikoa sare elektrikora konektatuta: 

Erreferentziako kostuaren %25. 

• Sare elektrikora konektatutako instalazio eolikoa: Erreferentziako 

kostuaren %30. 

• Sare elektrikora konektatutako instalazio minihidraulikoa: Erreferentziako 

kostuaren %25. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/01/17era egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud  

  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud


 

   19. orr. 

 GARAPEN BIDEAN DAUDEN ITSASOKO ENERGIA TEKNOLOGIA 

BERRIZTAGARRIAK ERAKUSTEKO ETA BALIOZTATZEKO INBERTSIOEN 

ALDEKO LAGUNTZEN PROGRAMA 

Laguntzaren xedea:  

Itsasoko energia teknologiak berriztagarriak bultzatzeari begira, oinarri hauek arautzen 

dituen laguntzen programa honen helburu nagusia da Euskal Autonomia Erkidegoaren. 

Onuradunak:  

• EAEko pertsona fisikoak edo juridikoak, publikoak edo pribatuak. 

• Izaera publiko edo pribatuko eta nortasun juridikorik gabeko EAEko 

partzuergoak, enpresa-taldeak edo enpresa-elkarteak. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

500.000 € 

Diruz lagunduko diren jarduerak: 

Laguntza-programa honek diruz lagunduko dituen jarduerak honako hauek izango dira:  

• Olatu-energia hartzeko prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo 

balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.  

• Aerosorgailuen zimendu flotagarrien prototipoen proba esperimentalak 

erakusteko edo balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko 

eskalan.  

• Itsas aerosorgailuen prototipoen proba esperimentalak erakusteko edo 

balioztatzeko fasean, eskala errealean edo errealetik hurbileko eskalan.  

• Goraxeago aipatutako prototipoen ekipo laguntzaile edo osagarrien proba 

esperimentalak erakusteko edo balioztatzeko fasean leudekeenak.  

• Goraxeago aipatutako jardueren baten edo batzuen inguruko proiektuen 

koordinazioa.  

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Diruz lagun daitekeen kostuaren %25 finantzatuko da. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskabideak 2020/01/30etik 2021/01/17ra egin daitezke, horretarako diseinatutako 

aplikazio informatikoan: https://gestionayudas.eve.eus/solicitud: 

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud.  

https://gestionayudas.eve.eus/solicitud


 

   20. orr. 

2.2 EKONOMIA ZIRKULARREKO EKODISEINU- ETA FROGAPEN-

PROIEKTUAK ETA EKOBERRIKUNTZA ESTRATEGIKOKOAK 

EGITEKO LAGUNTZAK – 3. ILDOA 

 

Laguntzaren xedea: 

"Ekonomia zirkularreko ekodiseinua eta erakustaldia" eta "ekoberrikuntza estrategikoa" 

ildoetan proiektu berritzaileak egiteko laguntzak, bai eta hirugarren lerro bat ere, 

"Ekoberrikuntza-proiektuen diseinu bikaina" xede duena, beste eremu batzuetako 

laguntza-programetan aurkeztea laguntzeko. Lehenengo bi lerroen deialdia Euskal 

Autonomia Erkidegoko enpresa-sektoreko erakundeei zuzenduta dago, eta hirugarrena, 

berriz, irekita dago toki-eremuko sektore publikoak parte har dezan, betiere konponbidea 

euskal enpresek zuzentzen eta merkaturatzen badute. 

3. ildoa, Ekoberrikuntza-proiektuen diseinu bikaina, berrikuntzarako laguntzen Europako 

(edo beste esparru bateko) programetara aurkeztu beharreko proiektuen proposamenak 

garatzera bideratuta dago. Proposamen horiek, oro har, garapen teknologikoko maila 

ertaina edo altua (TRL) izango dute, baliabideen efizientziara eta/edo berotegi-efektuko 

gasen isuriak murriztera bideratutako jarduera jasangarri bat sortzeko. Zehazki, 

berrikuntzarako laguntza-programa europarren fase bakarreko edo bigarren faseko 

laguntza-deialdietan (ETE tresna, Life, Europako Berrikuntza Funtsa, Ekonomia 

Suspertzeko Plana, Green Deal programa...) edo beste eremu geografiko batzuetako 

programetan (Hazitek Estrategikoa, Cdti Misioak...) aurkeztuko diren proiektuak 

babestuko dira. 

3. ildoko onuradunak:  

Tokiko sektore publikoko erakundeak eta erakundeak (udalak, garapen-agentziak, 

mankomunitateak edo kuadrillak) eta Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko (ZTES) 

edozein kide. 

3. ildoko aurrekontu-zuzkidura: 

90.000 € 

Ezaugarriak: 

Kanpo-aholkularitzaren kostuak finantzatuko dira. Proiektu bakoitzeko gehieneko 

laguntza 10.000 €-koa da, eta diruz lagun daitezkeen kostuen %100 finantzatuko da. 

 



 

   21. orr. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

 

Laguntza-eskaerak formatu elektronikoan baino ez dira aurkeztuko IHOBEn, 

www.ihobe.eus webgunearen bidez. 3. Lineako eskabideak entregatzeko bi epe daude: 

20/07/15eko 13: 00etan eta 2020/11/30ean. 

  

http://www.ihobe.eus/


 

   22. orr. 

3 ESTATU MAILAKO FINANTZAKETA-AUKERAK 

3.1 EMPLEAVERDE 2020 PROGRAMA 

Empleaverde programak sektore guztietan jarduera 

ekonomikoen iraunkortasuna bultzatu nahi du, 

karbono gutxiko ekonomia zirkular baterantz bidezko 

trantsizioa sustatuz, biodibertsitatea enpresa-

kudeaketan eta -prozesuetan integratuz eta baliabide 

naturalak modu eraginkorragoan erabiliz, hazkunde 

ekonomiko jasangarrirako eta aurrerapen sozialerako motorra eratuz, arreta berezia 

jarriz atzeraldian dauden sektore ekonomikoetan oinarritutako eskualdeetan, horiek 

suspertzea eskatzen baitute egiturazko eraldaketa, suspertze ekonomikoa eta gizarte-

ongizatea lortzeko.. 

Helburu horiek lortzeko, programa honek laguntza publikoen deialdi batzuk biltzen 

ditu: 

 

 MEJORA DEIALDIA 

Laguntzaren xedea: 

MEJORA norgehiagoka-erregimeneko deialdi bat da, langileak lan-merkatura hobeto 

egokitzeko eta ekonomia berde eta urdin baterako trantsizioak eskatzen dituen gaietan 

eskumenak areagotzeko proiektuak egiteko. Horrela, langileen kualifikazioa erraztu nahi 

da lan-merkatuaren premien arabera, bai eta haien kontratu-egoera hobetu ere, 

enpleguari eusten zaiola bermatzeko eta lanbide-progresioa ahalbidetzeko. Proiektuak 

gutxienez bi autonomia-erkidegotan eta/edo hiritan garatuko dira. 

Bi ildo ditu: Empleaverde MEJORA eta Empleazul MEJORA, proiektuak Empleaverde 

(ekonomia berde baterako trantsizioa) edo Empleazul (ekonomia urdin jasangarri bati 

lotutako gaiak) gaiaren barruan sartzen diren kontuan hartuta. Erakunde eskatzaileek 

proiektu bat aurkeztu ahal izango dute ildo bakoitzean. 

 

Ildo Lortu nahi den helburua 
Gauzatu 

beharreko 

ekintzak 

Empleaverde MEJORA 
Enplegagarritasuna hobetzea eta 
kualifikazioa lortzea 

✓ Prestakuntza-
ikastaroak 



 

   23. orr. 

Onuradunak:  

Empleaverde Programaren onuradunak pertsona juridiko publikoak edo pribatuak dira, 

irabazi-asmoa dutenak edo irabazi-asmorik ez dutenak, legez eratuta daudenak eta 

dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta daudenak, nortasun juridiko propioa 

dutenak eta egoitza Espainian dutenak. 

Erakunde laguntzaileak: 

Komenigarritzat jotzen badu, erakunde onuradunak erakunde laguntzaile baten edo 

batzuen partaidetza izan ahal izango du, irabazi-asmoa duten edo ez duten eta nortasun 

juridiko propioa duten erakunde publiko edo pribatuena. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

5.767.000 €, Programaren ildo bakoitzean banatuta: 

 

 

 

 

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Proiektu bakoitzeko eskatutako gutxieneko zenbatekoa 100.000 €izango da, eta 

gehienekoa 300.000 €. Lerro eta xede-eskualde bakoitzeko aurrekontu-zuzkidura honako 

hau da: 

Empleaverde AZUL 

✓ Aholkularitzak 
✓ Gizarte-

berrikuntzako 
ekintzak 

Ildo Finantzaketa 

Empleaverde MEJORA 4.000.000,00€ 

Empleazul MEJORA 1.767.000,00€ 

Zenbatekoa 5.767.000,00€ 

Ildoa 

Helburu-eskualdea 

Ez hain garatua 

(%80) 

Trantsizioan 

(%80) 

Garatuagoak 

(%80) 
Garatuagoak (%50) 

Empleaverde 

MEJORA 
438.169€ 2.396.442€ 90.802€ 1.074.587€ 

Empleazul 

MEJORA 
193.559€ 1.058.618€ 40.129€ 474.694€ 



 

   24. orr. 

EGFaren kofinantzaketa proiektuaren eremu geografikoaren araberakoa izango da.: 

Erakunde laguntzaileek beren gain hartu beharko dute hitzemandako ehunekoa 

elkarrekin finantzatzeko betebeharra, eta gutxienez proiektuaren kostu osoaren %2 

izango da. 

Proiektuen iraupena: 

Proiektuek 9 hilabeteko iraupena izango dute gehienez. Onartutako proiektuak 

deialdiaren ebazpenaren datatik LBED sinatzen den egunera arte hasiko dira gauzatzen. 

Behar bezala justifikatutako kasuetan, hilabeteko luzapena eman ahal izango da, 

proiektua gauzatzen amaitu baino gutxienez hilabete lehenago eskatu beharko dena. 

 

Finantza daitezkeen kontzeptuak: 

• Langile-gastuak  

• Zeharkako gastuak  

• Azpikontratazioak (ezingo dute proiektuaren aurrekontu osoaren %50 gainditu) 

 

 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Proiektuak Biodibertsitate Fundazioaren webgunean aurkeztuko dira 

(www.fundacionbiodiversidad.es) eta 2020ko abenduaren 15ean amaituko da, 14: 

00etan. 

  

Helburu-eskualdea 
% Baterako finantzaketa 

EGF 

Ez hain garatua: Extremadura %80 

Trantsizioan:  Andaluzia, Kanariak, Gaztela-Mantxa, Melilla 
eta Murtzia 

%80 

Garatuagoak:  Asturias, Ceuta eta Galizia %80 

Garatuagoak:  Aragoi, Balear Uharteak, Kantabria, Gaztela 

eta Leon, Katalunia, Valentziako Erkidegoa, Madril, 
Nafarroa, Errioxa eta Euskal Autonomia Erkidegoa 

%50 

http://www.fundacionbiodiversidad.es/


 

   25. orr. 

 IMPULSA DEIALDIA 

Laguntzaren xedea: 

Lehia-konkurrentziako erregimenean, ekintzaileen gaitasunak hobetzeko proiektuei 

laguntzea, eta enpresa berrien eta norberaren konturako lan-ekimenen sorrera 

bultzatzea, ingurumen-inpaktu positiboa izango duen ekonomia berde eta urdinaren 

esparruan. Proiektuak gutxienez bi autonomia-erkidegotan eta/edo hiritan garatuko dira. 

Laguntzak bi ildo ditu: "Empleaverde Impulsa" eta "Empleazul Impulsa". Erakunde 

eskatzaileek proiektu bat aurkeztu ahal izango dute 2 ildoko bakoitzean: 

Onuradunak:  

Empleaverde Programaren onuradunak pertsona juridiko publikoak edo pribatuak dira, 

irabazi-asmoa dutenak edo irabazi-asmorik ez dutenak, legez eratuta daudenak eta 

dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta daudenak, nortasun juridiko propioa 

dutenak eta egoitza Espainian dutenak. 

Erakunde laguntzaileak: 

Komenigarritzat jotzen badu, erakunde onuradunak erakunde laguntzaile baten edo 

batzuen partaidetza izan ahal izango du, irabazi-asmoa duten edo ez duten erakunde 

publiko edo pribatuena, eta nortasun juridiko propioa duena. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

1.516.000 €. Ildo bakoitzeko zenbateko erabilgarria: 

 

 

 

 

Ildo Lortu nahi den helburua 
Gauzatu beharreko 

ekintzak 

Empleaverde MEJORA “Empresa verde” sorrera bultzatzea ✓ Prestakuntza-

ikastaroak 
✓ Laguntzak 

✓  Gizarte-
berrikuntzako ekintzak 

Empleazul MEJORA “Empresa azul” sorrera bultzatzea 

Ildo Finantzaketa 

Empleaverde MEJORA 758.000,00€ 

Empleazul MEJORA 758.000,00€ 

Zenbatekoa 1.516.000,00€ 



 

   26. orr. 

Finantzaketaren ezaugarriak: 

Proiektu bakoitzeko eskatutako gutxieneko zenbatekoa 100.000 €izango da, eta 

gehienekoa 300.000 €. Lerro eta xede-eskualde bakoitzeko aurrekontu-zuzkidura honako 

hau da: 

EGFaren kofinantzaketa proiektuaren eremu geografikoaren araberakoa izango da: 

Erakunde laguntzaileek beren gain hartu beharko dute hitzemandako ehunekoa 

elkarrekin finantzatzeko betebeharra, eta gutxienez proiektuaren kostu osoaren %2 

izango da. 

Proiektuen iraupena: 

Proiektuek gehienez 11 hilabeteko iraupena izango dute. Onartutako proiektuak 

deialdiaren ebazpenaren datatik LBED sinatzen den egunera arte hasiko dira gauzatzen. 

Behar bezala justifikatutako kasuetan, hilabeteko luzapena eman ahal izango da, 

proiektua gauzatzen amaitu baino gutxienez hilabete lehenago eskatu beharko dena. 

Finantza daitezkeen kontzeptuak: 

• Langile-gastuak 

• Zeharkako gastuak 

Ildo 

Helburu-eskualdea 

Ez hain garatua 

(%90) 

Trantsizioan 

(%90) 

Garatuagoak 

(%90) 

Garatuagoak 

(%60) 

Empleaverde 

IMPULSA 
110.600€ 624.765€ 0,00€ 22.635€ 

Empleazul 

IMPULSA 
110.600€ 624.765€ 0,00€ 22.635€ 

Helburu-eskualdea 
% Baterako finantzaketa 

EGF 

Ez hain garatua: Extremadura %90 

Trantsizioan:  Andaluzia, Kanariak, Gaztela-Mantxa, 
Melilla eta Murtzia 

%90 

Garatuagoak:  Asturias, Ceuta eta Galizia %90 

Garatuagoak:  Aragoi, Balear Uharteak, Kantabria, 
Gaztela eta Leon, Katalunia, Valentziako Erkidegoa, 
Madril, Nafarroa, Errioxa eta Euskal Autonomia 
Erkidegoa 

%60 
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• Azpikontratazioak (ezingo dute proiektuaren aurrekontu osoaren %50 gainditu) 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Proiektuak Biodibertsitate Fundazioaren web orriaren bidez aurkeztu ziren 

(www.fundacionbiodiversidad.es) eta 2020ko otsailaren 28an amaitu zen, 14:00etan. 

Espero daiteke antzeko epe bat irekitzea 2021ean. 

  

http://www.fundacionbiodiversidad.es/
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 CONECTA DEIALDIA 

Laguntzaren xedea: 

Espainian bizi diren ekintzaileen gaitasunak hobetzeko proiektuei norgehiagoka-

erregimenean laguntzea, Europako ekintzailetza-ekosistemako beste eragile batzuekin 

batera ikasiz. Proiektu bakarra aurkeztu ahal izango da erakunde eskatzaile bakoitzeko. 

Proiektuak gutxienez bi autonomia-erkidegotan eta/edo hiritan garatuko dira. 

Proiektuek honako ekintza hauek garatu ahal izango dituzte: 

• Prestakuntza-ikastaroak 

• Prestakuntzako egonaldiak 

• Aholkuak 

• Topaketak 

• Gizarte-berrikuntzako ekintzak 

Onuradunak:  

Empleaverde Programaren onuradunak pertsona juridiko publikoak edo pribatuak dira, 

irabazi-asmoa dutenak edo irabazi-asmorik ez dutenak, legez eratuta daudenak eta 

dagokion erregistroan behar bezala inskribatuta daudenak, nortasun juridiko propioa 

dutenak eta egoitza Espainian dutenak. 

Erakunde laguntzaileak: 

Komenigarritzat jotzen badu, erakunde onuradunak erakunde laguntzaile baten edo 

batzuen partaidetza izan ahal izango du, irabazi-asmoa duten edo ez duten eta nortasun 

juridiko propioa duten erakunde publiko edo pribatuena. 

Erakunde bazkideak: 

Ezinbestekoa da, gutxienez, egoitza Europar Batasuneko beste estatu kide batean duen 

bazkide erakunde bat izatea. Erakunde bazkide horrek erraztu egingo du proiektuaren 

helburuak betetzea eta estatu kide horretan egiten diren ekintzak gauzatzea. 

Bazkide erakundeak ezin izango du proiektuko gasturik egin, eta langileak ezin izango 

dira kontratatu proiektua gauzatzeko. 

Aurrekontu-zuzkidura: 

369.891,10 €. 

Finantzaketaren ezaugarriak: 
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Proiektu bakoitzeko eskatutako gutxieneko zenbatekoa 100.000 €izango da, eta 

gehienekoa 300.000 €.  

EGFaren kofinantzaketa proiektuaren eremu geografikoaren araberakoa izango da: 

 

 

Erakunde laguntzaileek beren gain hartu beharko dute hitzemandako ehunekoa 

elkarrekin finantzatzeko betebeharra, eta gutxienez proiektuaren kostu osoaren %2 

izango da. 

Proiektuen iraupena: 

Proiektuek 7 hilabeteko iraupena izango dute gehienez. Onartutako proiektuak 

deialdiaren ebazpenaren datatik LBED sinatzen den egunera arte hasiko dira gauzatzen. 

Behar bezala justifikatutako kasuetan, hilabeteko luzapena eman ahal izango da, 

proiektua gauzatzen amaitu baino gutxienez hilabete lehenago eskatu beharko dena. 

Finantza daitezkeen kontzeptuak: 

• Langile-gastuak 

• Zeharkako gastuak 

• Azpikontratazioak (ezingo dute proiektuaren aurrekontu osoaren %50 gainditu) 

 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Proiektuak Biodibertsitate Fundazioaren web orriaren bidez aurkeztu ziren 

(www.fundacionbiodiversidad.es) eta 2020ko otsailaren 28an amaitu zen, 14:00etan. 

Espero daiteke antzeko epe bat irekitzea 2021ean.  

Helburu-eskualdea 
% Baterako finantzaketa 

EGF 

Ez hain garatua: Extremadura %90 

Trantsizioan:  Andaluzia, Kanariak, Gaztela-Mantxa, 
Melilla eta Murtzia 

%90 

Garatuagoak:  Asturias, Ceuta eta Galizia %90 

Garatuagoak:  Aragoi, Balear Uharteak, Kantabria, 
Gaztela eta Leon, Katalunia, Valentziako Erkidegoa, 
Madril, Nafarroa, Errioxa eta Euskal Autonomia 
Erkidegoa 

%60 

http://www.fundacionbiodiversidad.es/
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3.2 PREE PROGRAMA. INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y 

AHORRO DE LA ENERGIA-REN 

(IDAE) ERAIKINEN BIRGAITZE 

ENERGETIKOA 

Laguntzaren xedea: 

Europar Batasuneko araudian ezarritako ingurumen- eta energia-helburuak lortzen 

laguntzea, lehendik dauden eraikinak eraberritzeko jarduketak eginez, horien erabilera 

eta titularren izaera juridikoa alde batera utzita, azken energia-kontsumoa eta karbono 

dioxidoaren emisioak murrizten laguntzeko, energia aurreztuz, energia-eraginkortasuna 

hobetuz eta energia berriztagarriak aprobetxatuz. 

Onuradunak:  

• Edozein erabileratarako dauden eraikinen jabe diren pertsona fisiko edo juridiko 

pribatuak edo publikoak. 

• Etxebizitza-erabilerako bizitegi-eraikinen jabeen erkidegoek edo jabeen 

erkidegoen elkarteek. 

• Multzokatuta eraikinen jabe diren jabeak. 

• Eraikinen enpresa ustiatzaile, errentari edo emakidadunak, baldin eta 

jabetzarekin epe luzean indarrean dagoen kontratuaren bidez izaera hori 

egiaztatzen badute. 

• Zerbitzu energetikoen enpresak (ZEE-ak), edo zerbitzu energetikoen 

hornitzaileak. 

• Energia berriztagarrien komunitateak eta herritarren energia-komunitateak. 

Udalek, probintzia-diputazioek edo toki-erakunde baliokideek eta Espainiako udalerrien 

mankomunitateek edo elkarteek, uharteetako kabildoek eta kontseiluek, autonomia-

erkidegoetako edo Ceuta eta Melilla hirietako administrazioek, eta aipatutako 

administrazio publikoei lotutako edo haien mendeko edozein erakunde publikok eta 

zuzenbide publikoko erakundek jabe-erkidegoen edo eraikinen beste jabe batzuen 

ordezkari gisa jardun ahal izango dute, birgaitze energetikoko jarduketak egitea 

sustatzeko eta kudeatzeko; kasu horretan, laguntza publikoaren ordezkari gisa izendatu 

beharko da, eta hitzarmen baten bidez izendatuko da. 

 

Aurrekontu-zuzkidura:  

300.000.000 €; horietatik 11.267.472 €Euskadiri dagozkio. 
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Finantzaketaren ezaugarriak: 

Eskaera bakoitzeko gutxieneko kostu hautagarria: 10.000 €.  

Eskaera bakoitzeko gehieneko kostu hautagarria: 1.000.000 €.  

Gehieneko laguntza laguntzaren azken hartzaile bakoitzeko: 500.000 € 

Diruz lagun daitezkeen jarduerak: 

Laguntza-programa honi heldu ahal izateko, jarduketek azken energia-kontsumoa eta 

karbono dioxidoaren emisioak murriztea lortu eta justifikatu beharko dute, abiapuntuko 

egoerari dagokionez. 

Laguntzak Euskal Autonomia Erkidegoan dauden eta dauden eraikin osoetan jarduketak 

egiteko erabiliko dira, honako erabilera hauetako batean: 

a) Familia bakarreko etxebizitzen eraikinak. 

b) Etxebizitzako bizitegi-tipologia kolektiboko eraikinak. 

c) Beste edozein erabileratarako eraikinak (administraziokoak, osasunekoak, 

irakaskuntzakoak, kulturakoak, etab.) 

Honako hauek ez dira diruz lagunduko: 

a) Eraikin berrietan egindakoak; 

b) Lehendik dauden eta handitzea dakarten eraikinetan egindako azalera edo 

bolumena handitzen duten esku-hartzeak; 

c) Lehendik dauden eraikinetan eraikinaren erabilera aldatzea dakarten esku-

hartzeak. 

Diruz lagun daitezkeen jarduerak honako tipologia hauetako batean edo batzuetan 

kokatu beharko dira: 

a) inguratzaile termikoaren eraginkortasun energetikoa hobetzea. 

b) Energia-eraginkortasuna hobetzea eta energia berriztagarriak erabiltzea 

berokuntza, klimatizazio, hozte, aireztapen eta ur bero sanitarioko instalazio 

termikoetan. 

c) Argiztapen-instalazioen energia-eraginkortasuna hobetzea. 

Horrez gain, honako baldintza hauek bete beharko dira laguntzak emateko: 

a) Eraikinak 2007. urtea baino lehen egon eta eraiki behar du, eta hori 

justifikatzeko, ondasun higiezinaren katastroko datua deskribatu eta grafikoki 

kontsultatu beharko da. 
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b) Etxebizitza-erabilerako eraikintzat hartzeko, sestra gaineko azalera eraikiaren 

%70ek gutxienez erabilera zehatz horretarako izan behar du. Kasu horretan, 

laguntzaren zenbatekoa etxebizitza-erabilera gisa aplikatuko zaio jardueraren 

xede den azalera osoari, erabilera osoa etxebizitza gisa ez bada ere. 

Eskabideak aurkezteko modua eta epea: 

Eskaerak 2021eko azaroaren 16tik uztailaren 31ra bitartean aurkeztu ahal izango dira. 

Eskabidea horretarako berariaz diseinatutako aplikazio informatikoaren bidez aurkeztuko 

da. Aplikazio hori www.eve.eus webgunean dago eskuragarri. 

  

http://www.eve.eus/
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3.3 INSTITUTO PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y AHORRO DE LA 

ENERGIA-REN (IDEA) 

MUGIKORTASUN ERAGINKOR 

ETA JASANGARRIRAKO 

PIZGARRIEN PROGRAMARAKO 

LAGUNTZAK (MUGES II PROGRAMA) 

Laguntzaren xedea: 

Mugikortasun eraginkor eta jasangarrirako pizgarrien programako (MUGES II programa) 

jarduera hauek egiteko diru-laguntzen deialdia egitea: 

• 1. jarduketa: energia alternatiboen ibilgailuak erostea. 

• 2. jarduketa: ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzea. 

• 3. jarduketa: bizikletak mailegatzeko sistemetako inbertsio guztiak. 

• 4. jarduketa: lanerako mugikortasun jasangarriko neurriak ezartzea 

Onuradunak:  

1. eta 2. jarduerak:  

a) Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisikoak, egoitza fiskala EAEn 

dutenak. 

b) Adinez nagusiak diren pertsona fisikoak, desgaitasun-kasuak izan ezik; horiek 

adingabeak izan ahalko dira, eta zerga-egoitza EAEn izan beharko dute, aurreko 

atalean sartuta ez badaude. 

c) EAEko jabekideen erkidegoak. 

d) Pertsona juridikoak, laguntza-eskaera aurkezterakoan Espainian behar bezala 

eratuak, eta nortasun juridikoa duten edo ez duten beste erakunde batzuk, baldin 

eta identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) a, B, C, d, e, f, g, j, R edo W letren 

arabera hasten bada, eta egoitza soziala eta fiskala EAEn badute. 

e) EAEko toki-erakundeak. 

 

3. eta 4. jarduerak:  

a) Jarduera ekonomikoak garatzen dituzten pertsona fisikoak, egoitza fiskala EAEn 

dutenak. 

b) Pertsona juridikoak, laguntza-eskaera aurkezterakoan Espainian behar bezala 

eratuak, eta nortasun juridikoa duten edo ez duten beste erakunde batzuk, baldin 

eta identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ) a, B, C, d, e, f, g, j, R edo W letren 

arabera hasten bada, eta egoitza soziala eta fiskala EAEn badute. 

c) EAEko toki-erakundeak. 
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Aurrekontu-zuzkidura: 

4.524.001€, jarduera bakoitzeko banatuta: 

• 1. jarduketa: energia alternatiboen ibilgailuak erostea: 2.035.800,45€. 

• 2. jarduketa: ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegitura ezartzea: 1.809.600,40€. 

• 3. jarduketa: bizikletak mailegatzeko sistemetako inbertsio guztiak: 226.200,05€. 

• 4. jarduketa: lanerako mugikortasun jasangarriko neurriak ezartzea: 452.400,10€. 

Finantza daitekeen gehieneko zenbatekoa: 

• 2. jarduketa: diruz lagun daitekeen kostuaren %30 pertsona juridikoentzat eta 

%40 pertsona fisikoentzat, jabekideen erkidegoentzat eta merkataritza- edo 

merkataritza-jarduerarik gabeko erakunde publikoentzat. Laguntzen gehieneko 

muga 100.000 €izango da azken hartzaile bakoitzeko. 

• 3. jarduketa: laguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen kostuaren %30 

izango da. Laguntzen gehieneko muga 100.000€ izango da azken hartzaile 

bakoitzeko. 

• 4. jarduketa: laguntzaren azken hartzaileentzat diruz lagun daitekeen kostuaren 

%40 izango da laguntzaren zenbatekoa, merkataritza- edo merkataritza-

jarduerarik ez duten hartzaileentzat izan ezik, kasu horretan laguntza %50ekoa 

izango baita. Laguntzen gehieneko muga 60.000€ izango da azken hartzaile 

bakoitzeko. 

Eskaera epea: 2020/10/20tik 2021/09/16ra. 
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4 FINANTZAKETA-AUKERA NAZIOARTEAN  

4.1 EUROPAKO IKERKETA- ETA BERRIKUNTZA-ESPARRU PROGRAMA  

Europan, laguntza-programak Europar Batasuneko Ikerketa eta Berrikuntzako Esparru 

Programen barruan sartzen dira. Programa horiek zazpi urteko iraupena duten planetan 

onartzen dira, eta oinarri batzuk dituzte. 

Horietan, Europako Batzordearen 

helburuak islatzen dira, finantzatzen dituen 

proiektu eta ekimen bakoitzaren bidez bete 

behar dituen erronka bihurtuta. 

Gaur egun, indarrean dagoen esparru-programa Ikerketa eta Berrikuntzako 8. Esparru 

Programa da 2014-2020 aldirako, eta, oro har, Horizonte 2020 deitzen zaio. Datak 

kontuan hartuta, gaur egun ez dago deialdi irekirik euskal udalerrientzat garrantzitsuak 

diren proiektuak aurkezteko. 

Horren ordez, 2021etik 2027ra bitarteko aldirako Ikerketa eta Berrikuntzako 9. Esparru 

Programaren (Horizonte Europa edo Horizon Europe) lan-programak behin betiko 

argitaratzea espero da. Programa hori 2021eko urtarrilaren 1ean hasiko da. 

 HORIZONTE EUROPA PROGRAMAREN HELBURUAK  

Horizon Europe, 97,6 mila milioi euroko aurrekontuarekin, Europan inoiz egin den 

ikerketa eta berrikuntza sustatzeko programarik handiena da. Programa hiru zutaberen 

inguruan eraikitzen da: 

• Pillar I – Excellent Science: Ikertzaileei laguntza emango die, beken eta trukeen 

bidez, bai eta ikertzaileek beraiek definitutako eta bultzatutako proiektuak 

finantzatuz ere. 

• Pillar II – Global Challenges and European Industrial Competitiveness:  

Gizartearen erronkei helduko die, eta teknologia gaitzaileak eta industrialak 

bultzatuko ditu, EBren eta munduko politiken lehentasunei hobeto heltzeko eta 

industria-eraldaketa bizkortzeko. II. zutabeak sei "kluster" edo tematiko zabal ditu 

ardatz, eta Europako elkarteak eta misioak babestuko ditu, bere jardueren zati 

garrantzitsu gisa. 

• Pillar III – Innovative Europe: Europako berrikuntza-ekosistemak hobetzen 

lagunduko duten berrikuntza disruptiboak eta merkatu berriak sortzen dituztenak 

sustatzea izango du ardatz, bereziki European Innovation Council berriaren bidez. 
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Enpresei, organismo publikoei eta beste erakunde mota batzuei proiektuak 

finantzatzearen esparruan, 2. zutabeko klusterren bidez zentratu behar gara, eta honako 

hauek dira: 

 

1. Osasuna. 

2. Kultura, sormena eta inklusibotasun soziala. 

3. Gizartearentzako segurtasun zibila. 

4. Digitalizazioa, industria eta espazioa. 

5. Klima, energia eta mugikortasuna. 

6. Elikadura, bioekonomia, baliabide naturalak, nekazaritza eta ingurumena 
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 UDALENTZAKO AUKERAK PROGRAMAREN BARRUAN 

Proiektuak finantzatzeko laguntza-programak edo -deialdiak gaikako taldeetan edo 

klusterretan banatuko dira. Talde edo kluster horien barruan, "5. Klusterra: klima, 

energia eta mugikortasuna" klusterraren barruan ardaztuko dira udalek proiektuetan 

bazkide gisa parte har dezaketen ekintzak. Gaur egun, 2021etik aurrera irekiko diren 

deialdiak argitaratu ez badira ere, lehen lan-programaren zirriborro bat dago, non 

honako eginkizun hauek ikusten diren 

1. Klima-zientziak eta erantzunak 

2. Sektore arteko irtenbideak 

3. Energia jasangarriaren, seguruaren eta inklusiboaren hornidura. 

4. Energia eraginkorra, jasangarria eta inklusiboa erabiltzea. 

5. Garraiobide guztietarako irtenbide garbiak eta iraunkorrak. 

6. Garraio segurua eta erresilientea, eta bidaiarientzako eta bidaiarientzako 

mugikortasun adimenduneko zerbitzuak. 

"2. Misioa: sektorearteko konponbideak" izenekoaren barruan, "Smart and 

sustainable communities and cities" gaia dago, hainbat laguntza-deialdiren edo topic-en 

bidez honako inpaktu hauek lortu nahi dituena: 

a) Jasangarritasuna, erresilientzia, bizigarritasuna, erakargarritasuna, bizi-

kalitatea, ongizatea, irisgarritasuna, inklusioa, aniztasuna eta ekitatea 

areagotzea 

b) Erabakiak hartzeko eredu parte-hartzaileak, eraginkorrak, arduratsuak, 

inklusiboak eta etorkizunera bideratutakoak sortzea, hiri-trantsizioa bidezkoa 

izan dadin jasangarritasunerako, karbono- eta klima-aztarnaren neutraltasunerako 

eta airearen, uraren eta lurzoruaren kutsadura nulurako; 

c) Trantsizio-bideen aurrerapenen ebaluazio zuzen eta gardena, zeharkako onuren 

ebaluazioa barne. 

d) Hirien eta komunitateen energia orokorra, baliabideen eraginkortasuna eta 

klimaren erresistentzia handitzea (arriskuekin ere konbinatuta); 

e) Substantzia toxikorik gabeko hiri-ingurunea, airearen eta uraren kalitatea 

hobetzea eta hirietako ingurumen-aztarna orokorra murriztea barne; 

f) Hiriko eta hiri-inguruko garraioaren ondorio negatiboak murriztea: 

pilaketa, kutsadura atmosferikoa eta akustikoa eta bide-talkak; 

g) Garraio-korapilo iraunkor eta aktiboen banaketa modala hobetzea, hala 

nola oinez edo bizikletaz egiten diren joan-etorriak eta emisio txiki edo nuluen 

mugikortasun partekatua 

h) Garraiobide iraunkor eta garbien hedapena erraztea 
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i) Hiri-mugikortasunaren eta -logistikaren arloko gobernantza eta 

berrikuntzarako tokiko eta/edo eskualdeko gaitasuna handitzea; 

j) Mugikortasun-soluzio berritzaile eta adimendunen onarpena bizkortzea 

funtsezko esparruetan, hala nola garraio publikoan, mugikortasunaren kudeaketan 

eta plangintzan 

k) Mugikortasun-soluzio berritzaile eta adimendunen onarpena bizkortzea funtsezko 

esparruetan, hala nola garraio publikoan, mugikortasunaren kudeaketan eta 

plangintzan 

l) Sektorea integratzea, CO2 murriztea, airearen kalitate hobea, 

errendimendu handiagoko hornidura elektrikoko sareak, EBko 

industriaren lehiakortasun handiagoa klimatikoki neutroak eta erresistenteak 

diren hirientzat. Sektore arteko soluzio, azpiegitura eta zerbitzu digitalen 

elkarreragingarritasuna, jasangarritasuna, konfiantza, normalizazioa eta 

uniformetasuna hobetzea; sektoreen arteko sinergiak eta balio-kate berriak. 

Lan-planaren zirriborro honetan, laguntzen topic hauek proiektatzen dira: 

• Sustainable, inclusive, human-centred and carbon-neutral zero emission 

Urban Mobility and transport systems  

1) Zero-emission public transport and active modes (walking and cycling) as 

backbone of urban mobility;  

2) New and shared mobility services;  

3) Inclusive and accessible transport system and public space); 

4) Innovative urban mobility governance; 

5) Innovation in logistics to reduce air pollutant and greenhouse gas emissions 

in goods delivery. 

• Innovative Urban governance, business and financial models 

6) Urban regeneration, including for social housing, second order peripheral 

cities and shrinking cities; 

7) Cities resilient to climate change events combined with other hazards. 

• Social innovation for urban decarbonisation 

8) Harnessing potential of social innovation, citizens engagement, diverse 

lifestyles for urban decarbonisation.  

• Monitoring and assessment of urban transitions 

9) Transparent and inter-comparable assessment of progress in just urban 

transitions. 

• Urban planning and design  

10) Integrated human-centred urban planning and design for equitable, just and 

optimal use of space and infrastructures Preventing and removing 

accessibility barriers in the built environment; 



 

   39. orr. 

11) Integrated planning on the urban-rural nexus and metropolitan fringes for 

climate resilience and sustainability; 

12) Spatial planning to ensure short distances for commuting, errands and 

leisure; 

13) Re-attributing urban space for mobility in favour of infrastructure for 

sustainable and active, zero-emission transport modes. 

• Integrated urban energy system 

14) Positive Energy Districts; 

15) Low and zero pollution heating and cooling systems to reduce air pollutant 

and greenhouse gas emissions. 

• Digitalisation and urban data platforms  

16) Cross sector data interoperability for innovative AI services; 

17) Support the sustainable digital transition of cities, overcoming social and 

digital divides; 

18) Alleviation of energy and mobility poverty; 

19) Enabling innovative, zero-emission goods delivery; 

20) Enabling sustainable, zero-emission mobility, including multi-modality; 

21) Inclusive decision making; 

22) Digitally accessible smart cities. 

• Zero pollution cities  

23) Air quality and climate-neutrality and their societal co-benefits. 

24) Urban brownfields remediation  

Europako Batzordeak 2021erako zehaztu gabe ditu aurrekontu espezifikoa, baldintzak 

eta eskabideak aurkezteko datak. 
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 ELKARTEEN PARTE-HARTZEA, ROLA ETA FINANTZAKETA 

Programaren barruan, aurreko Horizonte 2020 Esparru Programan egiten zen bezala, 

Euskal Autonomia Erkidegoko udalek partzuergo bateko kide gisa parte hartu ahal izango 

lukete, bai emaitzak zabaltzeko, komunikatzeko eta hedatzeko lanak eginez, bai Smart 

Cities (adibidez, mugikortasun konektatua, kutsadura monitorizatzeko sistemak), eta 

abarren esparruan teknologiak ezartzea baliozkotzeko pilotuak koordinatuz eta abian 

jarriz. 

Irabazi-asmorik gabeko elkarteetan (non-profit entities) oinarrituta, proiektu horien 

finantzaketa gastu errealen %100ekoa izango da beti. 

Eskura daitezkeen proiektu moten ideia bat egin ahal izateko, aurreko Horizonte 2020 

Esparru Programan finantzatutako proiektuen adibide batzuk erakusten dira, 

zeinetan udalek esku hartu baitute: 
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Proiektua Deialdia Jarduera mota Xedea Parte-hartzaile nagusiak 

TheyBuyForYou  

ICT-14-2016-2017 - Big Data PPP: 

cross-sectorial and cross-lingual data 
integration and experimentation  

Innovation Action 

Proiektua tresna teknologiko bat garatzen 
ari da, egindako gastuaren datuak erabiliz 

eta aztertuz finantza publikoen kudeaketa 
hobetu ahal izateko, gastu publikoan 200 

milioi euro aurreztu ahal izateko. 

Norvegiako ikerketa-

erakunde batek gidatzen du, 

eta 5 herrialdetara arteko 
erakundeek parte hartzen 

dute, besteak beste, 
Zaragozako Udalak. 

STEP 

YOUNG-5b-2014 - Societal and political 

engagement of young people and their 

perspectives on Europe 

Innovation Action 

 

Egindako lanaren ondorioz, herritarrek 

parte hartzeko plataforma bat garatu zen, 
gazteak ingurumen-gaiei buruzko 

erabakietan inplikatzeko. 

Proiektua Greziako enpresa 
pribatu batek zuzendu zuen 

eta bere kideen artean 
Valdemoroko Udala (Madril) 

eta Mollet del Valles 
(Katalunia) zeuden. 

OrbEEt 
EE-11-2014 - New ICT-based solutions 

for energy efficiency 

Research & 

Innovation Action 

Proiektuaren helburua zen hirugarren 

sektoreko eraikinen energia-kontsumoa 
murriztea, energia-kontsumoa IKT 

teknologien bidez neurtuz, eta, horrela, 
energia-kontsumoan aldaketak eragitea, 

aurrezten laguntzeko. 

Proiektuan 6 herrialdetako 
hamar bazkidek parte 

hartzen dute, besteak beste, 
ministerioak, enpresa 

pribatuak eta Asparrenako 

(Euskal Herria) edo 
Pernikeko (Bulgaria) udalak. 

MatchUP 
SCC-1-2016-2017 - Smart Cities and 

Communities lighthouse projects 
Innovation Action 

Proiektuak hiru erakusle zabaldu nahi ditu 
Europako hiru hiritan: Valentzian 

(Espainia), Dresdenen (Alemania) eta 

Antalyan (Turkia), energia berriztagarrien 
erabilera sustatzeko, mugikortasun 

iraunkorra handitzeko eta teknologian 
inbertitzeko asmoz. 

Valentziako Udala da 

proiektuaren buru, eta 8 

herrialdetako enpresek, 
unibertsitateek eta ikerketa-

zentroek parte hartzen dute, 
Europar Batasunetik 

kanpoko herrialdeak barne, 

hala nola Turkia eta Israel. 

https://cordis.europa.eu/project/id/780247
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-14-2016-2017
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-14-2016-2017
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_ICT-14-2016-2017
https://cordis.europa.eu/project/id/649493
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_YOUNG-5b-2014
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_YOUNG-5b-2014
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_YOUNG-5b-2014
https://cordis.europa.eu/project/id/649753
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_EE-11-2014
https://cordis.europa.eu/programme/id/H2020_EE-11-2014
https://cordis.europa.eu/project/id/774477
https://attestb95529343-my.sharepoint.com/personal/gabino_puente_inncome_es/Documents/Escritorio/SCC-1-2016-2017%20-%20Smart%20Cities%20and%20Communities%20lighthouse%20projects
https://attestb95529343-my.sharepoint.com/personal/gabino_puente_inncome_es/Documents/Escritorio/SCC-1-2016-2017%20-%20Smart%20Cities%20and%20Communities%20lighthouse%20projects
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4.2 INTERREG EUROPE PROGRAMA 

Programaren helburua kohesio-politika hobetzea da, esperientzien trukearen, 

jardunbide egokien transferentziaren eta EBko estatu kideen (Norvegiaz eta 

Suitzaz gain) arteko baterako ekimenen bidez, gaikako helburu batzuei 

dagokienez (besteak beste, 

berrikuntza, ETEak, karbono gutxi 

isurtzen duten ekonomia eta 

ingurumena babestea) 

Programa 2021-2027 aldirako ekimenak finantzatzera bideratuta dago, eta aurreko 

Interreg Sudoe 2014-2020 programa ordezkatzera dator. Programa horrek lau 

laguntza-deialdi finantzatu zituen, azkena 2020ko uztailaren 31n itxiz 

Programa 2021ean argitaratuko da, baina lehen zirriborro bat egin da 2020ko 

uztailean, programak jarraituko dituen ildo nagusiak finkatzen dituena. Bigarren 

zirriborroa 2020. urtearen amaierarako prest egotea eta 2021ean behin 

betiko programa onartzea eta argitaratzea espero da: 
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Programa berriak lau alderdi nagusiri emango die lehentasuna: 

1) Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza 

2) Enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna 

3) Karbono-emisio txikien ekonomia 

4) Ingurumena eta baliabideen eraginkortasuna 

Horrela, programak helburu edo erronka hauei heldu nahi die: 

1) Europa adimentsuagoa, eraldaketa ekonomiko berritzaile eta adimentsua 

sustatuz. 

2) Europa berdeagoa eta karbono gutxiagokoa, trantsizio energetiko garbi eta 

segurua, ekonomia zirkularra, klimaren egokitzapena eta arriskuen prebentzioa 

eta kudeaketa sustatuz. 

3) Europa konektatuago bat, eskualde guztien mugikortasuna eta Interneterako 

sarbidea hobetzeari esker. 

4) Europa sozialagoa, Gizarte Eskubideen Europako zutabea ezarriz. 
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5) Herritarrengandik hurbilago dagoen Europa, hiri, landa eta kostaldeko eremuen 

iraunkortasuna eta garapen integrala sustatuz, bai eta tokiko ekimenak ere. 

Beraz, behin betiko programarik eta deialdi zehatzik ezarri ez bada ere, Interreg Sudoe 

programaren azken deialdian finantzatutako proiektuen adibide batzuk 

erakusten dira, EUDELEK parte har dezakeen proiektuetarako erreferentzia gisa balio 

dezaketenak: 

 

 

 

Proiektua Xedea Parte-hartzaile garrantzitsuak 

CEMOWAS2 

Natura- eta kultura-ondare 
erkidea kudeatzeko metodoak 
hobetzea, sareak abian jarriz eta 
baterako esperimentazioa 
eginez. 

Proiektu honetan Espainia eta 
Portugaleko hainbat erakundek 
parte hartzen dute, besteak 
beste, sindikatu batek, enpresek, 
enpresa-elkarteek, 
unibertsitateek eta Granollerseko 
Udalak. 

COLEOPTER 

Eraikin publikoetan eta 
etxebizitzetan energia-
eraginkortasuneko politikak 
hobetzea, sareak abian jarriz eta 
baterako esperimentazioa 
eginez. 

RURENER, landa-lurraldeak 
biltzen dituen plataforma, buru 
duen proiektua. Frantzia, Portugal 
eta Espainiako hainbat aktore 
publiko eta pribatu biltzen ditu 
proiektuak, eta Cartagenako 
(Espainia) eta Póvoa de 
Lanhosoko (Portugal) udalek 
parte hartzen dute. 

IMPROVEMENT 

Eraikin publikoetan aire girotua, 
berokuntza eta mikro-grid 
berdeak integratzea. 

Hainbat eragile mota dituen 
ikerketa-zentro nazional bat buru 
duen proiektua; horien artean, 
Andaluziako Junta bezalako 
erakundeak daude. 

https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados/197-gestion-circular-y-ecosistemica-de-los-servicios-de-residuos-organicos-y-aguas-residuales
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados/206-consulta-local-para-la-optimizacion-de-politicas-territoriales-sobre-energia-rural
https://www.interreg-sudoe.eu/proyectos/los-proyectos-aprobados/216-integracion-de-aire-acondicionado-calefaccion-et-micro-grids-verdes-en-los-edificios-publicos

