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EDITORIALA 

 
Euskal Hirigune Elkargoaren 2022ko Garapen Iraunkorrari buruzko txostena joan den azaroan eta 

abenduan bildu diren COP 27 eta COP 15 ekintzen kronologiaren jarraipenean sartzen da. Ezin 

ukatuzko klima eta bioaniztasunari lotutako erronkak izan dira eztabaida bortitz batzuen gaiak eta 

hitzarmen garrantzitsuren iturri: zaurgarrienak eta kaltetuenak diren herrien aldeko “galtze eta kalteak” 

diruztatzea, “Santiagoko sarea” martxan jartzea ekintza operatzaile nagusi gisa, planetaren %30a 

babestea hemendik 2030era, andeatutako lur eta itsaso eremuak berritzea, eta, azkenik, 

bioaniztasunaren zaintzaile diren tokian tokiko populuen eskubideak bermatzea... 

Sharm El-Sheikhen, hiru ardatz nagusi atxikiak izan dira: berotegi-efektuko gasen isuria murriztea, 

arriskuen aitzinean egokitzea eta populuak babestea, Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 

zuzentasun klimatikoa eta elkartasuna. 

Hiru ardatz horiek gure politika publikoetan ere barne hartzen ditugu, eta gure txosten berria honen 

oihartzuna da, iraunkortutako eta azkartutako erabaki eta ekintzen bitartez, baita 2023rako programazio 

berrien bitartez ere.  

Ipar Euskal Herriko eta gure elkargoko langileen Mugikortasun Planaren onarpenak energia 

kontsumoaren arintzea eta urritasuna du xedetzat hartzen. Helburu bera dugu ibilgailu termikoen 

ordezkapenarekin, info-energia plataformarekin, enpresei zuzendutako erresilientzia eta emaitza 

kontratuarekin, Euskal Elkargoko “eraikin iraunkorrak” helburuarekin, eta txosten honetan bildutako 

beste hainbeste ekintzekin. 

Egokitzea, jendetza babestea eta elkartasuna ere proiektuen bihotzean daude, hala nola laborantzan 

eta elikamoldean, etxaldeak erresilientzia handiagora laguntzeko, instalatzeak sustatzeko eta lurraldeko 

herritarrak janariari eta energiari lotutako erronken inguruan mobilizatzeko. Edota edateko uraren 

azpiegituren interkonexiorako proiektuen bitartez edo herrien aldean eramandako gizon-emazteen 

arteko berdintasunari buruzko sentsibilizazio ekintzen bitartez. 

Azkenik, gure ondare naturalaren babesa eta zaintza kontuan hartuak dira Mendigunea eta Paisaiak 

planetan, bilbe berde eta urdinen mantentzean, kartografiak aribidean direlarik, edota aldaketa 

klimatikoaren adierazle diren espezietan abiatutako zientzia ekintza parte hartzaileen eta jakintzen 

hobetzearen bitartez. 

Aipatutako nazioarteko hitzarmenak gauzatu arte bidea oso luzea dela badirudi ere, Euskal Elkargoaren 

heinean, gure lurralde-proiektuak beharrei erantzuteko eta ekintzak gauzatzeko bidea ematen digu, 

hemengo emazte eta gizonen laguntzarekin, haien kultura, aspaldi handiko ohitura onak eta harrerarako 

eta elkartasunerako tradizioak oinarri, nehoiz baino gehiago beharrezkoak zaizkigularik. 

Garapen iraunkorrari buruzko txostenak, aurrekontu norabideei buruzko eztabaida baino lehen 

legegileak apailaturik, garapen jasangarri batean parte hartzeko erabakien ondotik izateko xedea du, 

urritasun gehiago ekarriz eta funtsezkoaren politikak lagunduz, diru publikoak behar bezala erabiliz.  

Hara non jarraitzeko eta gehiago inbestitzeko bidea erakusten digun, elkarrekin. 

 

Jean-René Etchegaray 

Euskal Hirigune Elkargoko lehendakaria 

 

Solange Demarcq-Eguiguren 

Kontseilari ordezkaria - Ingurumenaren eta eremu naturalen zaintza eta balorizazioa - 

Bioaniztasunaren zaintza - Arrisku nagusien prebentzioa 
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AURKIBIDEA 
 

Editoriala 2. or. 

Aurkibidea 3. or. 

Garapen iraunkorrari buruzko txosten bat, zertarako? 4. or. 

Txosten hau nola irakurri? 5. or. 

  

Lehen partea: Politika publikoak eta garapen iraunkorra 6. or. 
  

Ipar Euskal Herri erresiliente baterako: gure baliabideak zaindu  

• Klima, Aire, Energia 8-9. or. 

• Bioaniztasuna 10-11. or. 

• Uraren zikloaren kudeaketa integratua 12-13. or. 

• Itsasbazterra eta itsasoa 14-15. or. 

• Hirigintza eta eremu antolaketa 16-17. or. 

• Elikamolde iraunkorra 18-19. or. 
  

Ipar Euskal Herri bizi eta biztanledun baterako: gure hiriak eta herriak 

bizkortu 

 

• Bizilekua eta jende ibiltariak 22-23. or. 

• Elkargo-ingeniaritza lurraldean, hiri eta landa garapena 24-25. or. 

• Kultur partaidetzak  26-27. or. 

• Hizkuntza politikak 28-29. or. 

• Lurraldeko antolaketa numerikoa eta erabilera numerikoak 30-31. or. 

• Mendigunea 32-33. or. 

• Hiri-politika 34-35. or. 

• Gizarte kohesioa 36-37. or. 

• Kirol, kultur eta herritarrendako zerbitzu ekipamenduak 38-39. or. 
  

Ipar Euskal Herri engaiatu baterako: gure garapen ereduak berriz asmatu  

• Garapen ekonomikoa  42-43. or. 

• Goi-mailako irakaskuntza, ikerketa eta formakuntza 44-45. or. 

• Azpiegiturak eta mugikortasunak 46-47. or. 

• Laborantza, Elikagaigintza, Arrantza 48-49. or. 

• Mugaz gaindiko eta Europa mailako elkarlana 50-51. or. 

• Hondakinen prebentzioa, bilketa, balorizazioa eta tratamendua 52-53. or. 

• Turismo iraunkorra 54-55. or. 

 
 

Bigarren partea: Administrazioa eta garapen iraunkorra 56. or. 
  

• Mugikortasun iraunkorrak 58-59. or. 

• Baliabideen kontsumo arduratsua 60-61. or. 

• Eraikin iraunkorrak 62-63. or. 

• Hondakinak sailkatzea, birziklatzea eta berrerabiltzea 64-65. or. 

• Erosketa publiko arduratsuak 66-67. or. 

• Numeriko arduratsua 68-69. or. 

• Giza baliabideak 70-71. or. 

• Emazte-gizonen arteko berdintasuna 72-73. or. 

  

Eranskinak  

• Garapen iraunkorraren helburu nagusiak helburu bakoitz 76-77. or. 

• Euskal Hirigune Elkargoko erreferente iraunkorren sarea 78-79. or. 
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Garapen iraunkorra, zertaz mintzo gara? 

Garapen iraunkorra ekonomikoki eraginkorra, sozialki zuzena eta ekologikoki jasangarria den garapen 

bat da. Baliabide naturalak eta ekosistemak begiratzen ditu, eraginkortasun ekonomikoa bermatzen 

du, pobreziaren, desberdintasunen, baztertzearen kontrako borrokan eta zuzentasuna bilatzean 

dautzan garapenaren helburu sozialak bistatik galdu gabe. 

Edozein ekintzak, gizartearen edozein jarduerak badu eragin: ingurumenean, gure sistema 

ekonomikoan, sistema honen parte diren gizon eta emazteen gainean. 

Garapen iraunkorraren bidea hartzea da, egunero, arduratsuki aritzea gure erabakien eraginaren 

gainean, hiru ikuspuntu horietatik abiatuz: ekonomikoa, soziala eta ekologikoa. Eragin hori etengabe 

galdekatzea da eta hiru alderdi horietan, aldi berean, baikorra egiteko lan egitea. Gure planetaren, 

bere baliabideen, bizidun guzien zaintzan parte hartzea da, denen ongizatea eta elkarbizitza 

laguntzen duten sistema sozio-ekonomikoak eraikitzea. 

 

 

Garapen iraunkorrari buruzko txosten bat, zertarako? 

Ingurumenerako engaiamendu nazionalari buruzko 2010eko uztailaren 12ko legeak, Grenelle 2 

izendatua, 50 000 biztanle baino gehiago dituzten lekuko elkargoak eta herriarteko elkargoak garapen 

iraunkorraren arloko egoerari buruzko urteko txosten bat idaztera behartzen ditu. 

 

Txosten hori zinegotziei aurkeztu behar zaie, aurrekontu norabideei buruzko eztabaida baino lehen. 

Garapen iraunkorraren erronkak eta horiei erantzuteko elkargoak mobilizatzen / mobilizatu behar 

dituen baliabideak eztabaidaren ardatz egiteko aukera da.  

 

2011ko ekainaren 17ko 2011-687 zk. erabakiak txostenaren helburuak eta edukia zehazten ditu: 

o Helburua da elkargoaren ekintzek, politikek, programek garapen iraunkorraren helburuen 

gainean dituzten eraginak aztertzea, ikuspegi orokor batekin.  

o Azterketa horretan, iragandako urtearen bilan bat eta aurreikuspeneko azterketa bat sartzen 

dira; 

o Politika publikoak eta elkargo barneko funtzionamendua tratatzen ditu aldi berean; 

o Ekintzen edukiaz gain, txostenak haien apailatzeko eta gauzatzeko modalitateak ezarri behar 

ditu agerian.  

 

Ekintza adierazgarri batzuen bitartez, txosten honek garapen iraunkorraren arloko elkargoaren 

engaiamendua azaltzen du. Ikuspegi orokorrekoa izanez, ez du oso-osoa izateko xederik. Zerbitzu 

guziekin apailaturik, lan kolektibo eta parte hartzaile baten emaitza da. 
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Txosten hau nola irakurri? 
 

Txostena bi partetan egituratua da:  

- Lehen partea Elkargoko 21 politika publikoei eskainia, lurralde-proiektuaren 3 ardatzen 

arabera bilduak. 

- Bigarren partea elkargo barneko funtzionamenduari eskainia (euskarri funtzioak). 

 

Orrialde bikoitza eskainia da gai bakoitz. Orrialde bikoitz bakoitzean, irakurleak aurkituko ditu: 

❖ 2022. urterako:  

 

o Politika publikoa / euskarri funtzioaren esparruan eramandako bi ekintzen 

deskribapena.  

 

Ekintza horiek garapen iraunkorreko 6 helburuetan ukan duten eraginaren neurketa koloreko 

arrosa itxurakoa da. Ardatz bakoitzean, helburu bat aurkeztua da. Ekintzak helburuan duen 

eragina 1etik 4ra bitarteko eskala batean estimatua izan da:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o 2022an eramandako beste ekintza batzuen aipua “Baita ere...” lerroaldian; 

 

o Bilan horiek argiago azaltzeko zenbaki eta irudi batzuk. 

 

❖ 2023. urterako: 

Aitzin ikusitako ekintza nagusiak eta horiei dagozkien aurrekontuak (Elkargoko 

kontseiluak aurrekontua bozkatuko duelako baldintzarekin), zinegotziek eztabaidatuko duten 

aurrekontu norabideekin loturan. Aipatutako ekintza bakoitzari dagokionez, ekintzak baikorki 

eragin dituen garapen iraunkorraren xede nagusiak arrosa figuraren kolore bereko lauki 

batzuen itxuran adieraziak dira. 

 Garapen iraunkorreko helburuei buruzko argibide gehiagorako: helburu bakoitz xedetzat hartutako 

jomuga nagusiak ikusi eranskinetan. 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasu-

naren 

zaintza 

Gizakien 

loratzea 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Bloke bakar bat: 

ekintzak helburuan 

duen eraginik ez da 

edo oraindik kalifikatu 

behar da 

2 bloke: helburuan 

eraginik bada, baina 

guti edo zeharka 

3 bloke: helburuan 

eraginik bada, zuzena 

eta baikorra da, 

xedeko publikoari 

eragiten dio. 

4 bloke: helburuan 

eraginik bada, zuzena 

eta baikorra da, 

xedeko publikoa baino 

haratago badu eragin. 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lehen partea: 

 

POLITIKA PUBLIKOAK ETA GARAPEN 

IRAUNKORRA
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Ipar Euskal Herri erresiliente baterako:  

Gure baliabideak zaindu 



- 8 - 
 

KLIMA, AIRE, ENERGIA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Hirigune Elkargoko Trantsizio energetikoa eta ekologikoaren politika publikoak 2021eko ekainean 

bozkatutako Klima Plana du oinarritzat hartzen. Dinamika polita hedatzen ari da urritasun energetikorako, 

atmosferiko-kutsagarrien isurien murrizketarako, edota klima aldaketa egokitzeko helburuei erantzuteko, 

elkargoko eskumen eta zerbitzu desberdinen bitartez. Trantsizio ekologikoan lurraldeko eragileen mobilizazioa 

ere arrakasta honen funtsezko ardatza izaten da. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ipar Euskal Herriko zaharberritze 

energetikorako plataforma 

2022an, Euskal Elkargoak, SOLIHA Pays 

Basque erakundearekin elkarlanean, 

bizilekuen zaharberritze energetikorako 

plataforma bat plantan ezarri du. 

Partikularrei zuzendutako hurbileko 

zerbitzu publiko bat da, haien bizitegiko 

urritasun energetikoa hobetzeko xedea 

duten proiektuei buruzko aholkuak 

emateko eta energia berriztagarriak 

integratzeko. Teknika, diru maila eta 

legezko informazio hein batetik 

zaharberritze lan orokorrak egiteko 

norberari egokitutako laguntzara doa 

eskaintza. 

 

Xahututako DIRUTZA: 287 302 € BEZa 

barne  

Klima astearen 2. edizioa 

 

Klima astea Klima planaren ekitaldi nagusia 

da. Urriaren bigarren astean iragaten da eta 

lurraldeko eragileak eta herritarrak 

mobilizatzeko xedea du. 2022ko edizioaren 

gaia antolaketa izan da eta hitzaldi, 

erakusketa, ibilaldi, mahai-inguru edota zine-

eztabaida batzuen bidez hedatu da. Orotara, 

62 ekitaldi proposatuak izan dira 43 herritan 

hainbat erronka aipatzeko, hala nola burgu-

barneen bizkortasuna, eraikin zaharren 

berritzea, izadiaren lekua hirian, 

itsasbazterreko arriskuen kudeaketa  edo 

uraren kudeaketa. 

 

Xahututako DIRUTZA: 40 605 € BEZa barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Atmosferiko-kutsagarriak algen bidez 

tratatzeko Bromalgae proiektu 

esperimentala 

40 000 € 
 

Berotasun berriztagarriaren lurraldeko 

garapenaren kontratua animatzea 
95 000 €  

Klima astearen 3. edizioa 45 000 €  

Egur Hornikuntzaren Lurraldeko Plana 

plantan ezartzea  
30 000 €  

Eguzki kadastraren eguneraketa 28 680 €  

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko 

Kontseiluak onartutako lurralde-proiektuan, 

Euskal Elkargoak ondoko engaiamenduak 

hartu ditu: energia positiboko lurraldea 

bilakatzea, karbono apaleko eta gutiago 

kutsatzen duen lurraldea bilakatzea. 

BAITA ERE... 

◦ Inbentario plazatxo batzuk sortzea 

oihanean, oihanetako egur baliabidea 

hobeki ezagutzeko. 

◦ Izpindar elkartea sustatzea Hazparneko 

herrialdeko trantsizio energetikorako 

duen engaiamenduarengatik. 

◦ Euskal Elkargoa eta Ipar Euskal Herriko 

hidro-elektrikarien arteko partaidetza 

plantan ezartzea. 

 

5 300 aholkularitza eta laguntza ekintza baino 

gehiago 2022an bizilekuaren zaharberritze 

energetikorako plataformaren energia 

aholkularien eskutik 

 

2 350 lagun (zinegotzi, herritar, profesional, 

gazte) 2022ko Klima astearen parte hartzaile 

 

 
2022ko Klima astearen afixa 
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BIOANIZTASUNA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Ipar Euskal Herrian zein beste lekuetan azken urteetan agertzen den bioaniztasunaren lehertzearen aurka 

borrokatzeko xedez, Euskal Elkargoak bere lurraldeko ondare naturala zaintzeko politika bat darama. Gune 

naturalak zaintzeko eta bilbe berde eta urdina mantentzeko ari da lanean, Natura 2000 guneak animatzen ditu 

eta jakintza naturalisten hobetzean parte hartzen du. Tokiko eragileak sustatzen ditu daramatzaten zaintzarako, 

balorizaziorako eta pedagogiarako ekintzetan. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gune naturalen kartografia eta 

inbentario parte hartzailea 

2022an, bere lurraldean onetsitako 

Akitania Berriko Gune Naturalen 

Kontserbatorioa eta Kontserbatorio 

Botaniko Nazionalekin elkarlanean, 

Euskal Elkargoak Ipar Euskal Herriko bilbe 

ekologikoa identifikatzeko lanak segitu 

ditu. Horrez gain, zientzia parte hartzaile 

programa bat abian jarri du animalia 

espezie batzuei buruzko oharrak biltzeko. 

Aplikazio baten bidez, biztanleek 

argazkiak argitaratzen dituzte, Ipar Euskal 

Herriko gune natural desberdinen 

adierazle diren 19 espezieko talde bati 

lotuak. 

 

Xahututako DIRUTZA: 75 000 € BEZa 

barne  

Cortaderia mintegia 

Euskal Elkargoak eta herri batzuek Panpa-

lezka menperatzeko ekintzak daramatzate. 

Landare inbaditzaile handi hori, udazkenean 

luma-motots luze eta zuriak ekoizten dituena, 

laster hedatzen eta barreiatzen ari da arku 

atlantiko osoan. Kantabriak (Espainia) 

gidatutako “STOP CORTADERIA” Europako 

Life proiektu batek esperientzia oihartzunak 

biltzeko eta koordenatutako ekintza 

estrategia bat proposatzeko bidea eman du. 

Euskal Elkargoak mugaz gaindiko mintegi 

bat antolatu du 2022ko martxoaren 4an 

proiektuaren koordinatzaileekin lan horiek 

tokiko guneen kudeatzaile batzuekin 

partekatzeko. 

Xahututako DIRUTZA: 4 905 € BEZa barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Bilbe berde et urdina identifikatzeko lanak 

Lapurdin 
75 000 €  

Ipar Euskal Herriko bilbe beltzaren 

ikerketa 
80 000 €  

Publiko desberdinak ondare naturalari, 

bioaniztasunari, paisaiei eta oihanari 

heztea eta sentsibilizatzea 

54 000 € 
 

Hegalaldia basa-aberedia zaintzeko 

zentroari sostengua 
34 000 €  

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

aldaketa klimatikoari egokitzea, Ipar Euskal 

Herriko biztanleak, jarduerak eta baliabideak 

babesteko. 

 

BAITA ERE... 

◦ IEZIrekin partaidetza, ondare natural eta 

bioaniztasun heziketaren inguruan. 

◦ Itsasoko heziketa-gune urratsei 

sostengua. 

◦ Hegalaldia basa-aberedia artatzeko 

zentroari sostengua. 

◦ D Ekintzak  

27 espeziei buruzko 226 ohar naturalista bilduak 

izan dira, zientzia parte hartzaileen bidez. 

 

Euskal itsasbazterreko 15 ikastetxe itsasoko 

heziketa-gune batean engaiatuak. 

 

60 gune kudeatzaile mugaz gaindiko heinean 

(herriak, departamenduak, kontserbatorioak, 

autobideak), Cortaderia mintegira etorririk. 

 

2 500 animalia baino gehiago aterpetuak eta 

artatuak Hegalaldia zentroan (hegaztiak, 

ugaztunak, herrestariak).  
Tokiko aberediaren inbentario  

parte hartzailearen programa 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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URAREN ZIKLOAREN KUDEAKETA INTEGRATUA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Hirigune Elkargoak du uraren politikaren ardura bere lurraldean. “Ur ziklo ttipia” deitutako etxeko uraren 

zikloa (edateko ura, ur zikinak, euri urak) eta “ur ziklo handia” deitutako uraren ziklo naturala (uholdeen kontrako 

prebentzioa, ur guneen zaintza) kudeatzen ditu aldi berean. 2022an, bere ekintzak egokitu eta garatu ditu klima 

aldaketaren eraginei lotutako egoerari erantzuteko (idortea, uholdeak...). 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edateko uraren heineko segurtasun 

lanak: Errobi Helbarrun interkonexioa 

Euskal itsasbazterraren iparraldea eta 

hegoaldearen arteko edateko uraren 

heineko segurtasun lanak 2022ko 

apirilean hasi dira. Angelun kokatutako 

Errobiko lantegia eta Donibane Lohizunen 

kokatutako Ur Mendi urtegien arteko 13,7 

km-ko interkonexio honi esker, 8 000 eta 

13 000 m3 arteko edateko ura erabil 

daiteke egunero eta Bidarteko beharren 

%50a hornitzen ahal da uda garaian. 

Hodiak ezartzeko lanak kasik bukatuak 

dira. Ekintza osoa 2023ko udan bukatua 

izanen da eta, ondotik, interkonexioa guziz 

martxan jarriko da.  

Xahututako DIRUTZA: 12 M€ BEZa gabe  

O! Uraren egunak 

“O! uraren egunak” ekitaldiaren lehen 

edizioa ekainaren 10etik 12ra iragan da, 

denei irekitako urririkako hitzorduz beteriko 

programazio aberats batekin. Ekintza honen 

xedea zen Ipar Euskal Herrian uraren alde 

eramandako politiken berri ematea eta 

zenbait uste komun baztertzea. 80 lagun 

baino gehiago bildu dira mahai inguru 

batzuen denboran: ikertzaileak, teknikariak, 

baita ikasleak eta publiko zabala ere. 

Programan ere zeuden: bisitak (Izadia 

parkea, Hazparneko ur araztegia...), herrixka 

bat elkarteek animatutako jokoekin eta zine-

eztabaidak, uraren gaiaren inguruan publiko 

zabala biltzeko bidea eman duten hainbat 

ekintza. 

Xahututako DIRUTZA: 60 000 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
5 urtegiren zaharberritzea Zuberoan eta 

Amikuzen 

1,92 M€ BEZa 

gabe 
 

Bildoze Mauleko ur araztegiaren obrak 6,7 M€ BEZa gabe  

O! Uraren egunak ekitaldiaren 2. edizioa 

“Uholdeak, Errekak” gaiaren inguruan. 

60 000 € BEZa 

barne 
 

Uholdeen prebentziorako estrategiaren 

baieztapena 

1,7 M€ BEZa gabe 

(obrak egiteko) 
 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

denei kalitatezko edateko ura ukaiteko bidea 

ematea, erreken kalitatea hobetzea. 

 

BAITA ERE... 

Senpereko ur araztegi berriaren sortzea: 

obrak 2022ko udan hasi dira eta 2023. urte 

hondarrean bukatuko dira. Ekintzaren kostua 

9 M€koa da, BEZa gabe. 

 

 

 

5 554 km edateko ur sarea eta 1 926 km 

saneamendu kolektiboko sarea, Euskal 

Elkargoak artaturik. 

 

117 ur araztegi lurralde osoan sakabanatuak. 

 

Euskal Elkargoak segitzen dituen azaleko uren 

kalitatea zaintzeko 90 gune, erreka tarteen %60a 

egoera ekologiko onean eta oso onean 2021ean. 

 

Argazkia /irudia 

Errobi-Helbarrun interkonexioa 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 



- 14 - 
 

ITSASBAZTERRA ETA ITSASOA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal itsasbazterra 40 km luze da eta ezponda arrokatsuz osatua da nagusiki. Bainatzeko 35 gune dauzka eta 

ondare natural oso aberatsa da. 2022an, Euskal Elkargoak zenbait kudeaketa ekintza eraman ditu herritarren 

ohiturak bermatzeko eta itsasbazterreko gune naturala babesteko xedez, aldaketa klimatikoari ere egokituz 

(higadura eta lurren mugimenduak eurite bortitzen ondotik, espezie inbaditzaileen garapena, noiztenka toxikoak 

ere direlarik...). Iragarpen klimatikoek 2023an ekintza mota horien jarraipena dakarte ondorio gisa.  

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostreopsis mikro-algaren jarraipena 

2020tik goiti, Ostreopsis motako mikro-alga 

tropikal bat garatzen ari da euskal 

itsasbazterrean. Honek beharri-sudur-

zintzurreko arazoak sor ditzake eta 

bioaniztasuna kaltetu. Euskal 

Itsasbazterreko Interes Zientifikoko 

Taldearen ardurapean, lantalde bat osatua 

izan da. Honi esker ikerketa kontratu baten 

edukia finkatua izan da zeinean IFREMER 

eta Rivages Pro Tech-ek mikro-alga honen 

ingurumen-jarraipena hedatu duten, 

jakintzak biltzeko eta, ondorioz, bainatzeko 

guneen kudeaketa segurtatzeko xedez. 

Euskal Elkargoak ditu kontratu honen 

ekintzak gidatzen hein batean diruztatuz 

Aturri Garonako Ur Agentziaren eta 

Eskualdeko Osasun Agentziaren ondoan. 
 

Xahututako DIRUTZA: 350 000 € BEZa 

barne  
Ilargia aldiriko aparkalekua eta joan-jinkaria 

“Itsasertz lerroaren gibelatzea” deitutako 

Antolaketarako Elkarlan-Proiektua (AEP) 

izenpetu dute Estatuak, Euskal Elkargoak 

(gidaria), Donibane Lohizuneko hiriak eta Ipar 

Euskal Herri - Aturriko Mugikortasunen 

Sindikatuak. Donibane Lohizune iparraldeko 

itsasbazterra egokitzea eta espazioa 

birmoldatzea du xede, itsasbazterreko 

arriskuei aurre egiteko. 2022an, AEParen 

lehen ekintzetariko bat burutua izan da: 

“Ilargia” aldiriko aparkalekua martxan 

ezartzea Donibane Lohizunen. Urririkako 

joan-jinkari batek lotura egiten du handik 

Erromardia, Lafitenia, Maiarko eta Senix 

hondartzetaraino. 

Xahututako DIRUTZA: 2 M€ BEZa gabe  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

  

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Itsasbazterreko arriskuen kudeaketarako 

tokiko estrategiaren eguneraketa hurrengo 5 

urtetarako 

Finkatzen ari 
 

AEP: espazioaren birmoldatzeari buruzko 

ikerketa abiatzea eta hitzartzea 

250 000 € BEZa 

barne 
 

Ostreopsisari buruzko ikerketa lanak 
300 000 € BEZa 

barne 
 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

bainatzeko uren kalitatearen alde aritzea, 

higadura eta ur gainditze arriskuen kontra 

borrokatzea, bioaniztasuna zaintzea. 

 

BAITA ERE... 

◦ ‘Klima erresilientzia” legea betetzeko, 

hemendik 30 eta 100 urtetara, itsasertz 

lerroaren iragarpenak finkatzeko lanak 

segitzea. 

◦ Itsasbazterreko arriskuen kudeaketarako 

tokiko estrategiaren bilana. 

 

Bilana 

Bainatzeko 35 gune guziak kalitate onekoak 

edo bikainekoak sailkatuak 2022an. 

 

%96, hau da Ipar Euskal Herriko hondartzen 

bana besteko irekitze denbora 2022ko udan. 

 
Ostreopsis mikro-algaren jarraipena 

Argazki kredituak: Rivages Pro Tech Suez 
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HIRIGINTZA ETA EREMU ANTOLAKETA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Ipar Euskal Herrian antolaketa iraunkor eta orekatu baten erronka lurralde-proiektuaren bihotzean izaten da. 

2022ko lanen harira, 2023an eztabaida bat antolatua izanen da hunkituak diren ehun bat herritan, Antolaketa 

eta Garapen Iraunkorren Proiektuei (AGIP) eta Ipar Euskal Herriko elkargo barneko 3 Tokiko Hirigintza Planei 

buruz. Euskal Elkargoak herriarteko publizitatearen tokiko araudia ere apailatzen jarraitzen du, baita ondare 

eremu ohargarri batzuk eta horien paisaien ikerketa ere. Azkenik, antolaketa proiektu bat baino gehiago jadanik 

abian jarriak izan dira elkargoko lurralde osoan, hala nola Zokoako gotorlekua, Aturri ibaiaren eskuin hegia eta 

Agerria eremua. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trantsizio ekologikoaren ministerioak 

labelizatutako Paisaia Plana 

Paisaia Plana hertsagarria ez den tresna 

bat da, antolaketa kalitatearen arabera 

pentsatzeko egina. Euskal Elkargoak bere 

Ipar Euskal Herriko Paisaia Plana 

apailatzea erabaki du. Trantsizio 

ekologikoaren ministerioak labelizaturik, 

proiektu honek elkargoko eta herrietako 

zinegotziak baita tokiko 60 bat erakunde 

baino gehiago ere elkartzen ditu. 

Hastapeneko diagnostikoa egiteko, 

lurraldekako edo/eta gaikako tailer batzuk 

eta paisaia ibilaldiak antolatuak izan dira 

2022an. Berri-gutun bat eta mapa 

interaktibo bat eskuragarri daude Euskal 

Elkargoko webgunean.  

 

2022an xahututako DIRUTZA: 76 858 € 

BEZa gabe 

Arkitekto ondarearen inbentarioa: urrats 

parte hartzailea 

 

Inbentario honen helburua da elkargoaren 

beharrei erantzutea, ondarearen inguruko 

jakintza, zaintza eta balorizazioari dagokionez. 

Euskal Elkargoak ondarearen estimatze parte 

hartzailea lagundu du, Amikuze, Zuberoa eta 

Nafarroa Behereko hTHPak hunkitzen dituen 

108 herrietan. Helburua da zinegotziei beren 

herrietako ondare-eraikinen zerrenda bat 

finkatzeko bidea ematea. Horrela, 1 760 eraikin 

aipatuak izan dira, maiz laborantza eta 

eguneroko jarduerei lotuak (bordak, etxolak, 

paretatxoak, eiherak...). Inbentario hau herriei 

itzuliko zaizkie 2023. urte hastapenean. Berri 

orri bat eskuragarri dago Elkargoaren 

webgunean. 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Paisaia Plana - 2. urratsa abiatzea - paisaia 

kalitatezko helburuak finkatzea 

23 450 € BEZa 

gabe 
 

Nobatek-ekin partaidetza: natura oinarritzat 

daukaten aterabideak erabiltzearen 

optimizatzea barne hartzen duten antolaketa 

ekintzak estimatzeko irizpide anitzeko tresna 

69 000 € BEZa 

gabe  

3 urteren 

epean 

 

Barnealdeko 3 elkargo azpiko Tokiko Hirigintza 

Planak apailatzeko lanak 

Barne 

baliabideak 

 

Zokoako gotorlekuaren ikerketa jarraitzea Zehaztekoa  

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

Ipar Euskal Herrian antolaketa eta bizkortasun 

orekatu baten alde aritzea, baliabideak eta 

ondareak zaintzea, lurralde-proiektuaren 

zerbitzuko den lurren estrategia bat apailatzea, 

elkargoetako eta herrietako politika publikoak 

gauzatzeko bidea ematen duten hirigintza 

dokumentuak finkatzea. 

 

BAITA ERE... 

Ipar Euskal Herriko Paisaia Planean parte 

hartzen dute 60 erakundek (tokiko elkarteak eta 

elkarte sozio-profesionalak). 

 
Ondare mailako interesa duten 1 760 eraikin 

identifikatuak Amikuze, Zuberoa eta Nafarroa 

Behereko hTHPak hunkitzen dituen 108 

herrietan. 

 

◦ Munduko ondare gisa sailkatutako 

Arüe/Izura aldeko Donejakue bidearen 

7. zatiaren tokiko kudeaketa planaren 

onarpena. 

◦ Programazio aitzineko ikerketa Zokoako 

gotorlekua zaharberritzeko asmoz: 6 

tailer eramanak 2022an publiko 

zehatzekin (zinegotziak, elkarteak, 

jende kalifikatuak...). 

Paisaia Plana - Tailer parte hartzailea 

Lekunberrin 

Argazki kredituak: Nadia Mabille 
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ELIKAMOLDE IRAUNKORRA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Hirigune Elkargoak bere elikadura politikaren ardatz nagusiak hedatzen segitu du, besteak 

beste bere Lurraldeko Elikadura Proiektua gauzatzea, herriak laguntzea, baita biztanleak tokiko eta kalitatezko 

elikamolde sano bati sentsibilizatzea ere. 2023. urtea bigarren Elikadura Proiektuaren eraikitzeari eskainia 

izanen da, laborantza eta elikadura iraunkorraren erresilientzia baterako estrategia baten esparruan.  

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denei, tokiko eta kalitatezko 

elikamolde sano baten bidea eskaini 

 

Euskal Elkargoak eta Ipar Euskal Herriko 

GEHZak “janari denda sozial” motako 

zerbitzuak jartzeko xedea duen ikerketa 

bat eraman dute gaur egun estaliak ez 

diren eremuetan, hots, Amikuze, Iholdi-

Oztibarre, Bidaxune, Hazparne, Errobi 

eta Errobi-Aturri. Lan honen ardatz 

nagusietariko bat da egoera 

ezegonkorrean dauden guziei tokiko eta 

kalitatezko elikamolde sano bat ukaiteko 

bidea eskaintzea. Hurrengo urratsa, 

2023tik aitzina, tokiko ekoizpenen 

eskaintza zabaltzean datza, lurraldeko 

janari denda sozialetan.  

 

Xahututako DIRUTZA: 28 080 € BEZa 

barne  

Gazteenak kalitatezko elikamolde bati 

sentsibilizatzea 

 

2019tik goiti, Euskal Elkargoak Sarde-

Sardexka elkartea diruztatzen du, haur 

ttipien aldean elikadura iraunkorrari 

sentsibilizatzeko ekintzak eraman ditzan. 

Mota anitzeko tailerren, tresnen edo 

jokoren bidez (dastamen edo usaimen 

tailerrak, sukaldaritza tailerrak, maleta 

pedagogikoa, etab.), elkarteak 2022/2023 

ikasturtean esku hartzen du hamar bat 

ikastetxetan (publikoak, pribatuak eta 

ikastolak). Horrela, 256 haur, eta bide batez 

haien familiak, sentsibilizatuak izanen dira 

eta haien elikatzeko ohiturak hobetzeko 

bidean lagunduak. 

 

Xahututako DIRUTZA: 20 000 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Laborantza eta elikadura iraunkorraren 

erresilientzia baterako estrategia bat 

finkatzeko ikerketa 

60 000 € 

 

 

Sarde-Sardexkak ikastetxeetan 

eramandako animazioak jarraitzea 
20 000 € 

 

Herriei zuzendutako Elikadura 

Iraunkorraren Proiektu deialdi berria 
25 000 € 

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko 

Kontseiluak onartutako lurralde-proiektuan, 

Euskal Elkargoak ondoko engaiamenduak 

hartu ditu: elikadura iraunkorrari 

sentsibilizazioa elikadura politikaren ardatz 

nagusitzat jotzea.   

 

BAITA ERE... 

◦ Janaria xahutzearen kontrako animazioak 

segitzea eskoletan eta jantegietan. 

◦ Herriei zuzendutako Elikadura 

Iraunkorraren Proiektu deialdia. 

◦ Ipar Euskal Herriko Tokiko Osasun 

Kontratuaren elikatzea/osasuna lantaldea 

animatzea. 

Elikadura iraunkorraren proiektu deialdiaren 8 herri 

saridun 2022an. 

 

Sarde-Sardexka elkarteak lagundutako 15 

ikastalde lurralde osoan, 2022/2023 ikasturtean. 

 

13 jantegi lagunduak janaria xahutzeari buruzko 

animazioan 2022/2023 ikasturtean. 

Janaria xahutzeari buruzko animazioa - 

Bidarteko jantegiko langileak ogia pisatzen 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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 Ipar Euskal Herri bizi eta biztanledun 

baterako: 

Gure hiriak eta herriak bizkortu 
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BIZILEKUA ETA JENDE IBILTARIAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Hirigune Elkargoak 2021eko urrian onartutako Tokiko Bizileku-Programaren gauzatzea abiatu 

du. Plan honen helburua da, hurrengo 6 urteetan, Ipar Euskal Herriko biztanle guziei haien beharrei egokitutako 

bizitegi bat ukaiteko bidea eskaintzea, bizilekuaren trantsizio energetikoaren arloko eskakizunak kontuan hartuz. 

Politika hori lurralde osoan hedatua izanen da, arreta berezia jarriz burgu zentroetan.  

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bizilekuaren eta Energiaren Etxea Ipar 

Euskal Herrian 

Aitzinetik itxuratzeko ikerketa 2022an 

burutua izan da. Geroko Bizilekuaren eta 

Energiaren Etxea publikoari zuzendutako 

harrera eta informazio gune bat izanen da, 

bizilekua eta bizitegiari buruzko edozein 

galderarako. Halaber, partaide diren 

ADIL64 (zuzenbide-aholkularitza) edo 

CAUE64 (Arkitektura eta Hirigintza 

aholkularitza) erakundeen permanentziak 

aterpetuko ditu. Azkenik, zaharberritze 

energetikoaren Plataforma ere aterpetuko 

du. Bizilekuaren eta Energiaren Etxea 

2024an irekiko da bi bulegoekin, bata BAB 

eskualdean eta bestea Donapaleun. 

 
Xahututako DIRUTZA: 60 k€ BEZa 

barne.  

Bizilekua hobetzea “Geroko Hiri Ttipi” 

herrietan 

 

Ipar Euskal Herriko 5 hirik “Geroko Hiri Ttipi” 

labela jaso dute 2021ean: Hazparne, 

Hendaia, Maule-Lextarre, Donibane Garazi 

eta Donapaleu. Programaren ardatzetariko 

bat Bizilekuak Hobetzeko Eragiketa 

Programatu (BHEP) bat gauzatzean datza. 

Dispositibo honen helburua da bizitegi 

pribatuen zaharberritzea laguntzea eta, ildo 

beretik, burgu-zentroen bizkortzean parte 

hartzea. 2022an, gauzatu-aitzineko ikerketa 

bat abian jarria izan da aipatutako bost 

hirietan. Gauzatze-urratsa 2023an hasiko 

da. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 150 k€ 

BEZa barne.  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Alokatzeko 800 bizitegi sozial eraikitzea 7 M€  

2 000 familiendako laguntza teknikoa 

zaharberritze energetikoaren proiektuan 
260 000 €  

Gauzatu-aitzineko BHEP ikerketa 15 

herrietako burgu zentroetan 
150 000 €  

Senpereko ibiltariendako harrera gunea 

zabaltzea (100 leku) 
1 M€  

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko 

Kontseiluan onartutako lurralde-

proiektuaren esparruan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

lurraldeko familien irabaziei dagozkien 

bizitegiak sortzea, existitzen den bizitegi 

multzoa zaharberritzea, publiko guziei 

helgarriak zaizkien bizitegiak eskaintzea. 

BAITA ERE... 

◦ Alokatzeko bizitegi sozialak ekoizten 

segitzea. 

◦ Bizitegi pribatuen zaharberritze 

energetikoa segitzea IOParen esparruan. 

◦ Landa Ttipiako jende ibiltarien harrera 

gunearen dentsitatea ttipitzeko 

helburuarekin, lursail bat sortzea Baionan 

sedentario bihurtu den 5 ahaideko familia 

bat aterpetzeko. 

Alokatzeko 634 bizitegi sozial ekoiztuak 2022an. 

 

312 familia lagunduak 2022an Interes Orokorreko 

Programaren esparruan, horien artean  

221 familia lagunduak beren bizitegiaren 

zaharberritze energetikoan, 1,3 M€ko heinean.  

 
Iduski Mendi bizitegi eraikina  

Donibane Lohizunen 

40 bizitegietatik 25 bizitegi sozialak dira 

Argazki kredituak: COL 
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ELKARGO-INGENIARITZA LURRALDEAN, HIRI ETA 

LANDA GARAPENA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Bi bilduma osagarrik osatzen dute 2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan onartutako lurralde-proiektua. 

Lehen bildumak Euskal Elkargoko xede estrategikoak aurkezten ditu 21 politika publiko bakoitzari dagokionez. 

Bigarren bildumak lurralde eremu bakoitzeko zuzendaritza bakoitzaren lan programa zehazten du xeheki, 2026 

arte. Duten lurraldeko herritarren, herrien eta eragileen aldeko hurbiltasun eskakizuna betez, lurralde eremuek 

biztanleen beharretatik ahal bezain hurbil diren proiektuak garatzen dituzte. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zirkuitu laburreko egituraketa 

Bidaxuneko Herrian 

Ikerketa 2022ko hastapenean abiatu da, 

laborarien aldeko ikerketa bat eraman 

ondotik haien motibazioaz seguru izateko. 

Helburua da ekintza plan batera eta 

laborariek lehentasunezkoak jo dituzten bi 

ekintza zehatz gauzatzen laguntzera 

heltzea. Urrats parte hartzaile bat da, 

tokiko ekoizpenak ekoizteko eta 

kontsumitzeko xedez, baita laborantza bizi 

eta anitza mantentzeko ere. Hogeita 

hamar bat laborarik parte hartzen dute 

ekintza planaren gogoetatzean eta 

apailatzean. Ikerketa 2023an bukatuko da. 

 

Bideratutako AURREKONTUA: 32 400 € 

BEZa barne 

 

Lokala baliabidetegia sustatzea Irulegin 

 

Euskal Elkargoak Irulegin kokatutako lokal 

bat utzi dio, urririk, Lokala elkarteari. Sute 

Segurtasun diagnostiko bat egin ondotik, 

obrak eginak izan dira argindar sistema eta 

helgarritasuna arauen arabera ezartzeko 

(elbarrituendako aparkaleku bat sortua eta 

aulki gurpildunendako sartzea). Lokalak 

gauzakiak uzteko leku bat da, prezio ttipiko 

salmenta gunea, baita konpontzeko eta 

norberak egiteko tailerra gunea ere. 

 

Xahututako DIRUTZA: 22 477 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK  

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Zirkuitu laburreko plana bururatzea 

Bidaxuneko Herrian eta bi ekintza 

laguntzea  

22 680 € 
 

Tailer bat antolatzea Garaziko 

mediatekan, Aholkulari Numerikoa eta Bil 

Ta Garbirekin elkarlanean: “Opor 

berdeak: gure ohiturek eta jarrera 

numerikoek ingurumenean duten eraginaz 

ohartzea” 

Aipatzen ez 

dena 

 

Eko-bazka garatzea Bidaxuneko jauregia 

inguruko ahuntzekin, gizarteratzerako 

elkarte batekin elkarlanean. 

3 310 € 
 

 

BAITA ERE... 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

herriak zerga, helbideratzea, helgarritasuna eta 

antolaketa mailan laguntzea. 

 

Hazparne Herriko Transport Solidaire 

elkarteak proposatutako eskaera bidezko 

garraio eskaintza baten garapena sustatzea. 

2022an, eskaeren %45a medikuntza 

hitzorduetara joateko bidaiak ziren. 

30 ekoizlek eta 7 herrik parte hartzen dute zirkuitu 

laburreko egituraketarako ikerketan Bidaxuneko 

Herrian. Laborariek berek dituzte komunikazio, 

merkaturatze eta transformazio tresnei buruzko 

tailerrak animatzen. 

 

25 gidari boluntario, 7 herritan banatuak eta 

eskaera bidezko garraio zerbitzua baliatu duten 

46 lagun Hazparneko Herrian, 2022ko urtarrila eta 

iraila artean, 143 garraio laguntzarako. 

 
Irulegiko Lokala birziklategia 

Argazki kredituak: Lokala birziklategia 
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KULTUR PARTAIDETZAK 
 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoko kultur proiektua 2022an eraikia izan da. 4 xede dakartza:  

◦ Haurren eta gazteriaren alde aritzea, kultur, hezkuntza eta arte-jarduerei heltzeko bidea lagunduz; 

◦ Hurbileko kultur eskaintza baten garapenaren alde aritzea lurralde osoan; 

◦ 5 arte sail sortzearen eta azkartzearen alde aritzea (dantza, ikusmen arteak, antzerkia - lotutako arteak, musika, 

zinema);  

◦ Euskarazko eta okzitaniera-gaskoizko kultur transmisioaren, sorkuntzaren eta zabaltzearen alde aritzea. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERPIZTU proiektua jarraitzea, kultur 

eragileak sustatzeko plana 

 

2021eko urtarriletik goiti, Euskal Elkargoko 

sustapen planak kultur eragile asko 

lagundu ditu sei dispositiboen bitartez, 

hala nola arte-programazioa, artisten 

mugikortasuna lurraldetik kanpo, 

komunikazio euskarriak sortzeko laguntza, 

proiektu deialdiak. Horrela, 219 dosier 

sustatuak izan dira musika, ikuskizun bizia 

(dantza eta antzerkia) eta ikusmen 

arteetako sailetan. Kultur eragileek 

laguntza horiek euskoz jasotzeko bidea 

ere ukan dute.  

 

Xahututako DIRUTZA: 283 657 €ko 

laguntza esleitua 2022an 

Arte eta Kultur Hezkuntza (AKH) 

ibilbideak eskoletan. 

 

Arte eta kultur hezkuntzaren (AKH) 

helburua da haur eta gazte guziek arte eta 

kultur bizitzan parte har dezaten, jakintzak 

hartuz, obrekin harreman zuzenean 

izanez, artista eta kultur arloko 

profesionalekin topatuz edo arte edo kultur 

jarduera batean arituz. 2022an, 55 

ikastaldek baliatu ahal izan dute AKH 

ibilbide bat eskola denboran, hots, 1 295 

ikaslek. 

 

Xahututako DIRUTZA: 465 000 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu 

duten xedeak (eragin baikorra) 

Berpiztu: 2021-2023 berpizte planaren azken 

urtea eta esku hartzeko araudi berrien 

apailatzea 

300 000 € 
 

Arte eta Kultur Hezkuntza Programak: 82 AKH 

proiektu lehen mailako ikastetxeetan, 

gazteendako 16 ikusgarriren programazioa, 

hots 78 emanaldi lurraldeko 15 leku 

desberdinetan 

465 000 € 

 

Eko- eta sozio-arduratsu arloa barne hartzea 

kultur eragileen aldeko esku hartze araudietan 
Aipatzen ez dena 

 

 

 

Gazteendako 15 ikusgarri programatuak, hots 
104 emanaldi eskola denboran eta eskolaldi 
kanpoko denboran. 
 
Euskal Elkargoak 10 739 haur eraman ditu 
ikusgarri bat ikustera eskola denboran. 
 
100 kultur eragile inguru bilduak Kulturaren 
Topaketak kari. 

 

ABIAN21 denboraldia, eskolako ikasleak 

Argazki kredituak:  Chantal Laplace 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: lurralde osoan 

arte irakaskuntza eskaintza zuzen bat 

egituratzea, haurrei arte eta kultur hezkuntza 

ibilbideetarako bidea ematea, hurbileko kultur 

eskaintza bat segurtatzea, zuzentasunez, lurralde 

osoan. 

BAITA ERE... 

◦ “Kulturaren topaketak” ekitaldia 

antolatzea: Euskal Elkargoko kultur 

proiektuaren eraikitzean parte hartzera 

gomitatuak izan diren kultur eragile 

profesionalekin eramandako 4 lan tailer.  

◦ Euskoa erabiltzen segitzea kultur 

konpainietan baita tokiko eragileei 

esleitutako diru laguntzen bitartez. 
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HIZKUNTZA POLITIKAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoa euskarazko zerbitzu eskaintza elebiduna zabaltzen ari da urratsez urrats bere hizkuntza 

politiken esparruan eta kide diren herriak lagunduz. Okzitaniera-gaskoia hizkuntzaren transmisioa eta hedatzea 

ere sustatzen du sentsibilizazio ekintzak plantan jarriz haurtzaindegietan eta aisialdi zentroetan, boluntario diren 

herriak sustatuz, eta “De cap tau monde!” kultur- eta hizkuntza-proiektu deialdiaren bitartez .  

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Artea euskaraz 

Euskarazko arte irakaskuntza eskaintza 

garatzeko xedez, Euskal Elkargoak Artea 

Euskaraz sortu du. Dispositibo honek 

irakasleei zuzendutako euskarazko 

formakuntza profesionala diruztatzea 

ahalbidetzen du.  2022an, 6 irakaslek 

baliatu dute dispositiboa musika 

eskoletan, Maurice Ravel 

kontserbatorioan eta Ipar Euskal Herriko 

Goi Mailako Arte Eskolan. 
 

AURREKONTUA: 10 000 € 

Euskara aisialdi zentroetan 

 

Euskaraz Josta Euskal Elkargoak sortu 

duen aisialdi zentroak labelizatzeko 

dispositiboa da. Gaur egun 7 erakunde 

labelizatuak dira eta 4 dira labelizatuak 

izateko bidean. Elkargoko 9 AGAZetatik 5 

engaiatu dira dispositiboan. Helburua da 

euskarazko eta elebidunezko aisialdi 

zentroen sarea garatzea, lurralde osoan, 

euskaraz eskolatutako haurrek 

euskarazko aisialdi eskaintza ere balia 

dezaten.   

 

Xahututako DIRUTZA: 25 000€ BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
KABIA proiektua abiatzea: Ipar Euskal Herriko 

GEHZko langileak laguntzea hartzaile 

euskaldunekin euskaraz ari daitezen, 

komunikazio hobe baterako eta publikoarekiko 

gizarte lotura azkartzeko 

Aipatzen ez dena 

 

Euskarazko eta elebidunezko haurtzaindegiak 

laguntzen segitzea 
103 474 € 

 

Helduak euskara ikastera bultzatzen dituen 

erakunde-kanpainaren 4. edizioa 
40 000 € 

 

 

BAITA ERE... 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: elebidunezko 

zerbitzu publiko eskaintza bat eraikitzea, 

herritarrak euskararen erabilerari sentsibilizatzea, 

okzitaniera-gaskoizko hizkuntza eta kultura 

transmititzeko ekimenak sustatzea. 

 

 
2022ko Euskaraldiaren abiatzea 

Argazki kredituak: Euskaraldia 

◦ Elkargoko langileak hizkuntzari eta 

kulturari sentsibilizatzeko tailerrak. 

kara erronka: zinegotziek nahi duten 

hizkuntzan hitz egin dezaten, Errobi 

lurraldeko batzordeak bat-bateko itzulpena 

saiatu du azken bi biltzarren denboran.   

Euskal Elkargoko zerbitzuek 80 herri lagundu 

dituzte 2022an euskara eta okzitaniera-gaskoia 

garatzeko. 

 

15 egun: Euskaraldia erronkaren iraupena da, 

2022ko azaroaren 18tik abenduaren 4ra 

antolatua euskararen erabilera emendatzeko 

euskaldunen artean.  

6 proiektu sustatuak 2022an De Cap Tau 

Monde! proiektu deialdia kari, esleitutako 25 000 

€ko heinean. 
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LURRALDEKO ANTOLAKETA NUMERIKOA ETA 

ERABILERA NUMERIKOAK 
 

 

TESTUINGURUAK ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Elkargoak erabilera numerikoen bide orria eramaten segitu du. 

Datuaren erronkak ikuskatzeko eta testuinguruan jartzeko urratsa abiatua izan da elkargoaren galtzarrean 

ekoiztutako datuen kapitalizazio hobe baterako eta, ororen buru, datu publikoak Ipar Euskal Herriko herritar 

erabiltzaileei eta eragile sozio-ekonomikoei helgarri bihurtzea. 

Ekipamenduari dagokionez, La Fibre64 Sindikatuak zuntz optikoa hedatzearen jarraipena segurtatzen segitzen 

du. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusio numerikoa lurraldeetan 

Pandemia garaiaren ondotik, Euskal 

Elkargoak numerikoaren arloko 

aholkulari bat baino gehiago 

kontratatu ditu lurraldeko France 

Services Etxeetan lan egiteko, 

Zuberoan, Garazi-Baigorrin, 

Amikuzen eta Bidaxuneko Herrian. 

Helburua da erabiltzaileei hurbileko 

laguntza eskaintzea beren 

urraspideetan eta autonomia 

numeriko baterako bidean.  

ElgarWeb webgunetegia 

 

Antic agentziaren laguntzarekin (Ipar Euskal 

Herriko erabilera numerikoen garapenerako 

agentzia), Euskal Elkargoko helgarritasun 

misioak webgunetegi baten aterabidea ezarri du 

plantan, ElgarWeb, lurraldeko herri guzientzat. 

Ziburun esperimentatu ondotik, beste herri 

batzuek baliatzen dute tresna hori gaur egun 

beren webgunea sortzeko. 

ElgarWebek internauta guziei helgarriak zaizkien 

webguneak sortzeko bidea ematen du (urritasunik 

gabeko edo urritasun bat duten jendeei), 

numerikoki arduratsuak (orri eko-asmatuak eta 

ostatatze arduratsua) eta elebidunak. 

Euskal Elkargoak ElgarWeb oinarriaren ostatatze 

eta mantentze gastuak hartzen ditu bere gain 

lurraldeko herri guzientzat. 
 

Xahututako DIRUTZA: 

5 000€ BEZa barne 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK  

 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Datuaren elkargo bat hedatzea Euskal 

Elkargoaren galtzarrean 

Barne 

baliabideak 
 

Erabiltzaileak inklusio numerikoaren 

bidean laguntzen segitzea 

Barne 

baliabideak 
 

Ziber-segurtasun erredola, La Fibre64 

Sindikatuaren ekimenez eta lurraldeko 

herriei zuzendua 

Finantzabidea 

Euskal 

Elkargoaren eta 

La Fibre64 

Sindikatuaren 

parte 

hartzearekin 

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko 

Kontseiluak onartutako lurralde-proiektuan, 

Euskal Elkargoak ondoko engaiamenduak 

hartu ditu: denei abiadura oso handiko 

Internet zerbitzua bermatzea 2023an eta 

erabilera numerikoen bilakaera laguntzea. 

 

BAITA ERE... 

Zuntza hedatzen segitzea lurraldean, obrak 

2023. urte bukaeran amaitzeko 

helburuarekin. 

71 996 etxe, hots %80a, zuntzari lotzeko bidea 

Ipar Euskal Herriko EPS gunean (Ipar Euskal 

Herri osoa barne hartzen duen Ekimen 

Publikoko Sarea, salbu Baiona, Angelu, Biarritz, 

Bokale, Bidarte, Hendaia eta Donibane 

Lohizune non Orange operadoreak jadanik 

zuntza hedatu duen). 

  

Numerikoaren aholkulariaren bulegoa 

Atarratzen 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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MENDIGUNEA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022. urtea hitzartze urtea izan da Euskal Elkargoak bere mendigunean duen betekizuna berriz galdekatzeko 

eta eguneratzeko helburuarekin, lurraldeko eragileen igurikapenei ahal bezain ongi erantzuteko. 2023an, 

gizakia beti dago Euskal Elkargoko dispositiboen bihotzean mendigunea bizia eta biztanleduna izan dadin urte 

osoan zehar. Lau erronka altxatu behar dira: herrien eta ibarren bizkortasuna mantentzea, mendiguneak denen 

artean kudeatzea eta antolatzea, lursailak bilatzea kalitatezko ekoizpenekin baita babestutako paisaia eta 

baliabide naturalekin ere, Ipar Euskal Herriko mendigunea itxuratzen duten emazte eta gizonen entzuteko prest 

egotea. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTURA / L.I.E.N.S proiektu deialdia 

57 proiektu ekarlek (horietako %79 

elkarteak direlarik) hautagaitza aurkeztu 

dute LOTURA / L.I.E.N.S. 2. ediziorako, 

tokiko elkarteen ekimenen aniztasuna 

adieraziz mendiguneko lurraldean gizarte 

lotura (bir)sortzeko. Tokiko eragilez 

osatutako epaimahai parte hartzaile batek 

(zinegotziak, sozioprofesionalak, gizarte 

zibileko ordezkariak, 2020ko saridunak, 

teknikariak) ondoko irizpideei hobekien 

erantzun zizkieten 18 proiektu hautatu ditu: 

denen arteko proiektu parte hartzaileak, 

elkartasunaren, elkarrekiko ongizatearen, 

belaunaldien arteko loturen inguruan 

pentsatuak, emazte-gizonen arteko 

berdintasuna eta euskararen erabilera 

laguntzen dituztenak eta trantsizio 

ekologiko baten bidean sartzen direnak. 
 

Xahututako DIRUTZA: 80 000€ BEZa 

barne  

Bitartekariak mendian 

 

Badu 20 urte inguru erabilera anitzaren gaia 

Euskal Mendiguneko garapenerako erronken 

bihotzean datzala. COVID ondoko garaiak 

mendiguneetan ibiltzeko ohiturak areagotu 

ditu eta jarduera desberdinen arteko 

elkarbizitzaren arazoa azkartu (artzaintza, 

ibilketa...). 2022an, Euskal Elkargoak eta 

Batzorde Sindikalen Elkarteak bitartekaritza 

lan bat plantan ezarri dute mendian, zerbitzu 

zibikoan diren gazteekin eta IEZIrekin. 

Orotara, udako 43 egunetan norbait zegoen 

erabiltzaileei mendia errespetatzen duen 

jarrera hartzeko beharraz oroitarazteko. 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte kohesioa  

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Mendigunea politika berriaren 

lehentasunei erantzuten dizkieten 

proiektu ekarleak laguntzea 

290 000 € BEZa 

barne 

 

Lurraldeko animazio eta komunikazio 

urratsa segitzea mendiko jarduera 

desberdinen arteko elkarbizitza hobe 

baterako 

49 000 € BEZa 

barne 

 

Mendiko 3 Natura 2000 gune animatzea 
156 000 € BEZa 

barne 
 

Euskal Mendia eskualdeko Parke 

Naturala Proiektuaren Sindikatu Mistoa 

sortzea eta EPN gutuna apailatzea 

151 500 € BEZa 

barne 

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu du: 

Ipar Euskal Herriko mendi bizia eta 

biztanledunaren alde aritzea. 

 

BAITA ERE... 

◦ “Mendia...errespetua” komunikazio 

kanpaina 2022ko udan. 

◦ Larrun-Xoldokogaina eta Lizarrieta, 

Natura 2000 bi guneen animazioa 

segitzea. 

18 proiektu sustatuak Euskal Mendiaren 

eremuan LOTURA / L.I.E.N.S proiektu deialdia 

kari. 

 

43 egun bitartekaritza mendian, esku hartzeko 11 

guneetan, 2022ko uztailaren 1etik irailaren 15era, 

1 033 jende topatu (trukaketa edo/eta argibideak 

emanak). 

 

 
Mendiko bitartekaria 

Argazki kredituak: Laetitia Tomassi 
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HIRI-POLITIKA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Duen hiri-politika eskumenaren esparruan, Euskal Elkargoak Baionako lehentasunezko auzotegietan zabaltzen 

den 2015-2022 hiri kontratua izenpetu du, baita 2015-2023 Enpleguaren bidezko Tokiko Gizarteratze Plana 

(ETGP) ere, lurralde osoaren heinean. GIP-DSUk hiri kontratuaren eta ETGParen ekintzak gauzatu behar ditu 

eta gizarteratze klausula garatu behar du merkatu publikoetan. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia sozialari eta solidarioari 

eskainitako gunea Baionan 

Euskal Elkargoa ekonomia sozialari eta 

solidarioari eskainitako gune bat eraikitzen 

hasi da Baionako Gurutze Sainduaren 

Gainaldeko lehentasunezko auzotegian. 

Gune honek sukalde profesional partekatu 

bat, Social web elkartea, Otxokop 

kooperatiba, auzotegiko mediateka eta 

ESS egiturak laguntzeko gune bat 

aterpetuko ditu. 2022an abiatutako 

arkitektura lehiaketaren esparruan, hiru 

proiektu hautatuak izan dira. Epaimahai 

batek aztertuko ditu 2023ko lehen 

hiruhilekoan.  

 

Xahututako DIRUTZA: 40 000 € BEZa 

barne  

Hiriko etxalde bat ikertzen ari 

 

Euskal Elkargoak Baionako eta Ipar 

Euskal Herriko GIP-DSUren esku utzi du 

egingarritasun ikerketa eramatea, 

Baionako Gainaldeetan hiriko etxalde bat 

sortzeko. Helburua da permakultura 

garatzea, hiriko lehentasunezko 

auzotegietako biztanleei kalitatezko eta 

tokiko ekoizkinak ukaiteko bidea 

eskaintzea eta haien formakuntza eta 

gizarteratze profesionala ahalbidetzea.  

Ikerketaren emaitzek proiektu hori 

teknikoki eta ekonomikoki egingarria dela 

erakusten dute. Orain, ekarle bat aurkitu 

behar da gauzatzeko urratsera pasatzeko. 

 

Xahututako DIRUTZA: 40 000 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Hiriko etxalde bat sortzeko hautagaitza deialdi 

berri bat zabaltzea 
30 000 €  

Geroko ESS gunearen arkitekto-asmakuntza 700 000 €  

Gizarteratze klausula garatzea merkatu 

publikoetan, lurralde osoan, GIP-DSUren 

bitartez 

46 500 € 
 

 

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuaren esparruan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: hiriko 

kohesio eta elkartasun politikan azkarki parte 

hartzea zailtasun handienak dituzten auzotegien 

aldean, auzotegietako garapen ekonomikoan parte 

hartzea. 

 

BAITA ERE... 

◦ Gizarteratze klausula garatzea merkatu 

publikoetan, lurralde osoan, GIP-DSUren 

ekintzen bitartez. 

◦ ETGParen laguntza garatzea gizarteratze 

eta enpleguaren alde, lurralde osoan. 

324 460€ esleituak 2022an animazio, hezkuntza 

eta kohesio sozialeko ekintzak gauzatzeko, hiri-

politikaren esparruan. 

 

Gizarteratze klausula baliatu dute 200 hartzailek 

merkatu publikoetan, egindako 80 000 

ordurekin. 

 

PaQte gutunaren 15 enpresa kide berri 

(Enpresa guziendako Auzotegiekiko Gutuna), 

GIP-DSUk animaturik, gizarteratze profesionala 

errazteko xedez. 

 

 
15 enpresa berrik izenpetu dute PaQte gutuna 

Argazki kredituak: Marie-Hélène Hourquet 
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GIZARTE KOHESIOA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Ipar Euskal Herria erakargarria da eta familia berri batzuen jartzeak hazkunde demografikoa azaltzen du. Haatik, 

errealitate gorabeheratsuak daude lurraldean. Horrela, Euskal Elkargoak daraman gizarte kohesiorako 

proiektuaren xedea da lehen haurtzaroa, haurtzaroa, gazteria, autonomia, ezegonkortasuna eta osasunaren 

inguruan lan egitea, hein eta kalitate bereko zerbitzua segurtatzeko eta biztanle guzien beharrei erantzuteko 

helburuarekin. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Lurraldea hobeki estaltzea apairuak 

ekartzeko zerbitzurako 

Ipar Euskal Herriko Gizarte Ekintzarako 

Herriarteko Zentroak (GEHZ) apairuak 

ekartzeko zerbitzurako merkatu publiko bat 

abiatu behar izan du, gai honi dagokionez 

bere eskumenean dauden lurralde guziak 

kontuan hartuz (Zuberoa, Hazparneko 

Herria, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre). 

Honi esker, Iholdi-Oztibarre lurraldea 

bezalako eremu zuriak estaltzen ahal dira. 

Antolatzeko bide berriak plantan ezarriak 

izan dira 2022ko martxoaren 1etik aitzina, 

zerbitzu egile pribatuak (Suhari, Posta 

zerbitzua) eta publikoak (Hazparneko 

GEUZa, GEHZa) bilduz, lurraldea 

aurrindurik ezartzeko eta zuzentasunez 

jokatzeko. 

Gazte guneak sortzea 

 

Euskal Elkargoak gazte guneak sortu ditu, 

11 eta 17 urte arteko nerabeei zuzenduak, 

Sohütan, Irisarrin, Bidaxunen, Donapaleun 

eta, 2022ko sartzetik goiti, Donibane 

Garazin, horri eskainitako lokal bat 

gazteen esku utziz. Ekintza honek aisialdi 

zentroetan haur ttipiei proposatzen zaien 

eskaintza osatzen du. Gazte gune 

horietan jarduera bereziak proposatuak 

dira, nerabeen eta haien familien beharrei 

erantzuteko bidea eskainiz: mahai-futbola, 

jostailutegia, mahai tenisa, ateraldiak, 

multimedia tailerrak, etab. 

 

Xahututako DIRUTZA: 33 860 € BEZa 

barne (giza baliabideak barne hartu gabe) 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Ezegonkortasunen Behatokia: 2. edizioa 

apailatzea, hazkurri ezegonkortasunari buruz 
10 000 € 

 

Apairuak etxera ekartzeko zerbitzu berri bat 

plantan ezartzea Bidaxuneko Herrian - 
 

Bortizkerien biktimak diren emazteei eskainitako 
“Les Mouettes” Baionako Gizarteratze eta 
Ostatatze Zentroa lekuz aldatzeko proiektua 
abiatzea 

1,9 M€ BEZa 

barne 

 

“FestiJeun’s” animazioa antolatzea, Barnealdeko 

gazteen eskutik, Elkargoko lurraldeko gazteentzat 

(2023ko uda) 
5 000 € 

 

Hezkuntza baratze bat sortzea Laminak 

haurtzaindegian, haurrak ingurumenaren zaintzari 

sentsibilizatzeko xedez 
5 000 € 

 

Amikuzeko Osagarri Etxea eraikitzea, eraikin 

iraunkorra, zurezko berogailu sare batek horniturik 

eta argindar fotovoltaikoko ekoizpen ziklo batean 

sartua 

3,5 € BEZa 

barne 
 

 

 

BAITA ERE... 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko 

Kontseiluak onartutako lurralde-proiektuan, 

Euskal Elkargoak proiektu kolektibo 

berritzaileak sustatzeko engaiamendua 

hartu du gizarte kohesioa xedetzat dutelarik, 

osagarrizko eta hurbileko printzipioen 

arabera aritzeko xedea dutelarik, herritarrei 

zuzendutako zerbitzuak kudeatzeko. 

◦ Urte osoan zehar, apairu beroko zerbitzu 

berri bat plantan ezartzea, Gaueko 

Mahaiaren eskutik, Euskal Elkargoak 

diruztaturik. 

◦ Elkargoko haurtzaindegiek Ecocert labela 

eskuratzea sukaldaritzan (bio eta tokiko 

ekoizkin sanoak baliatzea menuak egiteko). 

◦ Ezpeletako Mamurrak haurtzaindegia 

zaharberritzea / zabaltzea, garapen 

iraunkorraren arloko eredua. 

240 gazte errezibituak gazte guneetan 2022an. 

 

Elkargoko 10 haurtzaindegietarik 6 Ecocert 

labelizatuak sukaldaritzan. 

 
Ezegonkortasunaren Behatokiaren 1. edizioa, 

bizitegiak eta urgentziazko ostatatzeari buruz. 

 

 
Xaboi kutxa lasterketa, Zuberoako AGAZan 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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KIROL, KULTUR ETA HERRITARRENDAKO 

ZERBITZU EKIPAMENDUAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Hirigune Elkargoa sortzeak eskema estrategikoak apailatzea ahalbidetu du, Ipar Euskal Herriko kirol 

ekipamendu (igerilekuak) eta zerbitzu publikoetarako gune sare bat sortuz France Services Etxeen bidez. Urrats 

horiekin, bi xede dauzka Euskal Elkargoak: zerbitzuak herritarren ondoan ezartzea eta ur eta energia guti 

kontsumitzen dituzten ekipamenduen erabilera laguntzea. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igerilekuen Planaren onarpena 

Ur ekipamenduen munduko eragileen eta 

biztanleen iritziak bildu ondotik 

(igerilekuetako kudeatzaileak, elkarteak, 

klubak, eskolak, kolegioak, lizeoak eta 

unibertsitateak, AGAZak...), Euskal 

Elkargoak Igerilekuen Plan bat eraiki du 

bakoitzaren beharrei erantzuteko xedez. 

Helburua da denei kalitatezko kirol-

ekipamenduak erabiltzeko bidea 

eskaintzea, ingurumen sano batean. 

Lehentasuna Ipar Euskal Herriko haur 

guziei, kolegioan sartu baino lehen, igeri 

egiteko bidea eskaintzean datza, kirol-

osasun eta aisialdi jarduerak garatzea 

denentzat, kostuak menperatuz, energia 

eta diru urritasunaz jokatzeagatik.  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

France Services labelizatutako 

herritarrendako zerbitzu etxe berriak 

 

Euskal Elkargoak sortutako Bardozeko eta 

Atarratzeko zerbitzu etxeek France Services 

labelizazioa eskuratu dute 2022an. France 

Services labelaren helburua da herritarrak 

urraspide administratiboetan laguntzea hurbileko 

zerbitzuak azkartuz, leihatila bakar baten bidez. 

Gune honi esker, Finantza Publikoak, FaLK, Erien 

asurantza, Erretreta asurantza, Barne 

ministerioa, Enplegu Bulegoa, Posta, Laborantza 

Mutualitate Soziala, eta abar bezalako 

erakundeetako zerbitzuetara hel daitezke 

herritarrak. Numerikoaren arloko aholkulariek ere 

biztanleak laguntzen dituzte tresna numerikoak 

erabiltzen irakatsiz. Donibane Garaziko zerbitzu 

etxea 2023. urte hastapenean irekiko da. 
 

Xahututako DIRUTZA: 135 377 € 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Errobi-Aturri eskualdean igerileku bat 

eraikitzeko eta Hazparnekoa 

zaharberritzeko ikerketak abiatzea  

100 000 € 

 

Elkargoko igerilekuetako erabiltzaileen 

aldean, linean ezarritako asebetetze 

ikerketa bat zabaltzea, publikoaren 

igurikapenak zundatzeko ekipamenduaren 

ibilerari buruz 

Aipatzen ez dena 

 

Donibane Garaziko esnetegi zaharra 

herritarrendako zerbitzu gunea / France 

Services bihurtzea 

1 224 000 € 

 

 

160 000 sarrera elkargoko igerilekuetan 2022an. 

 

6 000 lagun errezibituak Elkargoko France Services 

etxeetan 2022an. 

  

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

Ipar Euskal Herria zerbitzu etxez estaltzea, Ipar 

Euskal Herriko haur guziei igeri egiten ikasteko 

bidea eskaintzea eskolaldiaren denboran, kirol 

ekipamenduetara heltzeko bidea 

zuzentasunez eskaintzea. 

BAITA ERE... 

◦ “Buildsense” programa ustiatzen segitzea 

energia eta uraren kontsumoa hobeto 

menperatzeko elkargoko 4 igerilekuetan. 

◦ Igerilekuetako erabiltzaileak hondakinen 

bereizketara bultzatzeko eta 

sentsibilizatzeko afixatzea egitea. 

Eihartzea zerbitzu etxearen estreinaldia Bardozen  

(kredituak: Euskal Elkargoa Fred De Bailliencourt) 
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 Ipar Euskal Herri engaiatu baterako: 

Gure garapen ereduak berriz asmatu 
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GARAPEN EKONOMIKOA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Elkargoak enpresen eraldaketaren alde daraman ekintza areagotu du bere dispositiboak azkartuz 

eta berri batzuk sortuz, enpresak garapen iraunkorraren eta Enpresen Gizarte Erantzukizunaren erronkei 

erantzuten laguntzeko, klima eta energia larrialdiaren testuinguruan. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko-berrikuntza sustatzea 

Ipar Euskal Herriko ekoizpen enpresa 

batzuek eko-berrikuntzarako laguntza 

baliatu ahal izan dute hiru dispositiboei 

esker: alde batetik, beren ekoizkinek 

ingurumenean duten eragina murrizteko 

ekimenak sustatzea ahalbidetzen duen 

proiektu deialdia bat; bestalde, 6 egun-

erdiko eko-berrikuntzarako formakuntza bat 

10 industrialariei irekia eta 4 egun-erdiko 

formakuntza bat 3 urte baino gutiagoko 10 

enpresei zuzendua. 

Ekimen horiek eko-berrikuntza proiektuen 

laguntzari eskainitako gune bat eta sare bat 

baliatzen dute: Crealuz enpresa mintegia 

eta bere prototipoak sortzeko tailerra. 

 

Xahututako DIRUTZA: 60 000 € 

Sail berdeagoak sortzen eta garatzen 

laguntzea 

 

Industria Lurraldeen Programaren esparruan, 

Euskal Elkargoak eta ESTIA - Compositadour 

eta AKIRA enpresak eramaten duten 

elkarlaneko proiektu bat da Turbolab, zeinen 

xedea den geroko propultsio aeronautikoko 

sistemei eskainitako teknologia-plataforma 

berri bat garatzea. 

Industrialari eta ikerlari guziei irekia izanen 

zaie, 3 gai nagusiren inguruan: sistemen 

hibridazioa eta elektrifikazioa, erregai 

alternatiboak eta materialak eta egin-moldeak. 

Tresna honek, besteak beste, propultsio 

aeronautikoko sistemetarako entsegu 

prozedura bat aterpetuko du. 

 

Xahututako DIRUTZA: 

2,5 M€ inbestimenduan eta 240 k€ 

funtzionamenduan 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Erresilientzia eta emaitza kontratua 1 500 000 €  

Ekonomia Zirkularra Mintegiaren 

Proiektua: baldintzen bilduma apailatzea 
Zehaztekoa  

Olha hirugarren-lekua sortzea Bankan 2 946 000 €  

Akitania hegoaldean, uhin-energitegi bat 

jartzeko ekintzak segitzea 
Zehaztekoa  

 

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

ekonomia emankorra laguntzea gizarte, 

lurralde eta ingurumen arloko xede berriei 

erantzunez, ekintza ekonomikoa 8 sail 

emankorretan berezitzea, haren eredu 

teknopolitanoa oinarritzat hartzea. 

BAITA ERE… 

◦ Enpresak sustatzeko dispositibo 

berri bat abian jartzea: 

erresilientzia eta emaitza 

kontratua. 2023an plantan 

ezarriko. 

◦ Eko-baldintzapen irizpideak 

enpresen merkatua laguntzeko 

araudian sartzea. 

2022ko eko-berrikuntzarako proiektu 

deialdiaren 5 saridun, 50 000 € esleituak.  

 

Enpresen merkatuari laguntza baliatu 

duten 3 enpresa 2022an, 455 881 € 

esleituak. 

 

 

 
Eko-berrikuntza proiektu deialdiaren saridunak 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA,  

IKERKETA ETA FORMAKUNTZA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoak Ipar Euskal Herria “unibertsitate lurralde” bihurtzeko xedea du, non formakuntza eskaintzak, 

ikerketa taldeen kalitateak, azpiegiturek, bizitzeko moldeek eta garraioek ikasleen eta irakasle-ikerlarien 

igurikapenei hobeto erantzuten dieten, goi mailako irakaskuntza, ikerketa eta ekonomiaren arteko loturak 

azkartuz. Helburua da Ipar Euskal Herriko campusaren garapena jarraitzea 10 000 ikasle errezibitzeko gisan 

hemendik 2025era, eta Akitania Berriko ingeniaritza formakuntzarako bigarren gunea izatea. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikerketa eta trantsizio ekologikoa 

Euskal Elkargoak garapen iraunkorreko erronkekin 

lotura hertsia dauzkaten lurraldeko Ikerketa 

Katedrak sustatzen segitzen du:  

◦ Manta: bio-inspiratutako ekoizkin iraunkorren 

garapena;  

◦ HPC Wave: uhinen modelizazio numerikoa 

ingurumena eta energiaren arloko aterabide 

gisa - itsasbazterreko arriskuak ikertzea;  

◦ OpenCEMS: aterabidezko programak 

ingurumen konektatuetarako eta banatutako 

energia sistemetarako;  

◦ ConstrucTerr: eraikuntza iraunkorrerako 

materialak asmatzea eta erabiltzea;  

◦ Micropolit desafio zientifikoa: ekosistemetan 

agertzen diren mikro-kutsagarriak. 

 

Xahututako DIRUTZA: 328 500 € 

Gela berriak ISA BTP saileko ikasleentzat 

 

3 operazio bereizezinek osatzen dute 

“Campusaren bihotza” proiektua Angelun 

(ISALAB, Ikasleen Etxea eta Agora). Hau da 

Arkinova gune teknopolitanoaren garapenerako 

lehen urratsa, zeinen helburua bikaintasun gune 

bat bilakatzea den eraikuntza eta antolaketa 

iraunkorren arloan. 2022an, ISA BTP ingeniaritza 

eskolako formakuntza eta ikerketa jarduerak 

biltzen dituen ISALAB eraikinaren obrak bukatuak 

izan dira. Eskola horretako ikasleek sartzea egin 

ahal izan dute gela berrietan. 

 

Xahututako DIRUTZA: 10,5 M€, aurrekontu 

orokorra 20 M€koa zelarik 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

3 proiektu deialdiak segitzea 930 k€   

“Ipar Euskal Herriko Campus” markaren 

inguruan gogoetatzea 14 k€ 
 

Zientziak eta Teknikak Guneari buruzko 

kontsulta egitea eta eraikitzen hastea; Kirolak 

eta Osasuna Campusa jartzeko ikerketa 

segitzea 

6 842 k€  

 

BAITA ERE... 

Doktoretza eta doktoretza ondoko 15 ikasle 

diruz lagunduak beren ikerketa jardueretan 

2022an.  

 

3 proiektu lagunduak 2022an Elkarlaneko 

Ikerketa proiektu deialdiaren esparruan  

(2 250 00 €ko aurrekontua 5 urteren epean). 

 

9 proiektu lagunduak 2022an Formakuntza 

proiektu deialdiaren esparruan (600 000 €ko 

aurrekontua 3 urteren epean). 

 

11 proiektu lagunduak 2022an Ikasleen bizia 

proiektu deialdiaren esparruan, 25 000 €ko 

heinean. 

 
ISALAB eraikinaren obrak 2022ko 

uztailean bukatuak 

Argazki kredituak: AAPU 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

10 000 ikasleetara heltzea eta Akitania 

Berriko ingeniaritza formakuntzaren bigarren 

gunea izatea, ikasleei kalitate handiko 

zerbitzu eskaintza proposatzea gaikako 

campus erakargarrietan. 

Proiektu deialdiak segitzea: 

◦ Elkarlan Bikaineko Ikerketa: ikerlarien 

gaitasuna azkartzea lurraldeko arlo 

estrategikoetan. 

◦ Formakuntza: formakuntza batzuk 

sortzea eta sendotzea, eskaintza 

zabaltzea eta ikasbidea baxoa + 5 urte 

arte jarraitzea. 

◦ Ikasleen bizia. 
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AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNAK  
 

 

TESTUINGURUAK ETA HELBURUAK 

2022ko urteak lurraldeko estrategia jartzea ahalbidetu du mugikortasun iraunkorraren arloan. 

Ipar Euskal Herri - Aturriko Mugikortasunen Sindikatuaren eta Euskal Elkargoaren urte anitzeko inbestimendu 

planen apailatzeak alde batetik, eta, bestalde, Mugikortasun Planaren onarpenak eta bere gauzatzearen 

segidak markatu dute urte hori (Txik Txak proiektu orokorra, Tram’bus, intermodalitatea hala nola Aldiriko 

Aparkalekua, publiko eta pribatu arloko elkarlanen berrespena).    

Mugaz gaindiko mugikortasun proiektu belaunaldi bati ere bukaera ematen dio auzoetako lurraldeekin elkarlan 

berriak irekiz 2023tik aitzina. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TXIK TXAK proiektua gauzatzea 
 

TXIK TXAK marka bakarrarekin, proiektu 
orokor honek Ipar Euskal Herri - Aturriko 
Mugikortasunen Sindikatuak estaltzen duen 
lurraldeko mugikortasun zerbitzu guziak 
biltzen ditu. Horretarako, prezioen taula, 
txartelen sistema eta informatzeko tresna 
numerikoak bateratuak izan dira. 
Frantses/euskara elebiduntasuna, berdin 
frantsesa/euskara/gaskoia hirueleduntasuna 
aplikatua izan da aldi oro. 2022ko uztailaren 
4tik goiti, lurraldeko biztanle guziek 
mugikortasun zerbitzuak balia ditzakete 
baldintza beretan, edozein izan dadin beren 
bizilekua, lurralde heineko zuzentasun 
baterako. 
 
Estimatutako AURREKONTUA: 
2 M€ inbestimenduan eta 400 k€ baino 

gehiago funtzionamenduan urteka, 2021-

2023 epean. 

Eskaera Bidezko Garraioa (EBG) 

 

Denei irekitako eskaera bidezko garraio 

(EBG) zerbitzu bat abiatua izan da, 

esperimentazio gisa, 2021eko abenduan, 

Zuberoa, Amikuze eta Iholdi-Oztibarreko 

lurraldeetan. 

Existitzen diren beste mugikortasun 

zerbitzuak osatzen ditu: TXIK TXAK 

Ekialdeko hiriarteko lineak (L10, L11, L15) 

eta “Roulez en Amikuze” elkarteak 

eramandako zerbitzua. 

Eskaera egiten duten herritarrak 

garraiatzeko bidea ematen du, 

erreserbatuz gero, etxetik bizi eremuko 

interes gune desberdinetara (saltegiak, 

Herriko Etxea, Osagarri etxea, etab.). 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Donibane Lohizuneko Akotz Aldiriko 

Aparkalekua egitea 
1 100 000 € 

 

Donibane Lohizuneko Akotz Xantako 

Aldiriko Aparkalekua egitea 
1 300 000 € 

 

Tram’bus - Baiona hegoaldeko obrak 

(San Leon - Teknogunea) 
10 000 000 €  

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: banakako 

ibilgailua erabiltzeaz bestelakoa den hautabide 

eskaintza guziak baliatzeko bidea erraztea eta 

banakako ibilgailuaren erabilera murriztea. 

BAITA ERE… 

Donibane Lohizuneko Ilargia Aldiriko 

Aparkalekua bukatzea eta udako joan-jinkaria 

plantan ezartzea. 

Baiona Iparraldeko Tram’bus antolaketa lanak 

hastea. 

Karbono Gutiko Autobidea (KGA) hitzarmena 

izenpetzea Vinci enpresarekin. 

5 349 648 bidaia eginak Txik Txak sarean 

2022ko lehen urte erdian, hots +%29 2021 

urtearen aldean. 
 

Banakako txartelen %22a bankuko txartelez bali 

eginak Txik Txak sarean 2022ko 3. hiruhilekoan. 
 

54 ikastetxe engaiatuak 2022ko Mugikortasun 

Erronkan, 887 parte hartzaile, 95 000 km eginak 

‘bakarrautoaz’ bestelakoa den hautabide batez. 
 

Epe ertaineko 113 VAE alokatuak 2022ko udan 

(eskuragarri diren ibilgailuen %88). 
 

1 360 bidaiari 10 hilabetez (2021eko abendutik 

2022ko irailera) Zuberoa, Amikuze eta Iholdi 

Oztibarreko EBGari dagokionez. 

Photo / illustration 

 

 

TBus (arbres) DID 

Louis de Foix etorbidea, Baiona - Tram’bus antolaketa lanak 

Kredituak: SMPBA 
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LABORANTZA, ELIKAGAIGINTZA ETA ARRANTZA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Nehoiz ikusitako idorteak eta lehengaien, ekarpenen eta energiaren prezioaren emendatzeak markatu ditu 
2022. urtea, etxaldeei asko eraginez. Larrialdi testuinguru honetan, Euskal Elkargoak etxaldeei ekarritako 
laguntzak azkartu ditu, erresilientzia eta autonomia gehiagorako eta ura arduratsuki baliatzeko bidean, baita 
etxalde berri batzuen jartzea sustatzeko ere. Laborarien irabazien aldeko ekintzak jarraitzen ditu, besteak beste 
lurraldean finkatutako kalitatezko laborantza sailen garapenaren eta elikagaigintza arloko ekoizkinen 
transformazioaren bitartez. 
 
 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRIZARBEL, baratzezaintza proiektua 

Izarbel teknopoloan 

Euskal Elkargoak ETXALTE LAB programa 

animatzen du laborantza instalazioen alde. 

Aldi baterako, elkargoaren jabean dagoen 

etxalde batean, esperimentazio urratsean 

den laborantza jarduera bat jartzean datza 

proiektua. 2022ko urtarriletik goiti, Bidarteko 

hiriarekin elkarlanean, Euskal Elkargoak 2 

hektareako lursaila utzi du Anna 

Stinglhamberen esku Izarbelen. Emazteak 

laborantza biologikoko baratzezaintza 

jarduera bat esperimentatuko du bertan. 

Haren proiektua hautatua izan zen 

lurraldeko egiazko eskaera bati erantzuten 

diolako laborantza ekoizpenari eta 

merkaturatze bideari begira. 

 

Xahututako DIRUTZA: 39 000 € BEZa 

gabe, eraikuntza gastuak eta lur zergak 

barne hartu gabe   

ERREKAGRI, Ura eta Laborantza proiektua 
 

Lurraldeko erreken eta ur-bilketen kalitatearen 

diagnostiko bat egin ondotik, Euskal Elkargoak 

Errobi eta Euskal Itsasbazterreko arro 

hidrografikoak lehenetsi ditu erronka 

bakteriologikoko eremu gisa. Errekagri 

dispositiboak inbestimenduari laguntzak 

proposatzen ditu arro hidrografiko horietan, 

uraska guneak ezartzeko, ur hegiak 

babesteko, heskaiak landatzeko eta ongarri 

metak konpostatzeko. Laguntza tekniko bat 

ere proposatzen zaie etxaldeei. Dispositiboa 

lurraldeko beste hiru arro hidrografikoetara 

zabalduko eta egokitutako da, identifikatutako 

erronken arabera.   

 

2022/2023ko AURREKONTUA: 100 000 € 

BEZa barne  
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

ERREKAGRI: 1. lanak  100 000 €  

Laborantza saileko engaiamendu kontratua 100 000 €  

Laborantza Biologikoko landare ekoizpenen 

baliabide zentro baten egingarritasun ikerketa 
41 000 €  

Laborantza lurrak gordetzeko tresna bat 

plantan ezartzearen egingarritasun ikerketa 
60 000 €  

Elikagaigintza arloko mintegi bat apailatzea eta 

gauzatzea 
Zehaztekoa  

Elikagaigintza arloko enpresen erresilientzia 

eta emaitza kontratu berri bat gauzatzea 
Zehaztekoa  

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

laborarien irabaziak hobetzea, denen arteko 

ondasunak diren lurrak eta ura zaintzea eta 

etxaldeen jartzea eta transmisioa laguntzea. 

BAITA ERE... 

 ◦ IPARLAB Banaketa etxaldeko 

handizkari proiektuaren egingarritasun 

ikerketa eta abiatzea laguntzea. 

◦ “Etxalde Berritzaileak eta Laborantza-

ekologikoko Ohiturak” proiektu deialdia. 

◦ Lurraldean finkatutako kalitatezko 

zenbait sailen laguntza segitzea. 

“Etxalde Berritzaileak eta Laborantza-

ekologikoko Ohiturak” proiektu deialdia: 11 

proiektu hautatuak, 57 000 € esleituak 2022an. 

 
Mutur-ponpak ezartzea erreka hegietan 

Berrogaine-Larüntzen,  

Departamenduko Arrantza Federazioaren eskutik. 

Argazki kredituak: Lara Brion 
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KULTUR PARTAIDETZAK 
 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoko kultur proiektua 2022an eraikia izan da. 4 xede dakartza:  

◦ Haurren eta gazteriaren alde aritzea, kultur, hezkuntza eta arte-jarduerei heltzeko bidea lagunduz; 

◦ Hurbileko kultur eskaintza baten garapenaren alde aritzea lurralde osoan; 

◦ 5 arte sail sortzearen eta azkartzearen alde aritzea (dantza, ikusmen arteak, antzerkia - lotutako arteak, musika, 

zinema);  

◦ Euskarazko eta okzitaniera-gaskoizko kultur transmisioaren, sorkuntzaren eta zabaltzearen alde aritzea. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BERPIZTU proiektua jarraitzea, kultur 

eragileak sustatzeko plana 

 

2021eko urtarriletik goiti, Euskal Elkargoko 

sustapen planak kultur eragile asko 

lagundu ditu sei dispositiboen bitartez, 

hala nola arte-programazioa, artisten 

mugikortasuna lurraldetik kanpo, 

komunikazio euskarriak sortzeko laguntza, 

proiektu deialdiak. Horrela, 219 dosier 

sustatuak izan dira musika, ikuskizun bizia 

(dantza eta antzerkia) eta ikusmen 

arteetako sailetan. Kultur eragileek 

laguntza horiek euskoz jasotzeko bidea 

ere ukan dute.  

 

Xahututako DIRUTZA: 283 657 €ko 

laguntza esleitua 2022an 

Arte eta Kultur Hezkuntza (AKH) 

ibilbideak eskoletan. 

 

Arte eta kultur hezkuntzaren (AKH) 

helburua da haur eta gazte guziek arte eta 

kultur bizitzan parte har dezaten, jakintzak 

hartuz, obrekin harreman zuzenean 

izanez, artista eta kultur arloko 

profesionalekin topatuz edo arte edo kultur 

jarduera batean arituz. 2022an, 55 

ikastaldek baliatu ahal izan dute AKH 

ibilbide bat eskola denboran, hots, 1 295 

ikaslek. 

 

Xahututako DIRUTZA: 465 000 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 
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Ekoizpen eta 
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Gizarte eta lurralde 
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Gizakien 

loratzea 
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kohesioa 
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loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu 

duten xedeak (eragin baikorra) 

Berpiztu: 2021-2023 berpizte planaren azken 

urtea eta esku hartzeko araudi berrien 

apailatzea 

300 000 € 
 

Arte eta Kultur Hezkuntza Programak: 82 AKH 

proiektu lehen mailako ikastetxeetan, 

gazteendako 16 ikusgarriren programazioa, 

hots 78 emanaldi lurraldeko 15 leku 

desberdinetan 

465 000 € 

 

Eko- eta sozio-arduratsu arloa barne hartzea 

kultur eragileen aldeko esku hartze araudietan 
Aipatzen ez dena 

 

 

 

Gazteendako 15 ikusgarri programatuak, hots 
104 emanaldi eskola denboran eta eskolaldi 
kanpoko denboran. 
 
Euskal Elkargoak 10 739 haur eraman ditu 
ikusgarri bat ikustera eskola denboran. 
 
100 kultur eragile inguru bilduak Kulturaren 
Topaketak kari. 

 

ABIAN21 denboraldia, eskolako ikasleak 

Argazki kredituak:  Chantal Laplace 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: lurralde osoan 

arte irakaskuntza eskaintza zuzen bat 

egituratzea, haurrei arte eta kultur hezkuntza 

ibilbideetarako bidea ematea, hurbileko kultur 

eskaintza bat segurtatzea, zuzentasunez, lurralde 

osoan. 

BAITA ERE... 

◦ “Kulturaren topaketak” ekitaldia 

antolatzea: Euskal Elkargoko kultur 

proiektuaren eraikitzean parte hartzera 

gomitatuak izan diren kultur eragile 

profesionalekin eramandako 4 lan tailer.  

◦ Euskoa erabiltzen segitzea kultur 

konpainietan baita tokiko eragileei 

esleitutako diru laguntzen bitartez. 
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HIZKUNTZA POLITIKAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoa euskarazko zerbitzu eskaintza elebiduna zabaltzen ari da urratsez urrats bere hizkuntza 

politiken esparruan eta kide diren herriak lagunduz. Okzitaniera-gaskoia hizkuntzaren transmisioa eta hedatzea 

ere sustatzen du sentsibilizazio ekintzak plantan jarriz haurtzaindegietan eta aisialdi zentroetan, boluntario diren 

herriak sustatuz, eta “De cap tau monde!” kultur- eta hizkuntza-proiektu deialdiaren bitartez .  

 

2022ko EKINTZAK 
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Artea euskaraz 

Euskarazko arte irakaskuntza eskaintza 

garatzeko xedez, Euskal Elkargoak Artea 

Euskaraz sortu du. Dispositibo honek 

irakasleei zuzendutako euskarazko 

formakuntza profesionala diruztatzea 

ahalbidetzen du.  2022an, 6 irakaslek 

baliatu dute dispositiboa musika 

eskoletan, Maurice Ravel 

kontserbatorioan eta Ipar Euskal Herriko 

Goi Mailako Arte Eskolan. 
 

AURREKONTUA: 10 000 € 

Euskara aisialdi zentroetan 

 

Euskaraz Josta Euskal Elkargoak sortu 

duen aisialdi zentroak labelizatzeko 

dispositiboa da. Gaur egun 7 erakunde 

labelizatuak dira eta 4 dira labelizatuak 

izateko bidean. Elkargoko 9 AGAZetatik 5 

engaiatu dira dispositiboan. Helburua da 

euskarazko eta elebidunezko aisialdi 

zentroen sarea garatzea, lurralde osoan, 

euskaraz eskolatutako haurrek 

euskarazko aisialdi eskaintza ere balia 

dezaten.   

 

Xahututako DIRUTZA: 25 000€ BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
KABIA proiektua abiatzea: Ipar Euskal Herriko 

GEHZko langileak laguntzea hartzaile 

euskaldunekin euskaraz ari daitezen, 

komunikazio hobe baterako eta publikoarekiko 

gizarte lotura azkartzeko 

Aipatzen ez dena 

 

Euskarazko eta elebidunezko haurtzaindegiak 

laguntzen segitzea 
103 474 € 

 

Helduak euskara ikastera bultzatzen dituen 

erakunde-kanpainaren 4. edizioa 
40 000 € 

 

 

BAITA ERE... 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: elebidunezko 

zerbitzu publiko eskaintza bat eraikitzea, 

herritarrak euskararen erabilerari sentsibilizatzea, 

okzitaniera-gaskoizko hizkuntza eta kultura 

transmititzeko ekimenak sustatzea. 

 

 
2022ko Euskaraldiaren abiatzea 

Argazki kredituak: Euskaraldia 

◦ Elkargoko langileak hizkuntzari eta 

kulturari sentsibilizatzeko tailerrak. 

kara erronka: zinegotziek nahi duten 

hizkuntzan hitz egin dezaten, Errobi 

lurraldeko batzordeak bat-bateko itzulpena 

saiatu du azken bi biltzarren denboran.   

Euskal Elkargoko zerbitzuek 80 herri lagundu 

dituzte 2022an euskara eta okzitaniera-gaskoia 

garatzeko. 

 

15 egun: Euskaraldia erronkaren iraupena da, 

2022ko azaroaren 18tik abenduaren 4ra 

antolatua euskararen erabilera emendatzeko 

euskaldunen artean.  

6 proiektu sustatuak 2022an De Cap Tau 

Monde! proiektu deialdia kari, esleitutako 25 000 

€ko heinean. 
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LURRALDEKO ANTOLAKETA NUMERIKOA ETA 

ERABILERA NUMERIKOAK 
 

 

TESTUINGURUAK ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Elkargoak erabilera numerikoen bide orria eramaten segitu du. 

Datuaren erronkak ikuskatzeko eta testuinguruan jartzeko urratsa abiatua izan da elkargoaren galtzarrean 

ekoiztutako datuen kapitalizazio hobe baterako eta, ororen buru, datu publikoak Ipar Euskal Herriko herritar 

erabiltzaileei eta eragile sozio-ekonomikoei helgarri bihurtzea. 

Ekipamenduari dagokionez, La Fibre64 Sindikatuak zuntz optikoa hedatzearen jarraipena segurtatzen segitzen 

du. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inklusio numerikoa lurraldeetan 

Pandemia garaiaren ondotik, Euskal 

Elkargoak numerikoaren arloko 

aholkulari bat baino gehiago 

kontratatu ditu lurraldeko France 

Services Etxeetan lan egiteko, 

Zuberoan, Garazi-Baigorrin, 

Amikuzen eta Bidaxuneko Herrian. 

Helburua da erabiltzaileei hurbileko 

laguntza eskaintzea beren 

urraspideetan eta autonomia 

numeriko baterako bidean.  

ElgarWeb webgunetegia 

 

Antic agentziaren laguntzarekin (Ipar Euskal 

Herriko erabilera numerikoen garapenerako 

agentzia), Euskal Elkargoko helgarritasun 

misioak webgunetegi baten aterabidea ezarri du 

plantan, ElgarWeb, lurraldeko herri guzientzat. 

Ziburun esperimentatu ondotik, beste herri 

batzuek baliatzen dute tresna hori gaur egun 

beren webgunea sortzeko. 

ElgarWebek internauta guziei helgarriak zaizkien 

webguneak sortzeko bidea ematen du (urritasunik 

gabeko edo urritasun bat duten jendeei), 

numerikoki arduratsuak (orri eko-asmatuak eta 

ostatatze arduratsua) eta elebidunak. 

Euskal Elkargoak ElgarWeb oinarriaren ostatatze 

eta mantentze gastuak hartzen ditu bere gain 

lurraldeko herri guzientzat. 
 

Xahututako DIRUTZA: 

5 000€ BEZa barne 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK  

 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Datuaren elkargo bat hedatzea Euskal 

Elkargoaren galtzarrean 

Barne 

baliabideak 
 

Erabiltzaileak inklusio numerikoaren 

bidean laguntzen segitzea 

Barne 

baliabideak 
 

Ziber-segurtasun erredola, La Fibre64 

Sindikatuaren ekimenez eta lurraldeko 

herriei zuzendua 

Finantzabidea 

Euskal 

Elkargoaren eta 

La Fibre64 

Sindikatuaren 

parte 

hartzearekin 

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko 

Kontseiluak onartutako lurralde-proiektuan, 

Euskal Elkargoak ondoko engaiamenduak 

hartu ditu: denei abiadura oso handiko 

Internet zerbitzua bermatzea 2023an eta 

erabilera numerikoen bilakaera laguntzea. 

 

BAITA ERE... 

Zuntza hedatzen segitzea lurraldean, obrak 

2023. urte bukaeran amaitzeko 

helburuarekin. 

71 996 etxe, hots %80a, zuntzari lotzeko bidea 

Ipar Euskal Herriko EPS gunean (Ipar Euskal 

Herri osoa barne hartzen duen Ekimen 

Publikoko Sarea, salbu Baiona, Angelu, Biarritz, 

Bokale, Bidarte, Hendaia eta Donibane 

Lohizune non Orange operadoreak jadanik 

zuntza hedatu duen). 

  

Numerikoaren aholkulariaren bulegoa 

Atarratzen 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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MENDIGUNEA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022. urtea hitzartze urtea izan da Euskal Elkargoak bere mendigunean duen betekizuna berriz galdekatzeko 

eta eguneratzeko helburuarekin, lurraldeko eragileen igurikapenei ahal bezain ongi erantzuteko. 2023an, 

gizakia beti dago Euskal Elkargoko dispositiboen bihotzean mendigunea bizia eta biztanleduna izan dadin urte 

osoan zehar. Lau erronka altxatu behar dira: herrien eta ibarren bizkortasuna mantentzea, mendiguneak denen 

artean kudeatzea eta antolatzea, lursailak bilatzea kalitatezko ekoizpenekin baita babestutako paisaia eta 

baliabide naturalekin ere, Ipar Euskal Herriko mendigunea itxuratzen duten emazte eta gizonen entzuteko prest 

egotea. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTURA / L.I.E.N.S proiektu deialdia 

57 proiektu ekarlek (horietako %79 

elkarteak direlarik) hautagaitza aurkeztu 

dute LOTURA / L.I.E.N.S. 2. ediziorako, 

tokiko elkarteen ekimenen aniztasuna 

adieraziz mendiguneko lurraldean gizarte 

lotura (bir)sortzeko. Tokiko eragilez 

osatutako epaimahai parte hartzaile batek 

(zinegotziak, sozioprofesionalak, gizarte 

zibileko ordezkariak, 2020ko saridunak, 

teknikariak) ondoko irizpideei hobekien 

erantzun zizkieten 18 proiektu hautatu ditu: 

denen arteko proiektu parte hartzaileak, 

elkartasunaren, elkarrekiko ongizatearen, 

belaunaldien arteko loturen inguruan 

pentsatuak, emazte-gizonen arteko 

berdintasuna eta euskararen erabilera 

laguntzen dituztenak eta trantsizio 

ekologiko baten bidean sartzen direnak. 
 

Xahututako DIRUTZA: 80 000€ BEZa 

barne  

Bitartekariak mendian 

 

Badu 20 urte inguru erabilera anitzaren gaia 

Euskal Mendiguneko garapenerako erronken 

bihotzean datzala. COVID ondoko garaiak 

mendiguneetan ibiltzeko ohiturak areagotu 

ditu eta jarduera desberdinen arteko 

elkarbizitzaren arazoa azkartu (artzaintza, 

ibilketa...). 2022an, Euskal Elkargoak eta 

Batzorde Sindikalen Elkarteak bitartekaritza 

lan bat plantan ezarri dute mendian, zerbitzu 

zibikoan diren gazteekin eta IEZIrekin. 

Orotara, udako 43 egunetan norbait zegoen 

erabiltzaileei mendia errespetatzen duen 

jarrera hartzeko beharraz oroitarazteko. 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte kohesioa  

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Mendigunea politika berriaren 

lehentasunei erantzuten dizkieten 

proiektu ekarleak laguntzea 

290 000 € BEZa 

barne 

 

Lurraldeko animazio eta komunikazio 

urratsa segitzea mendiko jarduera 

desberdinen arteko elkarbizitza hobe 

baterako 

49 000 € BEZa 

barne 

 

Mendiko 3 Natura 2000 gune animatzea 
156 000 € BEZa 

barne 
 

Euskal Mendia eskualdeko Parke 

Naturala Proiektuaren Sindikatu Mistoa 

sortzea eta EPN gutuna apailatzea 

151 500 € BEZa 

barne 

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu du: 

Ipar Euskal Herriko mendi bizia eta 

biztanledunaren alde aritzea. 

 

BAITA ERE... 

◦ “Mendia...errespetua” komunikazio 

kanpaina 2022ko udan. 

◦ Larrun-Xoldokogaina eta Lizarrieta, 

Natura 2000 bi guneen animazioa 

segitzea. 

18 proiektu sustatuak Euskal Mendiaren 

eremuan LOTURA / L.I.E.N.S proiektu deialdia 

kari. 

 

43 egun bitartekaritza mendian, esku hartzeko 11 

guneetan, 2022ko uztailaren 1etik irailaren 15era, 

1 033 jende topatu (trukaketa edo/eta argibideak 

emanak). 

 

 
Mendiko bitartekaria 

Argazki kredituak: Laetitia Tomassi 
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HIRI-POLITIKA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Duen hiri-politika eskumenaren esparruan, Euskal Elkargoak Baionako lehentasunezko auzotegietan zabaltzen 

den 2015-2022 hiri kontratua izenpetu du, baita 2015-2023 Enpleguaren bidezko Tokiko Gizarteratze Plana 

(ETGP) ere, lurralde osoaren heinean. GIP-DSUk hiri kontratuaren eta ETGParen ekintzak gauzatu behar ditu 

eta gizarteratze klausula garatu behar du merkatu publikoetan. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia sozialari eta solidarioari 

eskainitako gunea Baionan 

Euskal Elkargoa ekonomia sozialari eta 

solidarioari eskainitako gune bat eraikitzen 

hasi da Baionako Gurutze Sainduaren 

Gainaldeko lehentasunezko auzotegian. 

Gune honek sukalde profesional partekatu 

bat, Social web elkartea, Otxokop 

kooperatiba, auzotegiko mediateka eta 

ESS egiturak laguntzeko gune bat 

aterpetuko ditu. 2022an abiatutako 

arkitektura lehiaketaren esparruan, hiru 

proiektu hautatuak izan dira. Epaimahai 

batek aztertuko ditu 2023ko lehen 

hiruhilekoan.  

 

Xahututako DIRUTZA: 40 000 € BEZa 

barne  

Hiriko etxalde bat ikertzen ari 

 

Euskal Elkargoak Baionako eta Ipar 

Euskal Herriko GIP-DSUren esku utzi du 

egingarritasun ikerketa eramatea, 

Baionako Gainaldeetan hiriko etxalde bat 

sortzeko. Helburua da permakultura 

garatzea, hiriko lehentasunezko 

auzotegietako biztanleei kalitatezko eta 

tokiko ekoizkinak ukaiteko bidea 

eskaintzea eta haien formakuntza eta 

gizarteratze profesionala ahalbidetzea.  

Ikerketaren emaitzek proiektu hori 

teknikoki eta ekonomikoki egingarria dela 

erakusten dute. Orain, ekarle bat aurkitu 

behar da gauzatzeko urratsera pasatzeko. 

 

Xahututako DIRUTZA: 40 000 € BEZa 

barne  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Hiriko etxalde bat sortzeko hautagaitza deialdi 

berri bat zabaltzea 
30 000 €  

Geroko ESS gunearen arkitekto-asmakuntza 700 000 €  

Gizarteratze klausula garatzea merkatu 

publikoetan, lurralde osoan, GIP-DSUren 

bitartez 

46 500 € 
 

 

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuaren esparruan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: hiriko 

kohesio eta elkartasun politikan azkarki parte 

hartzea zailtasun handienak dituzten auzotegien 

aldean, auzotegietako garapen ekonomikoan parte 

hartzea. 

 

BAITA ERE... 

◦ Gizarteratze klausula garatzea merkatu 

publikoetan, lurralde osoan, GIP-DSUren 

ekintzen bitartez. 

◦ ETGParen laguntza garatzea gizarteratze 

eta enpleguaren alde, lurralde osoan. 

324 460€ esleituak 2022an animazio, hezkuntza 

eta kohesio sozialeko ekintzak gauzatzeko, hiri-

politikaren esparruan. 

 

Gizarteratze klausula baliatu dute 200 hartzailek 

merkatu publikoetan, egindako 80 000 

ordurekin. 

 

PaQte gutunaren 15 enpresa kide berri 

(Enpresa guziendako Auzotegiekiko Gutuna), 

GIP-DSUk animaturik, gizarteratze profesionala 

errazteko xedez. 

 

 
15 enpresa berrik izenpetu dute PaQte gutuna 

Argazki kredituak: Marie-Hélène Hourquet 
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GIZARTE KOHESIOA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Ipar Euskal Herria erakargarria da eta familia berri batzuen jartzeak hazkunde demografikoa azaltzen du. Haatik, 

errealitate gorabeheratsuak daude lurraldean. Horrela, Euskal Elkargoak daraman gizarte kohesiorako 

proiektuaren xedea da lehen haurtzaroa, haurtzaroa, gazteria, autonomia, ezegonkortasuna eta osasunaren 

inguruan lan egitea, hein eta kalitate bereko zerbitzua segurtatzeko eta biztanle guzien beharrei erantzuteko 

helburuarekin. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Lurraldea hobeki estaltzea apairuak 

ekartzeko zerbitzurako 

Ipar Euskal Herriko Gizarte Ekintzarako 

Herriarteko Zentroak (GEHZ) apairuak 

ekartzeko zerbitzurako merkatu publiko bat 

abiatu behar izan du, gai honi dagokionez 

bere eskumenean dauden lurralde guziak 

kontuan hartuz (Zuberoa, Hazparneko 

Herria, Garazi-Baigorri, Iholdi-Oztibarre). 

Honi esker, Iholdi-Oztibarre lurraldea 

bezalako eremu zuriak estaltzen ahal dira. 

Antolatzeko bide berriak plantan ezarriak 

izan dira 2022ko martxoaren 1etik aitzina, 

zerbitzu egile pribatuak (Suhari, Posta 

zerbitzua) eta publikoak (Hazparneko 

GEUZa, GEHZa) bilduz, lurraldea 

aurrindurik ezartzeko eta zuzentasunez 

jokatzeko. 

Gazte guneak sortzea 

 

Euskal Elkargoak gazte guneak sortu ditu, 

11 eta 17 urte arteko nerabeei zuzenduak, 

Sohütan, Irisarrin, Bidaxunen, Donapaleun 

eta, 2022ko sartzetik goiti, Donibane 

Garazin, horri eskainitako lokal bat 

gazteen esku utziz. Ekintza honek aisialdi 

zentroetan haur ttipiei proposatzen zaien 

eskaintza osatzen du. Gazte gune 

horietan jarduera bereziak proposatuak 

dira, nerabeen eta haien familien beharrei 

erantzuteko bidea eskainiz: mahai-futbola, 

jostailutegia, mahai tenisa, ateraldiak, 

multimedia tailerrak, etab. 

 

Xahututako DIRUTZA: 33 860 € BEZa 

barne (giza baliabideak barne hartu gabe) 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Ezegonkortasunen Behatokia: 2. edizioa 

apailatzea, hazkurri ezegonkortasunari buruz 
10 000 € 

 

Apairuak etxera ekartzeko zerbitzu berri bat 

plantan ezartzea Bidaxuneko Herrian - 
 

Bortizkerien biktimak diren emazteei eskainitako 
“Les Mouettes” Baionako Gizarteratze eta 
Ostatatze Zentroa lekuz aldatzeko proiektua 
abiatzea 

1,9 M€ BEZa 

barne 

 

“FestiJeun’s” animazioa antolatzea, Barnealdeko 

gazteen eskutik, Elkargoko lurraldeko gazteentzat 

(2023ko uda) 
5 000 € 

 

Hezkuntza baratze bat sortzea Laminak 

haurtzaindegian, haurrak ingurumenaren zaintzari 

sentsibilizatzeko xedez 
5 000 € 

 

Amikuzeko Osagarri Etxea eraikitzea, eraikin 

iraunkorra, zurezko berogailu sare batek horniturik 

eta argindar fotovoltaikoko ekoizpen ziklo batean 

sartua 

3,5 € BEZa 

barne 
 

 

 

BAITA ERE... 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko 

Kontseiluak onartutako lurralde-proiektuan, 

Euskal Elkargoak proiektu kolektibo 

berritzaileak sustatzeko engaiamendua 

hartu du gizarte kohesioa xedetzat dutelarik, 

osagarrizko eta hurbileko printzipioen 

arabera aritzeko xedea dutelarik, herritarrei 

zuzendutako zerbitzuak kudeatzeko. 

◦ Urte osoan zehar, apairu beroko zerbitzu 

berri bat plantan ezartzea, Gaueko 

Mahaiaren eskutik, Euskal Elkargoak 

diruztaturik. 

◦ Elkargoko haurtzaindegiek Ecocert labela 

eskuratzea sukaldaritzan (bio eta tokiko 

ekoizkin sanoak baliatzea menuak egiteko). 

◦ Ezpeletako Mamurrak haurtzaindegia 

zaharberritzea / zabaltzea, garapen 

iraunkorraren arloko eredua. 

240 gazte errezibituak gazte guneetan 2022an. 

 

Elkargoko 10 haurtzaindegietarik 6 Ecocert 

labelizatuak sukaldaritzan. 

 
Ezegonkortasunaren Behatokiaren 1. edizioa, 

bizitegiak eta urgentziazko ostatatzeari buruz. 

 

 
Xaboi kutxa lasterketa, Zuberoako AGAZan 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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KIROL, KULTUR ETA HERRITARRENDAKO 

ZERBITZU EKIPAMENDUAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Hirigune Elkargoa sortzeak eskema estrategikoak apailatzea ahalbidetu du, Ipar Euskal Herriko kirol 

ekipamendu (igerilekuak) eta zerbitzu publikoetarako gune sare bat sortuz France Services Etxeen bidez. Urrats 

horiekin, bi xede dauzka Euskal Elkargoak: zerbitzuak herritarren ondoan ezartzea eta ur eta energia guti 

kontsumitzen dituzten ekipamenduen erabilera laguntzea. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igerilekuen Planaren onarpena 

Ur ekipamenduen munduko eragileen eta 

biztanleen iritziak bildu ondotik 

(igerilekuetako kudeatzaileak, elkarteak, 

klubak, eskolak, kolegioak, lizeoak eta 

unibertsitateak, AGAZak...), Euskal 

Elkargoak Igerilekuen Plan bat eraiki du 

bakoitzaren beharrei erantzuteko xedez. 

Helburua da denei kalitatezko kirol-

ekipamenduak erabiltzeko bidea 

eskaintzea, ingurumen sano batean. 

Lehentasuna Ipar Euskal Herriko haur 

guziei, kolegioan sartu baino lehen, igeri 

egiteko bidea eskaintzean datza, kirol-

osasun eta aisialdi jarduerak garatzea 

denentzat, kostuak menperatuz, energia 

eta diru urritasunaz jokatzeagatik.  

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

France Services labelizatutako 

herritarrendako zerbitzu etxe berriak 

 

Euskal Elkargoak sortutako Bardozeko eta 

Atarratzeko zerbitzu etxeek France Services 

labelizazioa eskuratu dute 2022an. France 

Services labelaren helburua da herritarrak 

urraspide administratiboetan laguntzea hurbileko 

zerbitzuak azkartuz, leihatila bakar baten bidez. 

Gune honi esker, Finantza Publikoak, FaLK, Erien 

asurantza, Erretreta asurantza, Barne 

ministerioa, Enplegu Bulegoa, Posta, Laborantza 

Mutualitate Soziala, eta abar bezalako 

erakundeetako zerbitzuetara hel daitezke 

herritarrak. Numerikoaren arloko aholkulariek ere 

biztanleak laguntzen dituzte tresna numerikoak 

erabiltzen irakatsiz. Donibane Garaziko zerbitzu 

etxea 2023. urte hastapenean irekiko da. 
 

Xahututako DIRUTZA: 135 377 € 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Errobi-Aturri eskualdean igerileku bat 

eraikitzeko eta Hazparnekoa 

zaharberritzeko ikerketak abiatzea  

100 000 € 

 

Elkargoko igerilekuetako erabiltzaileen 

aldean, linean ezarritako asebetetze 

ikerketa bat zabaltzea, publikoaren 

igurikapenak zundatzeko ekipamenduaren 

ibilerari buruz 

Aipatzen ez dena 

 

Donibane Garaziko esnetegi zaharra 

herritarrendako zerbitzu gunea / France 

Services bihurtzea 

1 224 000 € 

 

 

160 000 sarrera elkargoko igerilekuetan 2022an. 

 

6 000 lagun errezibituak Elkargoko France Services 

etxeetan 2022an. 

  

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

Ipar Euskal Herria zerbitzu etxez estaltzea, Ipar 

Euskal Herriko haur guziei igeri egiten ikasteko 

bidea eskaintzea eskolaldiaren denboran, kirol 

ekipamenduetara heltzeko bidea 

zuzentasunez eskaintzea. 

BAITA ERE... 

◦ “Buildsense” programa ustiatzen segitzea 

energia eta uraren kontsumoa hobeto 

menperatzeko elkargoko 4 igerilekuetan. 

◦ Igerilekuetako erabiltzaileak hondakinen 

bereizketara bultzatzeko eta 

sentsibilizatzeko afixatzea egitea. 

Eihartzea zerbitzu etxearen estreinaldia Bardozen  

(kredituak: Euskal Elkargoa Fred De Bailliencourt) 
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 Ipar Euskal Herri engaiatu baterako: 

Gure garapen ereduak berriz asmatu 
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GARAPEN EKONOMIKOA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Elkargoak enpresen eraldaketaren alde daraman ekintza areagotu du bere dispositiboak azkartuz 

eta berri batzuk sortuz, enpresak garapen iraunkorraren eta Enpresen Gizarte Erantzukizunaren erronkei 

erantzuten laguntzeko, klima eta energia larrialdiaren testuinguruan. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eko-berrikuntza sustatzea 

Ipar Euskal Herriko ekoizpen enpresa 

batzuek eko-berrikuntzarako laguntza 

baliatu ahal izan dute hiru dispositiboei 

esker: alde batetik, beren ekoizkinek 

ingurumenean duten eragina murrizteko 

ekimenak sustatzea ahalbidetzen duen 

proiektu deialdia bat; bestalde, 6 egun-

erdiko eko-berrikuntzarako formakuntza bat 

10 industrialariei irekia eta 4 egun-erdiko 

formakuntza bat 3 urte baino gutiagoko 10 

enpresei zuzendua. 

Ekimen horiek eko-berrikuntza proiektuen 

laguntzari eskainitako gune bat eta sare bat 

baliatzen dute: Crealuz enpresa mintegia 

eta bere prototipoak sortzeko tailerra. 

 

Xahututako DIRUTZA: 60 000 € 

Sail berdeagoak sortzen eta garatzen 

laguntzea 

 

Industria Lurraldeen Programaren esparruan, 

Euskal Elkargoak eta ESTIA - Compositadour 

eta AKIRA enpresak eramaten duten 

elkarlaneko proiektu bat da Turbolab, zeinen 

xedea den geroko propultsio aeronautikoko 

sistemei eskainitako teknologia-plataforma 

berri bat garatzea. 

Industrialari eta ikerlari guziei irekia izanen 

zaie, 3 gai nagusiren inguruan: sistemen 

hibridazioa eta elektrifikazioa, erregai 

alternatiboak eta materialak eta egin-moldeak. 

Tresna honek, besteak beste, propultsio 

aeronautikoko sistemetarako entsegu 

prozedura bat aterpetuko du. 

 

Xahututako DIRUTZA: 

2,5 M€ inbestimenduan eta 240 k€ 

funtzionamenduan 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 

zaintza 

Hitzartzea 

Parte 

hartzea 

Ekoizpen eta 

kontsumo 

arduratsuak 

Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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klimatikoaren 
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Hitzartzea 
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Ekoizpen eta 
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Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Erresilientzia eta emaitza kontratua 1 500 000 €  

Ekonomia Zirkularra Mintegiaren 

Proiektua: baldintzen bilduma apailatzea 
Zehaztekoa  

Olha hirugarren-lekua sortzea Bankan 2 946 000 €  

Akitania hegoaldean, uhin-energitegi bat 

jartzeko ekintzak segitzea 
Zehaztekoa  

 

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

ekonomia emankorra laguntzea gizarte, 

lurralde eta ingurumen arloko xede berriei 

erantzunez, ekintza ekonomikoa 8 sail 

emankorretan berezitzea, haren eredu 

teknopolitanoa oinarritzat hartzea. 

BAITA ERE… 

◦ Enpresak sustatzeko dispositibo 

berri bat abian jartzea: 

erresilientzia eta emaitza 

kontratua. 2023an plantan 

ezarriko. 

◦ Eko-baldintzapen irizpideak 

enpresen merkatua laguntzeko 

araudian sartzea. 

2022ko eko-berrikuntzarako proiektu 

deialdiaren 5 saridun, 50 000 € esleituak.  

 

Enpresen merkatuari laguntza baliatu 

duten 3 enpresa 2022an, 455 881 € 

esleituak. 

 

 

 
Eko-berrikuntza proiektu deialdiaren saridunak 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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GOI MAILAKO IRAKASKUNTZA,  

IKERKETA ETA FORMAKUNTZA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoak Ipar Euskal Herria “unibertsitate lurralde” bihurtzeko xedea du, non formakuntza eskaintzak, 

ikerketa taldeen kalitateak, azpiegiturek, bizitzeko moldeek eta garraioek ikasleen eta irakasle-ikerlarien 

igurikapenei hobeto erantzuten dieten, goi mailako irakaskuntza, ikerketa eta ekonomiaren arteko loturak 

azkartuz. Helburua da Ipar Euskal Herriko campusaren garapena jarraitzea 10 000 ikasle errezibitzeko gisan 

hemendik 2025era, eta Akitania Berriko ingeniaritza formakuntzarako bigarren gunea izatea. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikerketa eta trantsizio ekologikoa 

Euskal Elkargoak garapen iraunkorreko erronkekin 

lotura hertsia dauzkaten lurraldeko Ikerketa 

Katedrak sustatzen segitzen du:  

◦ Manta: bio-inspiratutako ekoizkin iraunkorren 

garapena;  

◦ HPC Wave: uhinen modelizazio numerikoa 

ingurumena eta energiaren arloko aterabide 

gisa - itsasbazterreko arriskuak ikertzea;  

◦ OpenCEMS: aterabidezko programak 

ingurumen konektatuetarako eta banatutako 

energia sistemetarako;  

◦ ConstrucTerr: eraikuntza iraunkorrerako 

materialak asmatzea eta erabiltzea;  

◦ Micropolit desafio zientifikoa: ekosistemetan 

agertzen diren mikro-kutsagarriak. 

 

Xahututako DIRUTZA: 328 500 € 

Gela berriak ISA BTP saileko ikasleentzat 

 

3 operazio bereizezinek osatzen dute 

“Campusaren bihotza” proiektua Angelun 

(ISALAB, Ikasleen Etxea eta Agora). Hau da 

Arkinova gune teknopolitanoaren garapenerako 

lehen urratsa, zeinen helburua bikaintasun gune 

bat bilakatzea den eraikuntza eta antolaketa 

iraunkorren arloan. 2022an, ISA BTP ingeniaritza 

eskolako formakuntza eta ikerketa jarduerak 

biltzen dituen ISALAB eraikinaren obrak bukatuak 

izan dira. Eskola horretako ikasleek sartzea egin 

ahal izan dute gela berrietan. 

 

Xahututako DIRUTZA: 10,5 M€, aurrekontu 

orokorra 20 M€koa zelarik 
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klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 
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Hitzartzea 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

3 proiektu deialdiak segitzea 930 k€   

“Ipar Euskal Herriko Campus” markaren 

inguruan gogoetatzea 14 k€ 
 

Zientziak eta Teknikak Guneari buruzko 

kontsulta egitea eta eraikitzen hastea; Kirolak 

eta Osasuna Campusa jartzeko ikerketa 

segitzea 

6 842 k€  

 

BAITA ERE... 

Doktoretza eta doktoretza ondoko 15 ikasle 

diruz lagunduak beren ikerketa jardueretan 

2022an.  

 

3 proiektu lagunduak 2022an Elkarlaneko 

Ikerketa proiektu deialdiaren esparruan  

(2 250 00 €ko aurrekontua 5 urteren epean). 

 

9 proiektu lagunduak 2022an Formakuntza 

proiektu deialdiaren esparruan (600 000 €ko 

aurrekontua 3 urteren epean). 

 

11 proiektu lagunduak 2022an Ikasleen bizia 

proiektu deialdiaren esparruan, 25 000 €ko 

heinean. 

 
ISALAB eraikinaren obrak 2022ko 

uztailean bukatuak 

Argazki kredituak: AAPU 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

10 000 ikasleetara heltzea eta Akitania 

Berriko ingeniaritza formakuntzaren bigarren 

gunea izatea, ikasleei kalitate handiko 

zerbitzu eskaintza proposatzea gaikako 

campus erakargarrietan. 

Proiektu deialdiak segitzea: 

◦ Elkarlan Bikaineko Ikerketa: ikerlarien 

gaitasuna azkartzea lurraldeko arlo 

estrategikoetan. 

◦ Formakuntza: formakuntza batzuk 

sortzea eta sendotzea, eskaintza 

zabaltzea eta ikasbidea baxoa + 5 urte 

arte jarraitzea. 

◦ Ikasleen bizia. 
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AZPIEGITURAK ETA MUGIKORTASUNAK  
 

 

TESTUINGURUAK ETA HELBURUAK 

2022ko urteak lurraldeko estrategia jartzea ahalbidetu du mugikortasun iraunkorraren arloan. 

Ipar Euskal Herri - Aturriko Mugikortasunen Sindikatuaren eta Euskal Elkargoaren urte anitzeko inbestimendu 

planen apailatzeak alde batetik, eta, bestalde, Mugikortasun Planaren onarpenak eta bere gauzatzearen 

segidak markatu dute urte hori (Txik Txak proiektu orokorra, Tram’bus, intermodalitatea hala nola Aldiriko 

Aparkalekua, publiko eta pribatu arloko elkarlanen berrespena).    

Mugaz gaindiko mugikortasun proiektu belaunaldi bati ere bukaera ematen dio auzoetako lurraldeekin elkarlan 

berriak irekiz 2023tik aitzina. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TXIK TXAK proiektua gauzatzea 
 

TXIK TXAK marka bakarrarekin, proiektu 
orokor honek Ipar Euskal Herri - Aturriko 
Mugikortasunen Sindikatuak estaltzen duen 
lurraldeko mugikortasun zerbitzu guziak 
biltzen ditu. Horretarako, prezioen taula, 
txartelen sistema eta informatzeko tresna 
numerikoak bateratuak izan dira. 
Frantses/euskara elebiduntasuna, berdin 
frantsesa/euskara/gaskoia hirueleduntasuna 
aplikatua izan da aldi oro. 2022ko uztailaren 
4tik goiti, lurraldeko biztanle guziek 
mugikortasun zerbitzuak balia ditzakete 
baldintza beretan, edozein izan dadin beren 
bizilekua, lurralde heineko zuzentasun 
baterako. 
 
Estimatutako AURREKONTUA: 
2 M€ inbestimenduan eta 400 k€ baino 

gehiago funtzionamenduan urteka, 2021-

2023 epean. 

Eskaera Bidezko Garraioa (EBG) 

 

Denei irekitako eskaera bidezko garraio 

(EBG) zerbitzu bat abiatua izan da, 

esperimentazio gisa, 2021eko abenduan, 

Zuberoa, Amikuze eta Iholdi-Oztibarreko 

lurraldeetan. 

Existitzen diren beste mugikortasun 

zerbitzuak osatzen ditu: TXIK TXAK 

Ekialdeko hiriarteko lineak (L10, L11, L15) 

eta “Roulez en Amikuze” elkarteak 

eramandako zerbitzua. 

Eskaera egiten duten herritarrak 

garraiatzeko bidea ematen du, 

erreserbatuz gero, etxetik bizi eremuko 

interes gune desberdinetara (saltegiak, 

Herriko Etxea, Osagarri etxea, etab.). 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Donibane Lohizuneko Akotz Aldiriko 

Aparkalekua egitea 
1 100 000 € 

 

Donibane Lohizuneko Akotz Xantako 

Aldiriko Aparkalekua egitea 
1 300 000 € 

 

Tram’bus - Baiona hegoaldeko obrak 

(San Leon - Teknogunea) 
10 000 000 €  

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal Elkargoak 

ondoko engaiamenduak hartu ditu: banakako 

ibilgailua erabiltzeaz bestelakoa den hautabide 

eskaintza guziak baliatzeko bidea erraztea eta 

banakako ibilgailuaren erabilera murriztea. 

BAITA ERE… 

Donibane Lohizuneko Ilargia Aldiriko 

Aparkalekua bukatzea eta udako joan-jinkaria 

plantan ezartzea. 

Baiona Iparraldeko Tram’bus antolaketa lanak 

hastea. 

Karbono Gutiko Autobidea (KGA) hitzarmena 

izenpetzea Vinci enpresarekin. 

5 349 648 bidaia eginak Txik Txak sarean 

2022ko lehen urte erdian, hots +%29 2021 

urtearen aldean. 
 

Banakako txartelen %22a bankuko txartelez bali 

eginak Txik Txak sarean 2022ko 3. hiruhilekoan. 
 

54 ikastetxe engaiatuak 2022ko Mugikortasun 

Erronkan, 887 parte hartzaile, 95 000 km eginak 

‘bakarrautoaz’ bestelakoa den hautabide batez. 
 

Epe ertaineko 113 VAE alokatuak 2022ko udan 

(eskuragarri diren ibilgailuen %88). 
 

1 360 bidaiari 10 hilabetez (2021eko abendutik 

2022ko irailera) Zuberoa, Amikuze eta Iholdi 

Oztibarreko EBGari dagokionez. 

Photo / illustration 

 

 

TBus (arbres) DID 

Louis de Foix etorbidea, Baiona - Tram’bus antolaketa lanak 

Kredituak: SMPBA 
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LABORANTZA, ELIKAGAIGINTZA ETA ARRANTZA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Nehoiz ikusitako idorteak eta lehengaien, ekarpenen eta energiaren prezioaren emendatzeak markatu ditu 
2022. urtea, etxaldeei asko eraginez. Larrialdi testuinguru honetan, Euskal Elkargoak etxaldeei ekarritako 
laguntzak azkartu ditu, erresilientzia eta autonomia gehiagorako eta ura arduratsuki baliatzeko bidean, baita 
etxalde berri batzuen jartzea sustatzeko ere. Laborarien irabazien aldeko ekintzak jarraitzen ditu, besteak beste 
lurraldean finkatutako kalitatezko laborantza sailen garapenaren eta elikagaigintza arloko ekoizkinen 
transformazioaren bitartez. 
 
 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRIZARBEL, baratzezaintza proiektua 

Izarbel teknopoloan 

Euskal Elkargoak ETXALTE LAB programa 

animatzen du laborantza instalazioen alde. 

Aldi baterako, elkargoaren jabean dagoen 

etxalde batean, esperimentazio urratsean 

den laborantza jarduera bat jartzean datza 

proiektua. 2022ko urtarriletik goiti, Bidarteko 

hiriarekin elkarlanean, Euskal Elkargoak 2 

hektareako lursaila utzi du Anna 

Stinglhamberen esku Izarbelen. Emazteak 

laborantza biologikoko baratzezaintza 

jarduera bat esperimentatuko du bertan. 

Haren proiektua hautatua izan zen 

lurraldeko egiazko eskaera bati erantzuten 

diolako laborantza ekoizpenari eta 

merkaturatze bideari begira. 

 

Xahututako DIRUTZA: 39 000 € BEZa 

gabe, eraikuntza gastuak eta lur zergak 

barne hartu gabe   

ERREKAGRI, Ura eta Laborantza proiektua 
 

Lurraldeko erreken eta ur-bilketen kalitatearen 

diagnostiko bat egin ondotik, Euskal Elkargoak 

Errobi eta Euskal Itsasbazterreko arro 

hidrografikoak lehenetsi ditu erronka 

bakteriologikoko eremu gisa. Errekagri 

dispositiboak inbestimenduari laguntzak 

proposatzen ditu arro hidrografiko horietan, 

uraska guneak ezartzeko, ur hegiak 

babesteko, heskaiak landatzeko eta ongarri 

metak konpostatzeko. Laguntza tekniko bat 

ere proposatzen zaie etxaldeei. Dispositiboa 

lurraldeko beste hiru arro hidrografikoetara 

zabalduko eta egokitutako da, identifikatutako 

erronken arabera.   

 

2022/2023ko AURREKONTUA: 100 000 € 

BEZa barne  
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

ERREKAGRI: 1. lanak  100 000 €  

Laborantza saileko engaiamendu kontratua 100 000 €  

Laborantza Biologikoko landare ekoizpenen 

baliabide zentro baten egingarritasun ikerketa 
41 000 €  

Laborantza lurrak gordetzeko tresna bat 

plantan ezartzearen egingarritasun ikerketa 
60 000 €  

Elikagaigintza arloko mintegi bat apailatzea eta 

gauzatzea 
Zehaztekoa  

Elikagaigintza arloko enpresen erresilientzia 

eta emaitza kontratu berri bat gauzatzea 
Zehaztekoa  

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

laborarien irabaziak hobetzea, denen arteko 

ondasunak diren lurrak eta ura zaintzea eta 

etxaldeen jartzea eta transmisioa laguntzea. 

BAITA ERE... 

 ◦ IPARLAB Banaketa etxaldeko 

handizkari proiektuaren egingarritasun 

ikerketa eta abiatzea laguntzea. 

◦ “Etxalde Berritzaileak eta Laborantza-

ekologikoko Ohiturak” proiektu deialdia. 

◦ Lurraldean finkatutako kalitatezko 

zenbait sailen laguntza segitzea. 

“Etxalde Berritzaileak eta Laborantza-

ekologikoko Ohiturak” proiektu deialdia: 11 

proiektu hautatuak, 57 000 € esleituak 2022an. 

 
Mutur-ponpak ezartzea erreka hegietan 

Berrogaine-Larüntzen,  

Departamenduko Arrantza Federazioaren eskutik. 

Argazki kredituak: Lara Brion 
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MUGAZ GAINDIKO ETA EUROPA MAILAKO ELKARLANA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022an, Euskal Elkargoak mugaz gaindiko eta Europa mailako politika segitu du Iparralde-Nafarroa arteko 

eremuaren garapenerako eta osperako Europaren heinean, Ipar Euskal Herriko Klima Planaren eskakizunen 

errespetuan. Mugaz gaindiko eta Europa mailako proiektu batzuen gauzatzea lagundu du, Ipar Euskal Herria 

2021-2027 lurralde estrategia integratu bat plantan ezarri, mugaz gaindiko partaidetzak eta sareak sendotu eta 

mugaz gaindiko tokiko ekimenak sustatu honi eskainitiko diru funtsaren bidez. 

 

2022ko EKINTZAK 
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Bertan proiektuaren bururatzea 

POCTEFA esparruan ko-diruztatua, 

Iparraldea, Nafarroa eta Euskadi arteko 

mugaz gaindiko eremuan zahartze aktibo 

eta osasuntsu baten aldeko zerbitzu 

berritzaileak sortzeko eta plantan ezartzeko 

xedea duen proiektua bat da Bertan. 

2022ko maiatzean burutua, BERTAN 

proiektuak 4 partaide bildu ditu: Ipar Euskal 

Herriko GEHZa, Agintzari gizarte 

ekimeneko kooperatiba, Sakana Garapen 

Agentzia eta Irurtzuneko Gizarte Zerbitzuen 

Federazioa. Lau lan ardatz garatuak izan 

dira: garraioa, bizilekua, etxeko zerbitzuak 

eta teknologiak. 

 

Xahututako DIRUTZA: Ipar Euskal Herriko 

GEHZaren 187 339 €ko parte hartzea, 

horietarik %65a POCTEFAren eskutik. 

Lurraldeko estrategia integratua, 

hitzartzearen bidez apailatua 

 

2022an, Euskal Elkargoak hautagaitza 

deialdiari erantzun dio apairuen 

ekarpenerako eta Europako funtsetako 

lurralde atalen animaziorako 2022-2027 

epean. Hautagaitza honek sektore anitzeko 

diagnostiko batean oinarritu da, lurraldeko 

eragile publiko eta pribatuekin hitzartuz 

apailatua, erronka nagusiak identifikatuz eta 

horiei erantzuteko estrategia finkatuz, Klima 

Planaren xedeekin koherentzian. Horrela, 

Ipar Euskal Herriak 10,9 milioi euroko 

Europako kredituak baliatzen ahalko ditu.  
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Mugaz gaindiko Udako Unibertsitatearen 

2. edizioa  
20 000 €  

Mugaz gaindiko Topaketen 2. edizioa 80 000 €  

Hautagaitza berria aurkeztea 21-27 

POCTEFArako 
Zehaztekoa  

Animazio eta komunikazio ekintzak 

lurralde heineko Europako kredituen 

inguruan, proiektuaren ekarleak laguntzea  

123 000 €  
 

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

trantsizioa eta kohesioa integratzea bere 

elkarlan guzietan, mugaz gaindiko kooperazio 

ausarta eraikitzea elkarren arteko proiektuak 

garatzeko. 

 

BAITA ERE... 

◦ Hendaiako aldagune multimodala 

bukatzea, Europako FEDER funtsaren 

sostenguarekin. 

◦ Mugaz Gaindiko Topaketen 1. edizioa 

antolatua 2022an 

◦ Mugaz gaindiko tokiko ekimenei 

eskainitako laguntza Funtsak jarraitzea. 

225 parte hartzaile lurraldeko estrategia integratua 

apailatzeko lanetan, hots 60 bat egitura. 

 

150 parte hartzaile 2022ko Mugaz Gaindiko 

Topaketetan. 

 

Mugaz Gaindiko tokiko ekimenei eskainitako 

Funtsak 4 proiektu sustatu ditu, esleitutako 49 252 

€ko heinean. 

 
Mugaz gaindiko topaketak Baionan 

Argazki kredituak: Mathieu Prat 
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HONDAKINEN PREBENTZIOA, BILKETA, 

BALORIZAZIOA ETA TRATAMENDUA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2015eko Hazkunde Berderako Trantsizio energetikoaren Legea betearaziz, bereizketarako aginduak 

plastikozko gainestalki guziei zabaltzea martxan jarri behar da 2023ko urtarrilaren 1ean.  Araudi berri honi esker, 

hondakin mota gehiagori balioa ematen ahalko zaio. 2022an, aginduen zabaltze hori apailatua izan da. Aldi 

berean, lurralde osoko herritarren beharrei erantzuten dien bilketa eskema berria zabaltzen segitzen du 

Elkargoak, urratsez urrats, zerbitzuaren harmonizazio eta optimizazio hobe baterako. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereizketarako aginduen zabaltzea 

Plastikozko gainestalkiak bereizteko 

aginduen sinplifikazioa, 2023ko 

urtarrilaren 1etik baitezpadakoa, urrats 

handia da gure lurraldeko hondakinak 

tratatzeko politikan. Plastikozko 

hondakinen bilketaren bolumena 

emendatzea ahalbidetuko du, baita haien 

birziklapena ere, sail berrien garapenaren 

bidez. Herritarrak aldaketei prestatzeko, 

lantaldeak 2022 urte osoan zehar aritu dira 

edukiontziak egokitzen, informatzen, 

sentsibilizatzen eta komunikatzen, 

besteak beste publiko zabalari 

zuzendutako kanpaina baten bidez. 

Emaitzei eskainitako guneak 

Elkargoko hondakindegietan 

 

Har-Eman entsegua egina izan da 

Atarratzeko eta Mauleko 

hondakindegietan. Trukaketa gune 

jakin batean, bakoitzak utz dezake 

erabiltzen ez duen gauza bat edo/eta 

bigarren bizi bat emanen dion gauza 

bat har dezake. Entsegua 

iraunkortuko da 2023an. Beste 

hondakindegietan, 

berrerabilpenerako egiturekin 

partaidetzak sortuak izan dira eta 

gauzak eskuratzea ahalbidetzen du. 
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ZENBAKI BATZUK

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu 

duten xedeak (eragin baikorra) 
Bereizketa aginduen zabaltzea lurralde 

osoan aplikatzea 

10,3 M€ 
(Zutabeak, 

edukiontziak eta 
obrak) 

 

Bilketa erreforma segitzea Amikuzen, 

Hazparnen, Garazi-Baigorrin, Hendaian, 

Baionan, Biarritzen 

Zehaztekoa  

Zerbitzu zerga berezia pixkanaka plantan 

ezartzea lurralde osoan 

Zehaztekoa  

Hondakindegietako ordutegia aldatzea 

herritarren beharrei hobeki erantzuteko 
Zehaztekoa  

 

0%

20%

40%

60%

80%

2018 2019 2020 2021

Balorizazio tasa

 

2022ko uztailaren 9ko Elkargoko Kontseiluan 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

hondakinen politika trantsizio energetikoan eta 

ekonomia zirkularrean sarraraztea, bereizketa 

garatzea eta hondakinen balorizazioa 

laguntzea. 

 

BAITA ERE... 

◦ Gutiago kutsatzen duten kamioiak erosten 

segitzea. 

◦ Partikularrei zuzendutako gidaliburu bat 

argitaratzea eta banatzea, amiantoa 

daukaten puskak hobeto kudeatzeko.  

%68, hau da etxe hondakinen balorizazio tasa 

2021ean. Tasa hori egonkorra da 2020tik goiti. 

 

 

Komunikazio kanpaina  

bilketaren erreformarako 
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TURISMO IRAUNKORRA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

2022an, Turismo Zuzendaritza Ipar Euskal Herriko turismo estrategia bat apailatzean aritu da. Dokumentuak 

lurraldearen eta biztanleen errespetua, klima eta energia larrialdi testuingurua eta turismoa eraldatzeko 

beharrezko den eragileen laguntza ezartzen ditu lehen planoan. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bisitariak garraio publikoetarako eta 

mugikortasun eztietarako bidera 

eraman  

Ipar Euskal Herri - Aturriko 

Mugikortasunen Sindikatuarekin eta 

turismo bulegoekin loturan, Euskal 

Elkargoak bisitariak banakako 

ibilgailuaz bestelakoa den 

mugikortasun eskaintza baliatzera 

bultzatzeko lan bat abiatu du: “corners 

Txik Txak” adigaiari buruzko gogoeta 

turismo bulegoen galtzarrean, beribilik 

gabeko bisitaldi eskaintza bat 

identifikatzea “Ipar Euskal Herria nire 

beribila gabe” CRT/ADEME 

esperimentazioaren esparruan. 

 

Ibilketaren Tokiko Planaren 2. 

bertsioaren ikerketa abiaraztea 

 

Ibilketa bideak antolatzeko bigarren 

urratsean, Euskal Elkargoak lurraldeko 

oreka berri bat atzemateko xedea du joan-

etorrien kudeaketari eta ibilketarako 

ohiturei buruz, laborantza eta artzaintza 

eremuak eta jarduerak zaintzeko. Mendiko 

bizikleta/PELB eskaintzari arreta berezia 

ekarriko zaio, existitzen diren edo izanen 

diren bizikleta bideekin loturan. Natura 

2000 sailkatuak diren eremuetan izanen 

den eragina kontuan hartuko da. Tokiko 

herriek eta eragileek ikerketan parte 

hartzen ahalko dute jarraipen eta gidaritza 

batzorde baten bitartez.  
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Euskal Elkargoko Turismo iraunkorra 

Estrategia bururatzea 

Barne 

baliabideak 
 

Ibilketaren Tokiko Plana 2.B ikerketa 88 300 €  

Lapurdiko GRP® Itzuliaren antolaketa 8 000 €  

Etxeen merkatua laguntzeko araudi 

berria zabaltzea (turismo arloko 

ostatatzea) 

100 000 € 
 

 

 

2022ko uztailaren 9an Elkargoko Kontseiluak 

onartutako lurralde-proiektuan, Euskal 

Elkargoak ondoko engaiamenduak hartu ditu: 

turismo iraunkor bat bermatzea, biztanleen bizi 

ingurumena errespetatzen duena.  

 

BAITA ERE... 

◦ Eko-baldintzapen irizpideak sartzea 

etxeen merkatua laguntzeko Turismoa 

araudian. 

◦ Euskal Elkargoko Turismo iraunkorra 

Estrategia apailatzen segitzea. 

Turismo arloko 15 ostatatze proiektu sustatuak 

2019 eta 2022 artean etxeen merkatua 

laguntzeko araudiaren esparruan, esleitutako 164 

950 €ko heinean. 

 

200 bat parte hartzaile Euskal Elkargoko Turismo 

iraunkorrerako estrategia apailatzeko urratseko 

14 tailerretan.  

 

Euskal Elkargoak antolatutako eta mantendutako 

93 ibilketa bide (922 km) lurralde osoan. 

 
 

Klima astearen animazioa Jatsun 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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Bigarren partea: 

 

ADMINISTRAZIOA ETA GARAPEN 

IRAUNKORRA 
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MUGIKORTASUN IRAUNKORRAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Baliabideak zaintzeko xedea duen lurraldeko proiektuaren 1. ardatza eta bere Klima Planeko “Elkargoaren 

eredutasuna” den 9. ardatzaren arabera, Euskal Elkargoak bere ibilgailu termikoak ordezkatzen segitzen du 

pixkanaka, elektro-mugikortasunaren bidez, berotegi-efektuzko gasen eta partikulen isuriak murrizteko, langileen 

mugikortasunari lotuak direlakoan. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkargoko beribil multzo berdeagoa 

2022ko azaroan, Euskal Elkargoak 

dituen zerbitzuko 266 ibilgailuetatik 40 

elektrikoak eta hibridoak dira. Beste 10 

ibilgailu elektriko eskatuak izan dira, 

horietatik ¾ ibilgailu termiko zaharrak 

ordezkatzeko. Orduan, Euskal 

Elkargoak erabiltzen duen ibilgailu 

multzoa berdetzeko inbestimenduen 

aldeko indarrak segitzen ditu, bere 

ondasunen karbono eragina ttipitzean 

parte hartuz. Ibilgailu arinak erosteko 

aurrekontuaren erdia baino gehiago 

(%52) elektrikoari dagokio. 

 

2022an bideratutako AURREKONTUA: 

272 000 € BEZa barne 

 

Ibilgailu elektrikoak kargatzeko 

azpiegituren sarea hedatzen segitzea 

 

Bere eraikinak eta gune estrategikoak 

kargagune interoperatibo eta konektatuz 

hornituz, Euskal Elkargoak lurraldea ibilgailu 

elektrikoetarako kargagune sare homogeneo 

eta koherente bat saretzen segitzen du. 

2022an, abiadura handiko kargarako 4 

dispositibo berri zabalduak izan dira Hego 

Lapurdiko Elkargo Etxeko aparkalekuan eta 

Amikuzeko Herritarrendako Zerbitzu Etxeko 

aparkalekuan. Existitzen diren 31 

kargaguneei gehitzen zaizkie azpiegitura 

horiek. 

 

2022an xahututako DIRUTZA: 25 000€ BEZa 

barne  
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Kargaguneak hedatzen segitzea lau gune 

berritan  

50 000 € BEZa 

barne 
 

Elkargo barneko mugikortasun plana 

onartzea eta gauzatzen hastea 
Aipatzen ez dena  

 

BAITA ERE... 

Euskal Elkargo barneko Mugikortasun Plan bat apailatzeko urratsa abiatzea, zeinen helburua den 

langileen mugikortasunen eraginkortasuna optimizatzea eta emendatzea laneko bidaietan eta etxe-

lantoki arteko joan-etorrietan. 

Euskal Elkargoko ibilgailu multzoaren %15a 

ibilgailu elektrikoz eta hibridoz osatua 2022. urte 

bukaeran. 

 

Ibilgailu elektrikoendako kargagune kopurua 

+%13z emendatzea elkargoko ondarean 2021 

eta 2022 artean, hots, 35 kargagune erabilgarri 

2022. urte bukaeran. 

 
Kargagune bat jarria Hego Lapurdiko Elkargo 

Etxeko aparkalekuan, Urruñan 
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BALIABIDEEN KONTSUMO ARDURATSUA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Baliabideak zaintzeko xedea duen lurraldeko proiektuaren 1. ardatza eta bere Klima Planeko “Elkargoaren 

eredutasuna” den 9. ardatzaren arabera, Euskal Elkargoak bere urritasunerako politika eta energia berritzaileen 

hornikuntzarako politika azkartu ditu.  

 

2022ko EKINTZAK 
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Energia garbiz hornitzea 

2022an, Euskal Elkargoak biometano 

hornikuntza merkatua (Bordeleko Gas 

konpainiari esleitua) eta argindar 

berriztagarri hornikuntza merkatua 

(Enargia eta EDF) berritu ditu beretako 

eta berak kudeatzen duen eroste taldeko 

partaideendako. Erosketaren barne 

daude 5GWh biometano urtean eta 20 

GWh argindar berriztagarri urtean. 

Urratsaren parte dira 8 hiri eta lurraldeko 

beste 15 gune (turismo bulegoak, 

sindikatuak, GEUZak...). 

 

2022an xahututako DIRUTZA: 350 k€ 

biometano BEZa barne, 3 M€ argindar 

berriztagarri BEZa barne, Euskal 

Elkargoarentzat 

Urritasun Plana eta Ecowatt gutuna izenpetzea 

 

Jadanik eraman dituen ekintzen harira, Euskal 

Elkargoak urritasun plan bat pikoan ezarri du 

2022ko udan. Elkargo barnean, plan hori 

aplikatzen da agente erreferente sare bat 

oinarritzat hartuz. Lurraldean, elkargoa Elektrizitate 

Garraioaren Sarearen kudeatzailearen ondoan 

engaiatua da EcoWatt dispositiboan. EcoWatt 

dispositiboak eskuragarri den argindar maila eta 

kontsumoaren maila adierazten ditu tokika eta 

denbora errealean. Alerta sistema batek 

jakinarazten du argindar gutiago baliatu behar 

diren garaiak edo lekuak, mozturarik ez izateko. 

Euskal Elkargoak dispositiboa zabaldu du 

lurraldean, hala nola urraspidean parte hartzera 

gomitatutako herrietan. 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Argindar hornikuntza merkatuak berritzea 

2024/2025 eperako 
Zehaztekoa  

Urritasun planaren animazioa segitzea 

elkargoko eraikinen heinean 
Aipatzen ez dena  

 

%10a, Euskal Elkargoak xedetzat duen bere 

gune eta eraikinetan kontsumo energetikoaren 

gutieneko ttipitzea da, hemendik 2 urtetara, 

2022ko udazkenean planta ezarritako urritasun 

planaren bitartez. 

 

Energia kudeatzen duen programa batek 

Elkargoko guneen %100a jarraitzen du.  

 

BAITA ERE... 

Eraikin multzoaren eta elkargoko ekipamenduen optimizazio energetikoaren jarraipena segitzea, 

“CitronEnergie”, “DataPool” eta “Epice Energie” tresnei esker.  

Biometano hornikuntza - metanizazio gunea 

Argazki kredituak: Bordeleko Gas konpainia 
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ERAIKIN IRAUNKORRAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Baliabideak zaintzeko xedea duen lurraldeko proiektuaren 1. ardatza eta bere Klima Planeko “Elkargoaren 

eredutasuna” den 9. ardatzaren arabera, Euskal Elkargoak elkargoko eraikinen zaharberritzea eta berriak 

eraikitzea segitzen du, baita energia berriztagarrien garapena ere bere ondarean, berotegi-efektuzko gasen 

isuriak murrizteko, argindar faktura arintzeko eta herritarren bizi kalitatea hobetzeko asmoz. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elkargoko Eguzki Plana gauzatzea 

 

2021eko uztailean “Eguzki Plana” onartu ondotik, 

Euskal Elkargoa autokontsumoan dabiltzan 

eguzki-fotovoltaiko 9 proiektu sortzen eta egiten 

hasi da bere elkargoko ondarean, instalatutako 

800 kWc-ko indarra batuz. Ondoko guneak dira 

aipatzen: Aisialdi portuko kapitaindegia Angelun; 

Angeluko Itsuen Portuko, Bildoze-Onizepeako eta 

Ahurtiko ur araztegiak; Ostavals, Izura-Azmeko 

ondarearen balorizazio zentroa; Aiziritze-Gamue-

Zohaztiko Diziplina anitzeko Osagarri Etxea eta 

elikagaigintza mintegia; Donibane Lohizuneko 

Akotz aldiriko aparkalekua eta lehen haurtzaroko 

Xitoak gunea Hiriburun. 
 

Bideratutako AURREKONTUA: 1 000 000 € 

BEZa gabe 

Mamurrak haurtzaindegiko ereduzko 

zaharberritzea eta eraikitzea 

Euskal Elkargoak Ezpeletako harrera 

anitzeko Mamurrak haurtzaindegia 

zaharberritzeko eta handitzeko lanak abiatu 

ditu. 420 m² eraikinei dagozkie obra horiek. 

Energia emaitza oso onak ukanen ditu 

karbono apaleko ibilera eta energia guti 

kontsumitzen duen aterabide pasiboen 

gauzatzea lehenetsiz (inertziazko paretak, 

eguzki hausleak, putzu kanadarrak, ur 

berogailu termodinamikoa...). Bestalde, 

haurtzaindegia izanen da lastoz eraikitako 

Euskal Elkargoko lehen eraikina, karbono 

gabeko eraginezko bio-iturri materiala, 

isolatzaile bikaina bai energia bai soinuari 

begira. Akitania Berria Eskualdeko “Geroko 

Eraikinak” proiektu deialdiaren saridunak du 

proiektua diseinatu. 

Bideratutako AURREKONTUA: 2 350 000 

€ BEZa barne. 
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ZENBAKI BATZUK 

2023rako PERSPEKTIBAK 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Garazi-Baigorriko Zerbitzu etxearen 

zaharberritzea 

1 330 000 € BEZa 

barne 
 

Izura-Azmeko Ostavals paisaia zentroko 

obrak bukatzea 

2 900 000 € BEZa 

barne 
 

Baionako Ekonomia Sozial eta Solidario 

Gunea eraikitzea 

9 300 000 € BEZa 

barne 
 

Olha hirugarren-lekua eraikitzea Bankan 
3 535 000 € BEZa 

barne 
 

Baigorriko Kiroldegia eraikitzea 
4 968 000 € BEZa 

barne 
 

Lehen haurtzaroko “Xitoak” gunea 

eraikitzea Hiriburun 

2 500 000 € BEZa 

barne 
 

Amikuzeko elikagaigintza mintegia 

eraikitzea 

4 470 000 € BEZa 

barne 
 

 

330 kWc indar fotovoltaiko instalatuak, eguzki 

plana xedetzat dauzkan 1,7 Mwcetatik, hots 

helburuaren ¼ betea. 

 

 

BAITA ERE... 

◦ Beste ereduzko zaharberritzeak: Garazi-Baigorriko Zerbitzu etxea, Lehen haurtzaroko “Xitoak” gunea 

Hiriburun. 

◦ Ereduzko eraikuntzak: Izura-Azmeko Ostavals paisaia zentroa, Baionako Ekonomia Sozial eta 

Solidario Gunea, Bankako Olha Hirugarren-Lekua, Baigorriko kiroldegia. 

 

Angeluko uhin harresiko aisialdi portuko 

kapitaindegiko eguzki fotovoltaiko zentrala 
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HONDAKINAK SAILKATZEA, BIRZIKLATZEA ETA 

BERRERABILTZEA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Sortua izan denetik, Euskal Elkargoak berak sortzen dituen hondakinak murrizteko ekintza konkretuak 

gauzatzeko engaiamendua hartu du. Bere ekipamenduak maiz berritu behar dituenez, materiala saltzeko bide 

batera ere itzuli da, bigarren bizi bat ukan dezan beste esku batzuen artean. Eraikinen suntsitzetik ateratako 

ekaiak berrerabiltzeko sail bat plantan ezartzea ere sustatzen du, bere lurraldean. 

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bigarren bizi baterako bide bat 

elkargoko materialarentzat 

Linean enkante publikoko salmentan 

berezitutako “Agorastore” plataformari 

esker, Euskal Elkargoak ekonomia zirkular 

batean parte hartzen du ekipamendu 

erreformatuei edo/eta erabili gabeei 

edo/eta bizi bukaeran direnei bigarren bizi 

bat emanez. 2022an, zenbait enkante 

salmentek hondakinak sortzeko bidea 

baztertzea ahalbidetu dute, bereziki 

informatika ekipamenduen arloan (77 

ordenagailu dorre salduak) eta ibilgailuen 

arloan (2 beribil salduak). 

 

Eskuratutako IRABAZIAK:  18 K€ BEZa 

barne 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

Bioaniztasunaren 
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Hitzartzea 
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hartzea 
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Gizakien 
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Aldaketa 
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aurkako borroka 
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Hitzartzea 
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Gizarte eta lurralde 

kohesioa 

Gizakien 

loratzea 

Suntsitzea eta berrerabiltzea eraikuntza 

proiektuetan 

 

Patxa’Ma elkarte adituaren antzea lagun, 

Euskal Elkargoak lehen eraikuntza obrak hasi 

ditu 2022an. Horrela, Aiziritze-Gamue-

Zohaztiko Florence etxetik harriak bilduak izan 

dira eta Izura-Azmeko Ostavals paisaia 

zentroko aitzinaldeko paretak eraikitzeko 

berrerabiliak. Angeluko Boisnel etxearen 

suntsitzeak bigarren mailako obrei balioa 

emateko bidea eskaini du eta Angeluko uhin 

harresiko aisialdi portuko jarduera-

eraikinetakoek metalezko eta zurezko zureria 

eskuratzeko eta saltzeko bidea eman dute. 

 

Xahututako DIRUTZA: 60 000 € BEZa barne  
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Agorastore plataforma erabiltzen segitzea  Aipatzen ez dena  

Ekonomia zirkularraren aldeko ekintzak 

garatzen segitzea Euskal Elkargoko barne 

kudeaketaren esparruan (erosketak, 

suntsitzeak...) 

Aipatzen ez dena 

 

Elkargo barneko hondakinen bereizketari 

buruzko komunikazio kanpaina berri bat 

lurraldeko bereizketa aginduen aldaketaren 

ondotik 

Aipatzen ez dena 

 

 

BAITA ERE... 

◦ Ozarainen kokatutako birziklategi profesionala den AIMAri bulegoko altzariak erostea. 

◦ Hondakinen bereizketa plantan ezartzeko proiektua bururatzea elkargoko 130 guneetan.  

◦ Ekipamendu elektrikoak eta elektronikoak biltzeko bilketa berezia antolatzea 2022ko urriaren 3tik 7ra 

Bidaxuneko Herriko, Errobi-Aturriko eta Hazparneko Elkargoko Etxean. 

70 m3 harri eskuratuak Florence etxean eta 

Ostavals zentroan berrerabiliak. 

 

Bigarren mailako obretatik ateratako 1,3 T 

elementu bilduak Boisnel etxea suntsitzean. 

 

Salmenten +%60a Agorastore plataforman 2021 

eta 2022 artean. 

 

10 elkargo gune AIMAtik datozen bulego altzariz 

hornituak 2022an, hots 10 k€ko erosketak.  

 

 

 
Aiziritze-Gamue-Zohaztiko Florence etxearen 

suntsitzetik ateratako harriak 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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EROSKETA PUBLIKO ARDURATSUAK 

 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Erosketa iraunkorren arloko araudi nazionalen xedeen esparruan eta, besteak beste, 2022-2025 Erosketa 

Iraunkorren Plan Nazionalaren esparruan, “Klima eta erresilientzia” legearen egiazko adar armatua, erosketa 

eta eskaera publikoak ingurumen eta gizarte arloko arrazoibideak Euskal Elkargoko merkatuetan integratzeko 

funtsezko bideak dira. Xahutzearen aurkako ekonomia zirkularraren legeak, 2021eko AGEC legea deitua, 

birziklatutako materialen edo produktuen berrerabilpenaren gutieneko ehuneko batera behartzen du produktu 

horiek eta ekipamendu batzuek erosteko. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia zirkularreko erronkak 

Eraikuntza eta Obra Publikoen 

merkatuetan sartzea 

 

2021ean eta 2022an, APESAk Euskal 

Elkargoa lagundu du, Bil Ta Garbirekin 

elkarlanean, bere eraikuntza eta bide obra 

merkatuetan hondakinen edo/eta 

birziklatutako edo/eta berrerabilitako 

ekaien kudeaketa hobe baterako klausulak 

eta irizpideak sar ditzan. Konkretuki, 

laguntza hori 2023an bukatuko da. 

 

Bideratutako aurrekontua: 14 400 € BEZa 

gabe 

Gero eta Garapen Iraunkor irizpide 

gehiago merkatuetan 

Ingurumen eta gizarte arloko ebaluazio 

irizpideak Euskal Elkargoko merkatuetan 

sartzea aitzina doa. Sartutako ingurumen 

irizpideen artean, elkargoak hornitzaileak 

galdekatzen ditu produktuetan 

birziklatutako edo berrerabilitako ekaien 

parteari buruz, estalki gutiago sortzeko 

duten politikari buruz eta banaketa 

logistikaren optimizazioari buruz. 

Merkatuaren arlo sozialari dagokionez, 

elkargoak lanetik urrundu direnen 

gizarteratze profesionalean jartzen du 

arreta kontratu-klausula bat sartuz 

merkatu publiko hautagarrietan. 
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ZENBAKI BATZUK 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Sozialki eta ekologikoki arduratsuak diren 

erosketak sustatzeko Euskal Elkargoko 

Eskema Apailatzea 

Aipatzen ez dena 
 

Gizarte klausulak merkatuetan sartzen 

segitzea 
Aipatzen ez dena  

Bulegoko material ttipien eta norbera 

babesteko ekipamenduen hornidurari buruzko 

maila ertaineko kontratu orokorrak abiatzea, 

ingurumen eta gizarte klausulak eta irizpideak 

indartuz. 

Aipatzen ez dena 

 

 

Gizarteratzerako 9 305 ordu eginak Euskal 

Elkargoko merkatuetan 2021ean, 7 435 ordu 

izan zirelarik 2020an. 

BAITA ERE... 

◦ Eskaera sistema eta banaketa puntuak egituratzea eta optimizatzea ondoko hornikuntza 

administratiboen merkaturako. 

◦ Itzuliak optimizatzea eta laneko jantzien bilketa eta banaketa puntuen saretzea optimizatzea laneko 

jantzien alokatze / mantentzeari dagokion ondoko merkaturako. 

Amikuzeko Osagarri Etxean Patxa’mak egindako 

deseraikitzearen bilana 
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NUMERIKO ARDURATSUA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Euskal Elkargoaren erabilera numerikoen bide orriak finkatutako xedeen esparruan, materialak berritzeko politika 

berri bat plantan ezarria izan da. Horrela, postu bulegotikak, lehen hiru urtetarik behin ordezkatuak zirelarik, lau 

urtetarik behin baizik ez dira ordezkatuko orain. Gainera, berreskuratutako materialak, teknikoki ahal delarik, 

berriz zabalduak eta erabiliak dira beste erabilera batzuetarako (adibidez, harrera publikoko postuetan edo 

maileguan utzitako material kolektiboetarako).  

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lanbide tresnak harmonizatzea 

Tresnen harmonizatzeari buruzko lanbide 

zuzendaritzen lana erabilera numerikoen 

bide orrian sartzen da. Harmonizatu 

beharreko aipatzen diren tresnen artean 

ditugu: bilketa kudeaketarako tresnak, 

uraren fakturaziorako tresnak... 

Eramandako lanak kargu aldia bukatu 

baino lehen tresnak harmonizatzeko eta 

sinplifikatzeko helburuei erantzuten die. 

Tresna numeriko ergonomikoak, 

helgarriak eta arduratsuak zerbitzuetan 

hedatzea da xedea.  

 

Xahututako DIRUTZA: 300 000 € BEZa 

barne  

Ohitura onen gidaliburua  

 

Euskal Elkargoa bere agenteek haien 

esku dituzten tresna numerikoak 

arduratsuki eta berotegi-efektuko gas ahal 

bezain guti isurtzeko moduan erabil 

ditzaten informatzera eta formatzera 

engaiatua da. Horretarako, gidaliburuak 

apailatuak izan dira mezularitza 

elektronikoaren arloko ohitura onak 

gogorarazteko, besteak beste. Agenteak 

tresna parte hartzaileei formatuak ahal 

izan dira LEA365 formakuntza 

plataformaren bitartez. 

 

Xahututako DIRUTZA: 36 000 € BEZa 

barne  
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 

Eskema zuzendari bat apailatzea 

numeriko arduratsuari buruz 

Antic 

erakundearekiko 

partaidetza 

hitzarmenaren 

esparruan 

 

Kopiagintza tresnak berritzen segitzea  50 000 €  

Digital Clean Up Day ekitaldia 

animatzea martxoaren 13tik 17ra, 

elkargo barnean eta elkargo kideen 

aldean 

Barne baliabideak 

 

 

BAITA ERE... 

◦ Kopiagintza tresnak ordezkatzen segitzea baliabide gutiago kontsumitzen dituzten ekipamenduak 

lehenetsiz (energia, papera). 

◦ Ordenagailuak elkargo barneko esparruan berrerabiltzea.  

◦ Bideokonferentzia tresna berriak ezartzea Elkargoko Etxeetan. 

10 000, hau da Euskal Elkargoko zerbitzuetan 

eguneroko inprimaketa bolumenaren bana 

bestea. 

 

50 informatika postu inguru berrerabiliak 

elkargo barnean. 

 
Bideokonferentzia tresna ibiltaria 

Argazki kredituak: Euskal Hirigune Elkargoa 
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GIZA BALIABIDEAK 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Giza baliabideen zuzendaritza proiektua apailatzen segitzeak markatu du 2022. urtea. Hunkitutako eragile 

guziekin elkarlanean, zuzendaritzaren agenteak mobilizatu dira kargu aldi bukaera arte doan bide orri bat 

finkatzeko, zuzendaritza azkarrago eta eraginkorrago izateko xedea agerian ezarriz solaskideen aldean. Hori 

dela eta, diagnostiko bat egin ondotik, ardatz estrategikoak finkatuak izan dira, bai eta ekintza plan konkretu bat 

ere, baliagarria eta jasangarria. 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telelana plantan ezartzea  

2022an nahi duten Euskal Elkargoko 

agenteei telelanean aritzeko 

proposamena luzatua izan zaie. Neurri 

honek helburu bat baino gehiago biltzeko 

xedea du, hala nola: agenteen lan 

baldintza eta laneko bizi kalitatea 

hobetzea, berotze klimatikoaren aurka 

borrokatzea, lan mailako 

erakargarritasuna azkartzea. 2022ko 

apirilaren 1etik dispositiboa plantan 

ezarria izan zenetik, 390 agentek telelan 

hitzarmen bat izenpetu dute. Agenteen 

%66a telelanean ari da noiztenka, eta 

%34a erregularki. Gehien eskatua izan 

den egun kopurua 2koa da, agenteen 

%56arentzat. Agenteen %98a etxetik ari 

da telelanean eta %2a elkargoko beste 

gune batetik. 

 

Kutxa gotor numerikoa plantan 

ezartzea 

 

Kutxa gotor numerikoa plantan ezarria 

izan da 2022ko urriko lansaritik goiti, e-doc 

aplikazioaren bitartez. Horrela, 1 670 

agente eta zinegotzien lansari agiriak 

desmaterializatuak dira. 59 agentek soilik 

uko egiteko eskubidea baliatu dute eta 

lansari agiria paperez eskuratzen segituko 

dute. 2022ko abenduaren 31n, agente eta 

zinegotzien %63k aktibatu zuten haien 

kutxa gotor numerikoa. Azken hori 

automatikoki aktibatua da langile 

berrientzat. 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Unibertsitateak, eskolak, erakundeak eta 

elkarteen aldeko partaidetzak garatzen 

segitzea Euskal Hirigune Elkargoa Ipar 

Euskal Herriko enplegatzaile nagusitzat 

ezagutarazteko 

Aipatzen ez 

dena 

 

Ekintza eta laguntza planak gauzatzea 

lehen haurtzaroko eta mediateketako 

agenteentzat 

Aipatzen ez 

dena 

 

Lanean aritzen segitzeko laguntza plantan 

ezartzea 

Aipatzen ez 

dena 
 

Lansariaren elementu aldakorrak 

automatikoki integratzea GB programan, 

denbora kudeaketa programatik 

Aipatzen ez 

dena 

 

 

BAITA ERE... 

 ◦ Lan elkarrizketak desmaterializatzea zuzendaritza guzientzat. 

◦ Urteko Ordainsari Osagarriaren ordainketa eta esperientzia profesionalaren araberako balorizazioa 

gauzatzea. 

◦ Ostatu-txartelen kudeaketaren desmaterializatze orokorra. 

◦ Laneko bizi kalitatea urraspidea segitzea. 

◦ Euskal Elkargoaren parte hartzea AAPUko ikasle/ enpresen foroan, 2022/11/17an. 

 

1 006 lan elkarrizketa eginak SEDIT e-evaluation 

aplikazioaren bitartez 

 

1 559 agentek baliatu ahal izan dute ostatu-

txartelen dispositiboa, 177 066 txartel zabalduak 

izan dira 

 

1 024 agente ebaluatuak Urteko Ordainsari 

Osagarriaren esparruan eta esperientzia 

profesionalaren araberako diru mailako 

balorizazioaren 919 agente hartzaile 2022ko 

irailaren 1etik goiti  

 
 

Euskal Elkargoaren parte hartzea AAPUko 

ikasle foroan, 2022/11/17an 
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EMAZTE-GIZONEN ARTEKO BERDINTASUNA 
 

 

TESTUINGURUA ETA HELBURUAK 

Tokiko bizitzan, emazte eta gizonen arteko berdintasunaren Europako Gutuna izenpeturik, Euskal Hirigune 

Elkargoa 2019ko ekainaren 29ko elkargoko kontseiluan bozkatutako Ipar Euskal Herriko berdintasunaren aldeko 

ekintza plana gauzatzen ari da. 2022an, “Emazte/gizonen arteko berdintasuna” elkargo kanpoko batzordeak 

elkargo kide diren herrien laguntzan jarri nahi izan du arreta.   

 

 

2022ko EKINTZAK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdintasunaren gidaliburua 

“Emazte/gizonen arteko 

berdintasuna” elkargo kanpoko 

batzordeak herriei zuzendutako 

gidaliburu bat apailatu du, haien 

ohiturak hobetzeko tresna bat esku 

uzteko asmoz, ekintza soil eta 

konkretu batzuen bidez, gizarte 

bizitzan, emazte eta gizonen arteko 

berdintasunari dagokionez. Bide 

batez, gure eremu publikoen 

antolaketari buruz edo emazteek 

bizitza sozio-kulturalean duten lekuari 

buruz hausnarketa sakonagoak 

abiatzeko aukera izaten da. 

 

Xahututako DIRUTZA: 4 500 € BEZa 

barne  

Protokolo bat apailatzea bestetako 

 

Tokiko bestek eta ekitaldiek ematen diote 

erritmoa Ipar Euskal Herriari. Lagun 

arteko une horiek, bakoitzak beldurrik 

gabe gozatzen eta partekatzen dituen 

uneak izan behar dira beti. 2022ko 

ekainean, tokiko besten denborako sexu-

bortizkerien eta bortizkeri sexisten 

aurkako protokolo bat helarazia izan zaie 

elkargo kide diren 158 herriei.  

“Emazte/gizonen arteko berdintasuna” 

elkargo kanpoko batzordearen esparruan 

apailatua, dokumentu hau antolatzaileen 

zerbitzuko den tresna metodologiko bat 

da, tokiko testuinguruari egokitutako 

dispositibo bat gauzatzeko bidea ematen 

diena. 
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ZENBAKI BATZUK 

 

2023rako PERSPEKTIBAK 

 

Ekintza nagusiak Aurrekontua Eragin handiena bildu duten 

xedeak (eragin baikorra) 
Herrien iritziak biltzea, alde batetik 

berdintasunaren arloko politikan jadanik 

gauzatzen dituzten ekintzak eta, 

bestalde, politika hori garatzen 

laguntzeko dituzten beharrak hobeki 

ezagutzeko  

Aipatzen ez dena 

 

Martxoaren 8ko egunaren inguruko 

komunikazio kanpaina egitea 
30 000 €  

“Emazte/gizonen arteko berdintasuna” 

ekintza plana eguneratzea 
Aipatzen ez dena  

Elkarteak sustatzea “Emazte/gizonen 

arteko berdintasuna” ekintza planaren 

esparruan 

15 000 € 
 

 

 

BAITA ERE... 

◦ Martxoaren 8ko egunaren inguruko komunikazio kanpaina berria, “Errespetatuak” gaiaren inguruan. 

◦ “Emazte/gizonen arteko berdintasuna” irizpidea lehen aldikotz sartzea Euskal Elkargoko proiektu 

deialdi batean. 

Lurraldeko 5 elkartek “Emazte/gizonen arteko 

berdintasuna” elkargo kanpoko batzordean parte 

hartzen dute, zinegotziak eta gizarte zibila 

nahasten duen lehen elkargoko batzordea 

 
Herriei helarazitako Berdintasunaren 

gidaliburua 
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Garapen iraunkorrerako xede bakoitz lortu nahi diren helburu nagusiak 

 

Xedea 

 

Xede honen bitartez, helburutzat dugu, besteak beste: 

Aldaketa 

klimatikoaren 

aurkako borroka 

• Energia kontsumoa eta eskaera menperatzea; 

• Energia berriztagarrien erabilera garatzea eta bultzatzea; 

• Berotegi-efektuko gasak murriztea; 

• Aldaketa klimatikora egokitzea: ohiturak aldatzea arrisku naturalen 

kudeaketaren aurrean, aldaketa klimatikoari egokitutako hiri-antolaketak, 

laborantza eta turismo arloko ohiturak aldatzea... ; 

• Berotegi-efektuko gas gutiago isurtzen duten ekoizpen motak garatzea; 

• Ezagutzak hobetzea (BEGen isuriei, karbono bilanari, energia kontsumoari 

buruz). 

Bioaniztasunaren 

zaintza, eremuen eta 

baliabideen babesa 

• Ingurumenerako garrantzitsuak diren eremuak zaintzea (ohargarriak diren 

guneak eta eremuak, espezieak...), kudeatuz, berrosatuz, konpentsatuz...; 

• Arrisku naturalak eta teknologikoak kontuan hartzea (prebentzioa, larrialdien 

kudeaketa...); 

• Eremuen eta bioaniztasunaren gaineko presioak menperatzea, ohargarriak 

zein arruntak (eremuen kontsumoa menperatuz, botakinak eta kalteak 

murriztuz...) ; 

• Natura arrunta eta paisaia zaintzea eta balorizatzea: laborantza eremuetan 

eta eremu berdeetan eramandako ekintzak, laborantza eta hiri-inguruetako 

baratzezaintza balorizatzea, birnaturatzea, landatzea, paisaia-planak; 

• Jarraipen ekologiak zaintzea eta balorizatzea (bilbe berdeak, urdinak...) ; 

• Uraren baliabidea zaintzea: ur gutiago xahutzea, ingurune urtarraren 

kalitatea, baliabidearen babesa; 

• Bioaniztasunaren egoera ezagutzea (behaketa eta informazio sistema). 

Gizakien loratzea • Herritarrendako zerbitzuen kalitatea hobetzea (eskubide eta zerbitzu 

publikoak, adintsuen harrera, lehen haurtzaroa, hezkuntza, aisialdiak, 

kultura); 

• Funtsezko beharrei erantzuten dien ekipamendu eskaintza bat eta 

helgarritasun hobea, jende kategoria guzientzat eta lurralde osoan; 

• Osasun publikoa mantentzea edo hobetzea;  

• Osasun prebentzioa (mendekotasun jokabideak, osasunbidea, janari 

hautuak...) eta artatua izateko bidea; 

• Lasaitasun publikoa eta jende eta ondasunen segurtasuna hobetzea; 

• Bizitegia ukaiteko bidea eta baldintzak hobetzea, denek bizitegi sanoa eta 

iraunkorra ukan dezaten; 

• Lana aurkitzeko bidea hobetzea; 

• Jakitatera eta kulturara heltzeko bidea hobetzea (gazteen formakuntza eta 

gizarteratze profesionala, eskola sostengua, eskolagabetasunaren aurkako 

borroka...) ; 

• Tokiko informazioa jasotzeko bidea hobetzea, besteak beste ingurumenari 

buruzkoa. 
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Xedea 

 

Xede honen bitartez, helburutzat dugu, besteak beste: 

Gizarte kohesioa eta 

lurraldeen eta 

belaunaldien arteko 

elkartasuna 

• Ezegonkortasun eta pobrezia handiko egoerak murriztea: egoera zaurgarri 

berezitan diren pertsonak segitzea eta laguntzea (langabeak, adintsuak, 

jende ibiltariak...), egoera oso latzean diren pertsonak laguntzea; 

• Ezegonkortze fenomenoak menperatzea: ezegonkortze energetikoa 

(energiarako, mugikortasunerako helgarritasuna), publiko batzuen 

ezegonkortzea (erretiratuak...), gehiegizko zorpetze egoerak... ; 

• Belaunaldien arteko gizarte lotura azkartzea; 

• Jatorri sozio-kultural desberdinetatik datozen jendeen arteko gizarte lotura 

azkartzea; 

• Bereizkeriak eta desberdintasunak murriztea (mugikortasun urriko 

jendeengan, emazte/gizonen arteko berdintasunaren arloan, lan bat 

aurkitzeko bidean); 

• Herriarteko elkartasunak kontuan hartzea eta lurraldeko maila desberdinen 

arteko giltzadura eta kohesio ona bermatzea. 

Ekoizteko eta 

kontsumitzeko modu 

arduratsuak segitzen 

dituzten garapen 

dinamikak 

• Arduratsuen diren ohiturak eta kontsumoa garatzea: publiko desberdinak 

sentsibilizatzea (publiko zabala, elkarteak, enpresak...), elkarte- eta herritar-

proiektuak sorrarazteko laguntza...; 

• Ekoiztutako hondakinak murriztea eta balioztatzea, bereizketa eta 

birziklatzeko sailak hobetuz, publiko guziak hondakinak sortu orduko 

murrizteari sentsibilizatuz (publiko zabala - biztanleak zein udatiarrak, 

elkarteak, enpresak, turismoa, kirola eta kulturaren arloko eragileak); 

• berriztagarriak ez diren baliabideak gutiago erabiltzea eta berriztagarriekin 

ordezkatzea; 

• Tokiko ekonomia ohitura iraunkorretara bilakaraztea (turismo iraunkorra, 

laborantza iraunkorra, hurbileko saltegi eta zerbitzuak garatzea, zirkuitu 

laburrak...) ; 

• Sail iraunkorrak garatzea (ekonomia berdea, elkartasunezko gizarte 

ekonomia, merkataritza zuzena...) ; 

• Enpresen / industrien mobilizazioa trantsizio ekologikoaren eta garapen 

iraunkorraren alde (ISO 14000, 26000, RSE...) ; 

• Jarduera guneen kudeaketa integratuzko ohiturak garatzea (antolaketa, ura 

eta energiaren kontsumoa, PDE); 

• Enplegua eta formakuntza gaitasunen bilakaerari egokitzea, formakuntza 

jarraikiaren bidez (adib.: Eraikuntza eta Obra Publikoak); 

• Elkargoaren ekintza berrikuntzan, esperimentazioan, ikerketan eta teknika- 

edo erakunde-berrikuntzen garapenean sarraraztea, aitzinamendu 

sozialaren eta bakoitzaren loratzearen zerbitzuko; 

• Elkargoaren engaiamendua jokabide arduratsuagoetan: langileak eta 

zinegotziak erosketa arduratsuetara formatzea, ingurumen- eta gizarte -

irizpideak / klausulak plantan ezartzea eskaera publikoan... 
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Euskal Hirigune Elkargoko Garapen Iraunkorraren agente erreferenteen sarea 

 

Zuzendariordetza Nagusia 
Zuzendaritza / Zerbitzua 

Erreferentearen 
izena 

Ura, itsasbazterra eta eremu naturalen ardura duen zuzendariorde 
nagusia 

Caroline Sarrade 

Lurralde estrategia, Antolaketa eta Bizilekuaren ardura duen 
zuzendariorde nagusia 

Marine Bareille 
Marie-Hélène Hourquet 

Hondakinen prebentzioa, bilketa eta balorizazioaren ardura duen 
zuzendariorde nagusia 

Claudine Marticorena 

Mugikortasunen ardura duen zuzendariorde nagusia Estelle Daviaud 

Ekonomiaren ardura duen zuzendariorde nagusia Marieke Mathon-Sikora 

Hizkuntza politikak, herritarrendako zerbitzuen ardura duen 
zuzendariorde nagusia 

Nathalie Arthapignet 

Baliabideen eta euskarri zerbitzuen ardura duen zuzendariorde 
nagusia 
Giza baliabideen zuzendaritza 

 
Florence Margueritte 

Ondare eraikia eta Baliabide orokorren Zuzendaritza - Ondarea eta 
Energia Misioa 

Julien Berthier 

Erosketak eta Baliabide orokorren Misioa & Eskaera Publikoen Zerbitzua Amandine Beigbeder 

Informazio sistema eta antolaketa numerikoaren Zuzendaritza Sylvain Dufiet 

Partaidetzak eta finantzaketak zuzendaritza  Maitena Hustu 

Ekologia eta Energia Trantsizioa & Hirigune Herritarraren 
Zuzendaritza 
Ekologia eta Energia Trantsizioaren Zerbitzua 

 
 
Maite Gonzalez 

Hirigune Herritarra misioa Jean-Christophe Tassy 

Lurralde eremuak Lurralde Arduradunak 

 

2022ko txosten honen apailatzean eta idazketan parte hartu duten guziak eskertzen ditugu: Garapen 

Iraunkorreko erreferenteez gain, datuak helarazi dizkiguten langileak, erreferente batzuen datuez gain 

edo horiek ez zeudelarik, bai eta Komunikazio Zuzendaritza ere, maketazioan eta itzulpenean ekarritako 

laguntzagatik. 

 


