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2016KO EKITALDIAN EKOBERRIKUNTZAKO I+G+B PROIEKTUEN DISEINU BIKAINERAKO 

LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK  
 
 
1. ARTIKULUA.- HELBURUA 
 
Laguntza hauen helburua I+G+B bultzatzeko Europako programetara, batez ere Horizon 
2020 eta Life+ izenekoetara, aurkezteko proiektuen diseinu bikaina sustatzea da, ZTBPren 
Ekosistemak aukera-nitxoaren ildo estrategikoetan. Laguntza horiek 2013ko abenduaren 
24an EBAOn argitaratutako Europako Batzordearen minimis laguntzei buruzko 1407/2013 
Erregelamenduan xedatutakoari heltzen diote. 
 
2. ARTIKULUA.- ERAKUNDE ONURADUNAK 
 
1.- Laguntzon onuradun izan ahalko dira Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal 
Sareko erakundeak edota Euskal Autonomia Erkidegoan egoitza sozialak, erabakitze zentroa 
edo, gutxienez ere, jarduera-zentro bat kokatuta dituzten enpresa pribatuak. Azken 4 
urteetan EAEko, Estatuko edo Europako Finantzaketa Programen barruko I+G+Bko 
proiektuetan parte hartu duten erakunde publikoak ere izan ahalko dira onuradun. 
 
2.- Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta izan beharko 
dute onuradunek, indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 
 
3.- Laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku bat edo zigor 
administratibo edo penal bat dutenek ezin izango dituzte oinarri hauetan zehaztutako 
laguntzak jaso. 
 
 
3. ARTIKULUA.- AURREKARIAK ETA JUSTIFIKAZIOA 
 
2020rako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren helburua ongizatea, hazkunde 
ekonomiko jasangarria eta enplegua hobetzea da, eta, hori lortzeko, espezializazio 
adimentsuan eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sistemaren 
eraginkortasunaren hobekuntzan oinarrituriko ikerketa- eta berrikuntza-politika bat jarriko 
da abian. Horretarako erreferente izango ditu Europa 2020 Estrategia eta RIS3 espezializazio 
adimentsua. Haren jarduketa-alorrak hiru lehentasun ditu (fabrikazio aurreratua, energia eta 
osasuna), bai eta 4 gaiko aukera-nitxoa ere (ekosistemak, elikadura, hiri-habitata eta 
kultura- eta sorkuntza-industriak). Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak partaidetza bidez 
koordinatzen du Ekosistemak aukera-nitxoa, balio-kateari berrikuntza dakarkion pilotatze 
talde baten bitartez, 2020rako Ingurumen Esparru Programan eta Hondakinei, Klima-
aldaketari eta Biodibertsitateari buruzko planetan edo estrategietan jasotako I+G+Bko 
jarduketak sustatze aldera. 
 
Hain zuzen, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak Ekosistemak aukera-nitxorako ildo 
estrategikoak ezarri ditu zientzako eta teknologia eta berrikuntzako euskal eragileekin, 
euskal ekoindustriarekin eta zerikusia duten beste jarduera-sektoreetako eragileekin batera 
egindako lan-prozesu batean, eta I+G+B jarduera garatzeko sei estrategia-ildo hautatu ditu. 
Horietako hiru ekonomia zirkularraren kontzeptuan daude oinarrituta, eta beren abiapuntua 
euskal ekonomia-sektoreetako jarduera industrial nahiz ez-industrialentzako aukera jakinak 
identifikatzea da, izan ere Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak ZTBPko Fabrikazio 
aurreratua lehentasunezko alorrean zehaztutakoen osagarri dira, garapen teknologikoaren 
mailari (TRL) dagokionez. Beste hiru ildoak bat datoz lurralde jasangarri baten kontserbazio 
eta leheneratzea kontzeptuarekin, eta funtsean publikoa izaten den barne-eskariari 
erantzuten diote. 
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«Ekonomia zirkular» alorra ekoberrikuntzako lehentasun moduan hautatzeko, kontuan 
hartu da, alde batetik, produktuaren eta zerbitzuaren berrikuntza lehiakortasun-gune 
nagusietako bat duen enpresa-sektore heldu eta dinamikoa, eta bestetik, ekoindustria 
deritzon beste aplikagarritasun-sektore bat, zeharkakoa eta fabrikazio-jardueren osagarria. 
Modu gehigarrian, hautatze horrek oinarrian ditu euskal ekonomiako industria-sektore 
nagusiak ekoizpen garbi eta jasangarriko ereduetara eboluzionatzeari lotutako gaitasun 
zientifiko-teknologikoak. 
 
Azken hiru estrategia-ildo horiek (lurralde osasuntsu baten kontserbazio eta leheneratzeari 
buruzkoak) hautatzeko, oinarri gisa hartu dira Euskadiko lurralde-plangintzaren eta 
berroneratzearen esperientzia arrakastatsu egiaztatua, ur-zikloaren kudeaketaren eta 
lurzoru-deskontaminazioaren arloko produktuen eta zerbitzuen hornidura-enpresen tradizio 
luzea, eta baita klima-aldaketaren arloko gaitasun zientifiko-teknologikoak ere, euskal kasua 
hiri- eta ingurune-kontserbazio eta -leheneratzearen erreferentziatzat hartzea ahalbidetzen 
baitute eta lurraldearen kudeaketa adimendun eta jasangarriarekin lotutako gaitasun 
guztien multzoa (publikoak, enpresenak eta zientifiko-teknologikoak) konfiguratzen baitute. 
Izan ere, Eusko Jaurlaritzaren 2020ko Ingurumeneko Esparru Programak bere 64. 
jardunbidean honako hau ezartzen du: «Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal 
Sarearen ingurumen arloko ikerketa ahaleginak koordinatu, partekatu eta sustatzea eta 
lortutako aurrerapenak ingurumen-politika publikoetara transferitzea. Horri buruz, arreta 
berezia jarri behar da biodibertsitatearen balorazioan, ingurumen-baldintzek osasunean 
duten inpaktuetan eta ingurumenaren arloan gero eta kezka handiagoa pizten duten eremu 
berrien ebaluazioan eta kudeaketan». 
 
Horregatik guztiarengatik, lehiaketa honetara aurkeztuko diren proposamenak errespetatu 
beharreko alor orokorrak bat etorri beharko du Ekosistemak aukera-nitxoan zehaztutako 
2020rako ZTBPko ildo estrategikoekin: 
 

 
 

 
Joan den 2015eko azaroren 18an abian jarri zen «I+G+b arloko Horizon 2020 programako 
ingurumen-proiektuetan euskal partaidetza babesteko ideia-lehiaketa», Ekosistemak aukera-
nitxoko sei alorretara zuzendua. Abenduaren 3an Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako 
Euskal Sareko enpresek eta kideek 9 ideia aurkeztu zituzten eta haietako 7 esleipendun izan 
ziren. Esperientzia horrek Ihobek aurretik egindako antzeko lehiaketan hartu zituen 
oinarrian.  
  
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako laguntza-deialdi berri honen 
asmoa da euskal hautagaiek I+G+B-ko Europako Laguntza Programetan izandako arrakasta- 
eta eraginkortasun-maila indartzea, bai eta proiektuek 2020 ZTBPren eta 2020ko 
Ingurumeneko Esparru Programaren helburuei egiten dieten ekarpena areagotzea. 
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4. ARTIKULUA.- IRISMENA ETA EREMUA: DIRUZ LAGUNDU NAHI DIREN PROGRAMA 
MOTAK ETA SUSTATU BEHARREKO LEHENTASUNEZKO GAIAK 
 
Funtsean Horizon 2020 eta Life+ dira Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu 
bikainerako 2016ko laguntzek helburu dituzten finantzaketa-programak. Ekodiseinuarekin 
eta negozio-eredu berriekin lotutako proiektuak garatzeko ideiak, halaber, Estatuko (Cien) 
edo EAEko (Hazitek) laguntza-programetara zuzendu ahalko dira, izan ere, EBko Ekonomia 
Zirkularrerako Ekintza Planarentzat ez ezik, 2020rako ZTBPko Fabrikazio aurreratua 
lehentasunezko alorrarentzat ere ekarpen irmoak dira. 
 
 
 
ZTBPren ildoak Ekosistemak aukera-
nitxoan 

Horizon 
2020 

Life+ Bestelakoak
Programak 

Produktu eta negozio berriak: Ekodiseinua eta 
zerbitzutzea 

   

Hondakinak balorizatzea (lehengai 
berriztagarriak barne) 

   

Kutsadura kontrolatzeko eta murrizteko 
teknologiak (Cleantech) 

   

Ura eta lurzorua: tratatzea, lehengoratzea, 
monitorizatzea 

   

Klima-aldaketara egokitzea: ingurunea 
birnaturalizatzea eta lehengoratzea eta 
azpiegitura berdeak 

   

Ekosistemen zerbitzuak    
 Aplikazio osoa         zati baten aplikazioa         ez du aplikatzen 
 
 
4.1 HORIZON 2020 
Europako Batzordeak bi urtean behin argitaratzen ditu Horizon 2020 programako deialdiak, 
eta horietan, ingurumenari eta ekonomia zirkularrari dagokion paketeaz gain, ingurumen-
alderdi garrantzitsuak osatzen dituzten beste hiru ildo dago, eta guztira honako hauek dira: 
 

 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5) 
 Cross-cutting activities (FOF, SCC, CIRC, SPIRE) 
 Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing 

and Processing (NMBP) 
 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 

water research and the bioeconomy  (BB, BG, SFS) 
 Secure, Clean and Efficient Energy (EE y EEB) 

 
Ildo horien arabera eta egun arte eskuragarri dagoen informazioarekin, proiektu-
proposamenak Horizon 2020 programako 2017ko deialdira aurkezteko epeak honako hauek 
dira:  
 
H2020 
ildoak 

2016/09/13 2016/10/27 2017/01/19 2017/02/14 2017/03/07 

SC5     01, 02, 04, 08, 
14, 15, 16, 26 

FOF   09, 10   

SCC    01 02 

CIRC     01 

SPIRE   07, 09, 12   
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NMBP  06, 07, 22, 25, 
28, 29 

   

BB    03  

BG    02, 04  

SFS 22, 35   20, 21, 34  

EE 16, 17  01, 04   

EEB   
 
Honako webgunean dago informazio osoa ikusgai:www.cordis.europa.eu. 
 
2017rako aurreikusitako ildoen aurretiko azterketa, Ekosistemak aukera-nitxoko 2020 
ZTBPko pilotatze taldean sortutako ideietan oinarrituta:  
 
Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5) 
SC5-01-2016-2017 (RIA) Exploiting the added value of climate services - From climate service concepts to piloting 
and proof-of-concept (17/03/07) 
SC5-02-2017 (RIA) Integrated European regional modelling and climate prediction system (17/03/07) 
SC5-04-2017 (RIA) Towards a robust and comprehensive greenhouse gas verification system (17/03/07) 
SC5-08-2017 (IA) 1.st step Large-scale demonstrators on nature-based solutions for hydro-meteorological risk 
reduction (17/03/07) 
SC5-14-2016-2017 (IA) 1.st step Raw materials Innovation actions - Processing of lower grade and/or complex 
primary and/or secondary raw materials in the most sustainable ways. Sustainable metallurgical processes 
(17/03/07) 
SC5-15-2016-2017 (CSA) Raw materials policy support actions: Good practice in waste collection systems Y 
Optimising collection of raw materials data in Member States (17/03/07) 
SC5-16-2016-2017 (CSA) Raw materials international co-operation - International network of raw materials training 
centres (17/03/07) 
SC5-26-2017 (PCP) Pre-commercial procurement on soil decontamination (17/03/07) 
 
Cross-cutting activities (FOF, SCC, CIRC, SPIRE) 
FOF-09-2017 (IA) FOF-09-2017: Novel design and predictive maintenance technologies for increased operating life 
of production systems (17/01/19) 
FOF-10-2017 (IA) FOF-10-2017: New technologies and life cycle management for reconfigurable and reusable 
customised products (17/01/19) 
SPIRE-07-2017 (IA) Integrated approach to process optimisation for raw material resources efficiency, excluding 
recovery technologies of waste streams (17/01/19) 
SPIRE-09-2017 (IA): Pilot lines based on more flexible and down-scaled high performance processing (17/01/19) 
SPIRE-12-2017 (CSA) Assessment of standardisation needs and ways to overcome regulatory bottlenecks in the 
process industry (17/01/19) 
SCC-01-2016-2017: Smart Cities and Communities lighthouse projects  (17/02/14) 
SCC-02-2016-2017: Demonstrating innovative nature-based solutions in cities - Nature-based solutions for inclusive 
urban regeneration (17/03/07) 
CIRC-01-2016-2017 (IA) Systemic, eco-innovative approaches for the circular economy: large-scale demonstration 
projects - Systemic services for the circular economy (17/03/07) first stage 
 
Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing 
and Processing (NMBP) 
NMBP-06-2017 (RIA) Improved material durability in buildings and infrastructures, including offshore (16/10/27) 
First step 
NMBP-07-2017 (RIA) Systems of materials characterisation for model, product and process optimisation 
(16/10/27) First step 
NMBP-22-2017 (RIA) Business models and industrial strategies supporting novel supply chains for innovative 
product-services (16/10/27) First step 
NMBP-25-2017 (IA) Next generation system integrating tangible and intangible materials model components to 
support innovation in industry (16/10/27) First step 
 
Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research and the bioeconomy (BB, BG, SFS) 
SFS-35-2017 (IA) Innovative solutions for sustainable food packaging (16/09/13) 
SFS-34-2017 (RIA) Innovative agri-food chains: unlocking the potential for competitiveness and sustainability 
(17/02/14) First Stage 
BB-03-2017 Adaptive tree breeding strategies and tools for forest production systems resilient to climate change 
and natural disturbances (17/02/14) First Stage 
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BG-02-2016/2017 (IA) High value-added specialised vessel concepts enabling more efficient servicing of emerging 
coastal and offshore activities (17/02/14) First Stage 
BG-04-2017 (IA) Multi-use of the oceans marine space, offshore and near-shore: Enabling technologies (17/02/14) 
First Stage 
 
Secure, Clean and Efficient Energy (EE eta EEB) 
EE-16-2016-2017 (CSA) Effective implementation of EU product efficiency legislation (16/09/13) 
EE-17-2016-2017 (IA) Valorisation of waste heat in industrial systems (16/09/13) 
EE-01-2017 (RIA) Waste heat recovery from urban facilities and re-use to increase energy efficiency of district or 
individual heating and cooling systems (17/01/19) 
EE-04-2016-2017 (RIA) New heating and cooling solutions using low grade sources of thermal energy 
(17/01/19) 
 
4.2 LIFE+ 
LIFE+ programa Europako Batzordeak ingurumenaren eta klima-aldaketaren arloko irtenbide 
berritzaileak bilatzeko duen finantzaketa-tresna da. LIFE+ programaren helburua nagusia da 
ingurumenarekin eta klima-aldaketarekin lotutako politikak garaiz ezartzen, eguneratzen 
eta modu berritzailean garatzen laguntzea, eta, horretako, Europa-mailan balio-gehigarriko 
proiektuak kofinantzatzen ditu.  
2016ko LIFE+ deialdia argitaratzea maiatz erdirako espero da, eta eskabideak aurkezteko 
epea ekitaldi honen irailaren 7 eta 26 artean kokatuko dira, erantsitako taulan adierazi den 
bezala.  
Lehiaketa honek «Tradizional» (Gobernamendua izan ezik) eta «Integratuak» motako 
proiektuak aurkeztea sustatuko du. 
 

 
 
Datu gehiago lortu daitezke helbide honetan: 
http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm  
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Ekosistemak aukera-nitxoari dagokionez, hauek dira printzipioz lerrokatze handiena duten 
ildoak: 
 
Ur-arloko gaikako lehentasunak, itsasoa barne: 

 landa- eta hiri-eremuetan urari eusteko neurri naturalen plangintza egitea eta horiek ezartzea 
 uholde- eta lehorte-arriskuak kudeatzea 
 itsasoko kutsatzaile kimikoen presioak, iturrian lehentasunezko substantzien isurketak murriztera 

bideratuak, ordezko egokiak edo aukerako teknologiak erabiltzearen bidez 
 itsasoarekin erlazionatutako ekonomia-jardueren jasangarritasuna bermatzeko lanabesak, teknologiak eta 

jardunbideak, bereziki, eta hala badagokio, itsasoko ekonomia-jardueren presioa murriztuta 
 kostaldeen kudeaketa integratuaren eta itsasoaren kudeaketaren arteko sinergiak 
 

Hondakin-arloko gaikako lehentasunak 
 ekintza, teknologia eta metodo berritzaileak darabiltzaten proiektuak, bereziki hondakinen jatorrian, 

ondoko hondakin-fluxuak prebenitzeko, berrerabiltzeko prestatzeko, berrerabiltzeko, birziklatzeko eta 
gaika biltzeko: 

o gailu elektriko eta elektronikoen hondakinak, pilak eta metagailuak, bizitza baliagarriaren 
amaieran dauden ibilgailuak, eraiste-, eraikitze- eta paketatze-hondakinak, 

o biohondakinak, elikadura-kate osoko elikagaien hondakinak barne. 
 plastikoaren kudeaketa integratua, honako hauek areagotze aldera: birziklagarritasuna, gaikako bilketa 

eta kalitate handiko birziklapena, ekodiseinua eta bilgarriak ez diren plastikoen kudeaketa, plastikozko 
elementuen erabilera bakarra prebenitzea, edo hondakinak murriztea eta berreskuratzea. 

 herri-, eskualde- edo nazio-mailan tresna ekonomikoak erabiltzea hondakinen eta baliabideak erabiltzeko 
politika eraginkorren kudeaketan laguntzeko. 

 
Baliabideak, lurzorua eta basoak barne erabiltzeko eraginkortasunaren eta ekonomia 
berde eta zirkularraren arloko gaikako lehentasunak: 

 balio-katea hartzen duten ekintzen bidezko ekonomia zirkularra 
 baliabideak modu eraginkorrean erabiltzeko enpresa-eredu berriak 
 Europako ingurune-arrastoa zehazteko metodologia, bereziki Europako Batzordea garatzen ari den 

produktuaren ingurune-arrastoaren (PEF) prozedurei jarraituta 
 izenari, ekonomiari nahiz arauei dagozkien pizgarriak, EMAS araudia edo sendoak eta fidagarriak diren 

ingurumen-kudeaketarako EBko bestelako tresnak erabilita ingurumen-jokabidearentzat 
 kontratazio publiko berdea, enpresekin lan eginez irizpideak elaboratuta eta aplikatuta 

 
Beste alor batzuk (airea, zarata, lurzorua) 

 herri-, lurralde- edo nazio-mailan lurzorua hobeki kudeatzea lortzea (higadura murriztea, lurreko materia 
organikoari eustea, trinkotzea eta kutsadura saihestea, lurreko karbonoa gordetzea edo karbono ugariko 
lurzorua lehengoratzea, eta abar.). 

 Hiriguneetan zarata-emisio txikiko guneetako sistema egonkorrak kokatzera bideratutako proiektuak, 
bakar-bakarrik elektrizitate-propultsioko ibilgailuei sartzen utzita edo eraginkortasun berdineko zarata-
emisio txikiko guneetako bestelako ikuspuntuak aplikatuta. 

 biztanle-dentsitate handiko hirigunetan errepideetako eta bestelako garraio-azpiegituretako zarata 
murriztea, zoru arrunten bizi-zikloaren kostuekin aldera daitezkeen zoru isilak erabilita eta, 
denborarekin,oinarrizkoa den zarataren murrizketa lortuta. 

 airearen kalitatearen estandarrak betetzeko funtsezkoak diren osagaietara bideratutako mugikortasun 
jasangarria, benetako gidatze-baldintza garbiagoetan edo ibilgailu elektrikoen edo emisio erabat txikiko 
ibilgailuen erabileran zentratuta. 

 IPPC zuzentarau horren araberako garatze bidean dauden teknikatzat jotzen diren kutsadura prebenitzeko 
eta gutxiagotzeko teknikak garatzea eta probatzea 

 
Naturaren eta biodibertsitatearen arloko gaikako lehentasunak 

 Batasunaren intereseko habitaten eta espezieen (hegazti-espezieak barne) kontserbazio-egoera hobetzea, 
Natura 2000 guneetan arreta berezia ipinita 

 Natura 2000 guneetako habitat moten edo Batasunaren intereseko espezieen kontserbazio-egoera 
hobetzea 

 Batasunaren intereseko habitat edo espezie moten (hegazti-espezieak barne) kontserbazio-egoera 
hobetzea 

 zuzeneko nahiz zeharkako finantzaketa-modu berritzaileak frogatzea (sektore publikoko eta pribatuko 
biodibertsitatearekin lotutako jardueretarako) 

 espezie exotiko inbaditzaileen arazoari heltzea 
 sektore publikoko eta pribatuko jardueretako ekosistemak eta beren zerbitzuak hobetzea, azpiegitura 

berdeak eta urdinak ezarrita eta andeatutako ekosistemak lehengoratuta 
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Klimaren aldeko ekintzako azpiprogramari dagozkion jarduera jakinak 
 Egokitze-estrategiak abiarazteko laguntza. Horrek berekin ekarriko lituzke eskualdeetako edo mugetatik 

haratagoko zaurgarritasunaren balorazio espezifikoak, oso gune zaurgarrietan zentratuta, EBko egokitze-
estrategian adierazita dagoen moduan, hala nola hirigune, kostalde, mendialde eta uharteetan, itsas 
ekosistemetan, lehorteak sufritzeko joera duten eremuetan edo arro hidrografikoetan, bai eta egokitze-
ikuspuntu berritzaileak aplikatzea eta inbertsio-plan espezifikoak prestatzea ere. 

 
 
4.3 BESTE PROGRAMA BATZUK (EKODISEINUA ETA NEGOZIO EREDU BERRIAK) 
Ekodiseinuaren eta zerbitzutzearen moduko negozio-eredu berrien ildoa ZTBPko Fabrikazio 
aurreratuaren eta Ekosistemak aukera-nitxoaren arteko erdiko fase bat da. Aukera-nitxoaren 
ildo horrek merkatuaren hazkunderako enpresa-gaitasun handia agertzen du (6266/16 COM 
ekonomia zirkularreko ekintza-plana). EAEn, izan ere, gaur egun produktu ekodiseinatuek 
urtean gutxienez mila miloi euro inguruko fakturazioa ematen diete euskal enpresei 
(Ecodesign made in Euskadi, Ihobe 2014). Bestalde, ETEak dira hain zuzen alor horretan 
aktiboenak, I+G+B-ko irtenbide arinak eskatzen baitituzte eta Horizon 2020 edo Life+ 
Europako Programetan parte hartzeko oztopo handiagoak baitituzte. Horrez gain, ETE 
batean osagaiak, produktuak eta zerbitzuak ekodiseinatzeko erabakia inguruko baldintzen 
araberakoa da, eta horien erabat konplexuak dira.  
 
Konplexutasun hori ematen diote, ekodiseinuko metodoak eta tresnak aplikatzeko 
beharrezkoa den ezagutzaz gain, araudi-joera aldakorrek, merkatuko zenbait aukeratan 
agertzen den «green washing» delakoak, herrialde batetik bestera oso desberdina den 
ekodiseinatutako produktuak sostengatzeko tresna publikoen nahasketa batek, eta enpresa-
bezeroen (B2B), bezero publikoen (B2A) eta kontsumitzaileen (B2C) ekodiseinu-eskari oso 
gorabeheratsu eta ezberdin batek, helburuak eta errealitatearekin bat ez datorrela 
hautemandako seinaleak nahasita. Ezjakintasun- eta konplexutasun-maila hori dela eta, 
euskal enpresa askok amore ematen dute beren produktuen ekodiseinuaren aldeko 
apustuak eman liezazkiekeen aukerak planteatzeari dagokionez.  
 
Horregatik, dibertsifikatzeko eta merkatu-kuota zabaltzeko enpresa-helburuarekin, 
garrantzitsua da ekodiseinuari dagokion I+G+B-ko proiektuak egokiro diseinatzen 
laguntzea, modu horretan proiektu horien arrakasta-maila eta, ondorioz, laguntza-
programen aurrekontu publikoaren errendimendua areagotzen saiatuta.  
 
Europa-mailan ekodiseinuan aurreratuta dauden enpresa ugari egonik, pentsatzekoa dirudi 
euskal Administrazioak euskal industria sustatuko duela I+G+B-ko proiektuak modu arinean 
eta ekodiseinu-arloko adituen laguntzaz abiarazteko, datozen urteetan ekodiseinuko 
proiektu estrategikoetarako Europako partzuergoetan sartu ahal izateko helburuarekin. 
 
Zentzu horretan ekodiseinuko I+G+b-ko proiektuen beharrekin neurri handiagoan bat 
datozen laguntza-programak hauexek dira: 

 Horizon 2020 programaren Fast Track Innovation 
 Horizon 2020 programaren ETE tresna 
 KIC Raw Materials (EiT) 
 CDTIren Cien programa  
 CDTIren Innpronta programa 
 CDTIren PID programa 
 Hazitek programa; 2017ko deialdi berria ekitaldi honen amaierarako aurreikusi da  
 Foru Aldundien laguntza-programa Enpresa Proiektu Berritzaileak bultzatzeko 

 
Hauek dira ekodiseinu-proiektuen planteamenduen helburu diren lehentasunezko 
osagaiak, produktuak eta zerbitzuak: 

 Energiarekin Erlazionatutako Produktuen Ekodiseinurako Zuzentarauaren (ErP) 
eraginpeko (edo bertan sartu beharreko) ekipoak eta produktuak, betiere proiektua 
amaitzean nahitaez bete behar diren baldintzak gainditzen badituzte  
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 Mugikortasunaren alorreko ekipoak eta osagaiak, bereziki automobilgintzari, 
aeronautikari, trenbide-sektoreari eta ontzigintzari dagozkienak 

 Berriztagarrien eta energiaren sektorera zuzendutako ekipoak eta osagaiak 
 Industria-makineria eta makina erreminta 
 IPCC zuzentarauaren eraginpeko sektoreentzako BREF dokumentuetan (behintzat 

«garatze bidekoak» kategorian) «eskuragarri dauden teknologiarik onenak» moduan 
ager daitezkeen ekipoak eta instalazioak. 

 Hiri- eta bizitegi-altzarien sektorea 
 
 
5. ARTIKULUA.- LAGUNTZEN ZENBATEKOA ETA LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK 
 
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako 2016ko laguntza hauetara 
zuzendutako finantzaketaren helburua da teknologiaren egoeraren txostenaren gaineko 
ezagutza eta aurkeztu beharreko proiektuen ikuspegia hobetzea; eta, bestalde, proiektu 
horiek 2020 IEP eta 2020 ZTBP planetako helburuei ekarpen garrantzitsua egitea. 
 
Ondoko taulan ageri den moduan, esleipendunek 1.500 € eta 10.000 € arteko diru kopurua 
jaso ahal izango dute, honako hauen arabera: 
 
- ZTBES sareko euskal enpresak edo eragileak zer nolako parte-hartzea duen finantzaketa-

programetan laguntzak eskatuko dituen proiektuan. Ulertzekoa da proposamen baten 
buru izatea nekagarria dela eta teknologiaren egoeraren txostenaren gaineko ezagutza 
handia eskatzen duela, bai eta IEPren eta ZTBPren helburuei ekarpena egiteko diseinu 
bat egin ahal izatea ere. Proiektuburu den esleipendun bati 10.000 euroko laguntza 
emango zaio gehienez, eta proiektuko partaide den esleipendun bati, ordea, 5.000 
eurokoa gehienez ere. 

- Proiektuak helburu duen Ekosistemak aukera-nitxoaren alorra, eta positiboki baloratuko 
da I+G+B-ren premia handiena duten ildoak indartzea, hain zuzen taularen ondoren 
adierazitako zerrendan jasotakoak. 

- Proiektua praktikara eramaten lagunduko duten EAEko beste enpresen edo 
administrazio publikoen parte-hartzea. 

 
 

Programa Partaidetza-
maila 

Proiektuaren 
aurkezpena 

I+G+B arloko 
premiak*** 

Euskal 
partaidetza * 

GUZTIRA 
(gehiene

z) 
Horizon 
2020** 

 

Burua 
4.000 € 2.000 € 4.000 € 

10.000 
€ 

Partaide 
garrantzitsua 

2.000 € 1.000 € 2.000 € 5.000 € 

Life+ Burua 
4.000 € 2.000 € 4.000 € 

10.000 
€ 

Partaide 
garrantzitsua 

2.000 € 1.000 € 2.000 € 5.000 € 

Ekodiseinu
-
programak 
** 

Burua 3.000 € 0 € 2.000 €  5.000 € 
Partaide 
garrantzitsua 1.500 € 0 € 1.000 € 2.500 € 

* Partzuergoak Euskadiko balio-kateko enpresak eta/edo administrazioak dituela adierazten du 
** Bi fasetan aurkeztu beharreko proiektuentzat, guztizkoaren % 50 finantzatuko da fase bakoitza aurkeztu 
ondoren.  
*** Ikus premien ondorengo zerrenda 
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Finantzaketa hauetara bideratuko da: proiektuak proposatutako erakundeko pertsonen 
arduretara, proiektua egiteko laguntzaileak azpikontratatzera eta/edo proiektuaren 
partzuergoa prestatzeko egin beharreko bidaietara. 
 
Ekosistemak nitxoaren pilotatze taldeak I+G+Bko premia nagusiak zehaztu ditu, eta 
ondoren horiek baloratu eta lehenetsi dira. Bertan jaso dira ere bai irizpide batzuetara 
hobekien egokitzen diren horiek, hala nola proiektu berrien efektu katalizatzailera 
egokitzen direnak, merkatura balioa ekartzen dutenak, EBko programekin lerrokatzen 
direnak, berrikuntzaren balio-katea osatzen dutenak eta berrikuntza-mailara egokitzen 
direnak.  
 
Premia horiek jarraian jaso dira: 
 

• Material kritikoak, bizi-zikloaren kudeaketa eta ordezkatzaileak  
• Naturan oinarritutako irtenbideak 
• Hiriguneko azpiegitura berdeak  
• Ur- eta energia-kudeaketa hiri jasangarrian  
• Ekonomia zirkularreko negozio-eredu berriak (adibidez, birmanufaktura eta osagaiak 

berrerabiltzea, zerbitzutzea) 
• Hainbat hondakin-korrontetatik etorritako plastikoak, konpositeak eta balio handiko 

bestelako material konplexuak birziklatzeko irtenbide goiztiarrak 
• Erresilientzia hobetzeko eta hondamendi naturalak (lehorteak, uholdeak, baso-

suteak...) prebenitzeko sistemak/tresnak, klima-aldaketa modelizatzeko lanabesak 
barne 

• Datu mugikorrak, Cloud Computing, IoT (gauzen Interneta) eta ingurumena (zerbitzu 
eta produktu berriak garatzea) 

• KET (Key Enabling Technologies) ingurumenean aplikatzea (BIO, NANO, material 
aurreratuak) industria- edo ingurumen-irtenbideak garatzean eta beren bizi-zikloaren 
analisia egitean, bereziki bizitzaren amaierarena 

• Lurzoruaren kutsadura konpontzeko eta hura berrerabili ahal izateko irtenbide eta 
metodologia berritzaileak garatzea  

 
Deialdi honetarako aurrekontua 100.000 eurokoa da. 
 
Amaieran esleitutako finantzaketaren zenbatekoa gorabehera, Ihobek honako hauek 
eskainiko ditu: 
 

 Proiektua babesteko eskutitzak edo «Endorsement letter» delakoak 
 Proiektuaren ikuspuntua hobetu dezaketen adituengana eta proiektuetan txertatu 

nahi dituzten enpresa edo administrazioetara jo ahal izatea 
 Proiektuaren ikuspuntua, Ihoberen ezagutza oinarri hartuta, berrikustea, 2020ko 

ZTBPrako edo IEPrako ekarpena hobea izateko, edo arrakasta-aukerak areagotzeko 
Horizon 2020 programari begira 

 
6. ARTIKULUA.- PROPOSAMENAK HAZTATZEKO ETA ADJUDIKATZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ihobek H2020 eta Life+ helburu dituzten proiektuak baloratzeko eta haztatzeko erabili 
beharreko irizpideak honako hauek dira: 
 
 Enpresa-garapena (% 25): Aurreikusitako merkatuko «driverren» azterketa zorrotza 

baloratuko da. Baita ere proiektuaren dimentsioa, RIS 3 espezializazio-alor desberdinen 
arteko zeharkakotasuna, proiektuaren sektore-arteko eta instituzioarteko izaera, eta 
abar. Proiektua arrakastaz garatzea lagungarria izango da lehiakortasuna hobetzeko eta 
euskal enpresa nazioartean kokatzeko, edo are Euskadi munduko lider bilakatzeko 
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merkatuko aukera jakinetan. Horrek, halaber, inbertsioaren itzulkin ekonomiko argiak 
eta enplegua sortzeko aukera ekarriko ditu berekin. 

 Kalitatea eta koherentzia (% 20): Proiektuaren eduki teknikoa eta egitura (proposamen 
teknikoa, proiekturako metodoak, helburuek eta garapenek parte-hartzaileen 
espezializazio eta gaikuntzarekin zer koherentzia duten, eta abar). Kalitatea eta 
bikaintasuna egiaztatuta Estatuan eta nazioartean. Teknologia-jauziaren garrantzia. 

 Berrikuntza-maila (% 20): Teknologia eta produktu berriak garatzera, prozesuak 
nabarmenki hobetzera, zerbitzu berriak eskaintzera edota negozio-eredu berriak abian 
jartzera bideratu daitezkeen elementu berritzaileak hartzen ditu baitan. Diagnostiko 
zehatz batetik abiatuta eta landutako gaiak zabal ezagututa, planteatutako arazoak 
konpontzeko modu edo aukera berriak proposatzen ditu. Proiektu aitzindaria da, ez 
baitago aurrekaririk ez Estatu-mailan, ez nazioartean. 

 I+G+Bren balio-katearen integrazioa (% 15): I+G+Bren balio-katearen etapen eragile 
adierazgarrien partaidetza jasotzen du. Honako hauek osatzen dute katea: eragile 
zientifikoek (unibertsitatea, BERC, eta abar), eragile teknologikoek (laneko zientziak, 
CIC, eta abar), administrazio publikoak (preskriptore eta/edo sustatzaile gisa) eta, 
garrantzia bereziarekin, enpresek 

 Bikaintasun zientifiko-teknologikoa (% 10): Teknologiaren egoeraren txostenaren 
gaineko ezagutza hobea eskaintzen du alor zientifiko-teknologiko espezifiko batean, eta 
aurrerapen argia proposatzen du gai horretan, nazioartean ibilbide argia izanik.  

 Irekitzea eta nazioartekotzea (% 10): proiektua Europako Ikerketa Gunean (ERA) 
integratuta dago. Adibidez, nazioarteko erreferentziazko lankidetza-zentroekiko 
akordioak edo konpromiso-akordioak dakartza berekin; edo kofinantzatuta dago, edo 
EBko Esparru Programak edo nazioarteko bestelako programek finantzatutako beste 
proiektuekiko lotura estua du. 

 
Ihobek Europako, Estatuko edo EAEko programak helburu dituzten ekodiseinuarekin 
eta negozio-eredu berriekin lotutako proiektuen proposamenak baloratzeko eta 
haztatzeko erabili beharreko irizpideak honako hauek dira: 
 

 Proiektuaren berrikuntza-maila (% 25): erreferentzia egiten die bai ekodiseinatu behar 
den produktu/zerbitzu motari eta bai hobetu nahi diren bizi-zikloaren faseei, eta 
horretarako produktuaren konplexutasuna eta produktuan jatorria duten geroagoko I+G 
garapenen aurreikuspena baloratuko dira, bai eta iraunkortasunaren, modularitatearen 
eta konpongarritasunaren hazkundea, produktuen desmaterializazioa eta proposatutako 
negozio-ereduan emandako berrikuntza-zerbitzu berrien prestazioa ere. 

 Ingurumen-inpaktuen murrizketa-maila potentziala (% 20): bertan positiboki 
baloratuko dira ingurumen-hobekuntza objektiboa, materialen erabileraren 
eraginkortasuna, EAEn lehentasunezkotzat hartutako lehengaien kontsumoaren 
murrizketa, egun zabortegira doazen hondakinen murrizketa eta produktuaren bizi-ziklo 
osoan saihestutako CO2 isurketak.  

 Enpresa-lehiakortasunari egin dakiokeen ekarpena (% 20): bertan positiboki 
baloratuko dira erakundearen faktore motibagarriak, esaterako legeria berriari aurrea 
hartzea, merkatu berriak irekitzea, funtzionaltasun berriak eranstea, bezeroen premiei 
aurrea hartzea edo erantzuna ematea, enpresaren lehiakortasunaren eragina 
aurreikustea: salmentak, enplegua, aurreikusitako fakturazio-bolumena, hazkunde-tasa, 
merkatu potentzialaren banaketa geografikoa, produktuaren merkaturatze-
aurreikuspenak, lehia egotea, sartzeko egon daitezkeen oztopoak eta produktua edo 
zerbitzua merkaturatzeko denbora-epea.  

 Proiektuan balio-katearen ikuspegia integratzea (% 15):  
Balio-katea proiektuan informazioaren zehaztasuna bermatuta integratzeko 
proposamena baloratuko da, bai eta hura osatzen duten euskal enpresen kopurua ere.  

 Euskal industria-ehunera eskualdatzeko ahalmena edo euskal ekonomiaren 
gaineko trakzio-efektua (% 15): esperientziak duen gaitasuna bere funtsezko 
elementuak arrakasta-aukera handiekin errepikatzeko. 
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 Enpresaren eta industria-sektorearen tamaina (% 5): 8. orrian lehenetsitako osagaiak, 
produktuak eta zerbitzuak baloratu dira.  
  

Puntu gehien lortzen dituzten proiektuak adjudikatuko dira, aurrekontu erabilgarriaren 
arabera, eta gehienez 50.000 euro 7. artikuluan zehaztutako emate-data bakoitzeko, betiere 
gutxienez 70 puntu lortzen badituzte.  
 
 
7. ARTIKULUA.- PROZESU OPERATIBOA ETA EPEAK 
 
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako 2016ko laguntzen eragiketa hau 
da: 
 
- 2016ko deialdia argitaratuko da, EHAAren eta Ihoberen webgunearen bidez.  
- Eskatzaileak Ekoberrikuntzari buruzko I+G+Bko proiektuaren diseinu bikainerako 

proiektuaren fitxa beteko du.  
- Ihobera proiektuaren fitxa bidaliko dute posta elektroniko bidez 

(ignacio.quintana@ihobe.eus):  
o 2016ko maiatzaren 30a baino lehen, 13:00etan, LIFE+ eta H2020 programen 

2016ko deialdietarako proiektuei dagokienez.  
o 2016ko urriaren 5a baino lehen, 13:00etan, beste edozein programatan 

proiektuak aurkezteko ideiei dagokienez. 
Fitxa bakarra aurkeztuko da proiektu bakoitzeko, eta erakunde bakoitzak nahi beste 
fitxa/proiektu aurkeztu ahal izango ditu. Ihobek «hartu-agiri» batekin erantzungo du. 
Aurkeztutako proiektuak konfidentzialak izango dira balorazio-taldearen barruan. 

- Ihobek jasotako laguntza-eskaerak baloratuko ditu eta laguntza esleituko zaien edo 
ez jakinaraziko du, baita haren zenbatekoa ere.  

- Hasierako teknologiaren egoeraren txosten bat bidaliko da: programarako eskabidea 
aurkeztutakoan bidaliko diote Ihoberi hori, edo, beranduenez, 2016ko abenduaren 15a 
baino lehen, dagokion laguntza-programara zuzendutako proiektu-proposamena 
egiteko.  

- Eragile publikoekin egiaztatuko da: gomendagarria da eragile esleipendunak, 
proiektu-proposamenaren diseinu xehatuan zehar, erlazionatutako Eusko Jaurlaritzaren 
Sail edo Sozietate Publikoekin egiaztapenak egitea, hobetzeko ideiak jasotzearren, 
Ekosistemak - Ekonomia Berdea ZTBPko taldearen idazkaritzaren bitartez, Ihobe, Horizon 
2020ra aurkezteko epea baino lehen.  

- 2020ko laguntza-programarako proiektu-proposamena EBri aurkeztu izanaren 
egiaztagiria» jasoko da: esleitutako eragileak Ihoberi bidaliko dio proiektua Europako 
Batzordeari (edo ekodiseinuaren arloko laguntza-programa duen beste administrazio 
bati) aurkeztu izanaren egiaztagiria, azkenean aurkeztutako proiektuaren laburpen labur 
batekin batera.  

- Proiektuaren esleipena jakinaraziko da: eragileak Ihoberi jakinaraziko dio bere 
proiektua adjudikatzen badute zein ez. Baiezko kasuan, eta egokia bada, aipatutako 
proiektuak 2020 IEP programari laguntzeko sinergiak edo koordinazio-mekanismoak 
zehaztuko dira. Gainera, aldian behin jakinarazi beharko zaio Ihoberi proiektuaren 
egoerari eta 2020 IEPren lehentasunei egin diezaiekeen ekarpenei buruz. Halaber, 
espresuki hala eskatuz gero, eta hori posible bada, sail edo erakunde publikoak 
integratuko dira proiektuaren aditu-taldeetan.  

 
Ekintza Life+ epea Epea beste 

batzuetan 
Nork

Deialdia argitaratzea 2016/04/26 2016/04/26 Ihobe 
I+G proiektuaren fitxaren aurkezpena (posta 

elektronikoa) 
2016/05/30 2016/05/30 

2016/10/05 
Parte hartu duen 

eragilea 
Erabakiaren jakinarazpena 2016/06/10 2016/10/15 Ihobe 
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Hasierako teknologiaren egoeraren txostena 
bidaltzea 

2016/10/15a baino 
lehen 

2016/12/15a 
baino lehen 

Esleitutako 
eragilea 

Eragile publikoekin xehetasunez egiaztatzea Programaren 
arabera 

Programaren 
arabera 

Esleitutako 
eragilea 

Horizon 2020 proiektuaren aurkezpena 
(2016) 

Programaren 
arabera 

Programaren 
arabera 

Esleitutako 
eragilea 

FP7 proiektua Europako Batzordeari bidali 
izanaren ziurtagiria 

Programaren 
arabera 

Programaren 
arabera 

Esleitutako 
eragilea 

Proiektua esleitu izanaren jakinarazpena  Programaren 
arabera 

Programaren 
arabera 

Esleitutako 
eragilea 

 
 

8. ARTIKULUA.- EMAITZEN KONFIDENTZIALTASUNA, JABETZA ETA DIBULGAZIOA 
 
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako 2016ko laguntzetara aurkeztu 
beharreko proiektuen proposamenak egiteko informazioa eta garatutako ezagutza horiek 
bultzatzen dituen onuradunarenak izango dira, Ihobek zuzenean emandako planteamenduak 
eta Ihoberi aurkeztutako teknologiaren hasierako egoera izan ezik.  
 
9. ARTIKULUA.- PROIEKTUAK ZUZENTZEA, AZTERTZEA, EBAZTEA ETA JAKINARAZTEA 
 
Ihobe ohartzen bada aurkeztutako dokumentuak errore edo akatsen bat duela, edo zehatza 
ez dela, eskatzaileari hala jakinaraziko dio, eta hamar eguneko epea emango dio zuzentzeko. 
Gainera, adieraziko dio hala egiten ez badu, bere eskaeran atzera egin duela ulertuko dela.  
Epe hori igarota, eskatzaileak eskaera zuzendu ez badu, Ihobek eskaera ezestea ebatziko du. 
 
Prozedura izapidetzean, eta ebazpena eman baino lehen, Ihobek txosten bat egingo du, 
eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioa oinarri hartuta. Txosten horretan Ihobe SAk 
proposamenaz egindako balorazioa jasoko da, baloratzeko eta haztatzeko irizpideei jarraikiz 
proiektua aukera daitekeen erabaki ahal izateko. 
 
Laguntza esleitu edo ukatzeko ebazpena gehienez ere hilabeteko epean jakinaraziko da, 
espediente osoa aurkezten den unetik aurrera kontatuta. 
 
 
10. ARTIKULUA.- AURKEZTU BEHARREKOAK ETA ORDAINTZEKO BALDINTZAK 
 
Diru-laguntzaren zenbateko osoa honako agiri hauek euskaraz edo gaztelaniaz aurkeztean 
ordainduko da: 
 Dagokion I+G+Bren finantzaketa-programara aurkezteko diseinatutako proiektuaren 

txosten teknikoa (edo haren 10 orriko laburpena). Ihobek txosten hori isilpean gorde 
beharko du.  

 Laguntzen xede diren gauzatutako gastuen txosten ekonomikoa. 
 Esleipendunaren proiektu-proposamena oinarritzen den teknologiaren hasierako egoera  
 IHOBE SAk ordainketa egiteko eskaera 2016ko abenduaren 15a baino lehen (bi fase 

dituzten proiektuetan ordainketaren % 50 egingo da fase bakoitzean, betiere proiektua 
aurkeztu izanaren egiaztagiria jaso ondoren). 

 
Ihobek, hala badagokio, egindako lanak eta txosten ekonomikoa onartu izanaren egiaztagiria 
emango du. Aipatutako proiektua hautatutako I+G+Bren finantzaketa-programara aurkeztu 
izanaren egiaztagiriaren kopia onuradunak aurkeztu ondoren egingo zaio ordainketa.  
 
11. ARTIKULUA.- BESTE LAGUNTZA BATZUEKIKO BATERAGARRITASUNA 

 
1. (Dekretua/Agindua) honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko 
abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua bete behar dute. Tratatuaren 107. eta 108. 
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artikuluak minimis laguntzei aplikatzeari buruzkoa da erregelamendu hori (EBAOren 352 
zenbakia, 2013/12/24koa). Laguntza horiek minimis gisa sailkatuta daude, izan ere, pertsona 
juridiko jakin bati emandako guztizko laguntza bat ez da 200.000 euro baino handiagoa 
izango hiru ekitaldi fiskaleko aldi batean. Muga horren azpitik laguntzek ez diotela 
merkataritzari eragiten eta/edo lehia ez dutela desitxuratzen jotzen da; horrenbestez, ez dira 
sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren 
aplikazio-eremuaren barruan. 
 
2. Laguntzaren eskatzaileak dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi fiskaletan jaso 
dituen minimis laguntzei buruzko aitorpena egin beharko du, minimis laguntza berriak 
Erregelamenduan ezarritako gehieneko muga ez duela gainditzen frogatzeko.  
 
12. ARTIKULUA.- LAGUNTZEN JUSTIFIKAZIOA, ALDAKETA ETA EZ-BETETZEA 
 
Onuradunek zehaztutako xederako bakarrik erabiliko dute jasotako laguntza, eta laguntzaren 
xede den proiektua egiteko konpromisoa hartuko dute. 
 
Proiektuaren laguntzen onuradun diren bazkide guztiek 2014, 2015 eta 2016ko ekitaldietan 
jasotako minimis laguntzen ziurtagiri sinatua aurkeztuko dute. 

 
Onuradunak konpromisoa hartzen du laguntza-eskabidean ageri diren datuetan gertatzen den 
aldaketak zein onetsitako laguntzari uko egin izana, gertatzen den unean bertan Ihobe SAri 
jakinaraztekoa. 
 
Esleitutako eragileak ezin badu azkenean proiektua aurkeztu planteatutako I+G+Bren 
finantzaketa-programara (edo Ihobe SAk idatziz berariaz onartutako antzeko batera), eragile 
horrek hasieran jasotako ordainketaren kopuru bera sartuko dio Ihoberi. Onuradunek ez 
badituzte oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen, edota laguntza emateko 
ebazpenean zehaztutakoak, galdu egingo dute laguntza jasotzeko eskubidea, eta Ihoberi oso-
osorik itzuli beharko dizkiote ordura arte jaso dituzten laguntzak. Gehienez ere hilabeteko 
epean itzuli beharko dizkiote laguntzak, Ihobek eskaera egiten dienetik kontatzen hasita. 
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AZKEN XEDAPENAK 
 
1.- Emandako laguntzei publizitate egokia ematearren, onuradunen zerrenda eta emandako 
ordainketaren zenbatekoa eskuragarri egongo dira Ihoberen webgunean.  
 
2.- Ihobek ez du onuradunen eta proiektuen isilpeko alderdirik ezagutaraziko, eta berariaz 
salbuetsita geldituko dira lagundutako proiektuen lerroak eta izenak. Halaber, baldin eta 
dagokion I+G+Bren programak proiektua behin betiko onartuz gero, onuradunek laguntza 
aipatzeko konpromisoa hartzen dute.  
 
3. – Oinarri hauek interpretatzean edo gauzatzean zuzenean edo zeharka sor litezkeen 
liskar, desadostasun, auzi edo erreklamazio guztiak konpontzeko, onuradunek Bilboko 
Merkataritza Ganberaren Arbitraje Gortearen Liskarrak Adostuta Konpontzeko Araudian 
desadostasunak konpontzeko jasotako prozesura joko dute. GAK demanda aurkezten den 
egunaren ondorengo 60 egunetan edota aldeek idatziz adostutako beste eperen bat 
amaituta, desadostasunak ez badira ebatzi, araudiak dioen bezala, aldeek beren 
obligazioetatik libre joko dute beren burua. 
 
4.- Oinarri hauetan aurreikusi ez denerako, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza 
Dekretuan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 
ezarritakoa jarraituko da. 
 
Bilbo, 2016ko apirilaren 25a 
 
 
 
Zuzendari nagusia, 
Javier Agirre Orcajo 
 

I. ERANSKINA:  PROIEKTU-FITXA 
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I. ERANSKINA:  PROIEKTU-FITXA 

 

Proiektuaren izena: 

Erakundea: 

 

Proposatutako bazkideak (adierazi kokalekua): 

Eskatu nahi den laguntza-programa: 

-      Horizon 2020 
-      Life+ 
-  Ekodiseinua, beste batzuk (Fast Track 

Innovation eta H2020ko ETE programa). 
Zehaztu:………………………………….. 

Aurkeztuko den Programa Lerroa (eta kodea): 

Laguntzan ezarritako lehentasunekin 
lerrokatzea  
 

Euskal erakundeak proiektuan daukan rola:
-  Burua  
-  Parte-hartzailea  

 
Aurretik I+G+b Programa Publikoetan parte hartu izana (azken 4 urteetan, Euskadin, Estatuan 
edo Europan) 
 

Proiektuaren helburua eta ikuspegi orokorra

Enpresa-garapena eta -lehiakortasuna (EB eta gainerako programak)  
 
I+G+b-ren balio-katearen integrazioa, euskal industria-enpresetan nahiz euskal 
administrazioetan parte hartu izana adierazita (EB eta gainerako programak) 
 
Kalitatea eta koherentzia (EB) 

Berrikuntza-maila (EB eta gainerako programak)

Irekitzea eta nazioartekotzea (EB) 

Bikaintasun zientifiko-teknologikoa (EB)

Ingurumen-inpaktuen murrizketa potentziala (gainerako programak) 

Eskualdatzeko ahalmena (gainerako programak)

Eskatzailearen administrazio-datuak: 
harremanetarako pertsona, jakinarazpenak egiteko helbide elektronikoa, legezko ordezkaria eta 
NAN,  
sozietatearen izena, IFZ, telefonoa 

Life+; 2016ko maiatzaren 30eko 13:00ak baino lehen bidali, helbide honetara:

H2020 eta beste batzuk; 2016ko maiatzaren 30eko 13:00ak baino lehen eta 2016ko urriaren 

05eko 13:00ak baino lehen bidali, helbide honetara:   

 ignacio.quintana@ihobe.eus   

Oharra: 
- Proposamenak erabateko isilpekotasunean landuko ditugu 
- Gehienez 10 orri, ahal bada 5 
- Eskatzaile bakar batek aurkeztuko du proiektu-proposamen bakoitza (nahasita EAEko 

eta/edo nazioarteko hainbat bazkide egon arren) 
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DBLO: eskaera-fitxa honetako datu pertsonalen kudeaketa 
 
Zuk emandako datu pertsonalak Ihobe SA Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa (Ihobe) titular duen fitxategi batera bilduko dira. Fitxategi hori Datuak Babesteko Espainiako 

Agentziari behar bezala jakinarazita dago eta daturik ez aldatzeko, ez galtzeko, inork baimenik gabe ez ikusteko eta haien isilpekotasuna bermatzeko legez eska daitezkeen segurtasun-

neurri guztiak ditu. 

 

Proiektu-fitxetan emandako datuak ziklo itxiko ekonomiako 2016ko demostrazio-proiektuen egiaztapena eta aurretiko kontsulta kudeatzeko erabiliko dira. Edozein kasutan, baimena 

ematen diozu Ihoberi bere helburu sozialari dagozkion jardueren markoan zein Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-jasangarritasuna sustatzeko esleituta dituen funtzioen baitan zuri 

dagozkizun datuak tratatu eta komunika ditzan inkestak, segmentazioak, estatistika azterketak eta ingurumen ohituren gaineko azterketak egiteko, eta, oro har, ingurumen-

jasangarritasuneko kontzientziazio politikak bultzatzeko beste erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean. 

 

Herritarrak kontzientziatzeko eta jakintza hedarazteko konpromisoaren bidean, zuk aurrerago dagoen laukitxoa betez aurkakorik adierazi ezean, zure datuak erabili ahal izango ditu 

IHOBEk, posta arruntez, posta elektronikoz nahiz antzeko beste modu elektronikoan, berak egiten dituen jarduerei buruzko jakinarazpen informatiboak, ingurumenarekin eta 

jasangarritasunarekin nahiz Ihobek edo Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak antolatutako trebakuntza-saioei lotuak, bidaltzeko, interesgarri gerta lekizkizukeenak. 

 

Era berean, eskutitz honen bidez, baimena ematen duzu jasotako harremanetarako datuak Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Saileko trataera-arduradunari lagatzeko, zurekin 

ingurumenarekin loturik daukagun harremana eta zerbitzua betetzeko helburuarekin betiere.  

 

□ Ez dut Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari atxikitako Ihobe sozietate publikoaren jakinarazpenik jaso nahi, eta ez dut nahi, halaber, 

Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari datuak lagatzerik, zurekin ingurumenarekin loturik daukagun harremana eta zerbitzua betetzeko helburuz izanagatik 

ere.  

 

(Gogoan izan laukitxo hau betez gero ez duzula aurrerantzean Ihoberen jakinarazpenik jasoko eta ezin izango dizugula bidali zure intereseko berritasun eta jarduerei buruzko 

informaziorik) 

 

Sarbide-, zuzenketa-, ezeztapen- eta aurkatze-eskubideak gauza ditzakezu fitxategiaren arduradunaren aurrean (Ihobe SA, Urkixo zumarkalea 36, 6. solairua. 48011 Bilbo). Horretarako, 

eskaera bat igorri behar duzu, informazio hau zehaztuta: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskaera, NANaren kopia, data eta sinadura. Halaber jar zintezke gurekin 

harremanetan gure bezeroarentzako arreta-zerbitzuan: 944230743, administracion@ihobe.eus. 

 
 


