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2016KO EKITALDIAN EKOBERRIKUNTZA PROIEKTUAK EGITEKO LAGUNTZAK NOLA 
ESLEITU ARAUTZEKO OINARRIAK 

 
 
1. ARTIKULUA.- Xedea. 
 
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 berrikuntza-jarduketak sustatze aldera. 
 
Oinarri hauen xedea da 2016ko ekitaldian Ekoberrikuntza-proiektuak egiteko 
laguntzak 4. puntuan zerrendatutako onuradunei nola esleitu arautzea, 2020 ZTBP 
planaren Ekosistemak aukera-nitxoaren helburuei laguntza emango dieten proiektuak 
gauzatzea sustatzeko asmoz. Deialdi honetarako laguntzek 500.000 euroko 
aurrekontua dute.  
 
Agindu honi Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduan xedatutakoa 
aplikatuko zaio; erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria barne-
merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak 
aplikaturik (EBAOren 187 zenbakia, 2014/06/26koa). 
 
2. ARTIKULUA.- Definizioak. 
 
Laguntzei dagokienez, honako hitz hauek jarraian adierazten den bezala ulertuko dira: 
- Proiektuburua: Proiektuaren eta bere lizitazioaren gaineko ardura hartzen duen 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) erakundea, enpresa 
pribatua edo erakunde publikoa.  

- Proiektu-bazkidea: proiektuan proposatutako irtenbiderako balio-kateko erakundea 
eta proiektuko zeregin espezifikoak gauzatzeko parte hartzen eta laguntzen duten 
pertsonak. Proiektu-bazkideen egitekoa lankidetzari eustea da, aurreikusitako 
irtenbidea burutzeko eta, hala badagokio, hura beraien baliabideekin frogatzeko. 

- Azpikontratista: buruak edo kideek azpikontratatuta proiektuari laguntza ematen 
dion tokiko edo nazioarteko ezagutza-eragilea, aditua edo zerbitzu-enpresa. 

- Balio-katea: produktu bat merkaturatze aldera balioa eransteko prozesuan, 
lehengaia fabrikatzen denetik azken produktua banatzen eta ondoren birziklatzen 
edo berrerabiltzen den arte esku hartzen duten enpresak. 

- Berrikuntzaren balio-katea: berrikuntzaren fase nagusietan (ideia sortzea, garatzea, 
aplikatzea, merkaturatzea eta hedatzea) aritzen diren eragileak hartzen ditu barne, 
bai eta fase horietan gauzatzen diren bestelako jarduerak ere. 

- Ekoberrikuntza: ingurumen-inpaktuaren murrizpenaren ondorio den eta aldi berean 
garapen jasangarriari eta lehiakortasuna hobetzeari laguntzen dion berrikuntza.  

- Ekonomia zirkularra: materialak, ondasunak eta zerbitzuak ekoiztea helburu duen 
eta aldi berean lehengaiak gutxiago kontsumitzea eta alferrik galtzea eragiten duen 
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kontzeptu ekonomikoa. Produktuen, zerbitzuen, hondakinen eta materialen «bizi-
zikloa ixteko» printzipioan oinarritutako ekonomia berria abiaraztean datza. 

- Bizi-zikloaren ikuspegia: produktu baten jaiotzatik heriotzarainoko ingurumen-
alderdiak eta -inpaktua kualitatiboki aintzat hartzen dituen kontzeptua.  

- Bizi-zikloaren ingurumen-azterketa (LCA): material edo produktu baten inpaktuaren 
balorazio kuantitatiboa edo erdi kuantitatiboa, bizi-zikloaren ikuspegitik. 

- Bizi-zikloaren kostuen azterketa (LCC): produktu/zerbitzu baten bizitzako faseekin 
lotutako edozein eragilek (hornitzaileak, ekoizleak, kontsumitzaileak eta abar) 
produktu/zerbitzu horri ideia sortzen denetik produktuaren balio-bizitza bukatzen 
den arte esleitu diezazkiokeen kostu guztien (zuzenak eta zeharkakoak, aldakorrak 
eta finkoak) azterketa. 

- Irabaziaren kostuaren azterketa: gobernu-proiektu, -erabaki edo -politika bati 
dagozkion irabaziak eta kostuak kalkulatzeko eta alderatzeko prozesu sistematiko 
batean datza.  

- Ekosistema-zerbitzuak: ekosistemek gizakiaren ongizateari eta giza-jarduerei 
egindako zuzeneko nahiz zeharkako kontribuzioak.  

- Ikerketa industriala: Produktu, prozesu edo zerbitzu berriak sortzeko edo lehendik 
bazeudenak askoz hobetzeko lagungarri izan daitezkeen jakintza eta gaitasun 
berriak eskuratzeko helburuz eginiko ikerketa planifikatua edo azterlan kritikoak; 
sistema konplexuen osagaiak sortzea hartzen du barne eta laborategiko ingurune 
batean edo lehendik dauden sistemekin simulatutako interfazeak dituen ingurune 
batean prototipoak egitea ere jaso dezake, bai eta ildo pilotuak ere, ikerketa 
industrialerako eta, bereziki, teknologia generikoa balidatzeko beharrezkoa denean. 

- Garapen esperimentala: Aurretik ere baziren jakintzak eta teknikak (zientifikoak, 
teknologikoak, enpresa-arlokoak eta abar) eskuratu, konbinatu, konfiguratu eta 
erabiltzea, produktu, prozesu edo zerbitzu berriak edo hobetuak prestatzeari begira. 
Horrez gain, produktu, prozesu edo zerbitzu berrien kontzeptuzko definizioa, 
plangintza eta dokumentazioa egiteko jarduerak ere barne har ditzake. 

 
 

3. ARTIKULUA.- Irismena eta jarduketa-alorra 
 
Oro har, «Ekoberrikuntza-proiektuak» lagungarriak izango dira ondoko ekintzak aurrera 
eramateko: 
 

 Gero eta osasuntsuagoa den lurralde baten garapen jasangarria sustatzea. 
Ekoberrikuntzan inbertitzea lagungarria da Euskadin aberastasuna eta enplegua 
sortzeko, bai eta ingurumen-inpaktua murrizteko ere. Euskadin 
ekoberrikuntzara bideratutako euro bakoitzak errenta batezbestekotik gora 
igotzea eragiten du, lanpostu berriak sortzen ditu eta berotegi-efektuko gasen 
isurketak murrizten ditu. 

 EAE munduko ekoberrikuntzaren merkatura hurbiltzea. Euskadiko oinarrizko 
jarduera-sektoreetan erabilitako teknologia eraginkorrek eta 
jasangarritasunerako ezagutza aurreratuak mundu-mailan hazteko ahalmen 
handia dute.  

 Jasangarritasuna enpresa-lehiakortasunaren funtsezko faktore gisa integratzea. 
Ingurumen-arloko araudi eta politika zorrotzak egoteak motor moduan jokatzen 
du berrikuntzari dagokionez, enpresen lehiatze-gaitasunari mesede egiten 
baitio.  

 EAEren arrakasta indartzea lurralde-plangintzari eta industria-eskualde baten 
birsorkuntzari dagokienez. Lankidetza publiko-pribatuko 30 urte ingururen 
ondoren, EAE herrialde degradatu baten plangintza osoaren, birsorkuntzaren 
eta urbanizazioaren adibide argia da. 



   
 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1016_EU.docx 
 

 3

 
Gaien alorrei dagokienez, Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak, zientzako eta 
teknologia eta berrikuntzako euskal eragileekin, euskal ekoindustriarekin eta zerikusia 
duten beste jarduera-sektoreetako eragileekin batera, I+G+B jarduera garatzeko sei ildo 
estrategiko hautatu ditu. Horietako hiru ekonomia zirkularraren kontzeptuan daude 
oinarrituta, eta beren abiapuntua euskal ekonomia-sektoreetako jarduera industrial zein 
ez-industrialentzako aukera jakinak identifikatzea da, izan ere Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak ZTBPko Fabrikazio aurreratua lehentasunezko alorrean 
zehaztutakoen osagarri dira. Beste hiru ildoak bat datoz lurralde jasangarri baten 
kontserbazio eta birsorkuntza kontzeptuarekin, eta funtsean publikoa izaten den barne-
eskariari erantzuten diote.  
 
Gainera, Ihobek Fabrikazio aurreratua lehentasunezko alorrean eta Hiri-habitata aukera-
nitxoan parte hartzeak eta SPRI Ekosistemak aukera-nitxoan lankidetzan aritzeak aukera 
ematen du 2020rako ZTBPren jarduketa kopuru handiagoan eragina izango duten 
oinarriak diseinatzeko. Horregatik, deialdi hau diseinatzeko orduan honako hauek hartu 
dira kontuan:  
 

– deialdi hau Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren lanabesen 
osagarri dela 

– eraikuntza-sektorearen ildoak Hiri-habitata aukera-nitxoaren deialdira 
bideratzen direla  

– Fabrikazio aurreratua lehentasunezko alorreko ekonomia zirkularreko 
estrategia-ekimenean ere eragina duten proiektuak izatea 

 
Deialdi honek bi laguntza-lerro proposatzen ditu: 
 

 1. lerroa irtenbide berritzaileak aplikatzeko proiektuetara bideratuta egongo 
da. Horien helburua teknologia praktikoki erakustea da, berrikuntza ez-
teknologikoaz osatuta (lanabesen eta ereduen garapena), bai eta EAEn balio-kate 
berriak sortzeko bideragarritasuna ebaluatzeko beharrezkoak diren datuak 
eskuratzea ere, garapenera begira aurrerantzean nazioarteko proiektuetan parte 
hartzeko bokazioa duten proiektuak beharko baititu. Lerro honetan 
planteatutako proiektuek garapen-maila esperimentala dute. Proiektu horietan 
frogaketa egiten duten zatien kasuan jabetza berezituko alderdiak (8. art.) 
hartuko dira kontuan, Ihobek hirugarren pertsonei dagokienez bermatuko duen 
informazioaren konfidentzialtasuna barne. Proiektuek enpresen eta ikerketa-
zentroen arteko lankidetza eraginkorra bilatzen dute, baita emaitza orokorrak 
zabaltzea ere. 

 
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. 
 

 2. lerroa ikerketa-proiektuetara bideratuta egongo da; horrelako proiektuek 
ezagutza sortzea ez ezik, ereduak eta metodologiak lantzea ere bilatuko dute, 
baita kasu errealetan horiek aplikatzea ere, balio dutela frogatu ahal izatearren. 
Proiektuek erabilera publikoko ezagutza lortu nahi dute, era horretan EAEko 
administrazioak ingurumen-erronkak politika sektorialen bitartez errazago 
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kudeatu ahal izan ditzan. Lerro honetan planteatutako proiektuek ikerketa 
industrialeko garapen-maila dute.  Proiektuek erakunde publikoen eta ikerketa-
zentroen arteko lankidetza eraginkorra bilatzen dute, baita emaitza orokorrak 
zabaltzea ere. 
 
Lurralde jasangarri baten kontserbazio eta leheneratzea hautatzeko, oinarri gisa 
hartu dira Euskadiko lurralde-plangintzaren eta ingurumena leheneratzearen 
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. 
 

Bi lerroek Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren 25. artikuluan 
xedatutakoa beteko dute; erregelamendu horren bidez, zenbait laguntza-kategoria 
barne-merkatuarekin bateragarritzat jotzen dira Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak 
aplikaturik (EBAOren 187 zenbakia, 2014/06/26koa). Administrazio publikoak buru 
diren proiektuetan, halere, ez da erregelamendu hori aplikatuko. 
 
Horregatik guztiarengatik, plegu honetara aurkeztuko diren proposamenek errespetatu 
beharreko alor orokorrak bat etorri beharko du Ekosistemak aukera-nitxoan zehaztutako 
2020rako ZTBPko ildo estrategikoekin eta, orientazio gisa, honako taula honetan 
jasotako zenbatekoak esleituko dira: 
 

1. lerroa 
Ekonomia zirkularra 

Produktu berriak eta negozio berdeagoak 

300.000 Hondakinak baliaraztea 

Teknologia eta prozesu garbiagoak 

2. lerroa 
Lurralde jasangarri baten 

kontserbazioa eta 
leheneratzea 

Ura eta lurzorua: tratatzea eta lehengoratzea  

200.000 Klima-aldaketara egokitzea eta hori arintzea 

Zerbitzu ekosistemikoak 

 
 

Lortutako puntuazioaren arabera emango dira laguntzak, lerro bakoitzean aurrekontua 
amaitu arte. Lerro baten partida agortzen ez bada, zenbateko hori beste lerrora bideratu 
ahal izango da. Gainera, lerroren batean proiektuak ez badira esleitu partida amaitu 
delako eta haien kalitatea bestearenak baino nabarmen handiagoa bada (12 puntu 
gehiago lortzen badituzte), beste lerroaren kaltetan esleituko dira horiek, lerro 
bakoitzari hasieran esleitutako zenbatekoak bete beharrik gabe. 
 
Ildo estrategikoak, pilotatze taldeak lehenetsitako ildoak, elkartzeko aukerak, 
heldutasun-maila handiko ekimenak egotea eta 2016an ekonomia-esleipena gauzatzeko 
aukera emango duen proiektu kopuru bat lortzeko helburua aintzat hartuta, interes 
handiko gai batzuk zehaztu dira deialdi honetarako, baztertzaileak izan gabe betiere: 
 
 Balio-katearen kudeaketa jasangarria  
 Material kritikoak 
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 Birmanufaktura, konponketa eta berrerabilera: negozio-eredu berriak ekonomia 
zirkularrean 

 Karbono-konpositeen birziklapena  
 Naturan oinarritutako irtenbideak: andeatutako hiriguneetako eta hiri-inguruetako 

ekosistema-funtzioak lehengoratzearen bidez 
 Arriskuen kudeaketa eta erresilientzia hobetzea: euskal kostaldearen erresilientzia 

eraikitzearen bidez 
 Kutsatutako lurzoruen saneamendurako aukera jasangarriak 
 
Horien deskribapen xehatua jaso da IV. eranskinean. 

 
4. ARTIKULUA.- Onuradunak. 
 
1. lerroaren Laguntzak jaso ahal izango dituzte Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako Euskal Sareko kideek, bai eta berrikuntzaren balio-kateko edozer 
partzuergoko buru diren edo bazkide gisa parte hartzen duten eta pleguan jasotako 
baldintzak betetzen dituzten enpresa pribatuek ere.  
 
2. lerroaren Laguntzak jaso ahal izango dituzte Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako Euskal Sareko kideek, bai eta berrikuntzaren balio-kateko edozer 
partzuergoko buru diren edo bazkide gisa parte hartzen duten eta pleguan jasotako 
baldintzak betetzen dituzten enpresa pribatuek eta erakunde publikoek ere.  
 
Onuradunek honako baldintza hauek bete behar dituzte: 
 

 Establezimendu edo sukurtsal bat Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. 
 

 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta 
izatea, indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 

 
 Laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku bat edo 

zigor administratibo edo penal bat dutenek ezin izango dituzte oinarri hauetan 
zehaztutako laguntzak jaso. 

 
 Krisian dauden enpresak ezingo dira onuradun izan, krisian dauden enpresa ez-

finantzarioak salbatu eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko 
zuzentarauetako definizioari jarraikiz (EBAO, C 249, 2014/07/31). Ikus IV. 
eranskina. 

 
 Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta 

merkatu bateratuarekin bateraezina dela, berreskuratzeko agindu bat oraindik 
betetzeko duten enpresa edo erakundeak ere ezingo dira onuradun izan, 
halaber. Ikus V. eranskina. 

   
5. ARTIKULUA.- Proiektuak betearazteko epeak. 
 
Laguntza eman izanaren jakinarazpena egin eta gehienez ere hilabeteko epean ekin 
beharko zaie proiektuei. Emaitzen azken txostena eta behin betiko txosten ekonomikoa 
2017ko martxoaren 31 baino lehen aurkeztu beharko dituzte. Finantzatu beharreko lanen 
% 60a gutxienez gauzatuta daudela egiaztatu beharko dute 2016ko abenduaren 15erako, 
orobat. Hala gertatu ezean, interesdunari entzunaldia egin ondoren betiere, laguntza 
jasotzeko eskubidea galdu dutela joko da, eta dagokion zenbatekoa itzultzeko eskatuko 
zaio, egokia izanez gero. 
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Nolanahi ere, laguntzak emango direla jakinarazi arte ezingo diote proiektuari ekin. 
 
6. ARTIKULUA.- Proiektuaren emaitza aurreikusiak eta txostenak. 

 
Ekoberrikuntzako proiektuei dagozkien laguntzen onuradunek honako txosten hauek egin 
eta Ihoberi igorri beharko dizkiote:  
 

- Proiektuaren emaitzen amaierako txosten teknikoa, etorkizunean garatu daitezkeen 
lan-ildoak justifikatuta eta lehenetsita.  

- Proiektua ixteko memoria ekonomikoa; bertan jasoko dira, kostu motaren arabera, 
onartutako gastuak, Ihobek baliozkotutako aldaketak –hala badagokio–, bai eta oker 
egindako gastuak ere. II. eranskineko banakatzeari jarraikiz aurkeztuko da, eta 
ondokoak jasoko ditu:  

- Langile-gastuei dagokienez: pertsona bakoitzak egindako orduen 
erantzukizunpeko adierazpena (III. eranskina) eta haietako bakoitzaren 
unitateko kostuaren beharrezko egiaztapena (esaterako lansarien kopia 
eta/edo TC10), bai eta unitateko kostu horren kalkulua ere. 

- Gainerako kostuen fakturen kopia.  
- Ihoberekin izandako bileren aktak. 
- Egin beharreko ordainketaren bigarren eskaerarako aurrerapen paraleloko tarteko 

txostena, ebazpenean azaldutako txostenari lotuta.  
 

Horrez gain, bestelako txostenak egon ahalko dira proiektu zehatzaren arabera, frogazko 
aplikazioen garapena barne. 
 
7. ARTIKULUA.- Aurretiazko kontsulten prozesua.  
 
Aurretiko kontsultako bi prozesu boluntario zehaztu dira: bata aurrez aurrekoa, deialdiko 
lehiakideek eskatuta, proposamenaren prestakuntza-aldiaren hasieran; bestea kontsulta-
fitxaren bidezkoa, erakundeak edo partzuergoak eskatuta ere bai, proposamena 
elaboratzean modu gehigarrian alderdi jakin batzuk egiaztatu behar izatekotan. 
 
a) Lehenengo egiaztatzearen xedea da prozesuaren hasieratik gai teknikoak, hau da, 
ikuspuntuari, adituen identifikazioari, proiektu pilotuei edo frogaketei, entregatu 
beharrekoei eta abarrei dagozkien gaiak, ziurtatzea eta proposamengileek beharrezkoak 
ez diren lanak egin ditzatela saihestea. 
 
b) Halaber, kontsultarako beste etapa bat dago, proposamenak entregatu baino lehen 
aurkezpena hobetzeko aukera emango duena, eta I. eranskinean jasotako inprimaki 
estandarizatuak erregularizatuko du. Inprimaki hori Ihoberi posta elektroniko bidez 
(ignacio.quintana@ihobe.eus) eta behar bezala beteta bidali beharko zaio 2016ko 
maiatzaren 10a baino lehen. Idatziz egindako kontsultek gehienez 7 egun naturaleko 
epean jasoko dute erantzuna. 

 
8. ARTIKULUA.- Emaitzen konfidentzialtasuna, jabetza eta dibulgazioa. 
 
Aurretiaz bestelakorik zehaztu ezean, Ekoberrikuntza-proiektuen arloan garatutako 
informazio eta ezagutza ez-teknologikoaren jabetza Ihoberena –Ingurumen eta Lurralde 
Politika Saileko sozietate gisa– eta proiektuaren onuradun(ar)ena izango da. Proiektuan 
parte hartzen duten gainerako bazkideek aukera izango dute informazioaren eta 
ezagutzaren jabekideak izateko, eta, horretarako, erakunde onuradun bakoitzak balioetsi 
beharko du zer emaitza eta nola babestu behar dituen, proiektuaren partzuergoaren 
barruan nahiz kanpoan.  
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1. lerroko proiektuetan, frogatzeko zeregin zehatzak gauzatu dituen onuradunaren 
jabetzakoak izango dira eta, erregulatuz gero, bazkide guztienak. 
 
Proiektuaren azken helburuak zaintzearren, Ihobek eta/edo onuradunak hala erabakiz 
gero, babestu beharreko ezagutzaren eta emaitzen jabetzaren gaineko planteamendu 
zehatzagoa egin ahal izango dute, bai eta horren isilpekotasun eta zabalkundeari 
dagokionez ere.  
 
Emaitzen hedapena eta transferentzia izango dira horrelako proiektuen ezaugarri, besteak 
beste. Biderik eraginkorrenak erabiliko dira, eta onuradunak eta proiektuan parte 
hartutako enpresek adostasuna eman beharko dute. Emaitzak hedatzen diren bakoitzean, 
berariaz aipatu beharko dira proiektuko gainerako partaideak.  

 
9. ARTIKULUA.- Laguntzen zenbatekoa eta lagundu daitezkeen gastuak. 
 
1.- Bi lerroetan laguntzak honelakoak izango dira: 
 
1. lerroan, proiektuaren zenbatekoaren % 25 arte; gehienez 100.000 euro proiektu 
bakoitzeko, Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren irizpideekin bat 
etorriz. 
 
2. lerroan, proiektuaren zenbatekoaren % 50 arte; gehienez 100.000 euro proiektu 
bakoitzeko, Europako Batzordearen 651/2014 Erregelamenduaren irizpideekin bat 
etorriz. 
 
Industria-ikerketa eta garapen esperimentalerako laguntzak diruz lagun daitezkeen 
kostuen % 80ra arte ere handitu ahal izango dira, betiere honen arabera: 

a) Portzentajezko 10 puntu enpresa ertainentzat eta portzentajezko 20 puntu enpresa 
txikientzat. 
b) Portzentajezko 15 puntu honako baldintza hauetako bat betez gero: 

i) Proiektuak lankidetza eraginkorra badakar: 
– enpresen artean, eta horietako bat gutxienez ETE bat bada, edo gutxienez bi estatu 
kidetan, edota estatu kide batean eta EEE hitzarmeneko alderdi kontratugile batean 
egiten bada, eta enpresa bakar batek diruz lagundu daitezkeen kostuen % 70 baino 
gehiago ordaintzen ez baditu. 
– enpresa baten eta ezagutzak zabaltzeko eta ikertzeko erakunde baten edo 
hainbaten artean; horrelakoek, halaber, gutxienez diruz lagundu daitezkeen 
kostuen % 10 hartu behar dituzte beren gain, eta beren ikerketaren emaitzak 
argitaratzeko eskubidea eduki behar dute. 
ii) Proiektuaren emaitzak asko zabaltzea konferentzien, argitalpenen, sarbide 
libreko oinarrien edo doako nahiz iturri irekiko programa informatikoen bidez. 
Onuradunek beste proiektu batzuetan parte har dezakete bazkide moduan. 

 
Aurreko mugak ez zaizkie aplikagarri erakunde publikoei. 
 

2.- Honako kostu hauek finantzatu ahal izango dira: 
 
a) Proiektuko enpresa nagusiaren eta bazkide pribatuen langileen kostuak 
(ikertzaileenak; teknikarienak; eta frogaketan laguntzen duten gainerako langileenak, 
baldin eta erakunde eskatzailearen langileak badira), betiere proiektuan aritzen diren 
neurrian. Langileen kostu zuzenak bakarrik joko dira halakotzat. Langile-kostuak, bai 
norberarenak eta bai bazkideenak, proiektuaren helburuak betetzera bideratuko dira. 
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Horiek kalkulatzeko, unitateko kostua hartuko da kontuan, egiaztapenean oinarrituta 
(TC10, lansaria). Honako kontzeptu hauek hartzen dira langile-kostutzat: 

 Teknologiaren egoeraren txostena eta proiektua diseinatu aurreko prospektiba 
teknologikoa  

 Analisiak eta testak gauzatzea, prozesatzea eta baloratzea 
 Laborategiko, prototipo moduko edo industria-mailako probak antolatzea, haien 

segimendua egitea eta baloratzea 
 Protokoloak eta estandarrak diseinatzea, garatzea eta baliozkotzea  
 Balio-katearekiko egiaztatze teknikoak, ekonomikoak eta ingurumenekoak 
 Proiektuaren emaitzen eta etorkizunerako proiektu-proposamenen inguruko 

txostenak idaztea 
 Albisteak elaboratzea 
 Metodologiak garatzea edo egokitzea 
 Ingurumen-arrastoak, LCA eta LCC aztertzea edo kalkulatzea, irabazi-kostuen 

analisia, ekosistema-zerbitzuen azterlanak, eta abar.  
 Datu kritikoak biltzeko jarduerak gauzatzea, zenbatespen batetik erabaki 

fidagarri batera pasatzea ahalbidetzeko, ekonomia zirkularreko irtenbidea 
merkaturatzeari begira 

 Ihoberekin koordinazio-bilerak egitea 
b) Materialei, produktuei edo makinen errendimenduari dagozkien entseguen kostuak, 
enpresak erregulartasunez egiten dituen probak gainditzen badituzte. Barne hartzen 
ditu entseguak (testak, neurketak eta analisiak) eta horien kalkulua, modelazioa eta/edo 
balorazioa egitea, bai eta proiektuaren helburuak betetzera zuzendutako estandar 
tekniko normalizatuak osatzen dituzten probak egitea ere. 
 
c) Buruaren edo bazkide pribatuen materialen eta ustiaketa-horniduren kostuak, 
esaterako frogaketa-jardueraren zuzeneko emaitza gisa hartutako proben prototipoak 
elaboratzeari dagozkionak.  
 
d) Gastu orokor gehigarrien kostuak, proiektuaren xedearekin zerikusia duten 
lekualdaketetarako (adibidez kanpoko bazkideekin egindako bileretarako) edo probak 
gauzatzeko materialak edo ekipamenduak bidaltzeko soilik. 
 
e) Kanpo-aholkularitzako eta zerbitzuetako bestelako kostu baliokideak, haien 
artean proiektuaren zati oso espezializatuak azpikontratatzea, proiekturako 
ezinbesteko diren lizentziak lortzea eta ezagutza teknikoen gaineko aholkularitza eta 
zerbitzu baliokideak eskuratzea, betiere proiektuak iraun bitartean modu esklusiboan 
eta iraunkorrean erabiltzen badira. 
 
3.- Honako hauek laguntzaren xede diren kostuetatik kanpo daude: 
 
a) BEZa eta gainerako zeharkako zergak. 
b) Ondorengo lan teknikoak: 

o Aretoak alokatzea, dietak eta antzekoak 
o Sustapenerako eta marketinerako materiala sortzea 
o Merkataritza-webgune edo -plataformak nahiz softwareak erostea 

 
10. ARTIKULUA.- Esleipen-irizpideak.  

 
Ekoberrikuntza-proiektuak oinarri dituen deialdi honi dagokienez, hona hemen proiektuak 
baloratzeko irizpideak eta haien haztapena, 100 puntuko oinarria hartuta: 
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Baloratzeko irizpideak Gehieneko 

puntuazioa
Proiektuaren garrantzia estrategikoa: identifikatutako lehentasunezko 
gaiei egiten dien ekarpena baloratuko da, bai eta, Ekosistemak aukera-
nitxoko I+G+B hutsunea betetzeaz gain, etorkizuneko proiektuak EBko 
deialdietara edo bestelako programetara aurkeztera eramateko efektu 
katalizatzailea bultzatzen badu ere. Era berean, baloratu egingo da 
proposamenak plegu honetako IV. eranskinean azaldutako gaietara 
egokitzeko duen gaitasuna, honako hauei dagokienez: 

A. Hornidura-katearen kudeaketa iraunkorra 
B. Material kritikoak 
C. Birmanufaktura, konponketa eta berrerabilera: negozio-eredu 

berriak ekonomia zirkularrean 
D. Karbono-konpositeen birziklapena 
E. Naturan oinarritutako irtenbideak: andeatutako hiriguneetako 

eta hiri-inguruetako ekosistema-funtzioak lehengoratzearen 
bidez 

F. Arriskuen kudeaketa eta erresilientzia hobetzea: euskal 
kostaldearen erresilientzia eraikitzearen bidez  

G. Kutsatutako lurzoruen saneamendurako aukera jasangarriak  
Ekonomia zirkularraren 1. lerroko gaien (A, B, C eta D) gaineko 
proposamen erakusleak bereziki baloratuko dira 

30 puntu 

Merkatua aktibatzeko egin dezakeen ekarpena: aintzat hartuko da 
proiektua arrakastaz gauzatzeak euskal enpresaren lehiakortasuna eta 
nazioartean duen kokalekua hobetzeko edo Euskadi merkatuko aukera 
berritzaile jakinetan buru izateko duen gaitasuna.  
 Epe ertainean eta luzean proiektuaren ondorio izango den jarduera 

ekonomiko garrantzitsu baten aurreikuspena, bai lankidetza publiko-
pribatuaren bidez merkatuko eskaria aktibatzeagatik, lanabes 
publikoak garatze aldera, bai garapen berritzaileetan zuzeneko 
eragina izateagatik. 

 Euskadin enplegu berde berriak sortzeko dagoen ahalmenaren gutxi 
gorabeherako zenbatespena  

15 puntu 

Berrikuntzaren balio-katea integratzea.  
Proposamenean berrikuntzaren balio-kate osoa integratzen baden 
baloratuko da. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko 
zentro bat nahiz lanaren azken hartzaile den erakundea izan ahalko da 
proposamenaren buru, haiek baitira irtenbide bat edo berrikuntza 
negozio-ildo berri batean zehaztea eskatzen dutenak.  

15 puntu 

Proposatutako lan-metodologia: lehentasunez baloratuko da lanaren 
baliabideak, antolakuntza eta plangintza modu egokian zehaztu badiren 
proiektuaren helburuak burutu ahal izateko.  
 Proposatutako zereginetan aurreikusitako baliabideek (dedikazioek, 

bestelako kostuek) proiektuaren helburua lortzeko duten koherentzia 
eta egokitasuna baloratuko da, bai eta proiektuaren zuzendariaren 
kudeatzaile-profila ere, 2016ko ekitaldiaren gainerakoan helburuak 
betetzeko gaitasuna eta ikuspegia duela erakutsi beharko baitu. 

15 puntu 

Irekitzea eta nazioartekotzea 
Proiektuan Europako Ikerketa Guneko (ERA) tokiko eta nazioarteko 
bazkideak integratzea; nazioartean ibilbide ezaguna izan beharko dute 
horiek, egiaztatutako emaitza bikainak direla eta. Lanaren garapen 
xehatua (garatze bidean dagoen) Horizon 2020 programaren eta bere 
teknologia- eta ezagutza-plataformen (KIC, EIT) lehentasunekin 

15 puntu 
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Baloratzeko irizpideak Gehieneko 
puntuazioa

lerrokatzea. Merkatua ezagutzen duten edo merkatura iristerik duten 
nazioarteko erreferentziazko beste bazkide publiko edo pribatuekin 
batera lan egitea. 
Proposamenaren izaera berritzailea 
Hau baloratuko da: Teknologia eta irtenbide berriak garatzera bideratu 
daitezkeen elementu berritzaileak integratzea, zerbitzu edo negozio-
eredu berriak eskaintzeko prozesuak nabarmenki hobetzea. Era berean, 
diagnostiko zehatz batetik abiatuta planteatutako arazoak konpontzeko 
aukera berriak hartzen ditu barne, eta jorratutako gaien ezagutza 
handiarekin. Nazioarteko mailan aplikazio orokorreko aurrekaririk ez 
duten proiektuak izan beharko dute  

10 puntu 

GUZTIRA 100 puntu
 
Proiektuek esleipena jasotzeko, 75 puntu lortu behar dituzte gutxienez, irizpide guztiak 
batuta.  
 
Gai bereko hainbat proiektuk puntuazio hori gaindituz gero, gehienez proiektu bakar 
bat esleituko da 3. puntuko gai-ildo bakoitzeko. 

 
11. ARTIKULUA.- Laguntza-eskabidea aurkezteko epea eta modua. 
 
Ekoberrikuntza-proiektuei dagokienez 
 

1.- Eskabideak aurkezteko epea 2016ko maiatzaren 23an amaituko da.  
 
2.- Ekoberrikuntza-proiektuaren AURRETIAZKO KONTSULTARAKO inprimakia (I. 
eranskina) 2016ko maiatzaren 10ean aurkeztu beharko da, eta proposamenaren 
ikuspuntu egokia bermatzeko borondatezko izapidea izango da. 
 
3.- Laguntza-eskaerak Ihoben aurkeztuko dira, II. eranskinak dakarren ereduari jarraikiz. 
 

12. ARTIKULUA.- Zuzenketa. 
 
Ihobe ohartzen bada aurkeztutako dokumentuak errore edo akatsen bat duela, edo 
zehatza ez dela, eskatzaileari hala jakinaraziko dio, eta 7 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. 
 
13. ARTIKULUA.- Proiektuen analisia. 
 
Prozedura izapidetzean, eta ebazpena eman baino lehen, Ihobek txosten bat egingo du, 
eta horri eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren zerrenda erantsiko dio. Txostenak, 
batetik, jasotzaileak emandako informazio guztia zehaztuko du, eta, bestetik, Ihobek horri 
buruz eta jarraipena egiterakoan ikusi dituen eta garrantzitsutzat jo dituen beste alderdi 
batzuei buruz egindako balorazioak jasoko ditu, proiektua aukeratzeko modukoa den 
zehazteko balorazio-irizpideei eta haztapenari jarraiki. 
 
Egindako balorazio-txostena 14. puntuan aipatutako Ihoberen organo ebaluatzaileari 
aurkeztuko zaio, ebazpen-proposamena Zuzendaritza Nagusiari egin ahal izan diezaion. 
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14. ARTIKULUA.- Organo ebaluatzailea. 

 
Ebaluazio-organo bat eratuko da aurkeztutako eskabideak aztertu eta ebaluatzeko. Hauek 
osatuko dute: 
 Udalsarea 21en koordinatzaileak 
 Ekoefizientziako koordinatzaileak 
 Koordinatzaile administratibo eta juridikoak 

Ebaluazio-organoak dagokion ebazpen-proposamena helaraziko dio Ihobeko zuzendari 
nagusiari. Proposamen horretan, 10. puntuan adierazitako adjudikazio-irizpideen zein 
aurrekontu-mugen arabera, laguntza jaso dezaketen proiektuak eta laguntza horren 
zenbatekoa zehaztuko dituzte, baina ebazpena behar duen beste edozein gorabehera ere. 
 
15. ARTIKULUA.- Ebazpena eta jakinarazpena. 

 
Ihobeko zuzendari nagusiak, ebaluazio-organoak helarazten dion proposamena ikusita, 
ebazpena emango du, eta hori espediente osoa aurkeztu eta gehienez 20 eguneko epean 
jakinaraziko die interesdunei. 
 
Ebazpenak eskatutako diru-laguntzak ematea eta, hala badagokio, ukatzea adieraziko du. 
Halaber, lehenengoei dagokienez, erakunde onuraduna, diruz lagundu beharreko 
proiektua eta diru-laguntzaren zenbatekoa ere zehaztuko ditu. 

 
16. ARTIKULUA.- Ordainketa-baldintzak. 
 
Azkenean hautatutako Ekoberrikuntza-proiektuek honela jasoko dute diruz lagun 
daitezkeen gastuen zenbatekoa: 
 

- Laguntzaren % 20, proiektua esleitzeko ebazpenean adierazten den hasierako 
mugarria gauzatzen denean.  

- Laguntzaren % 40, finantzatu beharreko lanen laguntza emateko ebazpenean 
funtsezko mugarritzat hartutako zereginak berariaz egiaztatu ondoren (gutxienez 
% 60 gauzatuta), haiek justifikatzeko txosten ekonomikoa aurkeztuta betiere. Hori 
guztia 2016ko abenduaren 15a baino lehen aurkeztu beharko dute. 

- Laguntzaren gainerako % 40a, Ihobe SAk aurreikusitako amaierako behin betiko 
txostena eta dagokion txosten ekonomikoa onartzen dituenean.  

 
17. ARTIKULUA.- Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna. 
 
1.- Oinarri hauen bitartez ematen diren diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste 
Administrazio Publiko batzuek helburu berarekin ematen dituztenekin. Proiekturako 
laguntzen baturak ezin du proiektuaren kostuaren % 90 gainditu. Gainditzen bada, 
araudi honi jarraikiz emandako laguntza gutxitu egingo da; alegia, soberari dagokion 
kopurua kenduko zaio. Nolanahi ere, EEren 651/2014 Erregelamenduan xedatutakoa 
beteko da beti. 
 
2.- Aurreko atalean adierazitakoa baloratze aldera, eskatzaileek aitortu beharko dituzte 
eskabidea egiteko unean beste erakunde batzuei eskatutako edo beste erakundeek 
esleitutako laguntzak (esaterako Hazitek programa, Elkartek, Horizon 2020...), bai 
helburu berdineko proiektuei eta bai xedearekiko lotura duten edo beste eskabide edo 
esleipen batekin proiektuaren zati direnei dagokienez. Azken kasu horretan proiektuen 
osagarritasuna, bikoizketak eta bat-etortzea azaldu beharko dute. Ihobek dagozkion 
bideetatik horri buruzko egiaztapenak egiteko eskubidea gordetzen du. 
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18. ARTIKULUA.- Proiektua Europar Batasunaren EGEF programaren barruan 
txertatuta.  
 
Eskualde Garapeneko Europako Funtsak lagundurik finantzatzen dira diru-laguntzak 
(EGEFren ekarpena diruz lagundutako zenbateko osoaren % 50 izango da). Hori dela eta, 
laguntzok Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 
1303/2013 Erregelamenduan (EB) xedatutakoaren mende daude. Horrez gain, 2014-
2020 aldirako EGEFren laguntzarekin egindako finantzaketatik eratorritako 
betebeharren ondorioz, onuradunak kontrolaren, erantzukizunaren, zehapen-
araubidearen zein ez-betetzearen arloko Estatuko eta Europar Batasuneko legeria ere 
bete behar du.  
Diruz lagundutako jarduketen gaineko informazio- eta komunikazio-neurri guztietan 
Europar Batasunak EGEFren bitartez ere diruz laguntzen duela aipatu behar dute, betiere 
VI. eranskinaren arabera. 
 
19. ARTIKULUA.- Laguntzen xedea eta justifikatzea. 
 
Onuradunek zehaztutako xederako bakarrik erabiliko dute jasotako laguntza, eta 
laguntzaren xede den proiektua egiteko konpromisoa hartuko dute. Proiektuaren 
txostenek laguntzen xede zuzena justifikatuko dute. 
 
20. ARTIKULUA.- Aldatzea eta ez-betetzea. 
 
1.- Onuradunak konpromisoa hartzen du laguntza-eskabidean ageri diren datuetan 
gertatzen diren aldaketak zein onetsitako laguntzari uko egin izana Ihobe SAri 
jakinarazteko, gertatzen den unean bertan. 
 
2.- Proiektuaren irismena edo zereginak aldatzeko proposamenak idatziz egingo ditu 
onuradunak, onartutako kostuen egituran aurreikusitako eraginak eta aldaketak 
zehaztuta. Ihobek proposamena guztiz edo zati batez onartu, aldatu edo baztertuko du, 
idatziz, emandako laguntzaren zenbatekoa oinarritzat hartuta. 
 
3.- 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, interesdunek onuradunen 
zerrenda eskuratu ahal izango dute Ihoberen webgunean. 
 
2.- Ihobek ez du onuradunen eta proiektuen isilpeko alderdirik ezagutaraziko. Halaber, 
onuradunak proiektuaren emaitzak hedatzen laguntzeko konpromisoa hartuko du. 
 
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 22a 
 
Zuzendari nagusia, 
Javier Agirre Orcajo 
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I. ERANSKINA: EKOBERRIKUNTZA PROIEKTUETARAKO AURRETIAZKO KONTSULTA: 
PROZESUA ETA EREDUAK 
 
Aurretiazko kontsultako prozesu arautua gomendagarria da proposamenaren 
prestakuntzaren ikuspuntua Ihoberekin egiaztatzeko eta ideia pizten den lehen unetik 
hobekuntzak gehitzeko. 
Horretarako, «Ekoberrikuntza-proiektuaren ideiaren aurretiazko kontsultarako 
inprimakia» 2016ko apirilaren 25a baino lehen aurkeztu beharko da. Ihobek helbide 
elektroniko bidez baieztatuko du aurretiazko kontsulta jaso duela, eta gehienez 5 egun 
naturaleko epean erantzungo du.  

2016KO EKOBERRIKUNTZA PROIEKTUAREN IDEIA-FITXA, 
EGIAZTAPENERAKO ETA AURRETIAZKO KONTSULTARAKO 

Enpresa, pertsona, kargua eta helbide 
elektronikoa:  

Aurkezpen-data:  

Proposatutako proiektua (izenburua):

Helburuak: 
 
 

Proposamenaren azalpena eta justifikazioa:

Proiektuaren garrantzi estrategikoa:

Euskal enpresetan merkatua aktibatzeko ekarpen potentziala:

Berrikuntzaren balio-katearen integrazioa:

Proiektuaren proposamenaren izaera berritzailea:

Proiekturako proposatutako lan-metodologia: 
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Proiektuaren nazioarteko irekiera, lantaldea eta bazkideen eta azpikontratisten arteko 
erlazioa: 
 

Mugarrien/baliabideen plangintza:  
 

Proposatutako hobekuntzak, alderdi kritikoak eta irtenbideak: 

 
 Ideia-fitxak edo proiektu-proposamenak euskaraz nahiz gaztelaniak aurkeztu ahalko dira 
 Ideia-fitxa aurkezteko epea: 2016/05/10. Helbidea: ignacio.quintana@ihobe.eus 
 Ideia-fitxa honetako datu pertsonalak DBLO Legearen arabera kudeatzen dira (ikus atzealdean) 
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DBLO: ideia-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. 
 
Emandako datuak «I+G+b ARLOKO HORIZON 2020 PROGRAMAKO INGURUMEN PROIEKTUETAN EUSKAL 
PARTAIDETZA BABESTEKO» ideia-lehiaketa kudeatzeko helburuarekin 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: 944 230 
743, administracion@ihobe.eus. 
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II. ERANSKINA: EKOBERRIKUNTZA PROIEKTUETARAKO ESKABIDEAREN EDUKIA 
 
Eskaeraren edukiaren ereduak laguntzok esleipen- eta haztapen-irizpideak baloratzen 
lagundu behar du (10. puntua), eta gehienez 25 orrialde izango ditu laguntza-eskaera 
bakoitzeko. Edukia honako puntu hauei jarraituz aurkeztuko da: 
 

1. Proiektuaren izenburua (ezarri akronimoa) eta aurkeztuko den lerroa 
2. Proiektuaren helburua. 
3. Proiektuaren eta proposatzen den irtenbidearen deskribapena.  
4. Proiektuan proposatutako irtenbidearen izaera berritzailea justifikatzea, 

teknologiaren egoeraren txosten labur baten bidez. Proposatutako irtenbideak 
oinarri duen ezagutza aditua eta buruaren eta bazkideen (bertakoen eta 
nazioartekoen) I+G+B jarduerak erantsi beharko dira bereziki.  

5. Proiektuaren garrantzi estrategikoa, laguntza hauetako esleipen-irizpideetan 
(10. puntua) jasotako alderdiak garatuta. 

6. Proiektuak merkatua aktibatzeko egin dezakeen ekarpena, laguntza hauetako 
esleipen-irizpideetan (10. puntua) jasotako alderdiak garatuta. Atal horretan 
irtenbidearen ahalmen ekonomikoaren zenbatespena ere gehitu ahalko da, 
merkatu-analisiko atariko zifra batzuk ezarrita. 

7. Bazkideak berrikuntzaren balio-katean integratzea eta proiektuaren lantaldea 
zehaztea. Barne hartuko ditu hornitzaileak eta adituen profila, bakoitzaren 
funtzioak esleituta. 

8. Proiekturako proposatutako lan-metodologia. Faseen eta zereginen 
deskribapena jasoko dute eta, horrekin batera, proiektuaren helburuak lortzeko 
alderdi kritikoen azterketa bat, baita horien arriskua murrizteko jarduerak ere. 
Erabili beharreko materialen, analisien eta ekipoen justifikazioa ekarri behar du 
berekin. Proiektuburuaren eskema bat aurkeztu behar du, denbora-epe oso 
mugatuan helburuak lortzeko kudeaketa aurreratuarekin. 

9. Aurreikusitako txostenak, laguntza hauen 6. puntuan jasotakoaz gain, baita 
proiektuaren berariazko txostenak eta horiek proiektuaren zer fase edo 
zereginetan sortzen diren ere. 

10. Kronograma zehatza eta proiektuaren plangintza, zeregin bakoitzeko parte-
hartzaileen ardurak eta bide kritikoa zehaztuta, kontuan hartuta ezinbestekoa 
dela lana 2016an bukatzea. 

11. Aurreikusitako lankidetza publiko-pribatua; proiektuaren zenbait alderdi 
garatuko dira, lanabes publikoekin eta Administrazioaren jarduketekin 
lotutakoak, proiektuak arrakasta izateko aukerak areagotzeko.  

12. Proposamen ekonomikoa. Proposamen ekonomikoak proiektu osoaren guztirako 
kostuak banakatuko ditu, 1. eta 2. taulekin bat etorriz. Banakatzea 9. puntuan 
esplizituki azaldutako kostu-kategorien arabera egingo da. Langile-kostuei 
dagokienez, definizioetan zehaztutako kontzeptuetako dedikazioen 
zenbatespena (2. puntua), postuaren kategoriaren eta haietako bakoitzaren 
unitateko kostuaren arabera (TC10ean oinarrituta), bai eta aipatutako unitateko 
kostu horren kalkulua ere. 
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Kostu-kategoria 1. 
fasea 
(€) 

2. 
fasea 
(€) 

3. 
fasea 
(€) 

X 
fasea 
(€) 

Proiektua 
guztira (€) 
 

Orduak/uni
tateak 

Unitatek
o kostua 

Finantzaketa-
eskaera 

Langileak        X 
Saiakuntzak        X 
Kontsumigarriak 
eta materialak 

       X 

Garraioa        X 
Kanpo-
aholkularitza eta 
beste batzuk 

       X 

Proiektuak ezin 
finantza ditzakeen 
kostuak 

       - 

GUZTIRA         

1. taula: Proiektuaren kostuak guztira eta finantzaketa-eskaera (ikus 9. puntua) 
 

Burua/B
azkidea
/k 

Pertsona  Kategoria/p
ostua 

Orduak/u
nitateak  

Unitatek
o kostua 

Finantza
keta-
eskaera 

1. 
fasea 
(€) 

2. 
fasea 
(€) 

3. 
fasea 
(€) 

X fasea 
(€) 

Burua          
Burua          
…          
A 
bazkide
a/k 

         

A 
bazkide
a/k 

         

…          
B 
bazkide
a/k 

         

…          
GUZTIR
A 

         

2. taula: eskabidearen langile-kostuen sailaren banakatzea, kategoria eta 
unitateko kostuak xehatuta.  

 
 

13. Laguntzen bateragarritasuna. Hala badagokio, proiektuaren edo haren bitartez 
Euskadiko, Estatuko edo Europako beste programekin lotutako jardueren 
finantzaketa-eskaerak edo -esleipenak adieraziko dira. Osagarritasuneko 
kasuetan, ikuspuntua, bikoizketa posibleak eta/edo proiektuen arteko bat-
etortzea azaldu beharko da.  

14. Buruak sinatutako konpromisoa, bere erakundeak nahiz finantzaketa eskatzen 
duten bazkideek laguntza hauen 4. puntuan ezarritako baldintzak betetzen 
dituztela ziurtatzeko. 

15. IV. eta V. eranskinetan jasotako konpromisoak, buruak sinatuta. 
16. ETEren izaeraren justifikazioa, EBren 651/2014 Erregelamenduaren I. 

eranskinarekin bat etorriz. 
 

 
 



   
 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1016_EU.docx 
 

 19

 III. ERANSKINA: Langile-gastuei buruzko erantzukizunpeko adierazpena 
 
Izena:  ........................................................................................................................  
NANaren zk.:  ..............................................................................................................  
Enpresa hau ordezkatzen:...............................................................  
..................................................................................  
IFZ:  ......................................................................................................................  
Enpresaren helbidea:  ................................................................... 
.......................................................................................................................  
  
 
 
ADIERAZTEN DU: «XXX» proiektuari dagokionez, hurrengo pertsona hauek ondoko 
xehetasunari dagozkion orduak baliatu dituztela:  
 
1. pertsona... baliatutako orduak... ordutegiaren kostua... kostua guztira 
2. pertsona... baliatutako orduak... ordutegiaren kostua... kostua guztira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............(e)n, 20.....(e)ko ..............(a)ren .........(e)(a)n  
  
[Enpresaren/lizitatzailearen izena].  
A.O.  
  
  
_________________________  
[…] jauna  
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IV. ERANSKINA  
 
 

(ADIERAZPENA) 

 
 
Laguntza legez kanpokoa eta bateraezina 
 
 
 
Onuradunak dio ordezkatzen duen erakundeak (adierazi aplikatu beharreko 
kasua): 
 
 
 Ez du eskuratu Europar Batasunaren Batzordeak legez kanpoko eta merkatu 
erkidearekin bateraezintzat jotako laguntzarik. 
 
 Horrelako laguntzetako bat edo gehiago eskuratu ditu eta hori edo horiek 
itzuli ditu edo blokeatutako kontu batean ordaindu ditu dagozkien interesekin 
batera. 
 
 Horrelako laguntzetako bat edo gehiago eskuratu ditu eta hori edo horiek 
ez ditu itzuli, ezta blokeatutako kontu batean ordaindu ere dagozkien 
interesekin batera. 
 
 
 
 

 
 
 
...................(a)n, 2016ko ..............(a)ren ........(e)an 
 
 
 
 
Sinadura 
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V. ERANSKINA 
 

(ADIERAZPENA) 

 
 
Krisialdian dauden enpresak  
 
 
 
Onuradunak dio ordezkatzen duen erakundea: 
 
 
 Ez da krisian dagoen enpresa bat krisian dauden enpresa ez-finantzarioak 
salbatu eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako 
definizioari jarraikiz (EBAO, C 249, 2014/07/31)  
 
 
 

 
 
 
...................(a)n, 2016ko ..............(a)ren ........(e)an 
 
 
 
 
Sinadura 
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VI. ERANSKINA: Deialdiaren lehentasunezko gaien definizio xehatua. 
 

 
 

1. LERROA.- EKONOMIA ZIRKULARRA 
 
 
BALIO-KATEAREN KUDEAKETA JASANGARRIA  
 

Enpresa handiek jasangarritasunari egiten dizkioten ekarpenak, erosketa berdea, hornidura-katearen trakzioa 
(gorantz zein beherantz) eta lotutako arriskuen murrizketa lehiakortasunaren funtsezko alderdiak dira, eta 
garapen berritzaile ez-teknologikoa bizi behar dute oraindik. 
 
Bestalde, balio-kateetan integratutako ETEek gero eta behar handiagoa dute gizartearekin eta ingurumenarekin 
duten konpromisoa adierazteko, bezeroei eta interes-taldeei beren negoziorako jardunbide egokiak 
erakusteko, bezeroen etorkizuneko erosketa-errekerimenduak garaiz gehitzeko, beren ezagutza ematea 
bezeroen arazoak konpontzeko, bezero askorentzako datuak eta adierazleak jasoko dituen plataforma 
partekatu bat edukitzeko –errepikapenak eta lan gehigarria saihestuz– eta sektore bereko hornitzaileen 
ebaluazio partekatutik onura ateratzeko. 
 
Ikerketarako eta garapenerako premia – Helburua: Helburua da enpresa-talde edo sektore batean eredu 
malgu bat modu praktikoan aplikatzea, ETEen ingurumen-jardunbideak hobetze aldera, hornidura-katearen 
bidez, erosketa berdea eginda, stakeholder delakoen gardentasuna hobetuta, enpresek ingurumenaren eta 
gizarte-erantzukizunaren inguruan egiten dituzten jardunbideak hobetuta, enpresaren diseinuan eta jardueran 
bizi-zikloaren ikuspegia txertatuta, jardunbide hobeak partekatuta eta gaitasuna eskuratuta.  Konpondu 
beharko litzatekeen ezagutza-defizita ingurumen-datuak kudeatzeko, hornidura-katearen ebaluazio eta 
trakziorako, horrek enpresen arrisku-analisiarekin duen erlaziorako, hornidura-kateko eragileen partaidetza- 
eta erantzute-ratioa hobetzeko eta jardunbide egokiak partekatzeko egungo plataformei eta ereduei 
dagokiena litzateke. 
 
Emaitzen hartzaileak EAEko bezero- eta hornitzaile-rola duten enpresak dira, batez ere emaitzak 
iraunkortasun-memoria edo antzekoen bidez (Carbon Disclosure Project, DJSI) ematen dituztenak, 
produktuaren ingurumen-adierazpenak edo ingurumen-aztarnak dituztenak, kluster eta jarduera-sektoreak 
eta Administrazioa erosketa-eragile gisa. 
 
Eragina, txostenak eta aurreikusitako emaitzak:  
Identifikatutako ezagutza-premiatik abiatuta, txosten batzuk proposatuko dira. 
Kontzeptu-lanarekin batera, frogaketa-esperientzia bat egingo da proposamen bat jaso duen enpresarekin edo 
sektorearekin. 
 
Interes-eragileen profilak:  
Proposamena luzatzen duen partzuergoak edo erakundeak eskarmentua izan beharko du hornidura-katearen 
kudeaketan, bai eta datu-kudeaketa, komunikazio-sistema eta hornitzaileen ebaluaketarekin lotutako 
sektoreak, korporazio handiak edo enpresak kudeatzeko ereduetan ere. 
 
 

MATERIAL KRITIKOAK  
 
 
EAEk 216.000 tona material kritiko kontsumitzen du urtean (EEko zerrenda), 415.000 milioi euroko 
balioarekin, eta 271.000 tona baino gehiago metal ez-burdinazko nagusiei dagokienez –aluminioa, kobrea, 
nikela, molibdenoa, zinka eta eztainua–, 1.120 bilioi euroko balioarekin. Metal ez-burdinazko horiek aurkezten 
dituzten lermak kontsumitutako materien % 10 gainditu ohi dute. CRM Innonet partzuergoaren lanak 
nabarmendu egiten du material kritikoek automobilgintzaren eta aeronautikaren balio-kateetan izan 
dezaketen inpaktua, bai eta energia berriztagarrietan, elektrizitatearen sektorean eta laguntza-
ekipamenduetan ere, guztiak EAEn indarrez ezarritako sektoreak izanik. Ihobek egindako azterlan batek 
hauteman du euskal industriak pertzepzio txikia duela lehengai horien hornidurak dakarren arriskuari 
dagokionez, eta hainbat ekintza sustagarri baloratzen ditu baliabide horien ingurumen-inpaktua eta haiekiko 
mendekotasuna murrizteko. Haien artean nabarmentzekoak dira sentiberatze estrategikoa, erosketa 
partekatuak, ekodiseinua, material kritikoak ordezteko eta murrizteko I+G, bilketa eta birziklapen egokitua 
edo birmanufakturaren moduko negozio-eredu berriak. Datu zehatzagoak eta elkarrekin erlazionatuak 
oinarrizkoak izango dira alor horretako lankidetza publiko-pribatuaren hurrengo urratsak zuzenak izan 
daitezen.  
 
Ikerketarako eta garapenerako premia – Helburua: 
Proiektuaren helburua da kaltetutako euskal manufaktura-sektore nagusien estrategiako horniduraren 
ziurgabetasuna eta material kritikoen prezioak eransteko bideak ezartzea ahalbidetuko diguten esperientzia 
pilotuak gauzatzea, bai eta erronka horri erantzuna ematera bideratutako I+G+B-ko premia teknologikoei 
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lehentasuna ematea ere.  Proiektuak erantzuna eman behar dio «material kritikoen eta metal ez-burdinazkoen» 
fluxuen informazio-ereduari; lanabes berritzaileek aktibatu behar dute material kritikoen arazoa pairatzen 
duten sektore eta enpresa adierazgarrien kokatze estrategikoa, bai eta kalterik handiena jasan duten 
produktu-fabrikatzaile eta sektoreentzako irtenbide potentzialak planteatu ere, eta horiek Europako 
finantzaketa-programetan aurkezteko proiektuak izan ahalko dira etorkizunean. 
 
Proiektuaren emaitza zuzenduta dago EAEn indarrez agertzen diren eta tokiko erabaki-organoak dituzten 
balio-kateetara, hala nola metalurgia (galdaketa, altzairua, erregogorrak), energia (berriztagarriak, banaketa), 
sektore elektriko-elektronikoa (laguntza-ekipamenduak eta motorrak, elektronika) eta garraioa 
(automobilgintzako eta aeronautikako osagaiak, trenak). 
 
Eragina, txostenak eta aurreikusitako emaitzak:  
Identifikatutako ezagutza-premiatik abiatuta, txosten batzuk proposatuko dira. 
Kontzeptu-lanarekin batera, bi frogaketa-esperientzia egingo dira material kritikoen alorreko (esaterako 
berriztagarrietako edo siderurgiako) enpresekin. 
 
Interes-eragileen profilak:  
Partzuergoak integratu egin beharko ditu kudeatzaile aditu bat, EAErentzat garrantzizkoak diren balio-
kateetako nazioarteko adituak, alor horri ekarpenak egin diezazkieten Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako Euskal Sareko eragileak eta zuzeneko interesa duten euskal enpresa-elkarteak eta enpresak 
(material kritikoen hornitzaileak, materia kritikoak osatzen dituzten osagai eta produktuen fabrikatzaileak eta 
horiek birziklatzeaz arduratzen direnak). 
 

 
KONPOSITEAK ETA KARBONO-ZUNTZAK BIRZIKLATZEA ETA KONPONTZEA  

 
 
Kostuak murriztea funtsezkoa da karbono-konpositeak (KK) automobilgintzaren moduko ekoizpen masiboko 
sektoreetan sartzea lortzeko. Bere prestazio funtzionalak eta bere pisu txikia faktore bereizgarriak dira, eta 
kiloko 20 eurorainoko prezio altuarekin lehiatu behar dute. KKren kostuak murriztera bideratutako estrategien 
artean, lehen postuan aurki dezakegu karbono-zuntzeko oinarria duten osagaiak fabrikatzeko prozesuak 
automatizatzea, jada 2020 ZTBPan aurreikusia, eta bigarrenean ekoizpen-prozesuetan zuntz birziklatuak 
gehitzea. Aeronautika-sektorek sortzen ditu jada karbono-zuntzaren eta KKren murrizketen eta «prepreg» 
delakoen errefusen kantitate jakin batzuk. Halaber, EAEn hasi berri dira esaterako berriztagarrien edo 
automobilgintzako osagaien sektoreetan erabiltzen. 
 
Ikerketarako eta garapenerako premia – Helburua:  
Proiektuaren helburua da Administrazioak babestu beharreko enpresa-jarduketak eta lanabesak identifikatzea 
karbono-zuntzaren mendekotasuna murriztearren, birziklatutako material kantitateak kostu txikiagoan 
metatuko direla bermatuta. Horretarako, esperientzia pilotuen bidez, beharrezkoa izango da garapen 
teknologiko gehigarria zenbatestea kalitatezko karbono-zuntz birziklatua lortze aldera, euskal industrian KK 
birziklatuei erabilera berria emateko, lehengai hutsak behar dituen aldaketak egiteko eta KK konpontzeko 
teknologiari dagokionez. 
 
Aeronautikaren eta berriztagarrien sektoreak dira hondakin gisako KKen iturri nagusiak. Emaitzen hartzaile 
potentzialak automobilgintzaren, trenbidearen eta berriztagarrien sektoreak dira.  
 
Halaber, teknika-, ekonomia- eta ingurumen-irizpideak garatzea ere hartuko da barne, konpositeak oinarri 
hartuta piezak eta osagaiak diseinatu, konpondu eta birziklatzeko, eta horrela enpresan erabakiak hartzea 
errazagoa izan dadin. 
 
Eragina, txostenak eta aurreikusitako emaitzak:  
Planteatutako auzi bakoitzari txosten bat egokituko zaio. 
Oinarri-lanarekin batera, bi frogaketa-esperientzia pilotu berritzaile egingo dira KK birziklatuak hainbat 
sektoretan aplikatzeari dagokion alorreko enpresekin.   
 
Interes-eragileen profilak:  
Beharrezko deritzo Europako erreferentziazko erakundeak proiektuan integratzeari, baina Europako 
hegoaldean KK birziklatzeko enpresa-ekimen berria arriskuan jarri gabe.  Gutxienez ere, berriztagarrietako, 
aeronautikako, automobilgintzako eta kimika-sektoreko balio-kateetako elkarteek eta enpresek hartuko dute 
parte. 
 

 
BIRMANUFAKTURA, KONPONKETA ETA BERRERABILPENA: NEGOZIO EREDU BERRIAK 

 
 
Garapen ekonomikoak baliabide gehiago erauztera eta erabiltzera eta hondakin gehiago ekoiztera eraman 
gaitu. EBk konpromisoa hartu du hondakinen hierarkiaren printzipioak praktikan jartzeko, eta horrek barne 
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hartzen du hondakinak prebenitzea, berrerabiltzea eta birziklatzea. Horrek irtenbide berritzaileak eskatuko 
ditu, hala nola produktu eraginkorragoak baliabideak erabiltzeko orduan, prozesu eta zerbitzu aurreratu eta 
eraginkorragoak eta nahikoa gizarte-berrikuntza sustatzea, bizimodu jasangarri berrietara eta kontsumo 
desberdin batera joarazi diezagun. 
 
Hain zuzen, produktuen eta osagaien birmanufaktura da ekonomia zirkularraren adierazle nagusia, berezko 
produktuan oinarritutako zerbitzu-sistemekin batera (PSS). Lehen hurbilketa batean zenbatesten da 2025 arte 
EAEn 90 milioi gehigarri baino gehiago fakturatu eta 1.000 lanpostu espezializatu gehiago sortu ahalko 
liratekeela birmanufakturan, bereziki energia eta berriztagarrien sektorean eta aeronautikan, 
automobilgintzan, ekipamenduetan eta makinerian. Europar Batasuna desabantailan abiatzen da AEBen eta 
Asiako herrialdeen aldean, egun arte ez baitu birmanufaktura babesteko politikarik ezarri. Prozesu hori EAEn 
bizkortzeak aukera emango luke osagaiak eta produktuak fabrikatzen dituen industria dibertsifikatzeko, eta 
horretarako ezinbesteko baldintza da teknologia- eta antolakuntza-mailan berritzea. 
 
Ikerketarako eta garapenerako premia – Helburua:  
Proiektuaren helburua da euskal enpresa-sektorean birmanufaktura-, konpongarritasun- eta berrerabilera-
jardueren barneraketa bizkortzera bideratutako proiektu garrantzitsuak identifikatuko dituzten esperientzia 
pilotuak gauzatzea. Horrek prozesu-planteamendu berriak ekarriko ditu, hala nola kudeaketa-sistema eta 
negozio-eredu berriak zein testatzeko, desmuntatzeko, garbitzeko eta gainazalen tratamendurako teknologia 
berriak. Hartarako, balio-kateekin lan egin beharra dago osagaien eta produktuen diseinua egokitu eta, horri 
esker, birmanufaktura, konpongarritasuna eta berrerabilera errazteko. 
 
Helburu izango ditu gehienbat berriztagarrien eta energiaren sektorea, IKTak, aeronautika, lerro zuria, 
laguntza-ekipamenduak (ponpak eta konpresoreak) eta makineria.  
 
Eragina, txostenak eta aurreikusitako emaitzak:  
Proposamengileak EAEn birfanufakturako instalazio berriak sortzeko ekarpen erabakigarria egiten duten 
entregatzekoak ezarri beharko ditu. 
Oinarri-lanarekin batera, frogaketa berritzaileko bi esperientzia pilotu egingo dira automobilgintzaren eta 
energia biltegiratzearen alorretako enpresekin.  
 
Interes-eragileen profilak:  
Beharrezkotzat jotzen da gai hauetan aurreratuta dauden erakundeekin koordinatzea, bai eta 
automobilgintzaren, aeronautikaren, berriztagarrien eta ekipamenduen/makinen sektorearekin lotutako 
elkarte eta enpresa interesatuak barne hartzea ere.  
 

 
2. LERROA.- KONTSERBAZIOA ETA HIRI-BERRONERATZEA 

 
 
NATURAN OINARRITUTAKO IRTENBIDEAK: ANDEATUTAKO HIRIGUNEETAKO ETA HIRI-
INGURUETAKO EKOSISTEMA FUNTZIOAK LEHENGORATZEAREN BIDEZ 
 
 

Azpiegitura Berdeak, biodibertsitatea kontserbatzeko funtsezkoa den elkarrekin lotutako berdeguneen sare 
bat eraikitzeaz haraindi, onura ugari dakarzkie ingurumenari, gizarteari eta ekonomiari, naturak eskaintzen 
dituen hainbat ekosistema-funtzio eta zerbitzuren bidez, esaterako uraren erregulazioa higaduraren kontrola, 
uraren arazketa edo klima-aldaketaren prebentzioa, besteen artean. Hiri-alorrean, Azpiegitura Berdeek 
dakartzaten onurak bereziki garrantzitsuak dira, biztanleen osasunari eta ongizateari egiten dioten mesedea 
dela eta. Beren onura ugarien artean nabarmentzekoak dira airearen kalitatea hobetzea, hiriko klima leuntzea 
eta ondorioz «hiriko bero-uhartea» izeneko efektua txikiagotzea, atmosferako kutsadura murriztea edo hiriko 
berdeguneek elkarbizitzarako duten funtzio soziala; izan ere, alderdi horiek guztiek hirietako bizigarritasun-
maila orokorrarekin dute zerikusia. 
 
Natura hirian barneratzea eta sustatzea da gure aurrean dugun erronka handia, hiriko eguneroko fluxu eta 
zerbitzuekiko bateragarria dela bermatuta. Testuinguru horretan hiriko azpiegitura-sistema berri bat sortzea 
eta ezartzea proposatu da, hiri-sistemak jasangarritasun-maila handiagoetara eboluziona dezala ahalbidetuko 
duten ekosistema-funtzioetan oinarritua. 
 
Horretarako, honako lan-ildo hauek xedatu dira: Naturan oinarritutako irtenbideak: andeatutako hiriguneetako 
eta hiri-inguruetako ekosistema-funtzioak lehengoratzearen bidez. 
 

 
ARRISKUEN KUDEAKETA ETA ERRESILIENTZIA HOBETZEA: EUSKAL KOSTALDEAREN 
ERRESILIENTZIA ERAIKITZEAREN BIDEZ. 
 

Klima-aldaketaren aurkako 2050erako Euskal Estrategiak kostako zerrenda jaso du Euskadin egokitu 
beharreko lehentasunezko guneen artean. Euskal kostaldeko berezitasun geomorfologikoek (labarrak dira 
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nagusi eta haize eta olatu gailenen eraginpeko orientazioa dute) eta hirigintzak itsasertzeko ekosistema 
batzuen konfinamendua eragin dute (duna-landaretza, padurak, hezeguneak eta itsas larreak). Horrek eragotzi 
egiten du komunitate horiek barnerantz lekualdatzea itsasoaren mailaren igoerako testuinguru global batean. 
Ingurumena kontserbatzeari dagokionez, euskal kostaldearen demografiaren eta hirigintzaren presio handiak 
euskal itsasertzeko habitaten galera, konfinamendua, degradazioa eta zatikatzea ekarri du.  
 
Horregatik guztiagatik, nahitaezkoa da kostaldeko eremuak kudeatzea klima-aldaketaren aipatutako efektuak 
kontuan hartuta. Ingurune naturalarekiko eraginak, urbanizatutako kostaldeko eremuak eta turismoaren 
sektorean egon daitezkeen eraginak minimizatu behar dira.  
 
Horretarako, honako lan-ildo hauek xedatu dira: Arriskuen kudeaketa eta erresilientzia hobetzea: euskal 
kostaldearen erresilientzia eraikitzearen bidez. 
 

 
KUTSATUTAKO LURZORUAK SANOTZEKO HAUTABIDE IRAUNKORRAK  

 
Euskal Autonomia Erkidegoan lurzorua kutsaduraren aurka babesteko politikak 25 urte baino gehiago baditu 
ere, indusketaz eta isurketaz bestelako sanotze-teknologien aplikazio-esperientziak mugatuak izan dira. Dena 
dela, azken urteetan bestelako teknikak erabilita lurzoru-lehengoratze arrakastatsua izan duten kokalekuen 
kopurua gero eta handiagoa bada ere, jarduketa horiek lanabes desberdinen bidez sustatzeko beharra egon 
da. Haien artean nabarmentzekoak dira Lurzorua kutsatzea saihestu eta kutsatutakoa garbitzeko ekainaren 
25eko 4/2015 Legearen 10. artikulua, aukeren ikerketari bertako izaera ematen baitio, ikerketa xehatuaren 
zati bilakatuta; bai eta 12. artikulua ere, ikerlan horren xedea honela definitzen baitu: ikertutako lurzoruaren 
saneamenduari aplika dakizkiokeen teknika eta neurri desberdinak identifikatzea eta erkatze bidez baloratzea, 
alderdi teknikoak, ingurumenekoak, ekonomikoak edo lehengoratutako lurzorua berrerabiltze aldera 
interesgarria izan daitekeen beste edozer alderdi ebaluatuta. Espero izatekoa da legeria zorrozki aplikatzeak 
egoera berri bat ekartzea, eta bertan, alde batetik, lurzoruaren berrerabilpena areagotzea, eta bestetik, 
material horiek zabortegira bota ondoren hartzen duten espazioa ezin berrerabil daitezkeen beste 
hondakinentzako uztea. 
 
Ikerketarako eta garapenerako premia – Helburua: 
Proiektu honen helburua hiru esperientzia praktiko proposatzea izango da, kokaleku batean aplika daitezkeen 
saneamendu-aukerak baloratzeko metodologia egiaztatu bat eraikitzea ahalbidetze aldera, iraunkorrena den 
hori edo horiek identifikatzeko helburuarekin. 
 
Kutsatutako lurzoruen sanotze-jasangarritasunaren inguruko lan-arlo hori duela zenbait urte sortu zen politika 
aurreratuagoak dituzten herrialdeetan. Hala eta guztiz ere, aukeratutako hurbilketek oso irismen desberdinak 
agertzen dituzte, eta kasu guztietan zehazten dituzten printzipioak, arruntak izan arren, herrialde bakoitzaren 
politiketara eta datu-eskuragarritasunera egokitzen dira. Esparru horretan hainbat herrialderen ekimenen 
bitartez irizpide-homogeneizatzerako urratsak eman badira ere (SURF edo Sustainable Remediation Forum 
izeneko erakundeetan multzokatuta), bide luzea dago oraindik helburu hori lortzeko. 
  
Egoera hori izanik, proiektuak identifikatu eta moldatu beharko luke Euskadiren ezaugarriei hobekien 
egokitzen zaien lurzoruen konponketa iraunkorrerako metodologia, 4/2015 Legearen errekerimenduei 
erantzuna ematearren. 
 
Proiektuak metodologia bat emango du emaitza gisa, eta metodologia hori zuzenduta egongo da interes-talde 
guztiei, kutsatutako lurzoruen ikerketan eta lehengoratzean akreditatutako erakundeei eta saneamendu-
teknikaren hautaketaren eragina jasan dezaketen eta ondorioz erabakiak hartzen parte hartu beharko duten 
enpresei. Benetako kasuetan egiaztatutako metodologia horrek kutsatutzat jo izanagatik jarduketa bat 
eskatzen duen kokaleku bakoitzarentzako teknologia iraunkorrena ebaluatzeko, alderatzeko eta hautatzeko 
gaitasuna emango du, eta euskal enpresek Europako proiektuak prestatzea ahalbidetuko du.  
 
Eragina, txostenak eta aurreikusitako emaitzak:  
Identifikatutako ezagutza-premiatik abiatuta, txosten batzuk proposatuko dira. 
Kontzeptu-lanarekin batera, gutxienez hiru frogaketa-esperientzia egingo dira, Euskal Autonomia Erkidegoko 
kasurik ohikoenen espektro zabala osa dezaketen ezaugarri desberdinetako beste hainbat lekutan. 
 
Interes-eragileen profilak: 
Partzuergoak Euskadiko lurzoru kutsatuak ikertzen eta lehengoratzen adituak diren espezialistak integratu 
beharko ditu, eta, halaber, saneamendu-aukerak baloratzeko metodologian aritzen diren nazioarteko adituak 
gehitu ahalko ditu. Era berean, aintzat hartu beharko litzateke ingurumen-alderdietatik haratagoko ezagutzak 
dituzten pertsonak taldean sartzeko aukera.  
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VII. ERANSKINA: Erakunde nagusiaren eta bazkideen konpromiso izenpetua (1) 
 

 
................... jaun/andreak, ............................ erakundearen izenean, Ekoberrikuntza 
Proiektuak egiteko 2016ko Laguntzen Deialdirako aurkeztu den «xxx» proiektu-proposamenaren 
buru, honako hau adierazten du:  
 
 
 
 

Proiektu-proposamen honen bazkide diren erakundeek sail ekonomiko esleituak dituztela 
eta honako hauek direla: 

 
 
 

 Bazkide diren erakunde guztiek zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko 
betebeharrak eguneratuta dituzte, indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 
 

 Erakunde nagusia nahiz bazkideak ez daudela laguntza hori jasotzeko ezintasuna dakarren 
debekuren baten edo zigor administratibo edo penalen baten mende. 
 
 
 
Data:  
 
 
 
 
 
Sin.: Sin.: Sin.: 
Kargua: Kargua: Kargua: 
Erakunde nagusia: Erakundea: Erakundea: 
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VIII. ERANSKINA: Informazioaren eta komunikazioaren arloko laguntza-
araubideetako EGEFren publizitaterako jarraibideak 1303/2013 (EB) 
Erregelamenduaren 115. artikuluko 3 zenbakia eta XII. eranskineko 2.2 zenbakia 
egokia betetzeko 
 
1. Onuradunak, egiten dituen informazio- eta komunikazio-neurri guztietan funtsek 
jarduketari emandako laguntzaren berri beharko du, hauek erakutsiz: 
 

a) Europar Batasunaren enblema, Batzordeak 115. artikuluko 4 zenbakiarekin bat 
etorriz hartutako gauzatze-egintzan ezarritako ezaugarri teknikoei jarraikiz, 
baita Europar Batasunaren erreferentzia bat ere. 

 
b) Eskualde Garapeneko Europako Funtsa – EGEFren erreferentzia bat. 
 

Hori horrela, gauzatzen dituzten informazio- eta komunikazio-neurri guztietan (IHOBE-
REN logoarekin batera), baita proiektu/jarduketan sortutako agirietan ere, jaso 
beharreko logoa jarraian erantsita dago. Egindako neurriak egoki dokumentaturik 
egongo dira (inprimatutako kopia, pdf-a, pantaila-argazkia, argazkiak eta abarrak). 
 

 
 

 
2. Jarduketa bat egiten duenean, onuradunak funtsetatik lortutako laguntzaren berri 
emango du jendaurrean: 
 

a) Hartarako, jarduketaren deskribapen laburra egingo du Interneteko gunean, 
halakorik badu, jasotako laguntza-mailaren neurrikoa; haren helburuak eta 
emaitzak zehaztuko ditu bertan, eta Europar Batasunaren finantza-laguntza 
nabarmenduko du (aurretik aipatutako logoa ere jasoko du, orobat). 

 
b) Halaber, 4. eta 5. puntuetan jaso gabeko jarduketentzat, gutxienez proiektuari 

buruzko informazioa duen kartela ipiniko du (gutxienez A3 neurrikoa); kartel 
horretan Europar Batasunaren laguntza finantzarioa aipatuko du, eta jendeak 
erraz ikusteko moduko tokian egongo da, eraikin baten sarreran esaterako.  

 


