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OINARRI ARAUTZAILEAK, 2017KO EKOBERRIKUNTZAKO I+G+B PROIEKTUEN DISEINU 

BIKAINERAKO  
DIRU-LAGUNTZAK EMATEKO 

 
1. ARTIKULUA.- HELBURUA. 
 
Laguntza hauen helburua I+G+B bultzatzeko Europako programetara –batez ere, Horizon 
2020 barrukoetara– aurkezteko proiektu-eskaeren diseinu bikaina sustatzea da, 
ZTBP2020ren «Ekosistemak» aukera-nitxoaren ildo estrategikoetan. Laguntza hauek 2013ko 
abenduaren 24an Europar Batasunaren Aldizkari Ofizialean argitaratutako Europako 
Batzordearen de minimis laguntzei buruzko 1407/2013 Erregelamenduan xedatutakoaren 
arabera antolatzen dira. 
 
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako aurtengo laguntza-deialdi honen 
asmoa honako hau da: euskal hautagaiek I+G+Bko Europako Laguntza Programetan 
izandako arrakasta eta eraginkortasun indartzea, bai eta proiektuok 2020rako Zientzia, 
Teknologia eta Berrikuntza Planaren (ZTBP2020) eta 2020ko Ingurumen Esparru 
Programaren helburuei egiten dieten ekarpena areagotzea ere. 
 
2. ARTIKULUA.- AURREKARIAK ETA JUSTIFIKAZIOA 
 
Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitza Sailak «Ekosistemak» aukera-nitxoaren ildo 
estrategikoak zehaztu ditu, zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren alorretako euskal 
eragileekin egindako lan-prozesu baten bidez, baita euskal ekoindustriarekin eta tankera 
horretako beste sektore batzuetako eragileekin ere. Hala, sei ildo aukeratu dituzte 
ekoberrikuntza garatzeko. 
 
Hori dela eta, lehiaketa honetara aurkeztuko diren proposamenek ondoren zehaztutako ildo 
estrategikoak errespetatu beharko dituzte: 
 

 
 

 
2016ko ekainaren 18an abiarazi zen proiektuen diseinu bikaina laguntzeko lehendabiziko 
deialdia.  Deialdi horretan, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko enpresek 
eta kideek prestatutako 25 ideia lehiatu ziren, eta, azkenik, 11 ideia babestu ziren laguntza-
programetara aurkezteko.  
  
3. ARTIKULUA.- ONURADUNAK 
 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sarearen barruko erakundeek jaso ahal 
izango dituzte laguntzak; alde batetik, enpresa pribatuek, baldin eta EAEn badute egoitza 
soziala, erabaki-gunea edota gutxienez jarduera-zentro bat, eta, bestetik, azken 4 urteetan 
EAEn, Estatuan edo Europar Batasunean finantzaketa-programetan kokatutako I+G+B 
proiektuetan parte hartu duten erakunde publikoek. 
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Onuradunek honako baldintza hauek bete behar dituzte: 
 

 Gutxienez establezimendu edo sukurtsal bat Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. 
 

 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean edukitzea, 
indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 

 
 Ezin izango dituzte oinarri hauetan zehaztutako laguntzak eskuratu laguntzak edo 

diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku bat edo zigor administratibo 
edo penal bat duten pertsonek. Ikus II. eranskina. 

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

finantzarioak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko 
zuzentarauetako definizioari jarraikiz (Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, C 249, 
2014/07/31). Ikus II. 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. Ikus II. 
eranskina. 

 
Aurkeztutako proiektu-eskaera bakoitzeko onuradun bakarra aurkeztu ahal izango da. 
 
4. ARTIKULUA.- IRISMENA ETA EREMUA: DIRUZ LAGUNTZEKO PROGRAMA MOTAK ETA 
SUSTATU BEHARREKO LEHENTASUNEZKO GAIAK 
 
Baztertzaileak izan gabe, Europako finantzaketa-programa hauetara bideratuko dira 
«Ekoberrikuntzari buruzko I+G+d-ko proiektuaren diseinu bikainerako» 2017ko laguntzak: 
 

- Honako hauetan bildutako Horizon 2020 lan-programak:  
o Climate action, environment, resource efficiency and raw materials (SC5) 
o Cross-cutting activities (FOF, SCC, CIRC, SPIRE) 
o Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced 

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

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

- Horizon 2020ren ETE erreminta (enpresa txiki eta ertainentzat). 
- Nazioarteko lankidetzarako beste programa batzuk (adibidez: CIEN, Retos, RFCS, 

Eranet Manunet,…). 
 
Kontuan izanik pilotatze-taldeak lehenetsitako ildo estrategikoak eta esparru tematikoak, 
heldutasun handiko ekimenen presentzia eta diru-laguntza banatzeko moduko proiektu 
kopuru bati heltzeko helburua, lehentasunezko gai batzuk zehaztu dira, baztertzaileak izan 
gabe betiere, IV. eranskinean jasotzen den moduan.  
 
Deialdiarekin lotutako informazio eguneratuena (Horizon 2020…) www.cordis.europa.eu 
helbidean kontsulta daiteke, edota Ihoberekin zuzenean harremanetan ipinita, bestela. 
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5. ARTIKULUA. – LAGUNTZEN ZENBATEKOA ETA LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK 
 
1.- Finantzaketa. 
 
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako 2017ko laguntza hauetara 
zuzendutako finantzaketaren helburuak honako hauek dira: batetik, teknologiaren 
egoeraren gaineko ezagutza eta aurkeztu beharreko proiektuen ikuspegia hobetzea, eta, 
bestetik, proiektu horiek 2020ko IEP eta ZTBP2020 planetako helburuei ekarpen 
garrantzitsua egitea. 
 

Deialdi honetarako guztizko aurrekontua 100.000 eurokoa da. 

 
Taulan ageri den moduan, esleipendunek 1.000 € eta 12.000 € arteko diru kopurua jaso 
ahal izango dute, honako hauen arabera: 
 
- fase-kopurua eta laguntza-programako zer fasetara aurkezten den; 
- ZTBES sareko euskal enpresak edo eragileak zer-nolako rola edo partaidetza-maila duen 

finantzaketa-programetan laguntzak eskatuko dituen proiektuan. Ulertzekoa da 
proposamen baten buru izateak esfortzu bat dakarrela eta teknologiaren egoeraren 
gaineko ezagutza handia eskatzen duela, bai eta IEPren eta ZTBPren helburuei ekarpena 
egiteko diseinu bat egitea ere.  

- «Ekosistemak» aukera-nitxoan lehentasunezkotzat jotako ildoak indartzea, IV. 
eranskinean jasotakoak, alegia. 

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

 
 

Egitaraua Partaidetza-
maila Proiektuaren 

aurkezpena 

Euskadiko 
lehentasunei 

egindako 
ekarpena*** 

EAEren 
parte-hartze 
osagarria** 

GUZTIRA 
(gehienez) 

Fase 
bakarra 
edo 
bigarren 
fasea 

 

Burua* 5.000 € 3.500 € 3.500 € 12.000 € 
Parte-
hartzailea  

3.000 € 2.000 € 1.000 € 6.000 € 

Lehenengo 
fasea 

Burua* 2.000 € 1.000 € 1.000 € 4.000 € 
Parte-
hartzailea  

1.000 € 1.000 € 0 € 2.000 € 

* Edozer onuradun, 3. artikuluaren arabera (teknologia-zentroak, unibertsitatea, aholkularitza-bulegoa, industria…) 
** Partzuergoak Euskadiko balio-kateko bestelako industriak eta/edo administrazioak dituela adierazten du 
*** Ikus IV. eranskina. 
 
2.- Laguntzak jaso ditzaketen gastuak. 
 
Honako gastu hauek jaso ditzakete laguntzak: 
 

 proiektuak proposatzen duen erakundeko pertsonen dedikazioek ezingo dute kostu 
osoaren % 60 gainditu, nola eta ez den egiaztatzen adituak kudeatzeko lanetara eta 
bidaietara bideratzen direla. 

 adituen laguntza azpikontratatzea proiektua prestatzeko   
 proiektuaren partzuergoa prestatzeko beharrezkoak diren bidaiak 
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6. ARTIKULUA. – PROPOSAMENAK HAZTATZEKO ETA ESLEITZEKO IRIZPIDEAK 
 
Ihobek proiektuak baloratzeko eta haztatzeko erabili beharreko irizpideak honako hauek 
dira: 

  

BALORAZIO-IRIZPIDEAK 
GEHIENEKO 

PUNTUAZIOA

 Proposamenaren kalitatea eta koherentzia  

Lehentasunez balioetsiko da gainditu beharreko arazoaren edo 
erronkaren definizioa, lanaren antolaketa eta plangintza, aurreikusitako 
bitartekoen koherentzia, proiektuko taldearen profila eta adituen 
laguntza integratzea (zehazki, haien kalitatea eta bikaintasuna, maila 
nazionalean zein nazioartean egiaztatua). Horrez gain, proiektuaren eduki 
teknikoa eta egitura kontuan hartuko dira (proposamen teknikoa, 
proiekturako metodoak, helburuak eta garapena zenbateraino datozen 
bat parte-hartzaileen espezializazioarekin eta abar), baita jauzi 
teknologikoaren garrantzia ere. 

 25 puntu 

 Enpresa-garapena 
 
Merkatuarentzat edo azken erabiltzailearentzat aurreikusitako driverren 
analisia balioetsiko da. Proiektuaren dimentsioa ere balioetsiko da, RIS3 
espezializazio-alor desberdinen arteko zeharkakotasuna, proiektuaren 
sektore arteko eta instituzio arteko izaera, eta abar. Proiektua arrakastaz 
garatzea lagungarria izango da lehiakortasuna hobetzeko eta euskal 
enpresa nazioartean kokatzeko, edota Euskadi eta bertako administrazioa 
jakintza aurreratuaren aplikazio praktikoan lidergoan ipintzeko.   
 

 20 puntu 

 Berrikuntza-maila 
 
Proiektuak teknologia eta produktu berriak garatzera, prozesuak 
nabarmenki hobetzera, zerbitzu berriak eskaintzera edota negozio-eredu 
berriak abian jartzera bideratu daitezkeen elementu berritzaileak bilduko 
ditu. Diagnostiko zehatz batetik abiatuta eta landutako gaiak zabal 
ezagututa, planteatutako arazoak konpontzeko modu edo aukera berriak 
proposatuko ditu. Estatuan edo nazioartean aurrekaririk ez duen proiektu 
aitzindaria, artearen egoeraren ezagutza hobea eskainiko duena esparru 
zientifiko-teknologiko jakin baten egoerari buruz, eta alor horretan 
aurrerapen garbia ekarriko duena, nazioarteko proiekzio garbiarekin 
ekarri ere. 

 20 puntu 

 Proiektuak eragin dezakeen ingurumen-hobekuntza  
 
Modu positiboan balioetsiko da proiektuak xede duen ingurumen-
hobekuntza: efizientzia materialen erabileran, EAEn lehentasunezkotzat 
jotako lehengaien kontsumoa murriztea, zabortegira joaten diren 
hondakinak murriztea, produktuaren bizitza-ziklo osoan saihestutako CO2 
isuriak, baliabide naturalen kalitatea hobetzea, biodibertsitatea babestea, 
hiriak berroneratzea eta klima-aldaketara egokitzea. 

 20 puntu 
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BALORAZIO-IRIZPIDEAK 
GEHIENEKO 

PUNTUAZIOA

 Balio-katean txertatzea eta nazioartekotzea 
 
Zehazki, I+G+Bko balio-katearen etapa bakoitzeko eragile esanguratsuen 
partaidetza haztatuko da, zeina honako hauek osatua baitago: eragile 
zientifikoak (unibertsitatea, BERC...), eragile teknologikoak (teknologia-
zentroak, CIC...), administrazio publikoa (preskribatzaile edo sustatzaile 
gisa) eta, garrantzi bereziarekin, enpresak. Era berean, modu positiboan 
baloratuko da Ikerketarako Europako Esparruko bazkideak edota 
nazioartean erreferente direnak biltzea. 

 15 puntu 

GUZTIRA 100 puntu 

 
Puntuazio handienetik txikienera emango dira, aurrekontuaren eskuragarritasunaren 
arabera, baldin eta 65 puntu gainditzen badituzte. Aurrekontuaren eskuragarritasunari 
dagokionez, gehienez ere 60.000 euro bideratuko dira lehen eskaera-txandarako (irailaren 
29a baino lehen aurkezteko), eta gainerakoak, berriz, eskaerak aurkezteko bigarren 
datarako (azaroak 30). 
 
Deialdi honetan emandako laguntzei uko eginez gero, puntuazio handiena eskuratu duten 
hautagaiei emango zaie dirua (lehen balorazioan laguntzarik eskuratu ez zutenei, alegia).  
 
7. ARTIKULUA.- PROZESU OPERATIBOA ETA EPEAK 
 
Honako hauxe da Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako 2017ko 
laguntzen operatiba: 
 
- Eskatzaileak «Ekoberrikuntzari buruzko I+G+Bko proiektuaren diseinu bikainerako 

proiektuaren fitxa» bidaliko du Ihobera (I. eranskinean jasotakoa). 
2017ko azaroaren 15eko 13:00ak baino lehen, 4. artikuluan adierazitako laguntza-
programa guztietarako, betiere laguntza programara proiektuak aurkezteko epea 
2018.eko ekainaren 30.a baino lehen izanik  
 
Fitxa bakarra aurkeztuko da proiektu bakoitzeko, eta erakunde bakoitzak gehienez 5 
proiektu-fitxa aurkeztu ahal izango ditu. Aurkeztutako proiektu-fitxen edukiak 
konfidentzialtasunez tratatuko ditu Ihobek. 
 

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

- Hasierako artearen egoera bidaltzea: dagokion laguntza-programarako prestatutako 
proposameneko artearen egoera bidaliko da Ihobera. 

  
- Laguntza-programarako proiektu-proposamena aurkeztu izanaren egiaztagiria 

jasotzea: esleitutako eragileak Ihoberi bidaliko dio proiektua Europako Batzordeari (edo 
laguntza-programa duen beste administrazio bati) aurkeztu izanaren egiaztagiria, 
azkenean aurkeztutako proiektuaren laburpen batekin eta gastuen justifikazioarekin 
batera.  

 
- Proiektuaren esleipena jakinaraztea: eragileak Ihoberi esleipenaren berri emango dio, 

proiektua esleitu ala ez. Baiezko kasuan, eta egokia bada, aipatutako proiektuak 2020 
IEP programari laguntzeko sinergiak edo koordinazio-mekanismoak zehaztuko dira. 
Gainera, aldian-aldian jakinarazi beharko zaizkio Ihoberi proiektuaren egoera eta 2020 
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IEPren lehentasunei egin diezaiekeen ekarpena. Halaber, sail edo erakunde publikoak ere 
integratu ahal izango dira proiektuaren aditu-taldeetan.  

 
- Zalantzak argitzeko: helbide elektronikoa (ignacio.quintana@ihobe.eus) 
 

Ekintza Epeak

I+G+B proiektuaren fitxa aurkezteko epea 2017/11/15 

Ihoberen laguntza jakinaraztea <2017/12/01 
Eskaera aurkeztu izanaren hartu-agiria, artearen 
egoeraren laburpenarena eta proiektuaren 
memoriarena 

Programaren arabera. 
Berehala: Azken epea: 

2018/06/29  
Proiektua esleitu izanaren jakinarazpena Dagokion unean 

 
Era berean, proiektuaren xedearekin zerikusia duten Eusko Jaurlaritzaren sail edo sozietate 
publikoekin alderaketa egitea gomendatzen da, hobekuntza-ideiak jasotzeko, entregatu 
aurretik behar besteko aurrerapenez. 

 
8. ARTIKULUA. – EMAITZEN KONFIDENTZIALTASUNA, JABETZA ETA DIBULGAZIOA 
 
Ekoberrikuntzako I+G+Bko proiektuen diseinu bikainerako 2017ko laguntzetara aurkeztu 
beharreko proiektuen proposamenak egiteko informazioa eta garatutako ezagutza bultzatzen 
dituen onuradunarenak izango dira, Ihobek zuzenean emandako planteamenduak eta Ihoberi 
entregatutako teknologiaren hasierako egoera izan ezik.  
 
Proiektuaren azken helburuak zaintzearren, 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.   
 
9. ARTIKULUA. – PROIEKTUAK, ZUZENTZEA, AZTERTZEA, EBAZTEA ETA JAKINARAZTEA 
 
Ihobe ohartzen bada aurkeztutako dokumentuak errore edo akatsen bat duela edo ez dela 
zehatza, eskatzaileari hala jakinaraziko dio, eta hamar egun naturaleko epea emango dio 
zuzentzeko. Gainera, adieraziko dio hala egiten ez badu bere eskaeran atzera egin duela 
ulertuko dela.  
Epe hori igarotakoan, eskatzaileak ez badu eskaera zuzendu, Ihobek hura 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 esleitzeko edo ukatzeko behin betiko 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 ingelesez, euskaraz edo gaztelaniaz 
aurkeztean ordainduko da (betiere USB edo tankerako formatu elektronikoren batean): 
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 Dagokion I+G+Bren finantzaketa-programara aurkezteko diseinatutako proiektuaren 
txosten teknikoa (edo 10 orriko laburpena). Ihobek txosten hori isilpean gorde beharko 
du.  

 Laguntzen xede diren gastuak exekutatu izanaren memoria ekonomikoa (10T edo 
antzekoa, eta ordutegien partea, hala dagokionean). 

 Eskaera laguntza-programara aurkeztu izanaren egiaztagiria. 
 Esleipendunaren proiektu-proposamena oinarritzen den teknologiaren hasierako egoera.  
 Azken hiru ekitaldietako de minimis aitorpena. 
 

Ordainketa egiteko, ezinbestekoa izango da onuradunak aipatutako proiektua hautatutako 
I+G+Bren finantzaketa-programara bakarrik aurkeztu izanaren egiaztagiriaren kopia 
bidaltzea.  
 
11. ARTIKULUA. BESTE LAGUNTZA BATZUEKIKO BATERAGARRITASUNA 

 
1. (Dekretu/Agindu) honetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko 
abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua bete behar dute, tratatuaren 107. eta 108. 
artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari dagokionez (Europar Batasunaren Aldizkari 
Ofiziala, 352. zenbakia, 2013/12/24koa). Laguntza horiek de 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 edo lehia ez dutela desitxuratzen uste da; horrenbestez, ez 
dira sartzen Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren 
aplikazio-eremuaren barruan. 
 
2. Laguntzaren eskatzaileak jaso dituen de minimis laguntzei buruzko aitorpena egin beharko 
du, de minimis laguntza berriak Erregelamenduan ezarritako gehieneko muga ez duela 
gainditzen frogatzeko. Proiektuaren laguntzen onuradun diren bazkide guztiek 2014, 2015 
eta 2016ko ekitaldietan jasotako de minimis laguntzen ziurtagiri sinatua aurkeztuko dute, III. 
eranskinaren arabera. 
 
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. 
 
Onuradunak laguntza-eskabidean ageri diren datuetan gertatzen diren aldaketak Ihobe SAri 
jakinarazteko konpromisoa hartzen du, baita onetsitako laguntzari uko egin izana 
jakinaraztekoa ere, gertatzen den unean bertan. 
 
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 zenbateko bera ordainduko dio Ihoberi. Onuradunek 
ez badituzte oinarri hauetan ezarritako baldintzak edota laguntza emateko ebazpenean 
zehaztutakoak betetzen, 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, Ihobe SAk 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 hartuko 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. Liskarrak Adostuta 
Konpontzeko 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 Legegintzako Dekretuan (azaroaren 11ko 
1/1997) eta Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorrean (azaroaren 17ko 38/2003) 
ezarritakoari jarraituko zaio. 
 
Bilbon, 2017ko irailaren 15an 
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I. ERANSKINA:  EKOBERRIKUNTZAN I+G+B GAUZATZEKO PROIEKTUEN DISEINU 

BIKAINERAKO 2017KO LAGUNTZAK ESKATZEKO FITXA 

 

Proiektuaren ideiaren izena: 

Erakundea: 

 

Hasieran proposatutako bazkideak (adierazi 

kokalekua): 

Eskatu nahi den laguntza-programa: 

-      Horizon 2020 
-      ETE erreminta (H2020) 
-      Bestelakoak (Manunet eta abar) 

Adierazi………….. 

Aurkeztuko den Programa Lerroa (eta kodea): 

Programaren zer fasetara aurkezten den  

-      Fase bakarra edo bigarren fasea 
-      Eskaeraren lehen fasea 

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

Proposamenaren kalitatea eta koherentzia
 
Enpresa-garapena  
 

Berrikuntza-maila 
  
Proiektuak eragin dezakeen ingurumen-hobekuntza 
 
I+G+B balio-katean eta nazioartekotzean txertatzea  
  
Eskatzailearen administrazio-datuak: harremanetarako pertsona, jakinarazpenak egiteko helbide 
elektronikoa, legezko ordezkaria eta NAN, sozietatearen izena, IFZ, telefonoa. 
 

Oharrak: 

- Gehienez ere 10 orri 

- Eskatzaile bakar batek aurkeztuko du proiektu-proposamen bakoitza (EAEko eta/edo nazioarteko 
hainbat bazkide inplikatuta egon arren) 

 

 Bidali helbide honetara: ignacio.quintana@ihobe.eus  Azaroaren 15.en 13:00.tan baino lehen 
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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 batean 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 dauzkan 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 elektroniko 
batean, 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 baliatu 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 zehazten duen eskabidea, NANaren kopia, data eta 
sinadura. Halaber, gurekin harremanetan jar zaitezke gure bezeroarentzako arreta-
zerbitzuan: 944230743, administracion@ihobe.eus. 
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II. ERANSKINA. Erakunde bakoitzaren erantzukizunpeko adierazpena 

 
 

ONURADUN BAKOITZAREN ADIERAZPENA 

 

 

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak 

Onuradunak aitortzen duenez, berak ordezkatzen duen erakundeak: 

   egunean dauzka zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak, 

indarrean den legediak eskatutako mugen arabera; 

 

   ez dauka laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debekurik 

edo zigor administratibo edo penalik. 

 

Legez kanpoko laguntza bateraezina 

Onuradunak adierazten duenez, berak 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, itzuli ditu edo blokeatutako 

kontu batean ordaindu ditu dagozkien interesekin batera; 

 

 horrelako laguntzetako bat edo gehiago eskuratu ditu eta ez ditu itzuli, ezta 

blokeatutako kontu batean ordaindu ere dagozkien interesekin batera. 

 

Krisialdian dauden enpresak  

Onuradunak aitortzen duenez, berak ordezkatzen duen erakundeak: 

 ez da krisian dagoen enpresa bat, krisian dauden enpresa ez-finantzarioak 

salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako 

definizioari jarraikiz (Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, C 249, 2014/07/31)  

 

...................n, 2017ko ..............aren ........(e)(a)n 

 

Sinadura 
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III. ERANSKINA. De minimis aitorpena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIERAZPENA 

 

Jasotako de minimis laguntzak 

Onuradunak adierazten duenez, berak ordezkatzen duen erakundeak (adierazi aplikatu 

beharreko kasua): 

 

 ez du eskuratu Europar Batasuneko Batzordearen laguntzarik 2014, 2015 eta 

2016ko ekitaldietan, Batzordearen 1407/2013 erregelamenduarekin bat; 

 

 esandako laguntza horietatik bat edo gehiago eskuratu ditu, hiru ekitaldietarako 

honako guztizko zenbateko honekin: 

...................n, 2017ko ..............aren ........(e)(a)n
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IV. ERANSKINA: «Ekosistemak» pilotatze-taldeak identifikatutako lehentasunak 

I+G+Bren alorrean 

 

Produktu berriak eta negozio berdeagoak  

 Ingurumen-informazio teknikoa eskuratzeko sistemak garatzea balio-katerako (bizi-
zikloaren analisiaren ikuspegiarekin) 

 Zerbitzuak emateko negozio-eredu berriak, bizi-zikloaren analisiaren ikuspegia duen 
produktu propioa oinarri hartuta 

 Material kritikoak ordezkatzea (funtzioa, materialak eta teknologiak) 
 Ekodiseinuko metodologia eta aplikazio berriak fabrikaziorako, modularitaterako, 

mantentze-lanetarako, konponketak bideragarri egiteko, berriro fabrikatzeko eta 
birziklatzeko (produktuaren bizi-zikloa luzatzea) 

 Bizi-ziklo osoan segimendu-sistemak aurreikustea. Unitateen trazabilitatea 
 Osagai adimendunak, bizitza baliagarrian informazioa jasotzeko gai direnak 

 
Hondakinen balorizazioa 

 Material berri aurreratuak berreskuratzeko, berrerabiltzeko eta birziklatzeko 
teknologien garapen goiztiarra (enpresak) 

 Upcycling konponbideak garatzea konpositeetarako, giltzarri diren metaletarako eta 
material kritikoetarako (enpresak) 

 Bigarren mailako materialetarako informazio-sistemak, erabakiak hartzeko  
 Herritarren erantzunkidetasunerako eredu berriak 
 Material-fluxuen analisiaren beharra 
 Berriro fabrikatzeko eta berrerabiltzeko gaitasun teknikoen beharra 
 Fokalizazioaren eta balio-katearen beharra 
 Lehengaien eta bigarren mailako materialen fabrikatzaileen beharra (eta gutxiago 

euskal kapitalarena) 
 Birziklatzeko eta berriro fabrikatzeko teknologien fabrikatzaileen beharra 

 
Teknologia eta prozesu garbiagoak 

 Teknika eskuragarri onenen (TEO) eta teknologia aurreratuen transferentzia arintzea 
euskal industriara  

 Pertsonak teknologia eta ingeniaritza industrial berritzailean gaitzea  
 Teknologia ekoeraginkorreko eta teknika eskuragarri onenen (TEO) erakustaldiak 

sustatzea 
 Nazioarteko lankidetzaren esparrutik (EBren OEF) prozesuen benchmarkak garatzea, 

eska dezaketen industria nagusietan (administrazioa) 
 Fabrikazio ekoeraginkorreko hubak, euskal industriarentzat lehentasunezkoak diren 

eremuetan 
 Gaitasun teknikoak teknologia aurreratuetan, teknika eskuragarri onenak 

ebaluatzean (bizi-zikloaren ikuspegia) eta ekoizpen-prozesuen optimizazio 
integralean 

 Kudeaketa teknologiko integrala euskal industrietan 
 Erreminta gutxi TEO berritzaile eta disruptibo globalak arinago transferitzeko EAEra 

(TRL > 6) 
 Euskal eskaintza teknologikoa koordinatzeko beharra, lehentasunezko balio-kateetan 
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 Goi-mailako teknologiako industrien masa kritikoa falta da  
 

 
Airea, ura eta lurzoruak 

 Ura hornitzeko eta tratatzeko konponbide berriak, kostu-eraginkortasuna handitzeko 
 Ingurumen-arrisku eta -gastuei dagokienez, erreminta arautzaile eraginkor 

berrietarako beharrezkoa den jakintza garatzea (lurzoruak, urak eta airea)  
 Hiri-berroneratze integrala  
 Jakintza-zerbitzu aurreratuak zatikatuta, euskal administrazioaren mendean 
 Soluzio berritzaileen eskaera mugatua 
 Produktu kimikoei buruzko araudien aplikazioa (Reach, Rohs...)  

 
Klima-aldaketara egokitzea  

 Urrakortasunari eta klima-aldaketaren inpaktuei buruzko azterlanak egitea hainbat 
sektore, espazio eta espezietan (nekazaritza, kosta, osasuna, industria, ibaiak, 
eremu babestuak, lehentasunezko laborantzak...) 

 Sektore, espazio eta/edo espezie horiei buruzko erabakiak hartzen eta kudeatzen 
laguntzeko erremintak eta teknologiak prestatzea 

 Udalerriak babesteko tresnak eta metodologiak lantzea (urrakortasun-mapa 
konparatiboak, hiri-diseinu erresilienterako estandarrak, gidak, jardunbide 
egokiak...) 

 Klima-aldaketara egokitzeko soluzioen kostu eta onuren analisia egiteko erremintak 
garatzea 

 Egokitzeko erremintak eta teknologiak erakusteko proiektuak eta proiektu pilotuak   
 Metodologia eta esperientzia praktiko aplikatuen beharra  

 
Ekosistemen zerbitzuak 

 Politika sektorialetan ekosistemen zerbitzuen aldagaia txertatzea 
 Lurralde-eskala optimoa identifikatzea erreminta integratzeko 
 Azpiegitura berdeko sare baten plangintza egitea, ekosistema-zerbitzu aniztunez 

hornitzeko: elikagaien ekoizpena, ura, arriskuen kontrola, kultura-zerbitzuak eta 
estetikoak... 

 Hiri-ekosistemak: ekosistema-zerbitzuen fluxuak integratzea hiria-landagunea-natura 
gradientean 

 Ekosistemen ekonomiarako erremintak: ingurumen-zerbitzuen ordainketak edo 
konpentsazioak, pizgarriak, finantzatzeko mekanismoak 

 
 


