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2016KO BERRINGURUMENA PROGRAMA: 
Berrikuntza- eta frogatze-proiektuak 

 
 

1. Aurkezpena eta aurrekariak. 

 
Berringurumena programa Udalsarea 21eko udalerri konprometituentzako 
zerbitzua da. Funtsezko interesa duten esparruetan proiektu berritzaileak garatzen 
laguntzen du, betiere estrategia eta programa hauekin bat etorriz: Garapen 
Jasangarriaren EAEko 2020rako Ingurumen Estrategia, 2020rako IV. Ingurumen 
Esparru Programa, EAEko hondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko 2020rako 
plana, Klima Aldaketaren 2050erako Euskal Estrategia eta Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde Politika Saila egiten ari den plangintzak, Biodibertsitate 
Estrategia kasu.  
 
Halaber, Eusko Jaurlaritzaren 2020ko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planean 
(ZTBP) hiru eremu estrategiko eta lau aukera-hobi ezarri dira. Azken horietan 
aipatzen da ingurumena, “Ekosistemak” izenarekin. 

  
“Ekosistemak” aukera-hobi hori sei eremu edo lehentasunezko ildotan banatuta 
dago: 
  

1. Ekodiseinua eta zerbitizazioa 
2. Hondakinen balorizazioa (lehengai berriztagarriak barne) 
3. Kutsadura kontrolatzeko eta murrizteko teknologiak (Cleantech) 
4. Ura eta lurzorua: tratamendua, berreskuratzea eta monitorizazioa 
5. Klima-aldaketara egokitzea: birnaturalizazioa eta ingurumena eta 

azpiegitura berdeak berreskuratzea 
6. Ekosistema-zerbitzuak 

  
Berringurumenaren edizio berri hau bat dator “Ekosistemak” 2020ko ZTBPko 
aukera-ildoko lan-taldeak ezarritako lehentasunekin. 

 
 
Programaren helburu nagusia da lehentasunezko esparruetako berrikuntza- eta 
frogatze-proiektuen pilotutza laguntzea, horiek beste esparru batzuetara 
estrapolatzeko. 
 
Deialdi honen bidez Berringurumena programaren seigarren edizioari hasiera 
emango zaio. Lehen edizioa 2008an egin zen, aldez aurretik Europako esparruko 
tokiko jarduera berritzaileak bilatu ostean. Harrez geroztik, orain arte egindako lau 
edizioetan, 34 proiektu berritzaile gauzatu dira Udalsarea 21eko hainbat udalerri 
eta eskualdetan, honako arlo hauen gainean, hain zuzen: airearen kalitatea, 
biodibertsitatea, klima-aldaketa edo eraikuntza eta birgaitze jasangarria. 
 
Proiektuak amaituta, emaitzen memoria tekniko bat egiten da, ebaluatzeko eta 
jarraitzeko adierazleak ezartzen dira, eta azkenik, proiektuak garatzeko 
metodologia bat zehazten da, haiek gauzatzean lortutako esperientzia oinarri 
hartuta, baita jardunbide egokia jasotako fitxa bat ere, transferentzia erraztearren. 
 
Berringurumenari eta parte hartutako proiektuei buruzko informazio nahi izanez 
gero, helbide honetan dago: www.udalsarea21.net. 
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2. 2016ko Programaren xedea.  

 
Ihobek, Udalsarea 21en Idazkaritza Teknikari gisa, 2016ko Berringurumenaren 
deialdia abiarazi du ingurumen-inpaktuak murriztea dakarten berrikuntza- eta 
frogatze-proiektuak gara daitezen. 
 
Programak lagundutako proiektuak betearazpenekoak izan behar dira. Hartarako, 
gauzatzeko proposamenekin batera bideragarritasun teknikoaren eta 
ekonomikoaren azterlan bat ere aurkeztu beharko dute.  

 
Proiektuaren izaera berritzaileari dagokionez, lehen aldiz ezartzen diren jarduerak 
izango dira (EAEn gutxienez), ezartzeko egokitzapen konplexua dutenak. 
 
Proiektua frogatzea esperientziaren transferigarritasunarekin dago lotuta. 
Ingurumen-alderdi garrantzitsuen gainean eragin positiboa duten jardueren 
bideragarritasun teknikoa eta ekonomikoa agerian jartzea da helburua, emaitza 
positiborik baldin badago, administrazioak berak horiek ezartzea susta dezan. 

 
Hurrengo ataletan zehaztutako alderdiak aintzat hartuta proposamenek jasotzen 
duten balorazioaren ostean, proiektu kopuru txiki bat hautatuko da, eta 
finantzaketa zein aholkularitza jasoko dituzte horiek dagozkien udalerrietan gara 
ditzaten. 
 
Garrantzi berezia du arlo publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzak, bai eta 
kanpoko finantzaketaren bitartez gauza litezkeen proiektuak garatzeak ere 
(Europako laguntza-lerroak –Life+, Horizon 2020– edo Estatukoak –Biodiversidad 
Fundazioa, Klima proiektuak–). 
 
2016ko Berringurumena Programan parte hartzen duten proiektuak 2016ko 
abenduaren 15 baino lehen gauzatu beharko dira, eta 2016ko urtarrilaren 1etik 
aurrera hasi beharko dira ezinbestean. 
 

3. Garatzeko arloak. 

 
Aurkeztutako proiektuek hau lagundu beharko dute: 
 

• klima-aldaketa arintzen eta horretara egokitzen, Europako politikekin bat 
etorriz (2020rako Klima Aldaketaren Estrategia, adibidez), 

• Natura Ondarea zaintzen eta hobetzen, betiere Europako politikei jarraituz 
(2020rako Biodibertsitate Estrategia, adibidez),  

• ekonomia zirkularra, arlo horretako Europako politikak betez, eta 
Baliabideen erabileran eraginkorra den Europaranzko ibilbide-orriarekin 
(COM (2011) 571 azkena) zein EBren 2015eko abenduko ekonomia 
zirkularrari buruzko neurri sortarekin bat etorriz. 

 
Aurkeztutako proiektuek helburu hauek izango dituzte, besteak beste: 
 

• klima-aldaketara egokitzea, BEGen isuriak murriztea,  
• ekosistema-zerbitzuak, azpiegitura berdea, hiri-biodibertsitatea, naturan 

oinarritutako konponbideen erabilera sustatzea, 
• hondakinen sorrera prebenitzea, hondakinak birziklatzea edo balorizatzea 

edo hondakinetatik datozen baliabideak zirkuitu ekonomikoan berriro 
sartzea. 
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Betiere ekonomia eta enplegu berdea sortuz eta jasangarritasunaren ikuspegi osoa 
hartuz. 

 
Gainera, aurkeztutako proiektuek osasun-eraginari buruzko analisia jaso beharko 
dute, Udalsarea 21en 17. Koadernoan, Osasuna eta hiri-garapen jasangarria, 
proposatutako metodologia erabiliz (ikus www.udalsarea21.net). 
 
Aurkeztutako proiektuak hiri-plangintzari, -garapenari edo -kudeaketari buruzkoak 
badira, Udalsarea 21en 17. Koadernoan jasotakoa, Tokiko hirigintzaren ekimenek 
osasunean duten eragina aztertzeko tresna, aplikatu beharko dute (ikusi 
www.udalsarea21.net). 
 
 
Gainera, proiektua gauzatzeko zerbitzua eta obra kontratatu behar badira, 
Erosketa eta kontratazio publiko berdearen irizpideak kontuan hartu beharko dira. 
 
Proiektuak azpiegiturak eraiki beharra ezartzen badu, eta horiek materialen 
beharra izanez gero, eraikuntzan materialen gutxienez % 50 birziklatuak izango 
dira; nagusiki, agregakin birziklatuak eta zepak.  
 
Gainera, ez dute diru-laguntzarik jasoko azpiegitura eraikitzea dakarten ekintzek, 
baldin eta ez badira kontuan hartu irizpide ekologikoak eta hiriko ingurumena 
hobetzeko irizpideak, ez badira paisaian txertatzeko eta ingurune naturalaren 
gaineko eragina txikiagotzeko ahaleginak egin, edo ez badira biodibertsitatearen 
kontserbazioarekin bateragarriak. 
 

4. 2016ko Berringurumena Programaren parte-hartzaileak. 

 
Udalsarea 21 Sareko tokiko erakunde guztiek* parte hartu ahal izango dute.  
 
* Honako hauek dira tokiko erakundeak: Udalak, Eskualdeko Bulego 21ak, 
mankomunitateak, koadrillak eta garapen-agentziak. Zalantzarik izanez gero, erakunde 
eskatzailearen kapital guztia publikoa dela egiaztatuko da. 

 

5. Programaren epaimahaia eta baloratzeko irizpideak. 

 
Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailburuordetzaren zuzendaritza-taldeak osatutako 
epaimahaiak baloratu eta hautatuko ditu proiektuak, Ingurumen Saileko eta/edo 
Ihobeko langile teknikoek, hautatutako proiektuen jardun arloetan aditu direnek, 
eginiko proposamena aintzat hartuta. 

 
Balorazioa honela egingo da: 
 
Baloratzeko irizpideak Baloratu beharreko hainbat alderdi Puntuazioa 

Proiektuaren izaera 
berritzailea/frogatzea 

- Izaera berritzailearen justifikazioa. 
- Lankidetza publiko eta/edo 

pribaturako akordioak (zentro 
teknologikoak, klusterrak, 
unibertsitatea...), proiektua 
garatzeko. 

- Proiektuaren transferigarritasuna. 
- Etorkizuneko garapena, H2020, Life+ 

eta antzeko ekimenekin lerrokatzea. 

30 

Proiektua bestelako Beste estrategia eta plan batzuekin bat 10 
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estrategia eta plan 
batzuekin bat etortzea 
eta udalaren inplikazioa 

etortzea: 
- Proiektua Eusko Jaurlaritzaren 

Ingurumen eta Lurralde Politika 
Sailaren lehentasunekin bat etortzea. 

- Arloko Europako politikekin bat 
etortzea.  

- Aalborgeko Konpromisoetan 
ekarpena egitea. 

Udal inplikazioa: 
- Izaera sektorialeko udal-erregulazioa 

eta/edo -plangintza (ordenantzak, 
klima-aldaketaren kontrako udal-
programak, biodibertsitatea udal-
mailan kontserbatzeko estrategiak...). 

- Udalaren inplikazioa Tokiko Agenda 
21en (Tokiko Ekintza Planen 
ebaluazioa eta adierazleen kalkulua), 
baita Udalsarea 21en ere (parte 
hartzea Klima Aldaketaren, 
Biodibertsitatearen, Hondakinen, 
etab., lantaldeetan/Ekitaldeetan). 

Helburuak, metodologia 
eta proiektuari lotutako 
inpaktuak murriztea  

- Proiektuaren helburuak. 
- Proiektua garatzeko metodologia. 
- Proiektuak eragiten duen ingurumen-

hobekuntza. 
- Inpaktu-murrizketa kalkulatzeko 

metodologia. 
- Inpaktu positiboa arlo batean baino 

gehiagoan (klima-aldaketa eta natura-
ondarea edo bestelakoak). 

-  

30 

Gizarte-onura - Onura soziala, eragin positiboa 
lehiakortasunaren eta enpleguaren 
gainean. 

10 

Exekuzio-gaitasuna eta 
proiektuaren 
bideragarritasuna 

- Proiektuaren barne-koherentzia. 
- Faseen arabera zehaztutako 

aurrekontua. 
- Administrazioen arteko koordinazioa. 
- Jarraipen-plana. 

20 

 

6. 2016ko Berringurumenaren aurrekontuko zuzkidura eta 
proiektu bakoitzerako ekarpenaren zenbatekoa. 

 
2016ko Berringurumena Programarako aurrekontu-zuzkidura ehun eta berrogeita 
hamar mila (150.000) eurokoa izango da guztira. 
 
2016ko Berringurumena Programan parte hartzeko hautatutako proiektuek % 60ko 
finantzaketa jasoko dute gutxienez, eta % 90era ere iritsi ahal izango da, baina 
gehienez hogeita bost mila (25.000) euro jasoko ditu proiektu bakoitzak. 
 
BEZa hautagarritzat hartuko da, betiere tokiko erakunde eskatzailea BEZaren 
araubideari lotuta ez badago edo horretatik salbuetsita badago. Baldintza hori 
betetzeko araubide fiskala egiaztatu beharko da. 
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7. Aurkeztu beharreko dokumentazioa eta epea. 

 
Honako agiri hauek aurkeztu beharko dituzte proposamenak baloratu ahal izateko: 
 
Tokiko erakunde parte-hartzailearen datuak:  

- Udalerria eta harremanetarako datuak (udal-arduradun teknikoa, helbidea, 
telefono-zenbakia eta helbide elektronikoa). 

- Arduradun politikoak sinatutako agiria, hautatuz gero proposamena zein 
finantzatzeko gainerako diru-ekarpena gauzatuko direla bermatzen duena. 

- Erakunde parte-hartzailearen idazkariak emandako ziurtagiria, beste 
entitate edo erakunde baten aldetik kontzeptu beragatik laguntza edo diru-
laguntza eskuratu duen adierazten duena, bai eta, horrela gertatu bada, 
gehiegizko finantzaketarik ez dagoela.  

- Erakunde parte-hartzailearen araubide fiskalaren egiaztagiria. 

Proiektuaren ezaugarriak (memoriak 15 orri izango ditu gehienez) – ikusi 5. 
puntuko taula: 

- Izenburua. 

- Proiektuaren helburu zehatza eta esku hartzen duten eragileak (zehaztu 
lankidetza-hitzarmen publikoak eta pribatuak dauden). 

- Bat etortzea estrategia eta programekin (Europa, EAE, udalekoak) eta arlo 
tematikoekin, baita ekarpena egiten dion Aalborgeko Konpromisoa ere. 

- Proiektuaren helburuak lortzeko gauzatu beharreko faseen eta zereginen 
azalpena eta metodologia.  

- Lanen garapenaren gutxi gorabeherako kronograma. 

- Proiektua gauzatzeak ekarriko dituen ingurumen-inpaktuen murrizketa 
gutxi gorabehera, estimazioa egiteko erabili diren adierazlea eta kalkulu-
metodologia zehaztuta. Klima Aldaketaren garapen arloarekin lotutako 
proposamen zehatzei dagokienez, proiektua gauzatzeak ekarritako BEG 
isurketen murrizketa kalkulatu beharko da (Udalsarea 21en udaleko CO2 
baliokideen isuriak kalkulatzeko tresna erabiltzea gomendatzen da). 

- Proiektuak gauzatzeak ekar litzakeen bestelako inpaktu positiboak 
deskribatzea. 

- Proiektuaren izaera berritzailearen eta/edo frogatzearen justifikazioa.  

- Tokiko Agenda 21ekin eta Udalsarea 21ekin duen inplikazioaren 
justifikazioa. 

- Proiektuaren transferigarritasun-maila. 

- Proiektuaren aurrekontu xehatua. 

- Europako eta Estatuko balizko finantzaketa-iturriak zehaztea. 

- Erosketa eta kontratazio publiko berdearen irizpideak txertatzea. 

 
Proposamenak aurkezteko epea 2016ko apirilaren 15ean amaituko da (egun hori 
barne). 

 
Eskabideak egiteko honako helbide elektroniko hau erabili behar da: 
udalsarea21@ihobe.eus Eskabidea Ihoberen bulegoetan aurkeztu ahal izango da 
(Urkixo zumarkalea 36, 6. solairua, 48011 - Bilbo) CD birgrabagarri edo antzeko 
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batean (berrerabili ahal izateko), eta dokumenturen bat berariaz paper formatuan 
entregatu beharra balego, premia horren zergatia zehaztu beharko da eta paperak 
% 100 birziklatua eta batere klororik gabea (TCF) izan behar du. 

 
 
 
 

Aurretiazko kontsultaren aukera 
 
Erakundeei lan-zama gehigarririk ez ezartzearren, ez dituzte hobekuntzak 
proposatu beharko hasierako ideiarekin batera. Hala, 2016ko Berringurumena 
proiektuaren ideiari buruzko aurretiazko kontsulta-inprimakia (8. orrialdea) 
bidali ahal izango dute helbide honetara: udalsarea21@ihobe.eus Ihobek, 
Udalsarea 21eko idazkaritza tekniko gisa, baieztatu egingo du, 
udalsarea21@ihobe.eus helbidearen bidez, aurretiazko kontsulta jaso dela, eta 
gehienez 7 egun naturalaren buruan erantzungo du. 
 
Ihoberen balorazioa jasota, erakunde eskatzaileak, hala badagokio, proposamen 
irmoa igorri beharko du atal honetan aurrez zehaztutako moduan.  

 

8. Oinarriak onartzea eta amaierako memoria entregatzea. 

 
Programaren erakunde esleipendunek horren berri jasoko dute posta elektroniko 
bidez.  
 
Erakunde parte-hartzaileek programaren oinarriak zein epaimahaiaren epaia 
onartzeko konpromisoa hartzen dute. Proposamenak aurkezteak proposatutako 
proiektua gauzatzeko konpromisoa dakar, baita Ihoberen eta hautatutako 
erakundearen arteko lankidetza-hitzarmen bat formalizatzekoa ere, eta, hautatuta 
gertatuz gero, gainerako diru-zenbatekoa eman beharko du erakundeak. Halaber, 
jarraipen teknikorako talde bat sortuko da proiektu bakoitzarentzat, hitzartutakoa 
betetzea errazteko eta bermatzeko. 
 
Proiektu guztiek fitxa bat egin behar dute jardunbide egokiaren ereduaren arabera 
(hemen jasota www.udalsarea21.eus), bai eta proiektuaren garapenari buruzko 
azken metodologia bat ere, ikasitakoa txertatuta, proiektua beste udalerri 
batzuetara eraman ahal izateko. 
 
3. atalean adierazitakoaren arabera, erakunde onuradunek proiektuak osasunean 
duen eraginari buruzko analisia egin beharko dute, proiektuaren irismenaren 
arabera, eta analisi horren ondorioak aurkeztu beharko dituzte. 
 
Azkenik, erosketa eta kontratazio publiko berdearen irizpideak hartu beharko dira 
kontuan proiektuak garatzeko orduan. 
 
Emaitzak edo proiektua gauzatzearen ondoriozko bestelako materialak 
argitaratzeko, aldez aurretik edukiak elkarrekin hitzartu beharko dira; halaber, 
Udalsarea 21en, Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politika Sailaren eta 
tokiko erakundearen beraren logoak ere jaso beharko dira.  
 
Era berean, proiektuarekin lotutako informazio garrantzitsu eta aipagarri guztia 
webgunean zabalduko da (www.udalsarea21.net), horrenbestez informazio hori 
posta elektroniko honetara bidali beharko dute: udalsarea21@ihobe.eus. 
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9. Ordaintzeko modua eta epea. 

 
2016ko Berringurumena Programan parte hartzeko azkenean hautatzen diren 
proiektuei dagokien finantzaketa honela ordainduko da: 
 

a) Finantzaketaren zenbatekoaren % 10, Ihoberen eta programan parte hartzen 
duen erakundearen artean dagokion lankidetza-hitzarmena sinatzean.  
b) Gainerako % 90a proiektuaren azken dokumentazioa aurkeztean (justifikazio 
teknikoa eta ekonomikoa).  
 

Justifikazio ekonomikoa Ihoben aurkeztu beharko dute, gehienez bi hilabeteko 
epean, proiektua gauzatzeko azken egunetik aurrera zenbatuta, eta beranduenik 
ere, 2016ko abenduaren 16an (egun hori barne).  
 

10. Proiektua gauzatzeak eragindako dokumentazioa. 

 
Paper gutxiago kontsumitzeko, proiektua gauzatzean sortutako dokumentu 
guztiak –baita azken txostena ere– euskarri elektronikoan entregatu beharko dira, 
ahal izanez gero posta elektronikoaren bidez edota zerbitzaria baliatuta. Posible 
izango ez balitz, berriro graba daitekeen CD, DVD edo antzeko euskarriren batean 
entregatuko dira. 
 
Dokumentuak inprimatu beharra izanez gero, ahalik eta kopia gutxien aterako dira, 
beharretara egokituta (bileretako parte-hartzaile kopurua, eta abar). 
 
Proiektuak sortutako dokumentuak inprimatzeko (txostenak, bileretarako 
dokumentazioa, eta abar), enpresa esleipendunak birziklatutako papera eta 
klororik gabea erabili beharko du. Din A4 eta Din A3 orrietan inprima ezin 
daitezkeen planoen kasuan bakarrik erabili ahal izango da birziklatu gabeko 
papera, edota merkatuan paper birziklaturik ez duten paper formatuetarako. Kasu 
horietan, paperaren zuntzaren % 20k behintzat modu jasangarrian kudeatutako 
basoetako zuretik edota birziklapenetik sortua izan beharko du. 
 
Txostenak eta dokumentuak, inprimatzekotan, orriaren bi aldeetatik inprimatuko 
dira, zuri-beltzean (oro har, zuri-beltzean interpreta ezin daitezkeen kasuetan 
bakarrik erabili ahalko da kolorea). 
 
Estalkiak (kartoizkoak zein plastikozkoak) edota koadernatzeko sistemak 
(espiralak, tututxoak, eta abar) ahalik eta gutxien erabili beharko dira, papera 
errazago birziklatzeko. Koadernatu behar izanez gero, ahal dela papera edota 
kartoia erabiliko da, beste materialik txertatu gabe. 
 

11. Harremanetarako: 

 
Udalsarea 21eko Idazkaritza Teknikoa:  udalsarea21@ihobe.eus 

Urkixo zumarkalea 36, 6. solairua – 48011- Bilbo (Bizkaia)  

Tel.:: +34 94 423.07 43 / Faxa: +34 94 423.59 00  
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«2016KO BERRINGURUMENA PROIEKTUAREN IDEIAREN 
AURRETIAZKO KONTSULTA» INPRIMAKIA 

 
Bidali udalsarea21@ihobe.eus helbidera 16/03/18a baino lehenago. Ihobe Udalsarea 
21eko Idazkaritza Teknikoak baieztatuko du udalsarea21@ihobe.net helbidearen bidez 
aurretiazko kontsulta jaso izana, eta gehienez 7 eguneko epean erantzungo du. 
 
«2016ko Berringurumena Proiektuaren Ideiaren aurretiazko kontsulta» inprimakia 
(gehienez 3 orri) 

Erakundea:  Harremanetarako datuak (teknikaria):  

Garapen arloa:  

Proposatutako proiektua (Izenburua): 

Helburuak: 
 

Eragindako agenteak (adierazi lankidetza publiko eta/edo pribatua): 

Proiekturako proposatutako lan-metodologia: 

Lotutako inpaktuen murrizketa: 

Proiektuaren proposamenaren izaera berritzailea: 

Erosketa eta kontratazio publiko berdearen irizpideak: 

Finantzaketa-paketeetan ezarritako lehentasunekin lerrokatzea:  
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Proiektuaren faseak eta mugarri nagusiak:  
 

Gutxi gorabeherako kostua (eurotan):  Gutxi gorabeherako epea (hilabetetan):  

 


