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Aurkezpena
Azken hamarkadan, gure erakunde sistema, bai
foru mailan bai toki mailan, jarduera ekonomiko
eta sozial guztien gero eta internazionalizazio
handiagoa dela eta, garapen mailakatu batean
murgildu da. Ondorioz, eta garapen jokaleku
berriari egokitu ahal izateko, foru-erakundeek
eta, batez ere, toki-erakundeek, bere kudeaketan modelo berritzaileak erabili behar dituzte,
bertara, europearra eta nazioartekoa dena barneratuz interes publikoa eta hiritarren interes
pribatuen defentsan bere lehiakortasuna hobetu ahal izateko.

Foru Aldundia) bere lehentasunen artean Lurralde Historikoko toki-erakundeak gazteriaren
dinamizazio eta sustapenera bideratutako europar izaera duten jarduera guztien inguruan
informatzea eta aholkatzea ezarri du.

Eredu berri honen jakitun, europar ekimenetan
parte-hartzeak iraunkortasun bokazioa duten
toki-erakunde guztien estrategia eta jardueraren ezinbesteko elementua izan behar du,
modu nabarian, abantaila multzo garrantzitsua
suposatzen baitu, bai finantza, ezagutza edota
etorkizun eta irudi mailakoak.

2014an hasi eta 2020an amaituko den Europar
Batasuneko programazio aldi berri baten hasierarekin kointzidituz, Bizkaiko Foru Aldundiak
gazteria arloan Bizkaiko Lurralde Historikoko
Udalentzat interesgarri izan daitezkeen europar programa berrien gida informatibo bat argitaratzea egoki ikusi du.

Egiaztatua eta aitortua dagoen bezala, tokierakundeak arduradun publikoei bestelako
inguruneetan jarraitzen diren ekintzak lehen
eskutik ezagutzeko aukera emango liekeen informazio espezializatuaren eta esperientzien
hartu-emanen eskasia ezaugarri nagusia duen
jokaleku batetik abiatzen dira. Eta hau, etorkizunera begira eragozpen bat izanik, ahalik eta eperik laburrenean konpondu beharreko zerbait da.

Duela zenbait urtetik hona, Europar Batasunak
parte-hartze eta finantziazio aukera zabalak eskaintze dizkie toki-erakundeei baina hauetako
askok programa horietan guztietan parte-hartzeari uko egin diote oso prozedura zailekoak
edo eskuraezinak direlakoan.

Hau horrela izanik, Kirolen eta Gazteriaren Zuzendaritza Nagusiak (Kultura Saila - Bizkaiko

Gida honen bidez, gazteriari bideratutako erkidego-programen araberako europar errealitatea modu eskematikoan gerturatu nahi da,
honi eragiten dioten europar politika desberdinen ikuspegi orokor bat transmititzeko asmoa
izanik.

Gida honek Udalek egin beharreko lana erraztu
nahi du, modu argi eta sinplifikatuan, gazteria
arloan burutzen dituzten ekintzen finantziazioa lortzea ahalbidetuko dien eskura dituzten
aukera desberdinak eskainiz.

Miren Josune Ariztondo Akarregi
Kulturako Foru Diputatua
Bizkaiko Foru Aldundia
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Sarrera
Europar Batasunak, programazio aldi berri
honetan, krisialditik atera eta bere ekonomiak
hazkunde jasangarriaren bidetik zuzentzeko
erronka zailari egin beharko dio aurre.
Irteera estrategia honek zergarik gabeko
finantza publikoak, hazkundea hobetzen
duten erreforma estrukturalak eta, hazkunde
eta enplegurako berariazko inbertsioak
berrezartzea suposatuko du.
UE 2020 Estrategiak aldi honetarako
Kohesio Politikaren helburuak zehazten ditu.
Hau, ekonomia adimentsu, jasangarri eta
barneratzailea lortzera bideratutako hazkundeestrategia bat da. Aipatu hiru lehentasun hauek,
elkarren artean indartzen direnak, EB eta bere
estatu kideak enplegu, produktibitate eta
kohesio sozial maila altuak lortzen lagunduko
dute.
Erkideko Funtsak 2014-2020ren programazioak
europar egoera ekonomikoari dagozkion
erronka berriak planteatzen ditu. Europa 2020
Estrategiaren helburuek Amankomuneko
Esparru Estrategikoaren (MEC/AEE) funts
desberdinetan barneratu behar dute eta,
hauetako bakoitzak, hazkunde adimentsu,
jasangarri eta barneratzaile batera lagundu
behar du. Aldi berri honetan, funtsek
lehiakortasuna eta konbergentzia sustatzea
izan behar dute helburu, gastuak ikerkuntza
eta berrikuntza, ETE-en babesa, hezkuntza
eta trebakuntzaren kalitatea, enpleguaren
kalitatearen eta kohesio sozialaren sustapena
eta baliabideak modu eraginkorrean erabiliko
dituen karbono isuri baxuko ekonomia
baterako transiziora berbideratuz.
Hau, EB mailan, eta Europa 2020 Estrategiaren
helburuen arabera, Estatu kideak
hazkundearen berrezartzea eta handitzea
eta, garapen jasangarria bermatzen den aldi
berean, enpleguaren sorrera bermatuko duen
susperraldia lortzen laguntzeko inbertsio
iturririk nagusiena da.
Europar Batasunaren Funtzionamendurako
Itunak helburu argiak egokitzen dizkie baliabide
hauei. Europako Batzordearen aburuz, helburu
hauek guztiak modu eraginkorragoan lor
daitezke baldin eta, teilakatzeak ekiditeko eta
sinergiak optimizatzeko bost Funtsak modu
egokiagoan koordinatzen badira, Europar
Batasunaren gobernantza ekonomikoan guztiz
barneratuta aurkitzen badira eta, interesa
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duten nazio, eskualde eta toki mailako eragileak
tartean sartuz, Europa 2020 Estrategiaren
gauzatzean laguntzen badute.
Batzordeak amankomuneko xedapenen
Arautegi bat proposatu du eta honek Funtsen
arteko koordinazio askoz ere estuagoa
aurreikusten du honakoak lortzeko:
•

Europa 2020 helburuetan baliabideak
elkarretaratzea, Funtsek lagunduko duten
helburu tematiko amankomunen multzo
baten bidez.

•

Planifikazioa eta koherenteago diren
gauzatze mekanismoen bidezko
sinplifikazioa.

•

Emaitzen gaineko arreta handiagoa
eraginkortasun esparru eta erretserba
baten bidez.

•

Dirulaguntzetarako arauen harmonizazioa
eta sinplifikatutako kostuen aukeren
luzapen bat onuradunen eta kudeaketa
arduradunen gainean den karga
administratiboa arintzeko.

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia

Kohesio Politika
2014-2020
Europar Batasunaren lehentasunetako bat
Estatu kideetako eskualde desberdinen
artean diren desparekotasun ekonomiko eta
sozialak murriztea da. Horretarako, europar
Kohesio Politika, 2014-2020 aldirako, gutxi
gora behera, erkidego-aurrekontuaren heren
bat suposatuko duen deszentralizatutako
(herrialde bakoitzean kudeatzen dira) finantza
baliabide multzo batean oinarritzen da.
Europa 2020 Estrategiaren helburuak ibilbideorritzat hartuta, hainbat Estatu kiderentzat
konplexua den une batean, Kohesio Politikaren
programazio berriak emaitza eraginkorragoak
lortzera bideratutako zenbait aldaketa
ezartzen ditu. Hauetatik, azpimagarriena,
funtsen amankomuneko programazioa
lagundu eta sarbidea errazten duen
Amankomuneko Esparru Estrategiko (MEC/
AEE) baten ezarpena litzateke.

•

Ekimenen etekinaren errefortzua ex
ante (adibidez, inbertsio estrategien
espezializazioa edota merkatal laguntzarako
esparru arautzaile bat), ex post (helburuen
lorpenaren araberako ordainketa) eta
baldintza makroekonomikoen arabera.

•

MEC/AEE funts desberdinetatik finantzia
daitezkeen garapen estrategiak eta
komunitatearen (administratzaile, eragile
ekonomiko eta sozialak...) parte hartzehartze handiagoa sustatzen dituen
LEADER ikuspegian oinarritutako ikuspegi
barneratua.

•

Irisgarritasun eta justifikazio arau
sinpleagoak administrazio kostu
txikiagoa bermatzeko eta funtsak talde
onuradunetara hobeto iristen direla
errazteko.

2014-2020 aldirako Kohesio Politikaren
berrikuntza nagusiak:
•

•

Europa 2020 estrategiaren helburuekin
harremana duten MEC/AEE-aren 11
helburuetan elkarretaratze tematikoa. Era
berean, inbertsio lehentasunak mugatu
eta herrialde bakoitzeko helburu argi eta
neurgarriak definitzen dituzten Europako
Batzordea eta Estatu kideen arteko
Elkartze-Kontratuak ere azaltzen dira.
Eskualdeen sailkapen berria funtsen
banaketarako: garapen gutxikoa (EB
27ko biztanle bakoitzeko BPGaren bataz
bestearen %75 baino gutxiago), iragankorra
(%75 eta %90 artean) eta garatuak (%90etik
gora).

AMANKOMUNEKO ESPARRU ESTRATEGIKOA (MEC/AEE)
Egitura Funtsak

Europako Gizarte Funtsa

EGF

Eskualde Garapeneko Europako Funtsa

EGEF

Kohesio Funtsa

KF

Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa

LGENF

Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsa

IAEF

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia
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Europa 2020 Estrategia (EU2020)
ESPARRUA

HELBURUA

Enplegua

•

20 eta 64 urte bitarteko pertsonen % 75erako enplegua

I+G

•

EBren BPGaren % 3ko inbertsioa I+Gn

Aldaketa klimatikoa eta
energia jasangarritasuna

•

1990an ziren negutegi efektuko gasen mailak baino % 20 isuri
gutxiago (edo % 30 baldintzak egokiak badira)
Energia berriztagarrien % 20
Efizientzia energetikoaren % 20ko hazkundea

•
•

Hezkuntza

•
•

Eskola porrota tasak % 10etik behera
30 eta 34 urte bitarteko pertsonen, gutxienez, % 40ak
hirugarren mailako ikasketak burutu beharko ditu.

Pobrezia eta gizarte
bazterkeriaren aurkako
borroka

•

Pobrezia eta gizarte bazterkeria egoeran edo arriskuan diren
pertsonen kopurua 20 milioitan murriztea.

Europa 2020 Estrategia
Europa 2020 Estrategia (EU2020) Europako
Batzordeak eta Estatu kideek 2010ean
‘hazkunde adimentsu, jasangarri eta
barneratzailea’ bermatzeko onartu zuten
ibilbide-orria da.
EU2020-k bost alorretan EBk 2020rako bete
beharko lituzkeen helburu zehatzak finkatzen
ditu.
EU2020k helburu hauen lorpena erraztu nahi
duten zazpi ekimen enblematiko ezartzen
ditu. Ekimen bakoitzaren barruan, europar
zein estatuko administrazioek esfortzuak
koordinatu beharko dituzte elkarren artean
laguntzeko:
1. Baliabideak modu eraginkorrean erabiltzen
dituen Europa.
2. Pobrezia eta Gizarte Bazterketaren aurkako
Europako Plataforma: kohesio sozial eta
lurralde kohesiorako europar esparru bat.
3. Prestakuntza eta enplegu berrien agenda
bat.
4. Globalizazioaren arorako politika
industrial integratua: lehiakortasuna eta
jasangarritasuna elementu nagusiak.
5. Europarako Agenda Digital bat.
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6. Berrikuntzarako Batasuna.
7. Gazteria Ekinean. Europar Batasunean
hazkunde adimentsu, jasangarri eta
barneratzailea lortzeko gazteriaren
ahalmena sustatzera bideratutako ekimena.

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia

Finantza-Esparrua
2014-2020
Europako Batzordeak, Zenbait urtetarako
Finantza-Esparrua 2014-2020arekin, FinantzaPerspektibak 2007-2013 jarraitu beharko
lituzketen europar programetarako lehen
proposamena egin zuen 2011. urtean. 2010ean
onartutako Europa 2020 Estrategiak, hiritarrek
eta europar herrialdeek aurre egin beharko
dieten erronken garapenak eta 2007-2013
programek izandako eraginaren ebaluazioak
programa berrien funtzionamenduan eta
ikusmoldean zenbait aldaketa egin behar zirela
iradoki zuten.
Berrikuntzarik azpimagarriena, Europako
Batzordearen “Zenbait urtetarako FinantzaEsparrua 2014-2020rako sinplifikazio
programa” komunikazioan jasotzen den
sinplifikazio administratibo eta finantzieroa
da. Honen helburua, europar funtsetara
era guztietako erakundeek sarbidea izango
dutela eta baliabideak, kudeaketara baino,
ekintzetara bideratuko direla erraztea da.
Horretarako, zenbait aldaketa garrantzitsu
aurreikusten dira:

•

Programa kopuruaren murrizketa.
Aurreko aldian ziren 80tik gorako
programak oraingoan 22 programetan
biltzen dira. Honekin, programen ikusmolde
eta esku-hartzearen koherentzia bilatu eta
hauen arteko sinergiak erraztu nahi dira.
Gida honetan, programa berri bakoitzeko
aurreko aldian (2007-2013) zein programa
zeuden zehazten da.

•

Helburu eta lehentasun mugatuagoak.
Programa berrien helburu nagusiak
harreman zuzena du Europa 2020
Estrategiarekin eta berariazko helburuak,
berriz, emaitzetara bideratuago daude,
adierazle argiagoekin. Zenbait kasutan,
Estatu kideek protagonismo handiagoa
izango dute helburuen eta nazio mailako
esku-hartze estrategien definizioan
(bereziki, egitura funtsetan). Gainera,
programazio berriaren joera iraupen
luzeagoko ekimen eta lehentasun
mugatuen zerrenda bat duten zenbait
urtetarako deialdien alde egitea izango da.

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia
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•

Arauen bateratzea. EBren baliabide
guztientzako amankomunezko finantzaarauak ezartzen dira. Arau berriak
samurragoak dira eta finantziazio
ehunekoak bateratu eta programen arteko
sinergiak errazten dituzte.

•

Justifikazioa egiteko erraztasun handiagoa.
Arau berriak malguagoak dira diruitzultzeari dagokionez: ekimenen
aurrefinantziazioagatik sortutako
interesak ez dira itzuli behar eta BEZ-a
kostu aukeragarritzat onartzen da.
gastuen justifikazioa ere sinplifikatzen
da: erakundearen ohiko kontabilitate
praktikak, unitateko kostuak eta
oroharreko prezioak onartuko dira.

•
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Kontrol ez hain zehatzak. Auditoria eta
kontrolatuak diren erakunde kopuruaren
murrizketa bat proposatzen da. Adibidez,
soilik eskatzailearen finantza-gaitasuna
egiaztatuko da; gehienez, finantziatutako
ekimenen %7a ikuskatzea aurreikusten
da; eta justifikaziorako dokumentazioa
Europako Batzordearen esku jartzeko
beharra bi urtetakoa izango da ekimena
amaitu denetik hasita (eta ez bost urtekoa
orain arte bezala).

•

Emaitzei begira. Lehentasun
definituagoekin deialdietan eta
adierazle zehatzekin, lortutako emaitzen
justifikazioaren alde egin nahi da egindako
gastuen justifikazioaren aurrean. Honen
adibide bat egitura funtsetan dugu non
gastuen ordainketa lortutako helburuen
araberakoa den.

•

Eraginaren garrantzia eta
gardentasuna. 2007-2013 programen
eraginaren ebaluaketek agerian utzi
zuten finantziatutako ekimenen hedapen
eta emaitzen erabilera eskasa. 20142020 aldian emaitzen hedapenak eta
gardentasunak proposamenak aintzat
hartzeko garrantzia handiagoa izango
dute.

•

Enplegua hazkundearen ardatz.
Europa 2020 Estrategiaren lehentasuna
enpleguaren sorrera edo enplegu politiken
babesa da, bereziki, gazteentzako eta
aukera gutxien dituzten taldeetarako. Hau,
proposamenak aintzat hartzeko irizpide
ez-esplizitua izango da.

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia

Nola erabili
Gida hau?
Gida honetan, modu laburtu eta
eskematikoan, Bizkaiko Lurralde Historikoko
toki erakundeentzat interes gehien izan
dezaketen europar programak jasotzen dira.
Hauei esker, gazterian eragin dezaketen
ekintzak batera finantziatzeko aukera izan
dezakete.
Programa hauetako bakoitzeko, lehenik eta
behin, programaren nondik norako nagusiak
jasotzen dituen fitxa labur bat azaltzen da:
•

Gaia (enplegua eta gizarte gaiak, kultura,
ingurumena...)

•

Azpiprogramak: jasotako zenbait
programa azpiprogrametan banatzen dira;
hauen garrantzia dela eta, kasuz kasu,
azpiprograma hauek aipatu eta hauen
helburuak eta ekintzak deskribatzen
dira (Erasmus + Programaren kasuan,
adibidez, hiru azpiprograma aurki daitezke:
Hezkuntza eta Trebakuntza alorrekoa,
Kirola alorrekoa eta Gazteria alorrekoa).

•

Programaren aurrekontua 2014-2020
aldirako.

•

Programaren kudeaketa: europarra, estatu
mailakoa edo mistoa.

•

Parte-hartzea sarean eskatu edo aintzat
hartzen den, europar bazkideekin edo/eta
toki-garapenerako lankidetza.

•

2014-2020 aldirako programa berri
bakarrean bildu diren aurreko aldiko
programak. Adibidez, Erasmus + programak
aurreko aldiko programa hauek guztiak
batzen ditu: Etengabeko Ikaskuntza
Programa (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius eta Grundtvig); Gazteak Ekinean
Programa; Nazioarteko Lankidetza
Programa (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa
eta Edulink).

•

Bestelako gaiak.

•

Intereseko estekak
Informazio gehiago.

•

Deialdia egiten duen erakundea.

•

•

Gazteentzako laguntza mota: laguntzak
gazteriari modu zuzenean bideratzen diren;
zeharkako moduan biztanleria osoari eta
talde guztiei, gazteria barne, bideratzen
diren; edota zeharkako modu batean
gazteria hauen onuradun izan daitekeen
zehazten da.

Jarraian, modu deskribatzaile batean,
programaren laburpena aurkezten da,
erreferentzia, helburuak eta diruz lagun
daitezkeen ekintzak zehaztuz.

•

Laguntza mota: itzuli beharrik agbeko
dirulaguntzak edota finantza-tresnak.

Gainera, amaieran, 2014-2020 aldirako beste
zenbait europar progra eta ekimenak ere
zehazten dira. Azkenik, interesekoak izan
daitezkeen zenbait web orrialdetarako estekak
azaltzen dira.

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia
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toki-erakundeetarako
europar gazteria
programak
20142020

Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Enplegu eta Gizarte Berrikuntzarako
Europar Programa (EaSI) (2014-2020)
Gaia

Enplegua eta Gizarte-gaiak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

9.469.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

• PROGRESS 207-2013
• EURES (Europako Enplegu Zerbitzua)
• PROGRESS Mikrofinantziazioa

Intereseko Estekak

Araudia (EB) 1293/2013 zbka. Enplegu eta Gizarte Berrikuntzarako
Europar Programaren inguruan.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:
0238:0252:ES:PDF
Enplegua, Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Enplegua, Gizarte Gaiak eta Aukera Berdintasuna ZN
DG EMPL/B.1. J-54 01/004
Rue de Loi, 200
B-1049 – Brusela
empl-vp-industrial-relations@ec.europa.eu
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Enplegu eta Gizarte Berrikuntzarako
Europar Programa (EaSI) (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Enplegu eta Gizarte Berrikuntzarako Europar Programa (EaSI) 2014-2020. (Europako Batzordea. Enplegua,
Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN).

HELBURUA
Programaren xedeak enpleguaren sorkuntza laguntzea eta Europar Batasunaren zehar gizarte-politika eta
mugikortasuna erraztea dira, gazteria bezalako talde ahulenetan arreta berezia jarriz.
Zehazki, programaren esparruan, kalitatezko enplegu jasangarriaren sorkuntza, gizarte-babes egoki eta
duin baten bermea, gizarte-bazterketa eta pobreziaren aurkako borroka eta lan baldintzen hobekuntza
sustatuko dira.

EKINTZAK
Programa hiru ardatzetan banatzen da:
1. “Progress” ardatzak enpleguaren alorrean EB-ren politika eta baliabideen garapena, ezarpena,
jarraipena eta ebaluazioa babestuko ditu, bereziki, gazte langabeziaren aurkako borrokarako, gizartebabesarako, gizarteratzea eta pobreziaren murriztapena eta prebentziorako eta, lan baldintzen
hobekuntzarako.
Ildo honetan, honako ekintza motak finantziatuko dira: analisi jarduerak (datu bilketa, estatistikak,
metodologia garapena, inkestak, azterlanak, ebaluaketak...); elkarrenganako ikaskuntzarako
jarduerak; sentsibilizazioa eta zabalkundea (jardunbide egokien hartu-emanak, hitzaldiak, mintegiak,
profesional juridiko eta politikoen trebakuntza, informazio eta komunikazio jarduerak...); eta sareen
funtzionamendutik, administrazioek duten gaitasunen errefortzutik, lantaldeen antolaketatik eta sareen
sorkuntzatik erator daitezkeen gastuei laguntza.
2. “EURES” ardatzak Europar Batasunaren barruan pertsonen mugikortasun zuzena sustatzen duten eta
mugikortasun oztopoak ekiditzen dituzten ekintzak babesten ditu. Zehazki, EURESeko mugaz haraindiko
elkarteen garapena eta hauen jarduerak; informazio, aholkularitza eta mugaz haraindiko langileen
lanpostu eta kontratazio zerbitzuak ematea; enplegu eskaintza eta eskaerak orekatzeko plataforma digital
eleanitz baten garapena; berariazko mugikortasun planen garapena; EURES eragileen elkarrenganako
ikaskuntza eta EURES aholkularien trebakuntza; eta informazio eta komunikazio ekintzak finantziatuko
dira.
3. “Mikrofinantziazioa eta gizarte-ekintzailetza” ardatzak pertsona
finantziaziorako sarbidea eta honen erabilgarritasuna bermatzen du.
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juridikoei

Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Europako Gizarte Funtsa (FSE/EGF) 2014-2020
Gaia

Enplegua eta Gizarte-gaiak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

8.446 milioi euro (Espainia)

Programaren
kudeaketa

Kudeaketa mistoa

Parte-hartzea sarean

Ez

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

FSE 2007-2013

Bestelako gaiak

Eskualdeko politika

Intereseko Estekak

Europako Batzordea - EGF
http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=35&langId=es
Europako Gizarte Funtsaren Administrazio-Unitatea (UAFSE/EGFAU)
http://www.empleo.gob.es/uafse/

Informazio gehiago

Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioa
Europako Gizarte Funtsaren Administrazio-Unitatea
Tel.: 91.3631800
Fax: 91.3632036
uafse@meyss.es
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Europako Gizarte Funtsa (FSE/EGF) 2014-2020
ERREFERENTZIA
Europako Gizarte Funtsa (FSE/EGF) 2014-2020. (Europako Batzordea).

HELBURUA
EGFa enpleguaren sorrera laguntzeko, pertsonei lanpostu hobeak lortzen laguntzeko eta EBko hiritar guztiei
lan aukera zuzenagoak bermatzeko Europak duen baliabiderik nagusiena da. Horretarako, EGFak europar
giza kapitalan inbertitzen du: langileak, gazteria eta lan bila ari diren pertsona horiek guztiak.
Europako Batzordeak, Estatu kideek eta eskualdeek, modu bateratuan, EGFren lehentasunak ezartzen
dituzte eta eskura diren baliabideei zein erabilera emango zaien erabakitzen dute. Hau guztia, Programa
Eragileak izenarekin ezagutzen diren programetan zehazten da. Bruselatik ez dira zuzenean proiektuak
finantziatzen. Euskadik, adibidez, 2014-2020 aldirako bere Programa Eragile propioa izango du.

EKINTZAK
1) Enplegu eta mugikortasunaren errefortzua: EGFren asmoa europar hiritarrei lan etorkizun
oparoena eskaintzea eta hautatutako ibilbide profesionalean arrakasta lortzen laguntzea da. Enplegua
bultzatzeko esfortzuak sektore guztietara eta pertsona talde guztietara bideratzen dira baina, hala ere,
zailtasun gehien dituzten taldeetan zentratzen da batipat, honako esparruetan:
-

Lan merkatuan barneratzeko bide berriak.

-

Gazteriarentzat aukera gehiago.

-

Enpresentzako laguntza.

-

Ibilbide profesional hobeak.

2) Hezkuntza osoagoa: EGFak, EB osoan zehar, hezkuntza eta trebakuntza hobetzeko ekimenak
finantziatzen ditu bere trebakuntza zikloa amaitzen duten gazteek lan merkatuan beharrezkoak izango
dituzten trebetasunak eskuratzen dituztela bermatzeko. Zentzu honetan, lehentasun nagusia eskola
porrota tasak murriztea da eta, gainera, lanbide heziketarako eta goi hezkuntzarako aukerak hobetzea.
3) Aukerak guztiontzat: Aukera gutxiago dituzten taldeetako partaideei edo bestelako zailtasunak
dituzten pertsonei trebetasunak garatzen, enplegua lortzen eta beste hiritarrak adina aukera izaten
laguntzeko milaka ekimen finantziatzen dira. Alor honetan, lau dira lehentasunak:
-

Marjinazioaren aurkako borroka.

-

Enpresa sozialen sorkuntzarako laguntza, enplegu iturri bilaka daitezen.

-

Tokiko erakundeak laguntzea irtenbideen identifikaziorako eta ezarpenerako beharrezkoa den masa
kritikoa sortzeko.

-

Ikuspegi inklusiboak eta inklusio neurri aktiboak, enplegurako osagarri.

4) Zerbitzu publikoen hobekuntza: Karga administratibo eta burokratikoak murriztu eta gardentasun,
zuzentasun eta ardura maila altu bat sustatu administrazio publikoan.
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Gazte Bermea Funtsa 2014-2020
Gaia

Enplegua eta Gizarte-gaiak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

943 milioi euro (Espainia)

Programaren
kudeaketa

Estatuko kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Ez

Bestelako gaiak

Eskualdeko politika

Intereseko Estekak

Europako Batzordea. Enplegua, Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=es
Ekintzailetza eta Gazte Enplegurako Estrategia (Enplegu eta Gizarte
Asegurantza Ministerioa)
http://www.empleo.gob.es/es/estrategia-empleo-joven/index.htm
Gazte Bermearen ezarpenaren inguruan Kontseiluak ematen duen
Gomendioa
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:120:
0001:0006:ES:PDF

Informazio gehiago

Enplegu eta Gizarte Asegurantza Ministerioa  
Agustín de Bethencourt, 4 28071 – Madril
Tel.: 91.3630104/ 91.3630114
gprensa@meyss.es
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Gazte Bermea Funtsa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Gazte enpleguari buruzko ekimena. Gazte Bermea Funtsa 2014-2020. (Europako Batzordea. Enplegua,
Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN).

HELBURUA
Gizarte Bermea gazte-langabeziaren aurkako borrokarako ekimen berria da. Ekimen honek, bere
trebakuntza amaitu edo bere langabezia aldia hasi eta 4 hilabeteko epearen barruan, enplegu zerbitzuetan
izena eman duten, zein eman ez duten, 25 urtetik beherako gazte guztiek, kalitatezko eskaintza zehatza
jasotzen dutela bermatzea du helburu.
Eskaintza lan eskaintza, praktika denboraldi bat, enpresa batean trebatzeko aukera edo ikastaro bat
burutzeko deia izan daiteke baina, beti ere, norbanakoaren behar eta egoerara egokitu beharko luke.
Estatu kideek gazte langabeziari aurre egiteko bere estrategia propioak garatu beharko dituzte, Estatu
bakoitzean arazo honek bere ezaugarri propioak dituelako.

EKINTZAK
Ekintzailetza eta Gazte Enplegurako Espainiar 2013/2016 Estrategiak gazteriaren lan merkaturatzea, bai
norberaren kontura bai inoren kontura, ahalbidetzeko 100 neurri baino gehiago jasotzen ditu eta hauek
guztiak, bere eragin eta denboran izango duten garapenaren baitan antolatzen dira.
Alde batetik, berehalako eragina izango duten 15 neurri ezartzen ditu, epe motzerako ondorioekin,
kontratazioa eta ekintzailetza, hezkuntza eta trebakuntzaren hobekuntza eta lan merkatuan den
bitartekotzaren hobekuntza sustatzeko.
Bestalde, epe ertain eta luzerako beste 85 neurri jasotzen dira, hots, denboran garapen luzeago bat
eskatzen duten ekintzak. Hauen bidez, gazte langabezian eragiten duten arazo estrukturalei egin nahi
zaie aurre. Hauen artean, gazteriak jasotzen duen heziketa eta trebakuntza lan merkatuak dituen behar
errealetara egokitzeko ekintzak aurkitzen dira eta baita, lanpostu bat bilatzerakoan, gazteek jasotzen duten
orientazioa, akonpainamendua eta informazioaren hobekuntzarekin erlazionatuta daudenak ere. Hemen
ere sartuko lirateke kontratazioa sustatzeko eta malgutasuna eta lan merkaturako sarbidean aukera
berdintasuna faboratzeko hartzen diren bestelako neurriak.
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Aukera Gutxiago Dituzten Pertsonak
Laguntzako Funtsa 2014-2020
Gaia

Enplegua eta Gizarte-gaiak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

563,5 milioi euro (Espainia)

Programaren
kudeaketa

Kudeaketa mistoa

Parte-hartzea sarean

Ez

Bestelako gaiak

Eskualdeko politika

Intereseko Estekak

Araudia (EB) 223/2014 zbka. Aukera gutxiago dituzten pertsoak
laguntzeko Funtsaren inguruan
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2014:072:
0001:0041:ES:PDF

Informazio gehiago

Europako Batzordea. Enplegua, Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN
B-1049 Brusela
BELGIKA

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia

23

Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Aukera Gutxiago Dituzten Pertsonak
Laguntzeko Funtsa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Aukera gutxiago dituzten pertsonak laguntzeko funtsa 2014-2020. (Europako Batzordea. Enplegua, Gizarte
Gaiak eta Inklusioa ZN).

HELBURUA
Funts honen xedea Europar Batasunan kohesio soziala sustatzea, gizarte inklusioa sendotzea eta pobrezia
erauztea da.
Funts honek EGFa eta Egiturazko Funtsak osatzen ditu, pobreziaren modurik okerrenak arintzeko berariazko
helburua lortzen laguntzeko, aukera gutxien dituzten pertsonei finantzieroa ez den laguntza emanez
elikagai eta/edo oinarrizko material moduan eta pertsona hauen gizarteratzea lortzera bideratutako gizarte
inklusioko jarduerak, hauen artean, aukera gutxien dituzten gazteei bideratutako jarduerak.
Estatu kide bakoitzak bere Programa Eragilea landu beharko du, bertan garatuko diren jarduerak zehaztuz.
Hauek, aukera gutxien dituzten pertsonei zuzenduko zaizkie, hala nola, elikagai horniketa eta/edo oinarrizko
laguntza Estatu kideek hautatutako elkarte kideen bidez.

EKINTZAK
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-

Elikagai donazioak biltzeko, garraiatzeko, biltegiratzeko eta banatzeko jarduerak.

-

Elikagaien horniketa eta/edo oinarrizko laguntza materiala osatzen duten neurri gehigarriak.

-

Aukera gutxiago dituzten pertsonen gizarte inklusiorako lagungarri diren jarduerak.

-

Behar handiagoa duten pertsonei finantzieroa ez den laguntza material sorta zabala eskaintzeko
jarduerak, janaria, arropa eta bere erabilera pertsonalerako bestelako ondasunak barne, hala nola,
zapatak, xaboia edo xanpua. Laguntza materialaren banaketa gizarteratze neurriekin osatuko da,
pertsona hauek guztiak pobreziatik atera ahal izateko laguntza eta gida moduan.

-

Funtsak, EB mailan, elkarrenganako ikaskuntza, sareen ezarpena eta, finantzieroa ez den laguntzaren
alorrean, jardunbide egokien zabalkundea sustatuko du.
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Globalizaziora Egokitzeko Europako
Funtsa (FEAG/GEEF) 2014-2020
Gaia

Enplegua eta Gizarte-gaiak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

150 milioi euro

Programaren
kudeaketa

Kudeaketa mistoa

Parte-hartzea sarean

Ez

Intereseko Estekak

Europako Batzordea. Enplegua, Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=326&
Araudia (EB) 1309/2013 zbk. Globalizaziora Egokitzeko Europako
Funtsaren inguruan
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:
0855:0864:ES:PDF

Informazio gehiago

Europako Gizarte Funtsaren Administrazio-Unitatea
(UAFSE/EGFAU)
Enplegu eta Gizarte Segurantza Ministerioa
Pío Baroja, 6 , 1
28009 - Madril
Tel.: 913 632 065
Fax: 913 632 030
ggarciagp@meyss.es
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Enplegua eta
Gizarte-gaiak

Globalizaziora Egokitzeko Europako
Funtsa (FEAG/GEEF) 2014-2020
ERREFERENTZIA
Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsa (FEAG/GEEF) 2014-2020. (Europako Batzordea. Enplegua,
Gizarte Gaiak eta Inklusioa ZN).

HELBURUA
GEEF-ren xedea hazkunde ekonomiko adimentsua, barneratzailea eta jasangarria sustatzen laguntzea
eta Batasunaren barruan enplegu jasangarria sustatzea da, honek elkartasuna adierazteko gai izan dadin
eta globalizazioa eta finantza eta ekonomia krisiaren jarraipena dela eta izan diren aldaketa estruktural
sakonen eta mundu mailako merkatal ereduetan izandako aldaketen eraginez kaleratutako langileei edota
bere jarduera bertan behera utzi behar izan duten autonomoei laguntza eskaini ahal izateko.

EKINTZAK
GEEF-ren laguntza merezi duten ekintzen xede nagusia ekintza horietan parte hartzen duten ahalik eta
pertsona gehienek, ahalik eta eperik laburrenean, enplegu jasangarri bat lortzen dutela bermatzea da.
GEEF-ren laguntza finantzieroa eskaini ahal izango zaie pertsonalizatutako zerbitzu multzo koordinatu
baten barruan diren enplegu neurri aktiboei, baldin eta aurreikusitako pertsona onuradunen, bereziki,
aukera gutxiago dituzten pertsona langabetuak, adinekoak eta gazteak, inoren konturako edo beregaineko
lanpostu batean bertxertaketa errazteko diseinatuak izan badira.
Pertsonalizatutako zerbitzu multzo koordinatuak honako elementuak bere gain hartu ahal izango ditu:
a) Neurrirako trebakuntza eta birziklapena, informazio eta komunikazio teknologietako trebetasunen
eskuratzea barne, eta lortutako esperientziaren egiaztapena, enplegu bilaketan laguntza, orientazio
profesionala, aholkularitza juridikoa eta tutoregotza.
b) Iraupen mugatuko neurri bereziak, hala nola, enplegua bilatzeko prestazioak, enplegatzaileei
bideratutako kontrataziorako sustagarriak, egonaldiengatik prestazioak edo trabakuntza subsidioak.
c) Aukera gutxiago dituzten pertsona langabetuak, adinekoak eta gazteak lan merkatuan mantentzen edo
txertatzen animatzeko neurriak.
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Hezkuntza,
Gazteria eta Kirolak

Erasmus+ Programa 2014-2020
Gaia

Hezkuntza, Gazteria eta Kirolak

Azpiprograma

•
•
•

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza eta finantza-tresnak

2014-2020 Aurrekontua

14.700 milioi euro.

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

•

Bestelako gaiak

Enplegua eta Gizarte-gaiak

Intereseko Estekak

Europako Batzordea – Hezkuntza eta Kultura ZN. Erasmus+ Programa.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
Europako Hezkuntza Programetarako Erakunde Autonomoa (OAPEE/
EHPEA)
http://www.oapee.es/oapee/inicio.html
Arautegia (UE) 1288/2013 programa hau eratzeko
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:
0050:0073:ES:PDF

Informazio gehiago

Europako Hezkuntza Programetarako Erakunde Autonomoa
(OAPEE/EHPEA)
Gustavo Fernández Balbuena, 13
28002 Madril
Tel. 915 506 718
Fax. 915 506 750
oapee@oapee.es
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Erasmus+ Hezkuntza eta Trebakuntza Esparrua
Erasmus+ Gazteria Esparrua
Erasmus+ Kirol Esparrua

Etengabeko Ikaskuntza Programa 2007-2013: Erasmus, Leonardo
da Vinci, Comenius eta Grundtvig
Gazteria Abian Programa 2007-2013
Nazioarteko Lankidetza Programak: Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa y Edulink
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Hezkuntza,
Gazteria eta Kirolak

Erasmus+ Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Erasmus+. Hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirola 2014-2020 programa. (Europako Batzordea.
Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusia. EACEA- Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Agentzia
Exekutiboa).

HELBURUA
Erasmus+ Programa 2014-2020 epean garatu beharreko hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirol
esparruetarako EBren programa da.
Erasmus+ Programa 2007-2013 epean garatu diren programa hauen guztien baturaren emaitza da:
Etengabeko Ikaskuntza Programa (Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci eta Grundtvig); Gazteak ekinean
Programa; Erasmus Mundus Programa; Tempus IV; Alfa III; Edulink eta goi hezkuntzaren esparruan
industrializatutako herrialdeekin hitzartutako lankidetza programak.
Programa honen xedea hiritarren garapena eta enplegu aukerak sustatzea da. Europak, ezagutzaren
gizarte batean, bere hiritarrei beharrezkoa zaien hezkuntza, gaitasun eta sormena lortzeko aukera eman
behar die.
Programa hiru aplikazio esparrutan banatzen da:  
1. Hezkuntza eta trebakuntza maila guztietan, etengabeko ikaskuntzaren ikuspegi batekin, eskola hezkuntza
(Comenius), goi hezkuntza (Erasmus), nazioarteko goi hezkuntza (Erasmus Mundus), hezkuntza eta
lanbide heziketa (Leonardo da Vinci) eta helduen ikaskuntza (Grundtvig).
2. Gazteria (Gazteak ekinean), bereziki, ikaskuntza ez formala eta informala.
3. Kirola, bereziki, oinarrizkoa.
Gainera, goi hezkuntzako bigarren mailako ikasleentzako (adibidez, Programan parte hartzen duen
herrialde bateko goi hezkuntza erakunde aintzatetsiren batean master titulu bat atera nahi duen ikasle
bat) mailegu bermerako mekanismo bat ere ezartzen da. Honek finantza bitartekariei maileguekiko berme
partzialak emango dizkie eta maileguak ahalik eta baldintzarik onenetan eskainiko dira.

EKINTZAK
Programaren aplikazio esparru bakoitzeko honako ekintzak burutu ahal izango dira:
1. Pertsonen mugikortasuna.
2. Berrikuntzarako eta jardunbide egokien hartu-emanerako lankidetza.
3. Politiken erreformarako laguntza.
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Hezkuntza,
Gazteria eta Kirolak

Erasmus+ (2014-2020)
Hezkuntza eta Trebakuntza Esparrua
ERREFERENTZIA
Erasmus+. Hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirola 2014-2020 programa. (Europako Batzordea. Hezkuntza
eta Kultura Zuzendaritza Nagusia. EACEA- Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Agentzia Exekutiboa).
Programaren 1. Esparrua: Hezkuntza eta trebakuntza maila guztietan.

HELBURUA
Hezkuntza eta trebakuntza esparruaren alorrean honako berariazko helburuak lortu nahi dira:
a) Funtsezko gaitasun eta trebetasunen maila handitzea, bereziki, lan merkatuarekiko duten egokitasunari
eta kohesio sozialerako egin dezaketen ekarpenari erreparatuz. Horretarako, trebakuntza arrazoiengatik
ematen diren mugikortasun aukerak handitu eta hezkuntza eta trebakuntza eta lan munduaren arteko
lankidetza irmotua garatu nahi da.
b) Hezkuntza eta trebakuntza erakundeen kalitate, bikaintasun, berrikuntza eta nazioartekotasun
hobekuntzak sustatzea, bereziki, hezkuntza eta trebakuntza hornitzaile eta bestelako interesatuen
arteko lankidetza transnazional handiago baten bidez.
c) Nazio mailako politiketan egindako erreformak osatzeko diseinatutako eta hezkuntza eta trebakuntza
sistemen modernizazioa sustatzeko, bereziki, politika desberdinen arteko lankidetza sendotuz,
titulazioen aintzatespenerako Europar Batasunak dituen tresnen erabilera egokiagoa eginez eta
jardunbide egokien gardentasun eta hedapenaren bidez, Etengabeko Ikaskuntzaren europar alorraren
sorrera sustatzea, eta honen gaineko sentsibilizazio lanak garatzea.
d) Hezkuntza eta trebakuntzaren nazioarteko dimentsioa sendotzea, bereziki, Europar Batasuneko
erakundeen eta hezkuntza eta Lanbide Heziketa eta Goi Hezkuntza esparruan kide diren herrialdeen
arteko lankidetzaren bidez, Europako goi hezkuntzako erakundeen erakargarritasuna handituz eta
Batasunaren kanpo-ekintzak lagunduz, garapen xedeak barne, mugikortasunaren eta Batasuneko goi
hezkuntzako erakunde eta kide diren herrialdeen arteko lankidetzaren sustapenaren eta kide diren
herrialdeen gaitasunen garapenerako berariazko ekintzen bidez.
e) Hizkuntzen irakaskuntza eta ikaskuntza hobetu eta hizkuntza-aniztasun zabala eta kontzientzia
interkulturala sustatu.
f) Munduan zehar, Jean Monnet ekintzen bidez, Europako integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerkuntza
jardueren bikaintasuna sustatu.

EKINTZAK
A. Pertsonen mugikortasuna trebakuntza arrazoiak direla eta:
a) Goi hezkuntzako ziklo guztietako ikasleen eta hezkuntza eta Lanbide Heziketako ikasle eta ikastunen
mugikortasuna. Mugikortasun hau kide den erakunde batean burututako ikasketetan, praktika edo
ikastun esperientzetan edo beste herrialde batean bekadun izatean oinarri daiteke. Master mailako
mugikortasuna Mailegu Bermerako Europako Mekanismoaren bidez lagundu ahal izango da.
b) Programan parte hartzen duten herrialdeen arteko langileen mugikortasuna. Mugikortasun hau
irakaskuntza edo irakurletza moduan gara daiteke edo beste herrialdeetan burutzen diren garapen
profesionalerako jardueretan parte hartuz.
c) Ikasleen eta langileen nazioarteko mugikortasuna kide diren herrialdeetara eta herrialdeetatik, goi
hezkuntzari dagokionez, kalitate handiko titulazio bateratu, bikoitz edo anizkunetatik edota daialdi
bateratuetatik antolatutako mugikortasuna barne.
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Erasmus+ (2014-2020)
Hezkuntza eta Trebakuntza Esparrua
B. Berrikuntza eta jardunbide egokien hartu-emanerako lankidetza:
a) Elkarretaratze estrategikoak hezkuntza eta trebakuntza edo egoki diren bestelako sektoreetan parte
hartzen duten erakunde edo elkarteen arteko elkarteratze estrategikoak ekimen bateratuak garatu eta
abian jartzeko eta berdinen arteko ikaskuntza eta esperientzien hartu emana sustatzeko.
b) Lan mundua eta hezkuntza eta trebakuntza alorreko erakundeen arteko elkarteratzeak: Jakintzarako
aliantzak, bereziki, goi hezkuntzako eta lan munduko erakundeen artean; trebetasun sektorialetarako
aliantzak, hezkuntza eta trebakuntza hornitzaile eta lan munduaren artean.
c) Hezkuntza eta trebakuntzaren sektore osoa bere gain hartzen duten laguntza informatikorako
plataformak, bereziki, senidetze birtuala (eTwinning) barne.
C. Politiken erreformarako laguntza:
a) Hezkuntza eta trebakuntza gaietan Batasunaren agenda politikoaren ezarpena, eta baita Bolonia eta
Kopenhage prozesuena ere.
b) Programan parte hartzen duten herrialdeetan Batasunak titulazioen aintzatespenerako eta
gardentasunerako dituen tresnak praktikan jartzea, bereziki, Prestakuntza eta Trebetasunen
Gardentasunerako Batasunaren Esparru Bakarra (Europass), Titulazioen Europar Markoa (MEC),
Europako kredituen transferentzia-sistema (ECTS) eta antzeko mekanismoak.
c) Hezkuntza eta trebakuntza esparruan interesa duten egoki diren europar eragileen arteko elkarrizketa.
d) Ikasketen Onarpenari buruzko Informazio Zentro Nazionalak (NARIC), Eurydice eta Euroguidance sareak
eta Europass zentro nazionalak.
D. Jean Monnet berariazko jarduerak:
a) Mundu mailan, espezializatutako pertsona akadamikoen, hezigaien eta hiritarren artean, Europako
integrazioari buruzko irakaskuntza eta ikerketaren sustapena, bereziki, Jean Monnet Katedren eta
bestelako ekintza akademikoen sorreraren bidez.
b) Europako integrazioaren ikasketen alorrean aktiboki aritzen diren elkarte eta erakunde akademikoen
jarduerei babesa eta baita bikaintasunerako Jean Monnet bereizgarriari ere.
c) Europaren intereserako xederen bat duten erakundeei babesa.
d) Esparru akademiko eta arduradun politikoen arteko hartu-emanak eta politiken inguruko eztabaidak
sustatu Batasunaren lehentasun politiken inguruan.
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Erasmus+ (2014-2020)
Gazteria Esparrua
ERREFERENTZIA
Erasmus+. Hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirola 2014-2020 programa. (Europako Batzordea. Hezkuntza
eta Kultura Zuzendaritza Nagusia. EACEA- Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Agentzia Exekutiboa).
Programaren 2. Esparrua: Gazteria, bereziki, ikaskuntza ez formala eta informala.

HELBURUA
Gazteria esparruaren alorrean honako berariazko helburuak lortu nahi dira:
a) Gazteriaren trebetasun eta oinarrizko gaitasunen maila hobetzea, aukera gutxien dituzten pertsonak
barne. Era berean, pertsona hauen parte-hartzea sustatu nahi da Europako bizitza demokratikoan,
lan merkatuan, hiritartasun aktiboan, kulturen arteko elkarrizketan, gizarte barneraketan eta
elkartasunean, bereziki, gazteriarentzako, gazteriaren esparruan edota gazte erakundeetan lan egiten
duten pertsonentzako eta gazteentzat lider izan daitezkeen pertsonentzako trebakuntza helburuekin
egiten diren mugikortasun aukerak handituz, eta gazteriaren esparrua eta lan merkatuaren artean diren
harremanak sendotuz.
b) Gazteriaren esparruan egiten den lanaren kalitatean hobekuntzak sustatu, bereziki, gazteriaren
esparruan lan egiten duten erakundeen eta bestelako eragile interesatuen arteko lankidetza handiago
baten bidez.
c) Toki, eskualde eta nazio mailako politiken erreformak osatu eta ezagutzan eta esperientzian oinarritutako
gazteria politika baten garapena babestea ezezik, ikaskuntza ez formal eta informalaren aintzatespena
ere lortu, bereziki, politiketan lankidetza handiago baten bidez, gardentasun eta aintzatespen tresnen
erabilera hobe bat eginez eta jardunbide egokien hedapena eginez.
d) Gazte jardueren nazioarteko dimentsioa eta gazteria esparruan aritzen diren langileen eta erakundeen
rola indartu gazteriarako laguntza egiturak moduan Batasunaren kanpo ekintzaren osagarritasunean,
bereziki, mugikortasunaren eta Batasuna eta herrialde kideetako interesa duten eragile eta nazioarteko
erakundeen arteko lankidetzaren sustapenaren bidez eta, herrialde kideen berariazko gaikuntzaren
bidez.

EKINTZAK
A. Pertsonen mugikortasuna ikaskuntza arrazoiak direla eta:
a) Programan diren herrialdeen artean ikaskuntza ez formal eta informaleko jarduerak burutzen dituzten
pertsona gazteen mugikortasuna; mugikortasun hau, gazte-trukean edo Europako Boluntariotza
Zerbitzuaren bidezko boluntariotzan eta mugikortasunaren inguruan diren xedapenetan azaltzen ez
diren ekintza berritzaileetan oinarri daiteke.
b) Gazte begirale diren edo gazte erakundeetan lan egiten duten pertsonen eta gazteriaren buru diren
mugikortasuna; mugikortasun hau trebakuntza jardueren eta sarean egindako lanaren forma izan
dezake.
B. Berrikuntzarako eta jardunbide egokien hartu-emanerako lankidetza:
a) Elkarretaratze estrategikoak ekimen amankomunak garatu eta abian jartzeko, gazte ekimenak eta,
berdinen arteko ikaskuntza eta esperientzien hartu-emanaren bidez, hiritartasun aktiboa, gizarte
berrikuntza, bizitza demokratikoan parte-hartzea eta enpresa izaera sustatzen duten hiritartasun
ekimenak barne.
b) Berdinen arteko ikaskuntza eta ezagutzan, mugikortasun birtualan eta jardunbide egokien hartuemanan oinarritzen den gazteria esparruko lana ahalbidetzen duten laguntza informatikoko
plataformak.
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Erasmus+ (2014-2020)
Gazteria Esparrua
C. Politiken erreformarako laguntza:
a) Batasunaren agenda politikoaren ezarpena gazteria esparruan.
b) Programan parte hartzen duten herrialdeetan, prestakuntza eta gardentasunaren aintzatespenerako
Batasunak dituen tresnen ezarpena, bereziki, Youthpass delakoa, eta Batasun mailan diren sareen
eta Europan gazteria esparruan lan egiten duten GKE-en babesa.
c) Interesa duten egoki diren europar eragileekin elkarrizketa politikoa eta gazteriarekin elkarrizketa
egituratua.
d) Gazteriaren Europar Foroa, gazteriaren esparruan lanaren garapenerako baliabideen zentroak eta
Eurodesk sarea.
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Erasmus+ (2014-2020)
Kirol Esparrua
ERREFERENTZIA
Erasmus+. Hezkuntza, trebakuntza, gazteria eta kirola 2014-2020 programa. (Europako Batzordea. Hezkuntza
eta Kultura Zuzendaritza Nagusia. EACEA- Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Agentzia Exekutiboa).
Programaren 3. Esparrua: Kirola, bereziki, oinarrizko kirola.

HELBURUA
Kirol esparruaren alorrean honako berariazko helburuak lortu nahi dira:
a) Kirolaren zuzentasuna mehatxatzen duten mugaz haraindiko mehatxuen aurka borrokatzea, hala nola,
dopina, iruzurtutako partiduak eta biolentzia edota intolerantzia eta bereizkeria mota guztiak.
b) Kirolaren eta atleten ibilbide dualean gobernantza egokia sustatzea eta babestea.
c) Kirolan boluntariotza jarduerak sustatzeaz gain, gizarte barneraketa, aukera berdintasuna, eta
osasunerako onuragarriak diren jarduera fisikoen garrantziaren gaineko sentsibilizazioa sustatu kirolan
parte-hartze handiagoaren eta kirola egiteko aukera bermatu.

EKINTZAK
Lankidetza helburuak, bereziki oinarrizko kirolan gauzatu beharko diren jarduera transnazional hauen
bidez gauzatuko dira:
a) Lankidetzan diren elkarteen babesa.
b) Programako herrialde desberdinek parte hartzen duten irabazi asmorik gabeko europar kirol jardueren
babesa.
c) Politiken pretaketarako oinarri enpirikoaren errefortzuaren babesa.
d) Interesa duten europar eragile egokien arteko elkarrizketa.
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Kultura

Kultura

Europa Sortzailea Programa 2014-2020
Gaia

Kultura

Azpiprograma

•
•
•

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza eta finantza-tresnak

2014-2020 Aurrekontua

1.460 milioi euro.

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

•
•
•

Intereseko Estekak

Programa ezartzen duen araudia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:
0221:0237:ES:PDF
Programaren web orrialdea
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Esparruko Agentzia
Exekutiboaren web orrialdea (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

Informazio gehiago

Hezkuntza Ministerioa. Idazkaritza Nagusi Teknikoa.
Harreman kulturaletarako gunea Espainian
Plaza del Rey, 1
E-28004 Madril
Telf.: + (34) 91 701 71 15
Fax: + (34) 91 701 72 19
pcc.cultura@mcu.es
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Media
Kultura
Atalburu Intersektoriala

Kultura Programa 2007-2013
Media Programa 2007-2013
Media Mundus Programa

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia

Kultura

Europa Sortzailea Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Europa Sortzailea Programa 2014-2020. (Europako Batzordea. Hezkuntza eta Kultura ZN).

HELBURUA
Europa Sortzailea Programak, Europa mailan, sektore audiobisuala, kulturala eta sortzailea laguntzea eta
sustatzea du helburu.
Programaren xedea, operadore audiobisual, kultural eta sortzaileak sustatzea da, Europan osoan zehar
jardun dezaten beste herrialde batzuetan aukera berriak lortu ahal izateko eta aro digitalean beharrezkoak
diren trebetasun berriak garatzeko. Programak Europan den aniztasun kulturala eta linguistikoa babestea
ere du helburu.
Programa honek aurreko 2007-2013 programazio aldian ziren honako programak biltzen ditu: Kultura,
Media eta Media Mundus.

EKINTZAK
Programa honako hauekin osatzen da:
a) Media azpiprograma bat.
b) Kultura azpiprograma bat.
c) Atalburu intersektorial bat.
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Kultura

Europa Sortzailea Programa 2014-2020
MEDIA Azpiprograma
ERREFERENTZIA
Europa Sortzailea Programa 2014-2020. (Europako Batzordea. Hezkuntza eta Kultura ZN).
MEDIA Azpiprograma.

HELBURUA
MEDIA azpiprogramaren helburuak honakoak dira:
1. Europar ikus-entzunezko sektorearen gaitasuna sendotu maila transnazionalean jardun ahal izateko:
-

Ikus-entzunezko sektorean aritzen diren profesionalen prestakuntza eta trebetasunen hobekuntza
eta eskuratzea eta teknologia digitalen erabilera barneratzen duten sareen garapena erraztu.

-

EB barruan eta kanpoan zirkulatzeko ahalera duten ikus-entzunezko lanak, eta baita europar zein
nazioarteko koprodukzioak, telebista kateak barne, ekoizteko europar ikus-entzunezko operadoreen
gaitasuna handitu.

-

Enpresen arteko hartu-emanak sustatu enpresa operadoreen sarbidea erraztuz, EBko zein
nazioarteko merkatuetan hauen ekoizpenen ikusgaitasuna handitzeko asmoz.

2. Zirkulazio transnazionala sustatu:
-

Aretoetan pelikulen banaketa erraztu marketin transnazional, marka estrategia, banaketa eta ikusentzunezko lanen emanaldien bidez.

-

Marketin transnazional, marka estrategia eta ikus-entzunezko lanen banaketa sustatu aretoak ez
diren bestelako plataforma guztien bidez.

-

Ikus-entzuleen garapenari laguntza europar ikus-entzunezko lanekiko interesa sustatzeko bide gisa
eta hauetarako sarbidea hobetzeko, bereziki, promozio, ekitaldi, alfabetizazio zinematografikoa eta
jaialdien bidez.

-

Banaketa eredu berrien sustapena enpresa eredu berriak sortu ahal izateko.

EKINTZAK
a) Ikus-entzunezko sektoreko profesionalen aldetik prestakuntzaren eta trebakuntzaren hobekuntza eta
eskuratzea errazten duten trebakuntza neurrien garapena.
b) Europar ikus-entzunezko lanen garapena, bereziki, pelikulak eta telebistarako lanak, hala nola,
fikziozkoak, dokumentalak eta haurrentzako eta animazio pelikulak eta baita bideojoko eta multimedia
bezalako lan interaktiboak.
c) Europako ikus-entzunezko ekoizpen enpresak laguntzera bideratutako jarduerak, bereziki, produktore
independienteak, europar zein nazioarteko ikus-entzunezko koprodukzioak sustatzeari begira.
d) Europar zein nazioarteko ikus-entzunezko koprodukzioetako bazkideak indarrak batzera laguntzen
duten jarduerak eta/edo ikus-entzunezko lanen koprodukziora zeharkako laguntzea ematen duten
jarduerak, Programan parte hartzen duen herrialderen batean diren nazioarteko koprodukzio funtsak
lagunduz.
e) Manifestaldi eta ikus-entzunezko merkatu komertzial profesionaletarako sarbidea errazteaz gain,
Batasunaren barruan zein kanpoan, enpresentzako online baliabideen erabilera ere erraztu.
f) Nazionalak ez diren europar pelikulen banaketarako laguntza sistemen ezarpena aretoen bidezko
zein bestelako plataforma guztien bidez. Gauza bera nazioarteko salmenta jardueretarako, bereziki,
azpititulazioa, bikoizketa eta ikus-entzunezko lanen deskripzio akustikoa.
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Kultura

Europa Sortzailea Programa 2014-2020
MEDIA Azpiprograma
g) Europar pelikulen zirkulazioa mundu osoan zehar eta nazioarteko pelikulen zirkulazioa Batasunaren
barruan erraztea banaketa plataforma guztietan, ikus-entzunezko sektorean nazioarteko lankidetza
ekimenen bidez.
h) Nazionalak ez diren europar pelikulen proportzio esanguratsu bat botako duten operadore
zinematografikoen europar sare bat.
i)

Europar ikus-entzunezko lanak, metraje laburreko filmak barne, bere aniztasunean aurkeztu eta
sustatuko dituzten ekimenak, hala nola, jaialdiak eta bestelako promozio ekitaldiak.

j)

Ezagutza zinematografikoak sustatzera eta ikus-entzunezko lanen publikoaren artean europar ikusentzunezko lanen, ondare audiobisuala eta zinematografikoa barne, ezagutza eta hauenganako interesa,
bereziki publiko gaztearen artean, handitzera bideratutako jarduerak.

k) Teknologia digitalen erabilera eta sarpenak eragina izan dezakeen esparruetan baliabide eta enpresa
eredu berriak saiatzen dituzten jarduera berritzaileak.
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Kultura

Europa Sortzailea Programa 2014-2020
Kultura Azpiprograma
ERREFERENTZIA
Europa Sortzailea Programa 2014-2020. (Europako Batzordea. Hezkuntza eta Kultura ZN).
Kultura Azpiprograma.

HELBURUA
1. Modu transnazionalean lan egin ahal dezaten kultura sektorearen eta sektore sortzailearen gaitasuna
indartu:
-

Kultur eragileei eta eragile sortzaileei bere sektoreak bultzatzen lagunduko dieten prestakuntza,
trebetasun eta ezagupen teknikoak emango dizkieten ekintzak bultzatu.

-

Kultur eragileei eta eragile sortzaileei nazioarte mailan lankidetzan aritzeko eta bere ibilbide
profesionalei nazioarteko izaera ematen lagunduko dizkieten ekintzak bultzatu.

-

Europar kultur erakunde eta erakunde sortzaileen eta hauen arteko nazioarteko sareen indartzea
lagundu.

2. Zirkulazio transnazionalaren eta mugikortasunaren sustapena:
-

Birak, ekitaldiak eta nazioarteko jaialdiak babestu.

-

Europar literaturaren zirkulazioa lagundu ahalik eta irisgarritasun handiena bermatzeko.

-

Ikusleriaren garapena lagundu europar kultur lanen eta lan sortzaileen inguruko interesa pizteko eta
hauenganako eta kultur ondare material zein inmaterialarekiko irisgarritasuna hobetu.

EKINTZAK
a) Izaera sektorial edo intersektorialeko jarduerak burutzeko herrialde desberdinetako kultur erakunde
eta erakunde sortzaileak batzen dituen lankidetza ekimen transnazionalak.
b) Herrialde desberdinetako kultur erakunde eta erakunde sortzaileen europar sareen jarduerak.
c) Talentu berrien garapena sustatu eta kultur eta sortze eragileen mugikortasun transnazionala eta lanen
zirkulazioa suspertzen duten europar bokazioa duten erakundeen jarduerak.
d) Itzulpen literarioa eta geroko sustapena.
e) Europar kulturen aberastasuna eta aniztasunari ikusgaitasun handiagoa ematera bideratutako ekintza
bereziak, hala nola, Batasunaren kultur sarien bidez, Europako Kultur Hiriburuen ekintzaren bidez edota
Europar Ondarearen Zigiluari dagokion ekintzaren bidez.
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Kultura

Europa Sortzailea Programa 2014-2020
Atalburu Intersektoriala
ERREFERENTZIA
Europa Sortzailea Programa 2014-2020. (Europako Batzordea. Hezkuntza eta Kultura ZN).
Atalburu Intersektoriala.

HELBURUA
Atalburu intersektoriala bi ataletan banatzen da:
1. Europako Inbertsio Funtsak kudeatuko duen Finantza bermerako baliabide bat. Hau, 2016. urtetik
aurrera jarriko da martxan eta operadore txikiei maileguak lortzeko erraztasuna emango dizkie.
2. Lankidetza politiko transnazionala. Honek, ikus-entzunezko sektorea eta sektore sortzaile kulturalaren
arteko lankidetza sustatzen dituzten proposamenak lagunduko ditu.

EKINTZAK
1. Sektore Kultural eta Sortzailearen Berme Baliabideak honako lehentasunak izango ditu:
a) Enpresa txiki eta ertainen (ETE) eta kultur eta sortze sektoreetako mikro erakunde eta erakunde txiki
eta ertainen finantziaziorako sarbidea erraztu.
b) Finantza bitartekari parte-hartzaileen gaitasuna hobetu ETE-ei eta kultur eta sortze sektoreetako
mikro erakunde eta erakunde txiki eta ertainei eta hauen guztien proiektuei atxikitutako arriskuak
ebaluatzeko, laguntza teknikoa, ezagutzen sormena eta sarean jartzeko neurriak barne.
2. Lankidetza politiko transnazionala:
a) Negozio eta kudeaketa eredu berriekin erlazionatutako esperientzia eta ezagupen espezializatuen
hartu-eman transnazionala, berdinen arteko ikaskuntza jarduerak eta, sektore kultural eta
sortzailearen garapenari begira, erakunde kultural eta sortzaileen eta arduradun politikoen arteko
lotura sarean.
b) Merkatuko datuen bilketa, azterlanak, lan merkatuaren eta prestakuntzari dagokion beharren
inguruko analisia, kultur analisi estrategikoak nazio eta Europa mailan eta inkesta estatistikoei
laguntza.
c) Ikus-entzunezko sektorearen inguruko datuen bilketa eta analisia suspertzeko, Batasuna Ikusentzunezko Sektorearen Europar Behatokiaren parte izan dadin dagokion kuota ordaintzea.
d) Finantziazioa, banaketa eta errentagarritasun ekonomikoari dagozkion enpresa ikuspegi eta ikuspegi
intersektorial berrien saiakuntza.
e) Hitzaldiak, mintegiak eta elkarrizketa politikoa, alfabetizazio kultural eta mediatikoaren esparrua
barne.
f) Europa Sortzaile bulegoak.
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Hiri-Garapena,
Garraioak eta
Energia

Hiri-Garapena,
Garraioak eta Energia

Europa Konektatu Mekanismoa 2014-2020
Gaia

Garraioak eta Energia

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza eta finantza-tresnak

2014-2020 Aurrekontua

33.242.259.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Ez

Intereseko Estekak

Mekanismoa ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R
1316&from=EN
Europako Batzordearen programaren web orrialdea
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility

Informazio gehiago

ENERGIA KONBENTZIONALAK
Europako Batzordea
Energia eta Garraioak Zuzendaritza Nagusia
B Zuzendaritza. Finantza-zelula
DM24. 05/110
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Brusela
Tel.: 32-2-295 68 21
nadine.vandenberghe@cec.eu.int
SARE TRANSEUROPEARRAK
Europako Batzordea
Energia eta Garraioak ZN
B Zuzendaritza. Finantza-zelula
DM24 • 08/12
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Brusela
Tel.: 32-2-296 85 22
rita.swinnen@cec.eu.int
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Hiri-Garapena,
Garraioak eta Energia

Europa Konektatu Mekanismoa (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Europa Konektatu Mekanismoa. (Europako Batzorde. Energia eta Garraioak ZN).

HELBURUA
Europa Konektatu mekanismoak, garraio, telekomunikazio eta energiaren sektoreetan sare
transeuropearren politikaren markoan, interes amankomuneko proiektuen prestaketa eta exekuzioa
ahalbidetzen du. Bereziki, garraio, telekomunikazio eta energiaren sektoreetako azpiegitura eta zerbitzu
berrien garapena eta eraikuntzara edo jada diren azpiegitura eta zerbitzuen hobekuntzara bideratutako
interes amankomuneko proeiktuen exekuzioa babesten du. Egun ez diren loturei ematen zaie lehentasuna.
Gainera, merkatuen behar bezalako finantziazioa lortzen ez duten eta europar balio erantsia eta gizarteabantail esanguratsuak dituzten ekimenak babestera laguntzen du.
Helburu orokorrak:
a) Europa 2020 Estrategiaren ildoan, hazkunde adimentsu, jasangarri eta barneratzaile batera lagundu,
etorkizunerako aurreikusten diren garraio fluxuak kontutan hartuko dituzten prestazio handiko sare
transeuropear modernoen garapenaren bidez, Batasun osoari onura eginez mundu mailako merkatuan
lehiakortasuna hobetuz eta kohesio ekonomikoa, kohesio soziala eta lurrralde-kohesioa ere hobetuz.
b) Garapen jasangarriaren arloan Batasunari dagozkion helburuak betetzen lagundu, 1990ko mailarekin
alderatuta berotegi-efektua duten gasen emisioen gutxieneneko %20ko murrizketa eta, hemendik eta
2020ra arte, efizientzia energetikoaren %20ko hazkundea eta energia berriztagarrien kuotaren %20ko
hazkundea barne.

EKINTZAK
1. Garraioaren sektorea
a) Itoguneak ezabatu, garraioaren interoperabilitatea hobetu, ez diren lekuetan loturak burutu eta,
bereziki, mugaz haraindiko atalak hobetu.
b) Epe luzera, jasangarri eta eraginkor izango diren garraio sistemak bermatzea, etorkizunerako
aurreikusten diren garraio fluxuetarako prestatuta egoteko eta, segurtasuna optimizatzen den
aldi berean, energiaren erabileran berritzaile eta eraginkor diren teknologia hipokarbonikoetarako
iragatearen bidez, garraiobide guztien deskarbonizazioa ahalbidetzeko.
c) Garraiobideen integrazioa eta interkonexioa optimizatu eta garraio zerbitzuen interoperabilitatea
sendotu, aldi berean, garraio azpiegituren irisgarritasuna bermatuz.
2. Energiaren sektorea
a) Lehiakortasuna handitu energiaren barne merkatuaren integrazio handiago bat eta elektrizitate eta
gas sareen mugaz haraindiko interoperabilitatea sustatuz.
b) Batasunaren energia hornikuntzaren segurtasuna handitu.
c) Garapen jasangarrian eta ingurumenaren babesean lagundu, beste hainbat baliabideen artean,
garraio sarean energia berriztagarriak barneratuz eta energia sare eta karbono dioxido sare
adimentsuen bidez.
3. Telekomunikazioen
sektorean,
EKM-k
telekomunikazio
azpiegituren
alorrean
sare
transeuropearretarako orientabideen inguruan dagokion arautegian zehaztutako helburuak dituzten
jarduerak lagunduko ditu.
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Hiri-Garapena,
Garraioak eta Energia

Urb Act III Programa (2014-2020)
Gaia

Hiri-Garapena, garraioak eta energia

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

74.301.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Europar bazkideekin parte-hartzea sarean eskatzen da (deialdi
bakoitzean zehazten da)

Bestelako gaiak

Eskualde-politika

Intereseko Estekak

http://urbact.eu/

Informazio gehiago

URBACT Secrétariat
194 avenue du Président Wilson
FR-93217 - Saint Denis La Plaine
Tel.: 33-01 49 17 46 40
Fax: 33-01 49 17 45 55
l.caldironi@urbact.eu
Ekonomia eta Ogasuna Ministerioa
FEDER/EGEF-en Administraziorako Azpizuzendaritza Nagusia
Castellana Pasealekua, 162-19, 28. bulegoa
28871 - Madril
Tel.: 915 83 52 34
Fax: 915 835 272
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Hiri-Garapena,
Garraioak eta Energia

Urbact III Programa (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Hiri Lurralde Lankidetza Programa eragilea: URBACT III 2014-2020 (Europako Batzordea. Eskualde-politika ZN)

HELBURUA
URBACT hiri-garapen jasangarria sustatzen duen ikaskuntza eta hartu-emanerako europar programa
da. Horretarako, hiriak gaitu egin nahi ditu, lankidetzan, hiriek dituzten erronkarik handienentzako
irtenbideak garatzeko eta, gero eta konplexuagoak diren gizarte-aldaketen aurrean duten funtsezko rola
berretsiz. URBACTek, aktiboki parte-hartzen duten 300 hiri, 29 herrialde eta 5000 profesionalez osatua,
hiriak dimentsio ekonomikoa, soziala eta ingurumen-dimentsioa osatzen duten soluzio praktiko berri eta
jasangarriak garatzera eta partekatzera laguntzen ditu.
URBACT III-k Europa 2020-n zehaztutako helburuak lortzera laguntzen du, hiri-politikaren ezarpenean
zerikusia duten eragile guztien ezagupenak eta trebetasunak garatzeko mekanismo bat emanez. Programan
parte-hartzeagatik eskuratutako gaitasun berri hauek europar hiri indartsuago eta sutsuagoak lortzera
lagunduko du eta, hazkunde adimentsu, jasangarri eta barneratzaile batera lotuta suspertzen ari diren
aferei ekiten lagunduko dute.
Programa 2014-2020 aldirako programa eragileen inplementazioaren bidez kudeatzen da.
URBACT III programa lau helburu nagusien inguruan antolatzen da:
-

Politikak gauzatzeko gaitasunak: hiriak modu parte-hartzailean eta integratuan hiri-politika eta praktika
jasangarriak kudeatzeko gaitu.

-

Politiken diseinua: hirietan hiri-politika eta praktika jasangarrien diseinua hobetu.

-

Politiken ezarpena: hirietan hiri-estrategia eta ekintza jasangarriak eta integratuen ezarpena.

-

Ezagutza eraiki eta partekatu: Maila guztietan erabakiak hartu behar dituzten profesional eta
arduradunek hirien garapenerako politikak hobetzeko hiri-garapen jasangarriaren alderdi guztien
inguruan partekatutako ezagutzara sarbide dutela bermatu.

EKINTZAK
Aipatu helburuak lortzeko programaren barruan hiru ekintza mota aurreikusten dira:
-

Hartu-eman transnazionala.

-

Gaiatasunen sorkuntza.

-

Kapitalizazioa eta zabalkundea.

Hiriz hiri arazoen izaera aldatzen bada, URBACT III programa, bereziki, europar hirietan aurki dezakegun
arazorik ohikoenetan zentratuko da. Hiriekin zerikusia duten gai aukera zabalari eusteko beharra Europa
2020-ko helburuak lortzeko programaren baliabideak biltzeko beharrarekin orekatu behar da. Hori
dela eta, hartu-eman eta ikaskuntza programen baliabideak ondorengo bost helburu tematikoekin
erlazionatutako aferetan biltzea proposatzen da:
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-

1. helburu tematikoa: Ikerketa, garapen teknologikoa eta berrikuntza sendotzea.

-

4. helburu tematikoa: Karbono isuri gutxiko ekonomia baterako aldaketa sustatu sektore guztietan.

-

6. helburu tematikoa: Ingurumena babestu eta baliabideen erabile eraginkorra sustatu.

-

8. helburu tematikoa: Enplegua sustatu eta lan-mugikortasuna erraztu.

-

9. helburu tematikoa: Gizarte-inklusioa eta pobreziaren aurkako borroka sustatu.
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Ingurumena

Ingurumena

Life Programa 2014-2020
Gaia

Ingurumena

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

3.456.655.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Europar, estatuko edo/eta tokiko bazkideekin parte-hartzea
sarean kontutan hartuko da, (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Europako Batzordeko programaren web orrialdea
http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumena Ministerioa
http://www.magrama.gob.es/es/ministerio/servicios/ayudassubvenciones/programa-life/default.aspx

Informazio gehiago

Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumena Ministerioa
LIFE+ espainiar bulegoa
San Juan de la Cruz plaza, z/g
28071 - Madril
Tel.: 915 976 076
mtb@mma.es
Europako Batzordea
Ingurumena ZN
DG ENV.E.4 BU-9 02/1
Avenue de Beaulieu 5
B-1049 - Brusela
Fax: 32 2 292 17 87
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Ingurumena

Life Programa (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Life Programa 2014-2020. (Europako Batzordea. Ingurumena ZN).

HELBURUA
Life programaren helburuak honako hauek dira:
-

Hipo karbonikoa eta aldaketa klimatikora erresiliente izanik baliabideen erabileran eraginkorra den
ekonomia baterako transiziora eta ingurumenaren babes eta kalitatearen hobenkuntzan lagundu. Era
berean, biodibertsitatearen galera alderantzikatu, Natura 2000 sarearen babesa barne eta ekosistemen
degradazioari heldu.

-

Batasunaren klima eta ingurumen politika eta legediaren garapena, ezarpena eta gauzapena hobetu eta
ingurumen eta klima-helburuen gehitzea eta bertakotzea sustatu eta katalizatu Batasunaren bestelako
politiketan eta sektore publiko zein pribatuaren praktiketan, honen gaitasuna handituz ere.

-

Ingurumen eta klima-gobernantza hobea sustatu, gizarte zibilaren, GKE-en eta tokiko eragileen partehartze handiagoa barne.

-

Ingurumen Ekintzaren VII. Programaren ezarpena babestu.

EKINTZAK
A) INGURUMEN AZPIPROGRAMA honako lehentasun esparruetan banatzen da:
1. Ingurumena eta Baliabideen Erabileran Eraginkortasuna.
a) Politika edo kudeaketarako prestaketa ikuspuntuak, jardunbide egokiagoak eta irtenbideak garatu,
saiatu eta frogatu, ingurumen erronketarako teknologia berritzaileen garapena eta demostrazioa
barne.
b) Batasunaren ingurumen politika eta legediaren arabera, plangintza eta programen ezarpenerako
ikuspegi barneratuen aplikazioa, garapena, saiakera eta demostrazioa, nagusiki, ur, zabor eta
airearen alorretan.
c) Batasunaren ingurumen politika eta legediaren garapen, ezarpen, balorazio, jarraipen eta
ebaluazioarako eta Batasunaren barruan zein kanpoan ingurumenean eragiten duten faktore, presio
eta erantzunen ebaluazio eta jarraipenerako ezagutza oinarria hobetu.
2. Natura eta Biodibertsitatea.
a) Natura eta biodibertsitatearen alorrean Batasunaren politika eta legediaren garapen eta ezarpenean
lagundu.
b) Natura 2000 Sarearen garapena, ezarpena eta kudeaketa babestu.
c) Batasunaren natura eta biodibertsitate alorreko politika eta legediaren garapen, ezarpen, balorazio,
jarraipen eta ebaluazioarako eta Batasunaren barruan zein kanpoan naturan eta biodiberstitatean
eragiten duten faktore, presio eta erantzunen ebaluazio eta jarraipenerako ezagutza oinarria hobetu.
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Ingurumena

Life Programa (2014-2020)
3. Ingurumen gobernantza eta informazioa.
a) Ingurumenaren inguruko kontzientziazioa eta garapen jasangarriaren eta kontsumo jasangarriko
eredu berrien ezagutza sustatu.
b) Ingurumenaren alorrean komunikazioa, kudeaketa eta informazioaren zabalkundea eta, arrakastatsu
izan diren irtenbide eta praktiken gaineko ezagutzen erabilera partekatua erraztu.
c) Ingurumenari dagokion Batasuneko legedia zinez bete eta ezartzen dela sustatzen eta hobetzen
lagundu, bereziki, jardunbide eta ikuspegi politikoen egokiagoen garapena eta zabalkundea sustatuz.
d) Ingurumen-gobernantza hobe bat bultzatu interesa duten alde guztien parte-hartzea sustatuz,
GKEak barne, politiken eta hauen ezarpenaren inguruan egiten diren kontsultetan.
B) KLIMAREN ALDEKO EKINTZA AZPIPROGRAMA honako lehentasun esparruetan banatzen da:
1. Aldaketa Klimatikoaren arintzea
a) Aldaketa Klimatikoaren arintze esparruan den Batasunaren politika eta legediaren ezarpen eta
garapenean lagundu.
b) Aldaketa Klimatikoaren arintzerako ekintza eta neurri eraginkorren garapen, balorazio, jarraipen,
ebaluazio eta ezarpenerako ezagutza oinarria hobetu.
c) Ikuspegi barneratuen garapena eta ezarpena erraztu, adibidez, toki, eskualde edo nazio mailan
Aldaketa Klimatikoa arintzeko alorrean egiten diren estrategia eta ekintza-planetan.
d) Aldaketa Klimatikoaren arintzerako teknologia, sistema, metodo eta tresna berritzaileen garapen eta
demostrazioan lagundu.
2. Aldaketa Klimatikorako egokitzapena.
a) Aldaketa Klimatikoaren egokitzapen esparruan den Batasunaren politika eta legediaren ezarpen eta
garapenean lagundu.
b) Aldaketa Klimatikoaren egokitzapenerako ekintza eta neurri eraginkorren garapen, balorazio,
jarraipen, ebaluazio eta ezarpenerako ezagutza oinarria hobetu.
c) Ikuspegi barneratuen garapena eta ezarpena erraztu, adibidez, toki, eskualde edo nazio mailan
Aldaketa Klimatikoaren egokitzapenerako alorrean egiten diren estrategia eta ekintza-planetan.
d) Aldaketa Klimatikoaren egokitzapenerako teknologia, sistema, metodo eta tresna berritzaileen
garapen eta demostrazioan lagundu.
3. Klima gobernantza eta informazioa.
a) Klima gaiaren inguruko sentsibilizazioa sustatu.
b) Klimaren alorrean komunikazioa, kudeaketa eta informazioaren zabalkundea eta arrakastatsu izan
diren klima irtenbide eta praktiken gaineko ezagutzen erabilera partekatua erraztu.
c) Klimari dagokion Batasuneko legedia zinez bete eta ezartzen dela sustatzen eta hobetzen lagundu.
d) Klima-gobernantza hobe bat bultzatu interesa duten alde guztien parte-hartzea sustatuz, GKEak
barne, politiken eta hauen ezarpenaren inguruan egiten diren kontsultetan.
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Ingurumena

Babes Zibilerako EB-ren Mekanismoa (2014-2020)
Gaia

Ingurumena

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

368.428 milioi euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Europar bazkideekin parte-hartzea sarean eskatzen da, (deialdi
bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Babez Zibilerako Mekanismoaren onarpenaren erabakia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D
1313&from=ES
Europako Batzordeko web orrialdea - Laguntza Humanitarioa eta
Babes Zibila
http://ec.europa.eu/echo/policies/disaster_response/mechanism_
en.htm

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Ingurumena ZN
DG ENV.B. Finantza zelula BU-9 04/195
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Brusela
Tel.: 32-2-299 22 48
Fax: 32-2-298 38 92
Barne Ministerioa
Babes Zibile eta Larrialdietarako Zuzendaritza Nagusia
Quintillano, 21
28002 - Madril
Tel.: 915 373 100
Fax: 915 628 941
dgpc@proteccioncivil.org
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Ingurumena

Babes Zibilerako EB-ren Mekanismoa (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Babes Zibilerako EB-ren Mekanismoa 2014-2020. (Europako Batzordea. Ingurumena ZN).

HELBURUA
Babes Zibilerako Batasunaren Mekanismoak Batasunaren eta Estatu kideen arteko lankidetza sendotzea
eta babes zibilaren alorrean koordinazioa erraztea du helburu, giza-jatorria duten hondamendi edo
hondamendi naturalen aurreko prebentzio, prestaketa eta erantzuna sistemen eraginkortasuna hobetzeko
asmoz.
Edozein hondamendiren aurrean, naturalak zein giza-jatorrizkoak, eta hauen barne aurkituko lirateke
terrorismo ekintzak, izaera teknologiko, erradiologiko edo ingurumen-izaera duten hondamendiak, itsaskutsadura eta Batasunaren barruan zein kanpoan gerta daitezkeen larrialdi-sanitario larrienak, babesa,
batez ere, pertsonei bideratuta egongo da baina baita ingurumena eta ondasunei ere, ondasun kulturala
barne.

EKINTZAK
a) Hondamendien aurreko erantzunen prebentzioa, prestaketa eta eraginkortasuna hobetzeko neurri
orokorrak: azterlanak, inkestak, trebakuntza, tailerrak, jarraipen neurriak, analisial, etab.
b) Prebentzio eta prestaketa neurriak: proiektuak, azterlanak, tailerrak, ebaluazioak, mobilizaziorako
prestaketa, aditu-taldeen bidalketa, etab.
c) Erantzun neurriak: aditu-taldeen bidalketa; hondamendien kasuetan Estatu kideei laguntza ekipamendua
eta garraiorako baliabideak lortzeko; neurri osagarrien hartzea, etab.
d) Ekipamenduarekin eta garraio baliabideekin erlazionatutako neurriak: ekipamendu eta garraio
baliabideen inguruko informazio horniketa eta hartu-emana, hondamendi kasuan erantzun azkarra
bermatzeko beharrezkoak diren baliabideen finantziazioa, etab.
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Berrikuntza,
Ikerkuntza eta
Lehiakortasuna

Berrikuntza, Ikerkuntza
eta Lehiakortasuna

Horizon 2020 Programa (2014-2020)
Gaia

Berrikuntza, Ikerkuntza eta Lehiakortasuna

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak eta Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza eta finantza-tresnak

2014-2020 Aurrekontua

77.028.300.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Europar, estatuko edo/eta tokiko bazkideekin parte-hartzea
sarean kontutan hartuko da, (deialdi bakoitzean zehaztuko da)..

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

•
•
•

Intereseko Estekak

Europar Batasuneko Ikerkuntza eta berrikuntza Esparru Programarako
espainiar ataria
http://www.eshorizonte2020.es/
Programa onartzen duen erabakia
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:
0965:1041:ES:PDF

Informazio gehiago

Europar bulegoa
+34 91 603 79 84
h2020@oficinaeuropea.es

I+B+g VII Esparru-Programa 2007-2013
Lehiakortasuna eta Berrikuntza Esparru-Programa (LBEP) 2007-2013
Berrikuntza eta Teknologia Europar Institutua (EIT)

CDTI (Garapen Teknologiko Industrialerako Zentroa)
Ekonomia eta Lehiakortasuna Ministerioa
91 581 55 00
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Berrikuntza, Ikerkuntza
eta Lehiakortasuna

Horizon 2020 Programa (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Horizon 2020 Programa (2014-2020). (Europako Batzordea. Ikerkuntza eta garapena ZN).

HELBURUA
Europar Batasunak ikerkuntza eta berrikuntza jarduera gehienak, 2014-2020 aldirako Horizon 2020 izena
duen Esparru Programan biltzen ditu hiru zutabeen ezarpenaren bidez. Honen bidez, gizarte-erronka
nagusiei aurre egiten, Europan industria-lidergoa sustatzen eta bere oinarri zientifikoaren bikaintasuna
sendotzen laguntzen du.
Horizon 2020 programak, lehen aldiz, ezagutzaren sorkuntzatik merkatutik gertuen dauden jarduetaraino
diren fase guztiak biltzen ditu: oinarrizko ikerkuntza, teknologien garapena, demostrazio proiektuak,
ekoizpen lerro pilotuak, gizarte-berrikuntza, teknologiaren transferentzia, kontzeptu probak, normalizazioa,
aurre-merkatal erosketa publikoei laguntza, arrisku-kapitala eta berme-sistemak.

EKINTZAK
I. Zutabea: ZIENTZIA BIKAINA.
Helburua, mundu mailako zientzia esparruan, EB-ren posizioa sendotzen lagunduko duen bikaintasunezko
zientzia eratzea da, eta horretarako:
-

Nazioarteko partzuergoko lana derrigorrezkoa izan gabe mailarik altueneko europar zientzilariak diruz
laguntzen dituen Ikerketarako Europako Batzordearen diru-hornidura handituko da eta sektore guztiak
betetzen dituen etorkizunerako teknologien eremua handitzen da.

-

Ikertzaileen trebakuntza, mugikortasuna eta prestakuntza eta ikerketa azpiegiturak babesteko Marie
Curie-ren ekintzak mantentzen dira.

II. Zutabea: INDUSTRIA-LIDERGOA.
Industriarako funtsezkoak diren teknologien bertsio desberdinak ditu, hala nola, Informazio eta
Komunikazio Teknologiak, nanoteknologiak, ekoizpen aurreratua, bioteknologia eta espazioa. Zutabe
honetan Enpresa Txiki eta Ertainetarako (ETE) jarduerak nabarmentzen dira. Hauek, gizarte-erronka
eta erronka teknologikoetarako elkarlan-proiektuetan parte-hartu ahal dute, horretarako, finantziazio
helburutzat, gutxienez, aurrekontuaren %20a ezartzen delako.
Gainera, enpresa hauek “ETE baliabidea” delako tresna dute eskura. Honen bidez, kontzeptuaren ebaluazio
eta garapenerako bideragarritasuna, demostrazio eta erreplikazioa merkatuan edota, emaitzen ustiapena
errentagarri egiteko zerbitzuekin, komertzializaziorako laguntza finantza daiteke. Tresna hau botton-up da,
gutxieneko partzuergorik gabe eta, europar dimentsioa duen berrikuntza proiektu baten bidez nazioarteko
bihurtzeko edo handitzeko asmoa duten ohiko ETE edo ETE berritzaileei laguntza ematera bideratuta dago.
III. Zutabea: GIZARTE-ERRONKAK.
Arreta, bizitza hobe baterako funtsezkoak diren sei esparrutan oinarritzen da: osasuna; elikadura eta
nekazaritza, itsas-zientziak barne; energia; garraioa; klima eta lehengaiak; eta gizarte-inklusiboak eta
segurtasuna.
Emaitzak hiritarren arazo zehatzak konpontzera bideratzen dira, hala nola, gizartearen zahartzea, babes
informatikoa edota eraginkorra eta karbono isuri baxukoa den ekonomiarako transizioa.
Gai HORIZONTALAK:
-

Zientzia Gizarterako.

-

Bikaintasuna barreiatu eta parte-hartzea zabaldu.
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Berrikuntza, Ikerkuntza
eta Lehiakortasuna

Enpresa eta ETE-en Lehiakortasunerako ProgramaCOSME Programa 2014-2020
Gaia

Berrikuntza, Ikerkuntza eta Lehiakortasuna

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntzak eta finantza tresnak

2014-2020 Aurrekontua

2.298.243.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Europar, estatuko edo/eta tokiko bazkideekin parte-hartzea
sarean kontutan hartuko da, (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Programa ezartzen duen arautegia.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R
1287&from=ES
Europako Batzordearen web orrialdea - Enpresak laguntzeko Europar
Sarea (EEN/ELES)
http://een.ec.europa.eu/

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Enpresa eta Industria ZN
Rue de Loi, 200
B-1049 - Brusela
Fax: 32-2-298 79 50
entr-cip@ec.europa.eu
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Berrikuntza, Ikerkuntza
eta Lehiakortasuna

COSME Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Enpresa eta ETE-en Lehiakortasunerako Programa (COSME Programa 2014-2020). (Europako Batzordea.
Enpresak eta Industria ZN).

HELBURUA
COSME Programa enpresen lehiakortasuna hobetzeko bideratutako ekintzen programa bat da, bereziki,
enpresa txiki eta ertainenak.
Programaren helburu nagusiak Batasuneko enpresen, bereziki ETE-en, lehiakortasuna eta jasangarritasuna
sendotzea eta enpresa-kultura sustatzea dira, horretarako ETE-en sorkuntza eta hazkundea sustatuko
direlarik.
Programaren berariazko helburuak izango dira:
-

ETE-en finantziaziorako sarbidea hobetu, bai kapital bai zorrarena.

-

Merkatuetarako sarbidea hobetu, bereziki, Batasunaren barruan baina baita mundu mailan ere.

-

Ekintzailetza eta enpresa-kultura sustatu.

EKINTZAK
a) ETE-en finantziaziorako sarbidea hobetzeko ekintzak hasiera, hazkunde eta transmisio faseetan. Era
berean, mugaz haraindiko eta nazio anitzeko finantziazioa hobetzera bideratutako ekintzak ere lagun
daitezke.
b) ETE-en barne merkaturako sarbidea hobetzeko ekintzak, hala nola, Batasuneko programak, legedia edo
arauen inguruko informazio eta sentsibilizazio ekintzak, etab... Berariazko neurriek ETE-ei Batasunetik
kanpoko merkatuetarako sarbidea erraztea izango dute helburu eta, era berean, nazioarteko lankidetza
sustatzea ere izan dezakete helburu.
c) Enpresak laguntzeko Europar Sarea (EEN/ELES): Batzordeak Enpresen Europar Sarea babestuko du
barne-merkatuan eta beste herrialde batzuetan aukerak aztertu nahi dituzten Batasuneko ETE-ei
enpresa laguntza zerbitzu integratuak eskaintzeko asmoz.
d) Batasuneko enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasunerako baldintza orokorrak hobetzera
bideratutako ekintzak, bereziki, ETE-ena, EB-ko enpresen lehiakortasuna, jasangarritasuna eta
hazkundea sustatzen duten nazio eta eskualdeko politiken eraginkortasuna, koherentzia, koordinazioa
eta izaera sistemikoa handitzeko.
e) Ekintzailetza eta enpresa-kultura sustatzen duten ekintzak, ekintzailetzaren garapenean eragiten
duten baldintza orokorrak hobetuz, baita enpresen sorrerarako diren oztopoen murrizketaren bidez.
Batzordeak enpresa jasangarrietarako, enpresen sorrerarako, hazkunderako, enpresen transmisiorako,
bigarren aukeretarako (berrabiarazpena) eta enpresa-hazien sorkuntzarako mesedegarri den
testuingurua eta enpresa-kultura babestuko ditu.
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Hiritartasuna
eta Europako
Integrazioa

Hiritartasuna eta
Europako Integrazioa

Europa Hiritarrentzat Programa 2014-2020
Gaia

Hiritartasuna eta Europako integrazioa

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

185.468.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

•
•
•

Intereseko Estekak

Programa ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0390&from=EN
EACEA web orrialdea (Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Agentzia
Exekutiboa)
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Hezkuntza, Ikus-entzunezko eta Kultura Agentzia Exekutiboa (EACEA)
Unit P7. Citizenship
Bour 135-139
B-1049 - Brusela
Tel.: 32-2 299 11 11
Fax: 32-2-296 23 89
eacea-p7@ec.europa.eu

Daphne III
Hiritartasuna eta Oinarrizko Eskubideak programa
Progress (Genero Berdintasuna lerroa)

Europako Batzordea
Hezkuntza eta Kultura Zuzendaritza Nagusia
P7 Unitatea, Hiritartasuna
Hirien arteko senidetzea
Avenue du Bourget, 1 BOUR 00/13
B-1140 - Brusela
Fax: 32-2-296 23 89
lacea-p7@ec.europa.eu
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Hiritartasuna eta
Europako Integrazioa

Europa Hiritarrentzat Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Europa Hiritarrentzat Programa 2014-2020 (Europako Batzordea. Hezkuntza eta Kultura ZN).

HELBURUA
Programa honek Europar Batasuna herritarrei gerturatzea du helburu eta, zehazki, honen ulermenean
lagundu, bere historia eta aniztasuna, eta europar hiritartasuna sustatu eta hiritar-parte hartze eta parte
hartze demokratikorako baldintzak hobetu.
Programa hiru ataletan banatzen da:
1. Europaren memoria historikoa:
Zentzurik zabalenean, europar aniztasun kulturalaren eta balore amankomunen inguruko hausnarketa
sustatzen duten ekintzen babesa, beti ere, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna aintzat
hartuta. Europako historia modernoan izan diren erregimen totalitarioen zergatien inguruan hausnartu
eta hauek sortutako biktimei omenaldia egiten dien ekimenentzat funtsak eskuragarri jar daitezke. Atal
honek Europako historia modernoan izan diren bestelako erreferentzia puntu eta une definitzaileen
inguruko ekintzak hartu beharko ditu bere gain. Iragana gainditzeko eta etorkizuna eraikitzeko, bereziki
belaunaldi gazteenei bideratutako eta tolerantzia, elkarrenganako ezagutza, kultura arteko elkarrizketa eta
adiskidetzea sustatzen duten ekintzei lehentasun berezia emango zaie.
2. Konpromiso demokratikoa eta hiritarren parte-hartzea:
Hiritarren parte-hartzerako ekintzak, zentzurik zabalenean, eta Batasuna mailan elkarrekiko ulermena,
kultura arteko elkarrizketa, elkartasuna, gizarte-konpromisoa eta boluntariotzarako baldintza lagungarriak
sortzea ahalbidetzen duten proiektu eta ekimenak. Gazteriaren parte-hartze demokratikoa eta erabaki
politiko eta ekonomikoen deliberamenduetan emakumeen parte-hartzea handitu nahi da.
3. Proiektuen analisi, zabalkunde eta emaitzen erabilerarako ekintza horizontalak.
Emaitzen transferibilitatea sustatu, inbertsioen etekina hobetu eta esperientziatik ikasteko aukera ematen
duten ekimenak.

EKINTZAK
a) Elkarrenganako ikaskuntza eta lankidetza jarduerak:
-

Hiritarren bilerak, hirien arteko senidetzeak, senidetutako hirien sareak.

-

Elkarte transnazionalek aplikatutako proiektuak.

-

Europar dimentsioa duten memoria-ekimenak.

-

Beste hainbat gauzen artean, informazio eta komunikazio teknologietan edo hedabide sozialetan
oinarritutako hartu-emanak.

b) Laguntza estrukturala honako erakundeei:
-

Batasunaren interes orokorreko helbururen bat duten organoak.

-

Europako Harremanetarako Guneak.

c) Batasunaren mailan azterketa ekintzak, hala nola:
-

Programaren helburuen inguruko aferen gaineko azterlanak.

d) Kontzientziazio eta zabalkunde ekintzak lagundutako ekimenen emaitzak erabiltzeko eta balioztatzeko
eta jardunbide egokiak aurkezteko, hala nola:
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-

Batasun eskalako ekintzak: hitzaldiak, oroitzapenak eta sari banaketa ekitaldiak.

-

Homologoen ebaluaketak, adituen bilerak eta mintegiak.
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Hiritartasuna eta
Europako Integrazioa

Giza Eskubideak eta Hiritartasuna
Programa 2014-2020
Gaia

Hiritartasuna eta Europako integrazioa

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

439.473.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Bestelako gaiak

Barne eta Justizia

Intereseko Estekak

Programa ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R
1381&from=EN
Europako Batzordeko web orrialdea - Justizia
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/
index_en.htm

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Justizia, Askatasuna eta Segurtasuna ZN
JLS/D/4 Unitatea
Avenue du Bourget 1
B-1040 - Brusela
Fax: 32-2-296 76 23
JLS-FRC-PROGRAMME@ec.europa.eu
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Hiritartasuna eta
Europako Integrazioa

Giza Eskubideak eta Hiritartasuna
Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Giza Eskubideak eta Hiritartasuna Programa 2014-2020 (Europako Batzordea. Justizia, Askatasuna eta
Segurtasuna ZN).

HELBURUA
Programaren xedea berdintasuna eta pertsonen eskubideak efektiboki sustatzeko, babesteko eta
gauzatzeko eremu bat garatzen laguntzea da.
Honako berariazko helburuak ere lortu nahi dira:
-

Sexu, arraza edo etnia jatorri, erlijio edo sinismen, adin edo sexu joera arrazoiengatik diskriminazio
ezaren printzipioaren ezarpen efektiboa sustatu eta diskriminazio ezaren printzipioa errespetatzea.

-

Arrazismoa, xenofobia, homofobia eta bestelako intolerantzia erak prebenitu eta borrokatu.

-

Minusbaliotasunen bat duten pertsonen eskubideak sustatu eta babestu.

-

Emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna sustatu eta praktika desberdinetan genero gaien
integrazioan aurrera egin.

-

Adingabe, gazte eta emakumeen aurkako biolentzia mota guztiak prebenitu eta borrokatu eta baita
bestelako arrisku taldeen kontrakoa ere, bereziki, gertutasun harremanetako arrisku taldeak. Era
berean, biolentzia mota hauetako biktimak babestu.

-

Adingabeen eskubideak sustatu eta babestu.

-

Pribatutasun eta izaera pertsonaleko datuen babes mailarik altuena bermatzera lagundu.

-

Batasuneko hiritartasunetik eratorritako eskubideen gauzatzea sustatu eta hobetu.

-

Barne merkatuan kontsumitzaile edo ekintzaile diren heinean, pertsonei bere eskubideak gauzatzea
ahalbidetu.

EKINTZAK
Beste hainbat artean, honako ekintzak finantziatuko dira:
a) Datu bilketa eta estatistikak; amankomuneko metodologien garapena eta, egokia denean, erreferentziazko
adierazle eta parametro amankomunena; azterlanak; ikerketak; analisiak eta galdetegiak; ebaluazioak;
gida, txosten eta hezkuntza edukien prestaketa eta argitarapena; tailerrak, mintegiak, adituen bilerak
eta hitzaldiak bezalako ekintza analitikoak.
b) Langileen hartu-emanak, tailerrak, mintegiak, trebatzaileen trebakuntza eta online trebakuntzarako
tresnen garapena bezalako trebakuntza ekintzak edo bestelako trebakuntza erakoak.
c) Elkarrenganako ikaskuntza; jardunbide egoki, ikuspegi eta esperientzia berritzaileen identifikazioa eta
hartu emana bezalako sentsibilizazio eta zabalkunde jarduerak; homologoek egindako berrikusteen
antolaketa eta elkarrenganako ikaskuntza; hitzaldi, mintegi, hedabideetako kanpainen antolaketa;
informazio kanpainak; programaren eta honen emaitzen inguruko dibulgaziozko edukien konpilazioa
eta argitarapena; informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzen dituzten sistema eta baliabideen
garapena, ustiaketa eta mantenua.
d) Programaren helburuak lortzera laguntzen duten eragile nagusienen ekintzen babesa.
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Eskualde
Politika

Eskualde
Politika

FEDER/EGEF (Eskualde Garapenerako
Europako Funtsa) 2014-2020
Gaia

Eskualde Politika

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

19.393 milioi euro (Espainia).

Programaren
kudeaketa

Estatuko kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Ez

Intereseko Estekak

Europako Batzordea- Eskualde Politika INFOREGIO
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_es.cfm
Ogasuna eta Administrazio Publikoak Ministerioa– Erkidego Funtsen
Zuzendaritza Nagusia
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx

Informazio gehiago

Ogasuna eta Administrazio Publikoak Ministerioa
Erkidego-Funtsen Zuzendaritza Nagusia:
fondoscomunitarios@sepg.minhap.es
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Eskualde
Politika

FEDER/EGEF (2014-2020)
ERREFERENTZIA
Eskualde Garapenerako Europako Funtsa (FEDER/EGEF) 2014-2020. (Europako Batzordea. Eskualde Politika
INFOREGIO ZN).

HELBURUA
EGEF Europar Batasunaren kohesio politikaren parte da. EB-ren finantziazio iturririk nagusiena da garapen,
produktibitate eta enpleguan ematen diren desberdintasunak murrizteko. Bere helburua, eskualdeen
artean diren desorekak murriztea da, horretarako, eskualdeko ekonomien garapen eta doiketa estrukturala
babesten dituelako, gainbeheran diren industria-eskualdeen eta atzeratuago diren eskualdeen birmoldaketa
barne.
Europako eskualde guztiek EGEF-aren laguntza jasotzen dute. Nazio eta eskualde mailako agintariek
programa eragile propioak ezartzen dituzte finantziatu beharreko proiektuak aukeratzeko.

EKINTZAK
EGEF-k bere inbertsioak zenbait alor nagusietan zentratzen ditu. Hau, ‘elkarretaratze tematikoa’ izenarekin
ezagutzen da:
-

Berrikuntza eta ikerkuntza.

-

Programa digitala.

-

Enpresa txiki eta ertainen (ETE) babesa.

-

Karbono isuri gutxiko ekonomia.
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Eskualde
Politika

FEDER/EGEF - Lurralde Lankidetza 2014-2020
Gaia

Eskualde Politika

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

8.948.259.330 euro

Programaren
kudeaketa

Estatuko kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Ez.

Intereseko Estekak

Europako Batzordearen web orrialdea. Eskualde politika INFOREGIO ZN
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/index_es.cfm
Erkidego Funtsen Zuzendaritza Nagusia (Ogasuna eta Administrazio
Publikoen Ministerioa)
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/dgfc/es-ES/ipr/Paginas/inicio.aspx

Informazio gehiago

Ogasuna eta Administrazio Publikoen Ministerioa
Erkidego Funtsak eta Lurralde Finantziazioa ZN
EGEF-aren Administrazio Idazkaritza Orokorra
Castellana Pasealekua, 162 - 19-039
28871 - Madril
Tel.: 91 583 52 24
Fax: 91 583 52 72
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Eskualde
Politika

FEDER/EGEF - Lurralde Lankidetza 2014-2020
ERREFERENTZIA
FEDER/EGEF - Lurralde lankidetza 2014-2020 (Europako Batzordea. Eskualde politika INFOREGIO ZN).

HELBURUA
Eskualde Garapenerako Europako Funtsak (EGEF) eskualde politikaren helburu desberdinetan eragiten du
eta, hauetako bat, Europako Lurralde Lankidetza da.
Europako Lurralde Lankidetzaren xedea, amankomuneko toki zein eskualdeko ekimenen bidez, mugaz
haraindiko lankidetza areagotzea da eta, era berean, lurralde garapen integratua eta eskualdearteko
lankidetza eta esperientzien hartu emana lortu nahi duen lankidetza transnazionala ere. Helburu hau
INTERREG erkidego-ekimenaren esperientzian oinarritzen da.
Europako Lurralde Lankidetza hiru ildotan gara daiteke:
1. Mugaz haraindiko lankidetza.
Mugaz haraindiko lankidetzari dagokionez, honek ekintza ekonomikoak, sozialak eta ingurumen-ekintzak
sendotuko ditu lurralde garapen jasangarrirako estrategia amankomunen eta enpresa espiritu, turismo,
kultura eta mugaz haraindiko merkataritzaren sustapenaren bidez; ingurumenaren babes eta kudeaketa
amankomunaren bidez; hirigune eta landaguneen arteko loturak lagunduz; isolamendua murriztuz eta
garraio eta informazio eta komunikazio sare eta zerbitzuetarako eta ura, zabor kudeaketa eta energia
mugaz haraindiko sareetarako sarbidea erraztuz; eta azpiegituren erabilera amankomuna eta lankidetzaren
garapenaren bidez.
2. Lankidetza transnazionala.
Lankidetza transnazionala integratutako lurralde garapenera bideratzen
ingurumen,irisgarritasun eta hiri-garapen jasangarriaren lehentasunetan zentratuz.

da,

berrikuntza,

3. Eskualdearteko lankidetza.
Eskualdearteko lankidetzak eskualde politikaren eraginkortasuna indartzen du, berrikuntza eta ezagutzaren
ekonomia eta ingurumenan oinarritutako europar eskualdeen lankidetza; esperientzia eta jardunbide
egokien hartu-eman; eta Erkidegoaren garapen arauen azterlan eta analisien bidez.

EKINTZAK
1. Mugaz haraindiko Lankidetza Programak:
-

Espainia – Portugal.

-

Espainia – Frantzia – Andorra.

2. Lankidetza Transnazionaleko Programak:
-

Atlantikoko eremua: Erresuma Batua, Espainia, Frantzia, Irlanda eta Portugaleko eskualdeetaz osatua.

-

Europako Hego-mendebaldea: Espainia, Frantzia eta Portugalek osatua.

-

Mediterraneoa: Eslovenia, Erresuma Batua, Espainia, Frantzia, Grezia, Italia, Malta, Portugal eta Zipre.

-

Madeira-Azores-Kanariak.

3. Eskualdearteko Lankidetza eta Sareak: Europar Batasuna osorako programa bakarra (INTERREG C)
eta hiru Sare daude: INTERACT, ESPON eta URBACT.
4. Auzotasun eta Europako Elkartea baliabideak hiru Programa barneratzen ditu:
-

Andaluzia - Maroko Iparraldea.

-

Kanariak - Maroko Hegoaldea.

-

Mediterranear eremua.
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Osasun
Publikoa eta
Kontsumoa

Osasun Publikoa
eta Kontsumoa

Hazkunderako Osasun Programa 2014-2020
Gaia

Osasun Publikoa eta Kontsumoa

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

449.394.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Europako Batzordeko web orrialdea - Osasun publikoa
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/index_es.htm
Programa ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0282&from=EN

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Osasuna eta Kontsumitzaileen Babesa Zuzendaritza Nagusia
C1 Unitatea
Jean Monnet Eraikina
JMO - C5/108 Bulegoa
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 - Luxemburgo
Fax: 352-43 01 381 19
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Osasun Publikoa
eta Kontsumoa

Hazkunderako Osasun Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
2014-2020 aldirako osasun alorreko hainbat urtetarako hirugarren ekintza programa. (Europako Batzordea.
Osasuna eta Kontsumitzaileen Babesa ZN).

HELBURUA
Programaren helburu nagusiak, balio erantsi bat eman nahian, Estatu kideen politikak laguntzea eta osatzea
da, osasun arloan berrikuntza sustatuz, osasun sistemen jasangarritasuna handituz eta osasunerako larriak
izan daitezkeen mugaz haraindiko mehatxuetatik hiritarrak babestuz, Batasuneko hiritarren osasuna
hobetzeko eta osasun-desparekotasunak murrizteko.

EKINTZAK
1. Osasuna sustatu, gaixotasunak prebenitu eta osasungarritasun handiko bizimoduak
laguntzen dituzten inguruneak sustatu:
1.1.

Batasunaren alkohol eta elikaduraren inguruko estretegien arabera, sustapen eta prebentzio
neurri onuragarriak.

1.2.

Drogek eragindako osasun-kalteak murriztera bideratutako Estatu kideen ekintzak osatzera
bideratutako neurriak.

1.3.

VIH/HIESa, tuberculosi eta hepatitisa bezalako gaixotasun kutsakorren aurkako erantzun
efektiboak babestu.

1.4.

Minbizia, adinarekin erlazionatutako gaixotasunak edota neuroendekapen gaixotasunak bezalako
gaixotasun kronikoen prebentzioa eta erantzuna hobetzeko Batasunaren barruan sareko lana
eta lankidetza babestu.

1.5.

Produktu, publizitate eta tabakoaren merkaturatzearen alorrean Batasunaren legedia aplikatzeko
beharrezkoak diren ekintzak edo hau laguntzen duten ekintzak.

1.6.

Osasunaren inguruko informazio eta ezagutza sistema bat sustatu.

2. Osasunerako larriak izan daitezkeen mugaz haraindiko mehatxuetatik Batasuneko hiritarrak
babestu:
2.1.

Arriskuaren ebaluazioa hobetu.

2.2.

Osasunerako mehatxuei aurre egiteko Estatu kideek dituzten gaitasunen errefortzua babestu.

2.3.

Gaixotasun kutsakorren eta osasunerako bestelako mehatxu larrien alorrean Batasunaren
legediaren aplikaziorako beharrezkoak diren ekintzak, edo honen aplikaziora laguntzen dutenak.

2.4.

Egiaztatutako datuetan oinarritutako deliberamendu prozesuetan lagun dezakeen osasunaren
inguruko informazio eta ezagutza sistema bat sustatu.

3. Osasun sistema berrutzaile, eraginkor eta jasangarriak lortzen lagundu:
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3.1.

Osasun-teknologien ebaluazioaren alorrean Estatu kideen arteko borondatezko lankidetza
lagundu.

3.2.

Osasuna eta osasun elektronikoaren alorrean berrikuntzaren borondatezko eransketa sustatu,
alor honetako paziente-errolden eta bestelako aplikazio elektronikoen interoperabilitatea
handituz.

3.3.

Osasun-pertsonalaren jasangarritasuna babestu, kopuru, genero berdintasun, jarduera esparru
eta beharrezkoak diren trebakuntza eta trebetasunen arteko egokitzapenaren arabera osasunpertsonalaren plangintza eta aurreikuspen eraginkorragoak sustatuz.
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Osasun Publikoa
eta Kontsumoa

Hazkunderako Osasun Programa 2014-2020
3.4.

Estatu kideen esku espezializatutako trebetasunak jarri eta jardunbide egokiak partekatu,
Batasuna mailan espezializatutako ezagutzak amankomunean jartzeko mekanismo bat
barneratuz hauen osasun sistemetan erreformak egiten laguntzeko.

3.5.

Biztanleriaren zahartzeak sortzen dituen osasun arazoei ekiten dieten ekintzak babestu.

3.6.

Osasun-produktu, sendagai eta mugaz haraindiko asistentzia sanitarioaren alorrean Batasunaren
legedia ezartzeko beharrezkoak diren, edo horretara laguntzen duten, ekintzak.

3.7.

Egiaztatutako datuetan oinarritutako deliberamendu prozesuetan lagun dezakeen osasunaren
inguruko informazio eta ezagutza sistema bat sustatu.

4. Batasuneko hiritarrei asistentzia sanitario hobe eta seguruago baterako sarbidea erraztu:
4.1.

Bere osasun egoera dela eta oso espezializatua den arreta behar duten pertsonentzako
erreferentziazko europar sare sistema baten ezarpena babestu.

4.2.

Gaixotasun arraroren bat dutenei modu eraginkorrean laguntzeko, Batasuna mailan
koordinatutako ekintza baten bidez, Estatu kide, erien erakunde eta interesa duten eragileen
ekintzak babestu.

4.3.

Erien segurtasuna eta asistentzia sanitarioaren kalitatean elkarlana sendotu.

4.4.

Antibiotikoen erabilera zentzuduna hobetu eta hauekiko erresistentzia handitzen duten praktikak
murriztu.

4.5.

Giza ehun eta zelula, odol, giza-organo, osasun-produktu, sendagai eta mugaz haraindiko
asistentzia sanitarioan erien eskubideak alorrean, Batasunaren legedia ezartzeko beharrezkoak
diren, edo horretara laguntzen duten, ekintzak .

4.6.

Egiaztatutako datuetan oinarritutako deliberamendu prozesuetan lagun dezakeen osasunaren
inguruko informazio eta ezagutza sistema bat sustatu.
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Osasun Publikoa
eta Kontsumoa

Kontsumitzaileen Programa 2014-2020
Gaia

Osasun Publikoa eta Kontsumoa

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

156.800.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Europako Batzordea web orrialdea - Kontsumitzaileak.
http://ec.europa.eu/consumers/strategy-programme/financialprogramme/index_en.htm
Programa ezartzen duen arautegia.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0254&from=ES

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Osasuna eta Kontsumitzaileen Babesa Zuzendaritza Nagusia.
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Brusela
sanco.b1@ec.europa.eu
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Osasun Publikoa
eta Kontsumoa

Kontsumitzaileen Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
2014-2020 aldirako Kontsumitzaileen hainbat urtetarako programa. (Europako Batzordea. Osasuna eta
Kontsumitzaileen Babesa ZN).

HELBURUA
Programaren helburu nagusia kontsumitzaileei babes mailarik altuena bermatzea da, hauek gaitu eta,
hazkunde adimentsu, jasangarri eta barneratzaile baterako estrategia orokor baten esparruan, barne
merkatuaren erdigunean kokatu.
Programak helburu honetan lagunduko du kontsumitzaileen osasuna, segurtasuna eta interes juridiko
eta ekonomikoak babestuz eta, era berean, kontsumitzaileek duten informaziorako, heziketarako eta bere
interesak babesteko antolatzeko duten eskubidea sustatuz, interes hauen integrazioa bestelako jarduera
esparruetan babestuz.

EKINTZAK
1. Helbururako Ekintzak – Segurtasuna:
1. Elikadurakoak ez diren produktu eta zerbitzuen esparruan kontsumitzailearen osasuna eta
segurtasunarekin erlazionatutako arriskuen analisia eta aholkularitza zientifikoa.
2. Produktuen segurtasun arloan gauzatze ekintzen eta merkatuaren zaintza koordinatu eta
kontsumitzaileentzako zerbitzuen segurtasuna hobetzeko ekintzak.
3. Kosmetikoen inguruko datu baseen mantenua eta garapena.
2. Helbururako Ekintzak – Kontsumitzaileen informazioa eta heziketa eta kontsumitzaileen
erakundeei babesa:  
4. Dokumentuzko base baten sorrera eta honen sarbidearen hobekuntza kontsumitzaileei eragiten
dizkieten politiken garapenerako, ondo definitutako helburuak dituen arautegi adimentsu baten
prestaketa eta merkatuan edo beharren ebaluazioan eman daitezkeen disfuntzioen hautematea.
5. Finantziazioaren bidez kontsumitzaileen erakundeei babesa, gardentasunaren hazkundea eta
jardunbide egoki eta espezializatutako ezagupenen hartu-emanen hazkundea.
6. Kontsumo merkatuen eta kontsumitzaileari ematen zaion informazioaren gardentasunaren hobekuntza.
7. Kontsumitzaileen heziketaren hobekuntza bizitza osoan zehar, bereziki, talderik zaurgarrienetan
zentratuz.
3. Helbururako Ekintzak – Eskubideak eta erreklamazio bideak:
8. Batzordearen aldetik kontsumitzaileen babeserako legediaren eta bestelako ekimen arautzaileen
prestaketa, transposizioaren jarraipena Estatu kideen aldetik eta honek izan duen eraginaren ondorengo
ebaluazioa.
9. Kontsumitzaileentzako auzi ebazpen sistemen sarbidea erraztu, bereziki, sistema alternatiboak, talderik
zaurgarrienen behar eta eskubideak aintzat hartzen dituzten neurri egokiei arreta berezia eskainiz. Auzi
ebazpenerako sistemen jarraipena eta funtzionamendua.
4. Helbururako Ekintzak – Aplikazioa:
10. Zaintzaren eta gauzatze ekintzen koordinazioa.
11. Kontsumitzaileei bere eskubideak gauzatzen eta auzi ebazpen egoki batera sarbidea izaten laguntzeko
informazioa eta laguntza errazten duten europar sareetan elkartuta diren erakunde publiko eta irabazi
asmorik gabeko erakundeentzako neurri amankomunerako finantza-laguntzak.

toki-erakundeetarako europar gazteria programen gida bizkaiko foru aldundia

73

Justizia eta
Barne Arazoak

Justizia eta
Barne Arazoak

Justizia Programa 2014-2020
Gaia

Justizia eta Barne Arazoak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

377.604.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Programa honetan
(2014-2020) bildutako
aurreko aldiko
programak (2007-2013)

•
•

Intereseko Estekak

Europako Batzordearen web orrialdea - Justizia
http://ec.europa.eu/justice/grants/programmes/index_es.htm
Programa ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R
1382&from=ES

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Justizia, Askatasuna eta Segurtasuna ZN
E4 Unitatea. Laguntza finantzieroa
LX-46 7/49 Bulegoa
Avenue du Bourget 1
B-1040 - Brusela
Fax: 32-2-299 82 15
JLS-Criminal-Record@ec.europa.eu

Justizia Zibila Programa 2007-2013
Justizia Penala Programa 2007-2013
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Justizia eta
Barne Arazoak

Justizia Programa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Justizia Programa 2014-2020 (Europako Batzordea. DG Justizia, Askatasuna eta Segurtasuna).

HELBURUA
Programaren xedea, elkarren arteko aintzatespen eta konfidantzan oinarritutako Europako Justizia
Esparrua garatzen jarraitzea da, bereziki, gai zibil eta penaletan lankidetza judizialaren sustapenaren bidez.
Horretarako honako berariazko helburuak hartuko dira kontutan:
-

Gai zibil eta penaletan lankidetza judiziala erraztu eta babestu.

-

Trebakuntza judiziala sustatu eta lagundu, terminologia juridikoaren inguruko hizkuntza trebakuntza
barne, amankomuneko kultura juridiko eta judiziala sustatzeko asmoz.

-

Pertsona guztiek justiziarako sarbide eraginkorra dutela erraztu, delituen biktimen eskubideen
sustapena eta laguntza barne, defentsaren eskubideak errespetatzen diren aldi berean.

-

Droga alorrean ematen diren ekimenen babesa lankidetza judizial eta delinkuentziaren prebentzioaren
alderdiei dagokionez.

EKINTZAK
a) Datu bilketa eta estatistikak bezalako ekintza analitikoak; amankomuneko metodologien garapena eta,
bidezkoa denean, amankomuneko erreferentziazko adierazle edo parametroena; azterlanak, ikerketak,
analisiak eta inkestak; ebaluazioak; gida, txosten eta heziketa-edukien prestaketa eta argitarapena; eta
tailerrak, mintegiak, adituen bilerak eta hitzaldiak.
b) Trebakuntza ekintzak, hala nola, langile, tailer, mintegi, trebatzaileen trebakuntza, terminologia
juridikoaren hizkuntza-trebakuntza barne, eta online trebakuntza edo bestelako tresnen garapena
epaile eta profesional edo justizia administrazioan lan egiten duen langileriarentzat.
c) Elkarrenganako ikaskuntza, lankidetza, jardunbide egoki, ikuspegi eta esperientzia berritzaileen
identifikazioa eta hartu-emana bezalako sentsibilizazio eta zabalkunde jarduerak; homologoek egindako
berrikusteen antolaketa eta elkarrenganako ikaskuntza; hitzaldi, mintegi eta informazio kanpainen
antolaketa, Programaren helburuekin bat egiten duten heinean Batasunaren politiken lehentasunen
komunikazio instituzionala barne; programaren eta honen emaitzen inguruko dibulgaziozko edukien
konpilazioa eta argitarapena; informazio eta komunikazio teknologiak erabiltzen dituzten sistema eta
baliabideen garapena, ustiaketa eta mantenua, hiritarrek justiziara duten sarbidea hobetzeko baliabide
gisa Justizia Europar Atariaren garapen handiago bat barne.
d) Programaren helburuak lortzera laguntzen duten eragile nagusienen ekintzen babesa, hala nola,
Batasunaren politiken eta Zuzenbidearen ezarpenean Estatu kideak laguntzen dituzten ekintzak; europar
eragile garrantzitsuenei eta europar sare nagusiei babesa, baita trebakuntza judizialarai dagokionez
ere; eta espezializatutako organismo eta erakunde eta nazio, eskualde eta toki mailako agintarien eta
goibernuz kanpoko erakundeen arteko Europa mailako sareen sorrera-ekintzei babesa.
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Justizia eta
Barne Arazoak

Asilo eta Migraziorako Funtsa 2014-2020
Gaia

Justizia eta Barne Arazoak

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoa

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

825.000.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Europako Batzordearen web orrialdea - Programa
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/migrationasylum-borders/index_en.htm
Programa ezartzen duen komunikazioa
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52005D
C0123&from=EN

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Barne Arazoak ZN
Rue du Luxembourg 46
B-1000 Brusela
home-access-documents@ec.europa.eu
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Justizia eta
Barne Arazoak

Asilo eta Migraziorako Funtsa 2014-2020
ERREFERENTZIA
Asilo eta Migraziorako Funtsa 2014-2020 (Europako Batzordea. Barne Arazoak ZN).

HELBURUA
Funtsaren xedea Europar Batasunan diren migrazio fluxuen kudeaketa eraginkor batera laguntzea da,
Europako bestelako barne politika guztiak bezala, askatasun, segurtasun eta justizia gune baten sorreran
laguntzeko.
Funtsak ezartzen dituen berariazko helburuak dira:
1. Asilorako Europako Sistema Amankomuna garatu eta finkatu.
2. Estatu kideen behar ekonomiko eta sozialen baitan Batasunera datorren migrazio legala lagundu.
3. Estatu kideetan itzulera estrategia eraginkor eta bidezkoak hobetu.
4. Estatu kideen arteko elkartasuna eta arduraren banaketa hobetu.

EKINTZAK
Funtsa biztanleria migratzailearen berariazko kolektiboei zuzendutako hiru azpi-funtsetan egituratzen da:
-

Errefuxiantuentzako Europako Funtsa (FER/EEF): Genevako Konbentzioko estatutua duten eta
Estatu kideren batean errefuxiatu gisa izateko edo Estatu kideren batean berfinkatzeko baimena duten
beste herrialde batzuetako tokikoentzat edo aberrigabeentzat babesa.

-

Gizarteratzerako Europako Funtsa (FEI/GEF): Batasunera datorren migrazio legala erraztu eta
pertsona hauek hobeto gizarteratzeko prestatu.

-

Itzulerarako Europako Funtsa (FR/IEF): Borondatezko itzuleraren alde egin eta egote, bizileku edo
EB-n nazioarteko babeserako eskubidea duten (edo lortzeko zain diren) beste herrialde batzuetako
tokikoen babesa.

Horretarako, ondorengo esparruetan europar balio erantsia gehitzen duten ekintza transnazionalak burutu
ahal izango dira:
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-

Europar Batasunean migrazio eta asilo gaietan legediaren ezarpena errazten duten Estatu kideen arteko
lankidetza ekintzak.

-

Berrikuntza suspertu eta esperientzia arrakastatsu eta jardunbide egokien hartu-emana eta zabalkundea
errazten duten lankidetza sare eta proiektu piloto transnazionalen sorrera.

-

Asiloa, inmigrazioa, integrazioa eta europar mailako itzulerarako politiken garapena errazten duten
lankidetza eredu berrien; eta migrazioaren inguruan den pertzepzio publikoaren edo gizartean den
aniztasuna islatzeko hedabideek duten gaitasunaren eta gizarteratzean hedabideek duten funtzioaren
sustapenaren inguruko azterlan analitikoak.

-

Asilo, inmigrazio legal eta hartu-eman eta itzultze gaietan egiten diren Estatu kideen politiken garapena
neurtzeko baliabide, tresna eta adierazle estatistiko amankomunen garapena eta ezarpena.

-

Profesional, kazetari eta erakundeetako kideei bideratutako trebakuntza ekintzak aniztasunaren
kudeaketa, bitartekaritza eta politika antidiskriminatzaileen kudeaketan.
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Nekazaritza
eta Arrantza

Nekazaritza
eta Arrantza

Landa Garapenerako Europako
Nekazaritza-Funtsa– FEADER/LGENF 2014-2020
Gaia

Nekazaritza eta Arrantza

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zuzenak eta Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

8.291 milioi euro (Espainia)

Programaren
kudeaketa

Estatuko kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Ez

Bestelako gaiak

Eskualde Politika

Intereseko Estekak

Europako Batzordea- Nekazaritza eta Landa Garapena
http://ec.europa.eu/agriculture/index_es.htm
Europako Batzordea – Eskualde Politika INFOREGIO
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_es.cfm
Erkidego Funtsen Zuzendaritza Nagusia (Ogasuna eta Administrazio
Publikoak Ministerioa)
http://www.dgfc.sgpg.meh.es/sitios/DGFC/es-ES/Paginas/inicio.aspx

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Nekazaritza eta Landa Garapena ZN
130, Rue de la Loi
B – 1049 Brusela
Fax: +32 (0) 2-2950130
Ogasuna eta Administrazio Publikoak Ministerioa
Aurrekontu eta Gastuen Estatu Idazkaritza
Erkidego Funtsen Zuzendaritza Nagusia
fondoscomunitarios@sepg.minhap.es
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Nekazaritza
eta Arrantza

Landa Garapenerako Europako NekazaritzaFuntsa– FEADER/LGENF 2014-2020
ERREFERENTZIA
Landa Garapenerako Europako Nekazitza-Funtsa FEADER/LGENF 2014-2020 (Europako Batzordea.
Nekazitza eta Landa Garapena ZN).

HELBURUA
LGENF landa garapen jasangarria babesten duen Nekazal Politika Amankomunaren (PAC/NPA) finantza
baliabidea da.
Bere helburuak nekazaritza eta basogintza, ingurumena eta nekazal bizimoduaren kalitatearen
lehiakortasuna handitzea eta jarduera ekonomikoen dibertsifikazioa sustatzea dira. LGENF-k landa
ingurunean zaurgarri diren gizataldeei babes garrantzitsua eskaintzen die, hala nola, emakume nekazarien
ekintzailetzara bideratutako ekimenak, minusbaliotasuna duten pertsonentzako egokitutako garraioa
edota gazteentzako lan aukeren sorrera.
LEADER ekimena tokiko erkidegoen esku diren garapen estrategien bidezko LGENF funtsaren kudeaketa
ikuspegi bat da. LEADER berariazko deialdiak eskualde mailan kudeatzen dira eragile publiko, ekonomiko
eta sozialetaz osatutako Ekintza Lokaleko Taldeen bidez.

EKINTZAK
LGENF-ek Landa Garapenerako honako lehentasunak ezartzen ditu:
1. Nekazal eta basogintza sektoreetan eta landa guneetan ezagutzen transferentzia eta berrikuntza
sustatu.
2. Nekazal eredu guztien lehiakortasuna eta nekazaritzako ustiategien bideragarritasuna sustatu.
3. Elikagaien banaketa katearen antolaketa eta nekazal sektorearen arriskuen kudeaketa hobetu.
4. Nekazaritza eta basogintzaren mendeko diren ekosistemak berriztatu, zaindu eta hobetu.
5. Nekazal, elikagai eta basogintza sektoreetan baliabideen eraginkortasuna sustatu eta aldaketa
klimatikora egokitzeko gai den ekonomia hipokarboniko baterako pausoa bultzatu.
6. Landa guneetan inklusio soziala, pobreziaren murrizketa eta garapen ekonomikoa sustatu.
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Nekazaritza
eta Arrantza

Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsa
(FEMP/IAEF) 2014-2020
Gaia

Nekazaritza eta Arrantza

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

6.500 milioi euro

Programaren
kudeaketa

Estatuko kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Ez

Bestelako gaiak

Eskualde Politika

Intereseko Estekak

Europako Batzordea - Arrantza
http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/eff/index_es.htm
Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumena Ministerioa – Arrantzarako
Europako Funtsa
http://www.magrama.gob.es/es/pesca/Gaias/fondo-europeo-de-lapesca/

Informazio gehiago

Arrantzarako Europako Funtsa
Arrantza Antolaketarako Zuzendaritza Nagusia
Velázquez, 144
28006 Madril
uafep@marm.es
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Nekazaritza
eta Arrantza

Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsa
(FEMP/IAEF) 2014-2020
ERREFERENTZIA
Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsa – FEMP/IAEF 2014-2020 (Europako Batzordea. Arrantza ZN).

HELBURUA
Itsas eta Arrantzarako Europako Funtsak (FEP/IAEF) arrantza eta akuikultura sektore guztiekin harremana
duten ekimenak finantziatzen ditu eta baita merkatu berriak sustatzera eta identifikatzera bideratutako
neurrien ezarpena ere. Era berean, arrantza-ontzidiaren modernizazioa egiteko eta gehiegizko arrantza
gaitasuna deuseztatzeko finantziazioa ematen du.

EKINTZAK
Nazio mailako agintariek landutako plan estrategiko eta programa eragileetan oinarritutako ekimenak
finantziatzen dira.
Finantziazioak lehentasunezko bost esparru (ardatz) ditu:
•

Ontzidiaren doiketa (adibidez, arrantza-ontzien desegitea).

•

Akuikultura, eraldaketa, merkaturatzea eta arrantza kontinentala (adibidez, ekoizpen metodo
ekologikoagoak).

•

Interes amankomuneko neurriak (adibidez, produktuen trazabilitatea eta etiketatzea).

•

Arrantzaren mendekotasuna duten zonaldeen garapen jasangarria (adibidez, ekonomia lokalaren
dibertsifikazioa).

•

Funtsaren administrazioa finantziatzeko laguntza teknikoa.
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Lankidetza
Beste Herrialde
Batzuekin

Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

Mundu Mailako Demokrazia eta Giza
Eskubideentzako Finantza Baliabidea 2014-2020
Gaia

Lankidetza Beste Herrialde Batzuekin

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

1.332.752.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Baliabidea ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0235&from=ES
Europako Batzordearen web orrialdea - EuropAid Lankidetza ZN
http://ec.europa.eu/europeaid/index_en.htm

Informazio gehiago

Europako Batzordea
EuropAid Lankidetza Bulegoa
J-54 01/34 Bulegoa
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Brusela
EuropeAid-CPN@cec.eu.int
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

Mundu Mailako Demokrazia eta Giza
Eskubideentzako Finantza Baliabidea 2014-2020
ERREFERENTZIA
Mundu mailako Demokrazia eta Giza Eskubideentzako Finantza Baliabidea 2014-2020 (Europako Batzordea.
Lankidetza eta Garapena ZN– EUROPEAID).

HELBURUA
Programaren xedea demokrazia eta Zuzenbide Estatuaren garapen eta finkapenean eta giza eskubideen
eta oinarrizko askatasunen errespetuan laguntzea da.
Laguntza honen helburua da:
-

Beste herrialde batzuetan demokrazia babestu, garatu eta finkatu.

-

Giza eskubideen eta oinarrizko askatasunen errespetua eta betetzea handitu.

EKINTZAK
1. Helburua - arrisku egoera handiagoan jartzen dituzten baldintzetan giza eskubideen
defendatzaile eta giza eskubideen babesa.
Helburu honetako ekintzek arrisku gehien duten giza eskubideen defendatzaileei eta oinarrizko askatasunak
konprometituago diren egoerei emango diete babes efektiboa. Giza eskubideen behar larrienei emango
zaie erantzuna eta giza eskubideei eta gizarte zibilari bere eginbeharra betetzeko beharrezko duten
laguntza eskainiko zaie. Ekintzek, egun gizarte zibilari dagokion eremuaren hertsadura joera kezkagarria
hartuko dute kontutan.
2. Helburua - Giza eskubideen alorrean Batasunak dituen bestelako lehentasunei babesa.
Ekintzek, besteak beste, giza duintasuna (bereziki, heriotza-zigorra eta torturaren aurkako borroka eta
bestelako tratu edo zigor krudel, anker edo umiliagarrien kontrakoa); eskubide ekonomiko, sozial eta
kulturalak; zigorgabetasunaren aurkako borroka; diskriminazio eredu guztien aurkako borroka; emakumeen
eskubideak eta sexuen arteko berdintasuna babestuko dute.
3. Helburua - Demokraziari babesa.
Beste herrialde batzuetan, modu baketsuan, demokrazia defendatzen duten eragileak babestuko dira,
demokrazia parte-hartzailea eta ordezkatzailea eta gardentasuna sendozteko asmoz.
4. Helburua - Hauteskunde behaketa Batasunaren aldetik.
Ekintza hauek hauteskundeen behaketan zentratuko dira hauteskunde prozesuen gardentasuna eta
konfidantza handitzeko asmoz eta, beti ere, prozesu demokratikoak sustatzeko eta bultzatzeko helburuaren
barruan.
5. Helburua - Berariazko eragile eta prozesu nagusiei babesa, giza eskubideen alorreko
nazioarteko eta eskualdeko tresna eta baliabideak barne.
Batasunaren barruan giza eskubideen inguruan ematen diren elkarrizketei gizarte zibilak egin ahal dien
ekarpenak laguntzeko ekintzak.
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

2014-2020 Aldirako Garapenerako
Lankidetzarako Finantziazio Baliabidea
Gaia

Lankidetza Beste Herrialde Batzuekin

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

19.962 milioi euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Baliabidea ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0233&from=ES
Europako Batzordearen web orrialdea – EuropAid Lankidetza ZN
http://ec.europa.eu/europeaid/index_es.htm

Informazio gehiago

Europako Batzordea
EuropAid Lankidetza Bulegoa
J-54 01/34 Bulegoa
Rue de la Loi, 200
B-1049 - Brusela
EuropeAid-CPN@cec.eu.int
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

2014-2020 Aldirako Garapenerako
Lankidetzarako Finantziazio Baliabidea
ERREFERENTZIA
2014-2020 Aldirako Garapenerako Lankidetzarako Finantziazio Baliabidea (Europako Batzordea. Lankidetza
eta Garapena ZN – EUROPEAID).

HELBURUA
Baliabide honen xede nagusia pobreziaren murrizketa eta erauztea da, garapen ekonomiko, sozial eta
ingurumen-garapena eta jasangarria suspertuz eta, demokrazia, Zuzenbide Estatua eta gobernantza egokia
babestuz eta finkatuz eta baita giza eskubideak eta Nazioarteko Zuzenbidea ere.

EKINTZAK
a) Programa geografikoak, honako herrialdeetan garapenerako lankidetza laguntzera bideratuak:
Latinoamerika, Hegoaldeko Asia, Iparraldeko eta Hegoekialdeko Asia, Erdialdeko Asia eta beste herrialde
batzuk.
Lankidetza honako esparruetan burutu ahal izango da:
-

Giza eskubideak, demokrazia eta gobernantza egokia (genero berdintasuna, ustelkeriaren aurkako
borroka, gizarte zibilak eta tokiko erakundeak, haurren eskubideen sustapena eta babesa...)

-

Hazkunde integratzailea eta jasangarria giza garapenerako (osasuna, hezkuntza, babes soziala,
enplegua, energia jasangarria, aldaketa klimatikoa eta ingurumena...)

-

Garapenerako bestelako esparru garrantzitsuak (migrazioa eta asiloa, laguntza humanitarioa,
hondamendiak, garapena eta segurtasuna...)

b) Programa tematikoak, programa geografikoen mendeko izango dira eta irizpide geografikoengatik
zehazten ez diren herrialde kide multzo bati eragiten dien berariazko gai edo esparru batean zentratuko
dira edo eskualde edo herrialde kide multzo desberdinetara zuzendutako lankidetza jarduerak edo
berariazko oinarri geografikoa ez duen nazioarteko jarduerak beteko dituzte.
Lankidetza honako esparru tematikoetan gauzatuko da:
1. Erronkak Programa eta munduko ondasun publikoak: ingurumena eta aldaketa klimatikoa; energia
jasangarria; giza garapena, lan duina, justizia soziala eta kultura barne; osasuna, hezkuntza,
ezagutzak eta trebetasunak eta genero berdintasuna eta emakumezkoen diskriminazio eza; elikadura
segurtasuna eta nekazaritza jasangarria; migrazioa eta asiloa.
2. Gizarte zibil eta tokiko jardueren antolaketa programa: honen xedea gizarte zibileko eta tokiko
agintarien erakundeak sendotzea eta, hiritarren parte-hartzea eta gizarte zibilaren akzioa eta
lankidetza, ezagutza eta esperientzien hartu-emana, eta gizarte zibileko eta tokiko agintarien
erakundeen gaitasunak ahalbidetzen dituen testuinguru bat lortzea da.
c) Programa panafrikarra, Afrika eta EB-ren arteko elkartze estrategikoan datza, besteak beste, honako
alorretan: bakea eta segurtasuna, gobernantza demokratikoa eta giza eskubideak, merkataritza,
eskualdeko integrazioa eta azpiegiturak, energia, aldaketa klimatikoa eta ingurumena, migrazioak,
mugikortasuna eta enplegua, etab.
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

Auzotasun Baliabidea 2014-2020
Gaia

Lankidetza Beste Herrialde Batzuekin

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

15.432.634.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Baliabidea ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0232&from=ES
Europar Batasuna – Kanpo Harremanetarako Zerbitzua
http://eeas.europa.eu/index_en.htm

Informazio gehiago

Europako Batzordea
Kanpo Harremanak ZN (RELEX ZN)
Auzotasun Europar Politika
Rue de Loi, 200
B-1040 - Brusela
enp-info@ec.europa.eu
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

Auzotasun Baliabidea 2014-2020
ERREFERENTZIA
Auzotasun Europar Baliabidea 2014-2020 (Europako Batzordea. Kanpo Harremanak ZN).

HELBURUA
Baliabide honen xedea, partekatutako oparotasun eta auzotasun egoki bateko esparru batera jotzea da.
Bertan, Batasuna eta bestelako herrialde ‘kide’ek hartuko lukete parte, lankidetza, bakea, segurtasuna,
elkarrenganako ardura eta, demokrazia, Zuzenbide Estatua eta giza eskubideen errespetua bezalako balore
unibertsalekin amankomuneko konpromisoan oinarritutako harreman berezi baten garapenaren bidez.
Laguntza EB eta herrialde kideen artean sendotutako lankidetza politika baten, demokrazia errotua eta
jasangarri baten, integrazio ekonomiko progresibo baten eta gizarte zibilekin elkarteratze indartu baten
bultzada eta, bereziki, laguntza eta lankidetza akordioen ezarpenaren, elkarteratze akordio edota jada diren
edo izan daitezkeen bestelako akordioen eta, amankomunean hitzartutako ekintza planen edo baliokide
diren dokumentuen sustapenean oinarrituko da.
Herrialde kideak: Aljeria, Azerbaijan, Bielorrusia, Egipto, Georgia, Israel, Jordania, Libano, Libia, Maroko,
Moldavia, Palestinako Lurralde Okupatuak, Siria, Tunez eta Ukrania.

EKINTZAK
a) Herrialde kide bakoizteko laguntza bat gauzatzen duten Aldebiko Programak.
b) Herrialde kide guztien edo batzuentzat amankomunak diren erronkei aurre egiten dieten Hainbat
urtetarako Programak (Errusiar Federakuntzak ere parte hartu ahal izango du).
c) Alde batetik, Estatu kide bat edo gehiagoren artean eta, bestetik, herrialde kide bat edo gehiagoren
eta/edo Errusiar Federakuntzaren artean lankidetza oinarri duten Mugaz Haraindiko Lankidetza
Programak.
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

Beste Herrialde Batzuekiko Lankidetzarako
Elkarlan Baliabidea 2014-2020
Gaia

Lankidetza Beste Herrialde Batzuekin

Deialdia egiten
duen erakundea

Europako Batzordea

Gazteentzako
laguntza mota

Zeharkakoak

Laguntza mota

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza

2014-2020 Aurrekontua

954.765.000 euro

Programaren
kudeaketa

Europar kudeaketa

Parte-hartzea sarean

Bai. Parte-hartzea sarean behar da, europar, estatuko edo/eta tokiko
bazkideekin (deialdi bakoitzean zehaztuko da)

Intereseko Estekak

Baliabidea ezartzen duen arautegia
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R
0234&from=ES
Europar Batzordeko web orrialdea - Kanpo Harremanak zerbitzua
http://eeas.europa.eu/ici/index_en.htm

Informazio gehiago

Europako Kanpo Harremanak Zerbitzua
1046 Brusela
+32 2 584 11 11
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Lankidetza Beste
Herrialde Batzuekin

Beste Herrialde Batzuekiko Lankidetzarako
Elkarlan Baliabidea 2014-2020
ERREFERENTZIA
Beste herrialde batzuekiko lankidetzarako elkarlan baliabidea 2014-2020 (Europako Batzordea. Kanpo
Harremanak ZN).

HELBURUA
Laguntza baliabideak, nagusiki, Batasunak lotura estrategikoak sustatzeko interes estrategikoa dituen
herrialdeekin lankidetza neurriak babestuko ditu, bereziki, mundu mailako afera nagusietan, kanpo politika,
ekonomia eta nazioarteko merkataritza, aldeaniztun foroak eta mundu mailako gobernantza barne, gero
eta garrantzi handiagoa duten garatutako eta garapen bidean diren herrialdeak, eta mundu mailako
naturak dituen edo Batasunak bestelako interes esanguratsuak dituen bestelako erronkei aurre egiteko.

EKINTZAK
1. Eskualdearteko, eskualdeko eta aldebiko lankidetzarako Batasunaren elkarlan estrategiei
babesa.
- Lankidetza eta elkarlan hitzarmen, ekintza plan eta antzeko baliabideen ezarpenari babesa.
- Mundu mailako negozio esparruan garrantzi berezia duten beste herrialde batzukin egiten den
elkarrizketa politiko eta ekonomikoan sakondu.
- Interes amankomuneko mundu mailako eta aldebiko gaietan egoki diren beste herrialde batzuekiko
konpromisoa babestu.
- G20 bezalako nazioarteko foroetako ondorioen jarraipen egokia edo ezarpen koordinatua sustatu.
- Aldaketa klimatikoa, energia-segurtasuna eta ingurumenaren babesa bezalako aferei ekinez mundu
mailako erronketan lankidetza sendotu.
- Negutegi efektua duten gasen emisioak murrizteko kide diren herrialdeetan esfortzuak sustatu.
- Ekoizpenaren eta merkataritzaren dimentsio ekologikoa sustatu.
- Lankidetza energetikoa garatu.
- Energia iturri berrizgarri eta jasangarriak sustatu.
2. Europa 2020-aren nazioarteko dimentsioa ezarri, hiru zutabe bilduz: ekonomikoa, soziala eta
ingurumenekoa:
- Egoki diren beste herrialde batzuekin elkarrizketa eta lankidetza politikoak areagotu.
- Batasunak funtsezko herrialde kideekin barne politikoak sustatu eta hauen inguruko araudiaren
bateratasuna babestu.
3. Funtsezko diren herrialdeekin harreman ekonomiko eta merkatal harremanak babestu eta
erraztu:
- Inbertsio eta negozioetarako ingurune segurua sustatu, jabetza intelektualaren eskubideen babesa,
merkaturatzeko egon daitezkeen oztopoen ezabapena, araudiaren gaineko lankidetza eta europar
ondasun eta zerbitzuentzako aukeren sustapena barne.
- Batasuna parte den inbertsio eta merkataritza hitzarmenen negoziazio, ezarpen eta aplikazioari
babesa.
4. Goi hezkuntza alorren lankidetza sustatu:
- Hezkuntza esparruko langile eta ikasleen mugikortasuna handitu, aitzatespen akademikoan
amaituko duten amankomuneko graduen eta goi hezkuntzaren kalitatea hobetzera bideratutako
elkarteen sorrera sustatuz. (Erasmus+ Programa)
- Batasunaren orokortutako ezagupena sustatu eta honen profila handitu.
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Bestelako
Europar
Ekimen eta
Programak

Bestelako Europar Ekimen
eta Programak (2014-2020)
FISCALIS PROGRAMA 2020 (2014-2020)
Europar Batasuneko sistema fiskalen funtzionamendua hobetzeko ekintza programa.
Programa honen xede nagusia barne merkatuan sistema fiskalen funtzionamendua bultzatzea da, herrialde
parte-hartzaileen, bere zerga administrazio eta funtzionarioen arteko lankidetza hobetuz.
Europako Batzordearen web orrialdea - Zergak eta Aduanak ZN:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscalis2013/index_
en.htm
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1286&from=ES

ADUANA PROGRAMA 2020 (2014-2020)
Europar Batasuneko aduanarako ekintza programa.  
Programaren xedea, barne merkatua indartzeko asmoz herrialde parte-hartzaileen, bere aduana agintari
eta funtzionarioen lankidetzaren bidez, aduana batasunaren funtzionamendua eta modernizazioa
babestea da.
Europako Batzordearen web orrialdea - Zergak eta Aduanak ZN:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1294&from=ES

HERCULES III PROGRAMA (2014-2020)
Programa honen xedea Batasunaren finantza-interesetan eragiten duten iruzur, ustelkeria eta bestelako
legez kanpoko jardueren aurkako ekintzak sustatzea da.
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0250&from=ES

KANPO MUGA ETA BISERAKO FINANTZA-LAGUNTZARAKO
BALIABIDEA (2014-2020)
Baliabide honen xede nagusia Batasunaren segurtasun maila altua bermatzera laguntzea da, aldi berean,
legezko bidaiak errazten direlarik. Horretarako, Batasunak giza eskubideekiko eta oinarrizko askatasunekiko
duen konpromisoari jarraiki, kanpo mugen kontrol maila altua eta uniformea eta Schengen bisen tramitazio
eraginkorra egingo da.
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0006&from=ES

LANKIDETZA POLIZIALA, PREBENTZIOA ETA DELITUGINTZAREN AURKAKO
BORROKA, ETA KIRISIAREN KUDEAKETARAKO FINANTZA-LAGUNTZARAKO
BALIABIDEA (2014-2020)
Baliabide honen xedea Europar Batasunaren barruan segurtasun maila altua bermatzera laguntzea da.
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_150_R_0004&from=ES
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Bestelako Europar Ekimen
eta Programak (2014-2020)
SEGURTASUN NUKLEARRAREN ALORRERAKO
LANKIDETZA BALIABIDEA (2014-2020)
Baliabide honen xedea segurtasun nuklear maila altua, erradiazioen aurkako babesa eta beste herrialde
batzuetan material nuklearren zaintza eraginkorren ezarpena sustatzea eta laguntzea da.
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0237&from=ES

AURRE-ATXIKIMENDURAKO LAGUNTZA BALIABIDEA (IAP/AALB II) (2014-2020)
Baliabide honek, bere aurre-atxikimendura begira, onuradunek Batasunaren baloreetara eta arau, erregela,
politika eta praktiketara gradualki egokitzeko bete behar dituzten erreforma politiko, instituzional, juridiko,
administratibo, sozial eta ekonomikoen ezarpena babesten du.
Programa ezartzen duen arautegia:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0231&from=ES

EKINTZAILETZA SOZIALERAKO EUROPAKO FUNTSA (2014-2020)
Funtsa honen xedea ekintzailetza sozialeko europar marka bat sortzea, inbertsoreentzako informazioa
hobetzea eta kostu gehigarririk bere gain hartu gabe Europa osoan dirua bereganatzea ahalbidetzea da.
Europako Batzordearen web orrialdea:
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds/index_en.htm
Europako Ekintzailetza Sozialerako Funtsen inguruko Arautegia:
http://www.boe.es/doue/2013/115/L00018-00038.pdf

EKINTZAILETZA SOZIALERAKO EKIMENA
Ekimen honek hiru ekintza lerro zehazten ditu: enpresa sozialen finantziaziorako sarbidea hobetu, hauen
ikusgarritasuna hobetu eta ingurune juridikoa hobetu.
Europako Batzordearen web orrialdea:
http://ec.europa.eu/internal_market/social_business/index_en.htm

COPERNICUS PROGRAMA (2014-2020)
Lurraren behaketa eta zaintzarako Programa (Copernicus) eta honen gauzatzerako arauak.
Programaren web orrialdea:
http://www.copernicus.eu/
Programa ezartzen duen arautegia :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0377&from=ES

GALILEO ETA EGNOS PROGRAMAK (2014-2020)
Satelite bidezko nabigaziorako programak.
Europako Batzordearen web orrialdea – Enpresa eta Industria ZN:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/satnav/galileo/applications/index_en.htm
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Intereseko
Estekak

Intereseko Estekak
Bizkaiko Foru Aldundia: http://www.bizkaia.net/
Bizkaiko Foru Aldundia. Kultura Saila: http://www.bizkaia.net/home2/Gaias/DetalleDepartamento.asp?tem_
codigo=4&idioma=CA&bnetmobile=0&dpto_biz=4&codpath_biz=4
Gaztebizz: http://www.gaztebizz.com/
Bizkaiko Foru Aldundia. Europako Gaiak: http://www.bizkaia.net/Ogasuna/europa/index_asuntos_europeos.
asp?Idioma=CA&Tem_Codigo=7780&bnetmobile=0&dpto_biz=5&codpath_biz=5|7780
Euskadiko Ordezkaritza Bruselan: http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-subapres/es/
Europar Batasuna: http://europa.eu/index_es.htm
Europako Batzordea: http://ec.europa.eu/index_es.htm
Europako Batzordea – Ordezkaritza Espainian: http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm
Europako Parlamentua: http://www.europarl.europa.eu/news/es
Europako Parlamentua – Informazio bulegoa Espainian: http://www.europarl.es/
Europar Batasuneko Kontseilua: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1&lang=es
Kontseilu Europearra: http://www.european-council.europa.eu/home-page.aspx?lang=es
Europako Inbertsio Bankua (EIB): http://www.eib.org/
Europako Banku Zentrala: http://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.es.html
Justizia Auzitegia: http://curia.europa.eu/jcms/jcms/j_6/
Europako Arartekoa: http://www.ombudsman.europa.eu/es/home.faces
Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala (EBAO): http://eur-lex.europa.eu/JOIndex.do?ihmlang=es
Zure Europa: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/index_es.htm
EURES Sarea – Mugikortasun profesionalerako europar ataria: https://ec.europa.eu/eures/home.
jsp?lang=es
SALTO – YOUTH: “GAZTERIA programaren esparruan laguntza, Ikaskuntza Aurreratua eta Trebakuntza Aukerak”.
https://www.salto-youth.net/
Gazteriaren Europar Foroa: http://www.youthforum.org/
ERYICA – Gazteentzako aholkularitza eta informazio zerbitzuen europar sarea: http://eryica.org/
Europa 2020 Estrategia: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:ES:PDF
Gazteak Ekinean ekimen enblematikoa: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0
477:FIN:ES:PDF
2014-2020 Urte anitzeko Finantza-esparruan diren programen zerrenda:
http://ec.europa.eu/budget/mff/programmes/index_en.cfm
2014-2020 Urte anitzeko Finantza-esparruaren akordioa.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:347:0884:0891:ES:PDF
Europar Batasunerako Estatu-Idazkaritza: http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/
FuncionesEstructura/Organigrama/Paginas/SecretariaDeEstadoParaLaUnionEuropea.aspx
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