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1. Sarrera 

1.1. Aurrekariak eta kontextua  

2018. urtean, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak (2018-2021) definitutako estrategia hedatzen hasi zen. 2018-

2021 aldirako IV. Gazte Plana Eusko Jaurlaritzak gazteriarekin duen konpromisoarekin eta ekintzarekin jarraitzea da, 

eta helburu nagusia gazteen emantzipazioaren alde lan egitea da, gazteek bizi-proiektuak eraiki eta garatu ditzaten 

eta, aldi berean, proiektu kolektiboetan parte hartzeko gaitasuna gara dezaten. 

Planaren egiturari eta osaerari dagokionez, plan honek 5 ardatz estrategiko, 10 arlo, 23 helburu eta 60 ildo 

estrategiko ditu. Horiek jarduketa espezifikoetan zehazten dira, planean parte hartzen duten gobernu-zuzendaritza 

ia guztiek egindako urteko plan operatiboaren bidez, gazteentzako programak edo zerbitzuak dituztelako. 

Era berean, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana bat dator "Euskadiko III. Gazte Planaren esparru orokorrarekin 

(2020)", non zehazten baitira bai epe ertainerako (2016) bai epe luzerako (2020) beharrak, lehentasunezko 

erronkak, helburu estrategikoak eta esku hartzeko ildoak. Erakunde arteko esparru adostu horren helburu nagusia 

da EAEko administrazioek duten eginkizuna handitzea, benetako aukera-berdintasunerantz aurrera egiteko, bai eta 

gazteek beren bizitza autonomoa eta askea garatzeko duten gaitasuna ere, etorkizuneko gizartearen oinarri gisa. 

EJren IV. Gazte Plana ezarri den bigarren urte honetan, jarduera-programa oso bat gauzatu da, maila estrategikoan 

ezarritako lehentasunezko helburu eta ekimenei erantzuteko. Programa horrek, ekitaldian egin beharreko jarduerak 

zehazteaz gain, honako hauek ezartzen ditu: jarduerak gauzatzeko ardura duten erakundeak, aurreikusitako 

finantzaketa, onuradun izan daitezkeen pertsonak edo erakundeak, jarduera abian jartzearen berehalako emaitzak 

neurtzeko aukera emango duten adierazleak eta ekitaldi bakoitzean lortu nahi den erreferentziazko xede-balioa. 

Urteko programa hori amaitu ondoren, haren gauzatze fisikoa eta finantzarioa ebaluatu behar da, emaitzei eta 

lortutako estaldura-mailari buruzko txostena emanez, eta informazio- eta jarraipen-sistema bera aztertuz. Ariketa 

honen azken helburua gomendioak proposatzea da, hobeto eta efizientziaz jarduten laguntzeko eta jarduerak 

gauzatzen parte hartzen duten eragileen komunikazioa eta parte-hartzea bermatzeko. 

Dokumentu hau jarraipenaren ebaluazio-ariketa honen ondoriozko txostena da, eta Eusko Jaurlaritzaren Gazteria 

Planaren Sailarteko Batzordeak aurkeztuko du, balidatu dezan, gazteria-arloko jardueren garapena eta aplikazioa 

bermatzen duen koordinazio-organo gisa, bai eta jarduera horiek sustatzen dituen organo gisa ere. 

1.2. Ebaluazioaren helburuak 

IV. Gazte Planaren jarraipenaren ebaluazioa zehaztutako programazioaren aplikazioaren kontrolari eta barne-

kudeaketari lotuta dago. Egindako azterketaren helburua da, oro har, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planaren 

garapen-egoera ezagutzea eta gomendioak ezartzea, maila operatiboan eta estrategikoan ezarritako helburuak 

lortzen direla bermatzeko. 

Ebaluazio honek hurrengo helburuak jarraitzen ditu:  

• Jarduketa guztien gauzatze fisikoaren egoera eta planteatutako helburuen betetze-maila egiaztatzea, 

zuzeneko edo berehalako emaitzak baloratuta. 

• Finantza-betearazpenaren maila egiaztatzea, eta hasieran aurreikusitako aurrekontuarekiko desbideratzeak 

egon daitezkeela ikustea. 

• IV. Gazte Planak indarraldiko bigarren urtean izan duen benetako estaldura-maila ezagutzea, eta, oro har, 

eragile onuradunen tipologia aztertzea. 

• 2019ko jardueren programazioa abian jartzean inplikatutako eragileen arteko erantzunkidetasun- eta 

lankidetza-maila baloratzea. 

• Planaren jardueren ezarpenarekin eta jarraipen-prozesuarekin lotutako gorabeherak detektatzea, eta 

erabilitako prozedura eta tresnak berrikustea. 
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2. Metodologia 

2.1. Ebaluazio mota  

Planaren garapen-fasearen arabera, ebaluazio hau ezarpenaren edo prozesuaren ebaluazio gisa tipifikatzen da, eta 

Planaren ezarpena, aplikazioa eta funtzionamendua baloratzea eta plana aurreikusita zegoenarekin alderatzea du 

helburu. Ebaluazio mota horren helburua Planaren garapena gidatzea eta atzemandako desbideratzeak edo 

gorabeherak zuzentzeko doikuntzak edo hobekuntzak proposatzea da. 

Hala ere, plana indarrean egongo den bigarren urtearen amaieran egiten denez, eta haren edukiagatik, jarraipen-

ebaluazio bat da, eta programatutako jardueren benetako aplikazio-maila, zuzeneko edo berehalako ondorioak eta 

Planaren ezarpena neurtzeko, kudeatzeko eta kontrolatzeko sistemaren beraren funtzionamendua baloratu nahi ditu. 

Jarraipen-sistemaren ebaluazioari dagokionez, ebaluazioa haren edukia, fidagarritasuna eta egokitasuna aztertzera 

bideratu behar da, planaren eguneroko kudeaketan eta exekuzio optimoan zenbateraino laguntzen duen zehaztuz. 

Honako hauek egiaztatu behar dira: 

• Sistemak planaren alderdi guztiak barne hartzea, eta xehetasunez deskribatzea. 

• Organo kudeatzaileen eta exekutatzaileen antolamendu-egituretara egokitzea eta egokitzea. Hau da, egiaztatu 

behar da eguneroko kudeaketan txertatuta dagoela eta Plana gauzatzen eta kudeatzen inplikatutako guztiak 

dituela. 

• Instrumentatzeko erabilitako tresnen egokitasuna eta hornitzen duen informazioaren fidagarritasuna. 

 
Ebaluazioa egiteaz arduratzen den agenteari dagokionez, metodologikoki, kanpoko ebaluazio bat da; izan ere, 

txosten hau 2019ko urteko plan operatiboa gauzatzeaz arduratzen diren erakunde edo eragileetatik independentea 

den kanpoko talde tekniko batek egin du. 

Azkenik, bere funtzioaren arabera, txosten honetan aurkeztutako ebaluazioa "prestakuntzakoa" da, IV. Gazte Plana 

eta urteko plan operatiboak hobetzeko informazioa ematera bideratuta baitago. 

2.2. Erabilitako ebaluazio irizpideak  

Hauek dira 2019ko denbora-esparruan gauzatutako jarduerak ebaluatzeko modu homogeneoan erabilitako balorazio-

irizpideak: 

• Jarduna, analisiaren ikuspegi bikoitz gisa: programatutako jarduerak fisikoki gauzatzea eta aurrekontua 

gauzatzea, eskura dauden baliabideak erabiltzeko neurri gisa. 

• Eraginkortasuna, lortu nahi diren helburuen eta lortutako emaitzen arteko erlazio gisa, 2019an gauzatutako 

jarduketen mailan. 

• Estaldura, egindako jarduketen benetako onuradun diren pertsona edo erakundeen proportzio gisa. Irizpide honen 

ardatza izango da, halaber, 2019ko Urteko Plan Operatiboak berariaz gazteei zuzendutako jarduerak zenbateraino 

jasotzen dituen baloratzea. 

• Erantzunkidetasuna, jarduerak hainbat eragileren parte-hartzearekin garatzen diren maila gisa; eragile horiek 

jarduketen baterako egile edo laguntzaile gisa jarduten dute. 

 

Zehazki, hurrengo txostenean aurkeztutako ebaluazioak honako galdera hauei erantzuten die: 
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• Urteko ekintza-plana planifikatutakoaren arabera garatzen ari da? Zein da programatutako jarduketen 

aurrerapen- edo gauzatze fisikoaren egoera? 

• Programatutako jarduerak gauzatzeko, beste erakunde, eragile edo administrazio batzuek parte hartzen al dute? 

• Programatutako jarduerak abian jartzeko erabilitako baliabideei dagokienez, zein da finantza-exekuzioaren maila? 

• Gazteen kolektibora iristen ari al da? 

• Jarraipen-sistemak bermatzen al du planaren gauzatzea eta emaitzak baloratzeko behar den informazioa? 

• Lortzen ari al dira emaitza-adierazleetan ezarritako xede-balioak? Zenbateraino ari dira betetzen jarduketa 

bakoitzerako planteatutako helburuak? 

• Zer neurritan lotzen edo errepikatzen dira emaitzak Esparru Estrategian jasotako mugarriekin? 

2.3. Fuentes de datos y técnicas y procedimientos empleados para obtener la información 

Erabilitako metodologia honako informazio-iturri hauetatik lortutako informazioa (datu kuantitatiboak eta informazio 

kualitatiboa) eta adierazleak aztertzean oinarritu da: 

• Aurreikusitako jarduera-programa gauzatzetik eratorritako emaitzei buruzko datuak biltzen dituen 

aholkularitza-taldeak eraikitako datu-basea, IV. Gazte Planean inplikatutako Eusko Jaurlaritzako zuzendaritza 

bakoitzak betetako ebaluazio-fitxei esker bildutakoak. 

• Lan-saioak egitea Eusko Jaurlaritzan inplikatutako zuzendaritza bakoitzeko arduradun teknikoekin, fitxetan 

jasotako informazioa osatzeko eta kontrastatzeko, eta emandako datuak interpretatzean sor daitezkeen 

zalantzak argitzeko.  
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3. Emaitza nagusiak 

3.1 2019ko programazioaren erantzuna IV. Gazte Planaren egitura estrategikoari 

Atal honek, testuinguru gisa, 2019ko ekitaldian IV. Gazte Planean zehaztutako estrategia inplementatzeko 

definitutako urteko Plan Operatiboaren panoramika orokor bat eskaintzen du. 

Hala, 2019ko urteko programazio hori 218 jarduerek osatzen dute, eta horietatik % 62 "emantzipazioa eta 

autonomia" lehen ardatzaren barruan sartzen dira. 

2019ko programazioko jardueren banaketa IV. Gazte Planaren ardatzen arabera ( %) 
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IV. Gazte Planaren jardun-arlo edo -eremuetan arreta jarrita, ekitaldi honetarako programatutako jarduera gehienak 

enplegu- eta hezkuntza-arloetakoak dira: 

2019ko programazioko jarduketen bolumena, IV. Gazte Planaren arloen arabera 

 

IV. Gazte Planak lortu nahi dituen helburu estrategikoei dagokienez, ikusten da 2019ko urteko programazioak 

helburu hauei erantzuten diela nagusiki: 1. Gazte gehiagok dute kalitatezko enplegua eta 2. Balioetan heztea 

(aurreikusitako jarduera guztien % 30 bien artean kontzentratuz), biak Emantzipazioa eta Autonomia ardatzaren 

barruan. 

2019ko programazioko jarduketen bolumena, IV. Gazte Planaren helburuaren arabera 
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IV. Gazte Plana zehazten duten ildo estrategikoetan arreta jarriz, esan daiteke 2019ko urteko programazioko 

jarduerek erantzuna ematen dietela aurreikusitako ildo estrategiko guztiei. 

IV. Gazte Planaren ildo estrategiko bakoitzak programatutako jarduketen bolumenari dagokionez, kopuru handiena 

honako ildo hauetan biltzen da: 

2019ko programazioko jardueren bolumena, IV. Gazte Planaren ildo estrategikoen arabera

 

3.1. 2019ko progrmazioaren gauzatze-maila 

IV. Gazte Planaren 2019rako definitutako Plan Operatiboaren ezarpenari dagokionez, aurreikusitako jardueren 

gauzatze-maila altua ikusten da ( % 97,3), eta horrek adierazten du IV. Gazte Planean parte hartzen duten 

zuzendaritza, erakunde eta organismoek konpromiso handia dutela planteatutako helburuei erantzuteko. 

2019ko Jarduera Planean Progrmaturiko ekintzen gain buruturikoak 
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Aurreko grafikoan ikus daitekeen bezala, hasieran aurreikusitako jardueretatik sei bakarrik ez dira ezarri. Taula 

honek adierazten du zer jarduera diren: 

Ardatza Jarduera Ez egitearen arrazoia 

Emantzipazioa eta 
autonomia 

Euskal Autonomia Erkidegoko 2015-2020 aldirako 
LGPren esparruan onartutako LEADER eremuan 
sartutako landa-udalerrien ekonomia sustatu, 
garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak 

- 

Emantzipazioa eta 
autonomia 

Kontratatzeko modalitateei buruzko gidaliburua, 
gazteei eta, bereziki, emakume gazteei 
zuzendutako laguntza espezifikoak sartzea 

Ez da kontratazioa egin. 

Emantzipazioa eta 
autonomia 

"Enplegua eta gazteak EAEn 2019" ikerketaren 
landa-lana egitea 

- 

Emantzipazioa eta 
autonomia 

"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2019" 
ikerketaren landa-lana egitea 

- 

Emantzipazioa eta 
autonomia 

Ikasleek Osalanera egindako bisitak, laneko 
arriskuen prebentzioari buruzko informazioa eta 
dokumentazioa jasotzeko 

Osalanen Bizkaiko Lurralde 
Zentrora bisitak egiteko programa 
aldi baterako geldiarazi da, 
programa hori berrikusteko. 

Sozializazioa 

ESEP dirulaguntza deialdia: EAEko toki-
erakundeetan euskara Biziberritzeko Plan Nagusia 
Euskara Sustatzeko Ekintza Plana (ESEP) garatzeko 
ebazpenak ematea, Euskara XXI ponentzian 
jasotakoari jarraituz. Horien artean, bereziki 
gazteak kontuan hartuta, lehenetsiko dira 
harreman ez formaletan eta sareetan euskararen 
erabilera indartzea 

Udaleko eskumena da. HPSk ezin 
lagundu. 

 

2019ko jarduera Eusko Jaurlaritzako sail eta zuzendaritza/erakunde bakoitzaren arabera aztertuta, ikusten da 

egindako jarduketen bolumen handiena Gazteria Zuzendaritzan ( % 13,4), LANBIDEn ( % 10,5) eta Hezkuntza 

Berriztatzeko Zuzendaritzan ( % 9,6) gauzatzen dela. 

Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzek edo sozietateek egindako jardueren kopurua 

Zuzendaritza Jardueren zenbatekoa 

Gazteria 58 

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua 26 

Hezkuntza berrikuntza 18 

Kulturaren sustapena 10 

Emakunde – Emakumearen euskal institutua 8 

HAZI-Landa garapenerako agentzia 8 

Ondare naturala eta klima aldaketa 7 

Jarduera fisikoa eta kirola 7 

BASQUETRADE-Nazioartekotzerako sozietatea  2 

Osasun publikoa eta adikzioak 5 

Ekonomia soziala  5 

Ikerketa linguistikoa eta koordinazioa 5 

Unibertsitate politika eta koordinazioa 5 

Euskararen sustapena 5 

Joko eta ikuskizunak   4 

Ikerketa 3 
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Osakidetza 3 

OSALAN- Laneko Segurtasun eta Osasunerako Euskal Erakundea 3 

Garraioaren plangintza 3 

Familia politika eta Aniztasuna  3 

Gizarte Zerbitzua 3 

Kultura ondarea 2 

Arrantza eta akuikultura 2 

Etxebizitzako plangintza eta prozesu operatiboak 2 

Teknologia eta estrategia 2 

Tráfico y educación vial 2 

Biktimak eta giza eskubideak 2 

Komertzioa 1 

Segurtasunaren koordinazioa   1 

Landaren eta Itsasertzaren Garapena eta Europar Politikak 1 

Kanpoko euskal komunitatea 1 

Ekintzailetza, berrikuntza eta informazioaren gizartea 1 

Gobernu irekia 1 

Gogora institutua 1 

Kontsumobide-Kontsumitzailearentzako euskal agentzia 1 

Kanpo harremanak 1 

Teknologia eta ikaskuntza aurreratuak 1 

Turismoa eta hostalaritza 1 

 

Bestalde, IV. Gazte Planaren jarduera-ardatz bakoitzean arreta jarrita, honako emaitza hauek lortu dira 2019rako 

programatutako jardueren gauzatze fisikoaren mailari dagokionez. 

3.2.1. Emantzipazioa eta autonomia 

Emantzipazio eta Autonomia ardatzari dagokionez, 2019. urterako programatutako 139 jardueretatik 134 egin ziren. 

2019ko Plan Operatiboan 1. ardatzerako gauzatutako jardueren bolumena 
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Hurrengo grafikoan ikus daitekeen bezala, 1. ardatz honen barruan jarduketa gehien egin dituzten helburu 

estrategikoak kalitatezko enplegua duten eta balioetan hezi beharreko gazteei dagozkienak dira (aurreikusitako 

ekintza guztien % 50 baino gehiago dira horiek). 

 

Gauzatutako jardueren bolumena, 1. ardatzeko (emantzipazioa eta autonomia) helburu bakoitzaren arabera 

 

Jarduera-ildoen mailan behera eginez, gauzatutako jarduketen bolumen handiena lehen lan-esperientziak errazteko 

eta ekimen ekintzaileei laguntzeko ildoetan kontzentratzen da ( % 10 eta % 8 artean, lehen ardatzaren esparruan 

egindako jarduketa guztien aldean, kasu bakoitzean). 

Gauzatutako jardueren bolumena, 1. ardatzeko (emantzipazioa eta autonomia) jarduera-ildo bakoitzaren arabera 

 

3.2.2. Ongizatea eta bizitza osasuntsua 

 

Nabarmentzekoa da Ongizatearen eta bizitza osasungarriaren ardatzean programatutako jarduera guztiak egin 

direla, osasun arloari dagozkionak. IV. Gazte Planaren helburu estrategikoei dagokienez, gauzatutako jardueren ia 
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erdiek "gazteengan arrisku-portaerak eta/edo substantziarik gabeko edo substantziarik gabeko adikzioak 

prebenitzera" bideratzen dute beren ekintza, eta, nagusiki, honako hauek garatzen dituzte:  

• Baliabide didaktikoak zabaltzeko eta banatzeko kanpainak, tabakoaren eta alkoholaren kontsumoak dituen 

arriskuez eta horiek trafiko-istripuetan dituzten ondorioez ohartarazteko eta mugikortasun segurua eta 

jasangarria bultzatzeko. 

• Jokoaren arloko kontrola eta ikuskapena indartzeko ekintzak, adingabeek jokoarekiko adikzioa eta sare 

sozialen erabilera arduragabea saihesteko. 

 

Jarraian, lan ildoak erakusten dira, gauzatutako jarduketa kopuruaren arabera ordenatuta: 

2. ardatzeko (Ongizatea eta bizitza osasungarria) jarduera-ildo bakoitzean gauzatutako jardueren bolumena

 
3.2.3. Berdintasuna eta gizarteratzea 

Gizarte-ekintza eta berdintasuna ardatzaren kasuan, guztira 10 jarduera zeuden aurreikusita, eta ebaluazio-

prozesuak agerian utzi du guztiak egin direla.  

Ardatz honen helburu estrategikoetan arreta jarrita, jarduera-bolumen handiena emakumeen aurkako indarkeria 

desagerrarazteko eta tratu txarren modu berriak prebenitzeko helburuan oinarritzen da, neurri berean.  
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Berdintasuna eta gizarteratzea 3. ardatzeko helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jardueren bolumena

 
Ardatz honi dagozkion esku-hartze ildoek nahiko emaitza desberdinak ematen dituzte, eta jarduketa kopuru 

garrantzitsuena arreta integralari dagokiona da. Hurrengo grafikoan, esku-hartze ildoetako jarduketen kopuruaren 

banakapena erakusten da: 

 
Gauzatutako jardueren bolumena, 3. ardatzeko (Berdintasuna eta gizarteratzea) jarduera-ildo bakoitzaren arabera 

 
 

3.2.4. Partaidetza eta kopromezu soziala 

Ardatz honetan, aurreikusita zeuden 26 jarduketa guztiak egin dira; horietatik, 23 partaidetza-arlokoak dira, eta 3 

kontsumo-arlokoak. 

Ikus daitekeenez, ardatz honen esparruan abian jarritako jarduera gehienak komunikazioa, parte-hartzea eta elkar 

ezagutzea bultzatzea helburu estrategikoari erantzutean oinarritzen dira. 
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4. ardatzeko (Partaidetza eta konpromiso soziala) helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jardueren bolumena

 
 

Jarduera-ildoei dagokienez, jardueren % 44 Partaidetzarako kultura eta elkarrizketa-guneak ildoa sustatzera 

bideratuta daude. Jarduera-ildo honek gazteen kolektiboa sentsibilizatu nahi du eta EAEn gazteek parte hartzeko 

dauden tresnak eta tresnak ezagutarazi nahi ditu. 2019. urtean, gauzatutako jardueren tipologia hau aurreikusten 

du: 

• Euskadiko gazteek hainbat gairi buruz (enplegua, emantzipazioa, gizarte-testuingurua) duten iritzia 

ezagutzeko azterlanak eta ikerketa-analisiak egitea. 

• Gazteentzako informazio- eta laguntza-zerbitzuak ematea eta tresnak ezartzea. 

• Tokiko eremuan EAEko gazte-ekipamenduen sarea sustatzeko diru-laguntzak. 

• Gazteriaren arloko profesionalentzako ikastaroak garatzea, gazteek espazio digitalean dituzten ohiturei, 

portaerei eta bizipenei buruzko ezagutzak eskuratzeko. 
 

4. ardatzeko (Partaidetza eta konpromiso soziala) jarduera-ildo bakoitzean gauzatutako jardueren bolumena 
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3.2.5. Sozializazioa 

Ardatz honetan, 2019ko urteko Plan Operatiboan programatutako 29 jarduketetatik 28 egin dira, eta horietatik % 

40 kultura-arloari edo -eremuari dagozkio. 

Azterketa IV. Gazte Planaren azken ardatz honek erantzun nahi dien helburu estrategikoetan ardaztuta, ikusten da 

2019an gauzatutako jardueren % 40 kulturaren kontsumoa bultzatzera eta gazteentzako eta gazteentzako kultura-

jardueren garapenarekiko interesa indartzera bideratu direla.  

5. ardatzeko (sozializazioa) helburu estrategiko bakoitzean gauzatutako jardueren bolumena

 

 

Jarduera-ildoei dagokienez, jardueren % 42 aisialdiko inguruneetan euskararen erabilera sustatzera bideratuta 

daude, azken urteotan hautemandako joera negatiboa iraultzeko; izan ere, joera horrek adierazten du 15 eta 29 urte 

bitarteko gazte euskaldunek euskara gero eta gutxiago erabiltzen dutela lagunekin harremanetan jartzeko hizkuntza 

gisa, eta, batez ere, honako ekintza-tipologia hauek hartzen direla kontuan:  

• Diru-laguntzak erakundeentzat, euskararen erabilera sustatzen duten aisialdi-programak, argitalpenak, 

aplikazioak eta webguneak garatzeko. 

• Eskolaz kanpoko jardueren programak garatzea (udalekuak eta/edo kanpamenduak). 

• Mintegiak, jardunaldiak edo bestelako topaketa- eta komunikazio-jarduerak egitea. 

 

5. ardatzeko (sozializazioa) jarduera-ildo bakoitzean gauzatutako jardueren bolumena 
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3.3. 2019ko programazioaren aurrekontu-gauzatzea  

Hurrengo lerroetan, 2019an gauzatutako urteko plan operatiboaren betetze-maila aztertzen da, hasieran 

aurreikusitako aurrekontuari egokitzearen ikuspegitik.  

Egindako azterketaren emaitzak adierazten duenez, 2019ko ekitaldia amaitu ondoren, urtearen hasieran 

aurreikusitako aurrekontuaren % 23 gehiago gauzatu da, eta hori bi partidek justifikatzen dute nagusiki, eta horien 

estaldura aurrekontuan jasotakoa baino handiagoa izan da: 

1.Diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzarako laguntzen 45 urtetik beherako onuradunak  

2.Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako diru-laguntzak 
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Gauzatutako guztizko zenbatekoa 2019ko ekitaldirako programatutako aurrekontu osoarekin alderatuta

 

IV. Gazte Planaren ardatz bakoitzeko aurrekontuan gauzatutako guztizko zenbatekoa banakatuta, ikusten da 

Emantzipazioa eta Autonomia ardatzak biltzen duela gasturik handiena. Hala ere, jarduera bakoitzeko batez besteko 

gasturik handiena Berdintasun eta Gizarteratzearen ardatzari dagokio, eta, aldi berean, ardatz horretan izan da 

hazkunde handiena programatutako zenbatekoari dagokionez. 

 

Gauzatutako aurrekontua jarduera-arloen edo -eremuen arabera banakatuta, ikusten da enplegu-arloak gauzatutako 

zenbateko osoaren % 63 bereganatzen duela. 
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2019ko ekitaldian gauzatutako zenbatekoa, guztira, jardun-arlo bakoitzeko 

 

Bestalde, gauzatutako gastua eta hasieran aurrekontuan jasotakoa alderatuz gero, nabarmentzekoa da enpleguaren 

helburua handitu egin dela, 14 milioi euro handitu baita aurreikusitako gastua. Ez-betetzeari dagokionez, etxebizitza-

arloak ez du bete programatutako aurrekontuaren % 16. 

 

2019ko ekitaldian aurrekontuan sartutako guztizko zenbatekoarekiko gauzatutako gastua, helburu estrategiko bakoitzerako
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Jarraian, Eusko Jaurlaritzako sail bakoitzerako programatutako eta gazterian egindako gastua erakusten da, 

zuzendaritzaka banatuta. 

 
Proramaturiko aurrekontua (€) Exekutaturiko aurrekontua (€) 

Kultura eta hizkuntz politika 

                                                                                     

4.646.749,07 €  

                                                                                

1.992.496,76 €  

Jarduera fisikoa eta kirola 

                                                                                     

1.158.660,00 €  

                                                                                    

246.660,00 €  

Hizkuntza ikerketa eta koordinazioa 

                                                                                        

580.772,00 €  

                                                                                    

215.000,00 €  

Kultura ondarea 

                                                                                        

670.000,00 €  

                                                                                    

670.000,00 €  

Kultura sustapena 

                                                                                        

885.054,07 €  

                                                                                    

860.836,76 €  

Euskararen sustapena 

                                                                                     

1.352.263,00 €  - 

Garapen ekonomikoa eta 

azpiegiturak 

                                                                                     

6.816.640,68 €  

                                                                                

5.847.323,98 €  

Basquetrade 

                                                                                     

2.571.738,00 €  

                                                                                

2.583.255,00 €  

Landaren eta Itsasertzaren 

Garapena eta Europar Politika  

                                                                                        

695.250,00 €  

                                                                                    

629.574,50 €  

Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta 

Informazio Gizartearen Zuzendaritza 

                                                                                        

972.000,00 €  

                                                                                    

792.540,00 €  

HAZI 

                                                                                        

673.425,00 €  

                                                                                    

673.425,00 €  

Arrantza eta Akuikultura 

                                                                                        

233.815,00 €  

                                                                                    

186.116,80 €  

Garraio Plangintza 

                                                                                           

30.812,68 €  

                                                                                      

30.812,68 €  

Teknologia eta estrategia 

                                                                                     

1.639.600,00 €  

                                                                                    

951.600,00 €  

Hezkuntza  

                                                                                  

57.366.929,60 €  

                                                                              

58.385.080,45 €  

Hezkuntza berrikuntza 

                                                                                   

10.755.375,60 €  

                                                                              

11.377.011,61 €  

Ikerketa 

                                                                                   

13.832.254,00 €  

                                                                              

13.499.255,56 €  

Unibertsitate politika eta 

koordinazioa 

                                                                                   

32.710.000,00 €  

                                                                              

33.439.513,28 €  
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Teknología eta ikaskuntza 

aurreratuak  

                                                                                           

69.300,00 €  

                                                                                      

69.300,00 €  

Enplegu eta gizarte politikak 

                                                                                

107.002.319,49 €  

                                                                           

162.806.458,29 €  

Gazteria 

                                                                                   

24.900.800,00 €  

                                                                              

24.833.390,26 €  

Lanbide 

                                                                                   

81.355.838,69 €  

                                                                            

136.988.470,69 €  

Familia politika eta dibertsitatea 

                                                                                        

121.060,00 €  

                                                                                    

120.460,00 €  

Gizarte zerbitzuak 

                                                                                        

624.620,80 €  

                                                                                    

864.137,34 €  

Lehendakaritza 

                                                                                     

1.140.748,48 €  

                                                                                

1.026.755,00 €  

Kanpoan den Euskal Komunitatea 

                                                                                           

51.600,00 €  

                                                                                      

51.600,00 €  

Emakunde  

                                                                                        

363.908,48 €  

                                                                                    

344.825,00 €  

Gobernu irekia 

                                                                                           

10.240,00 €  

                                                                                        

8.810,00 €  

Gogora 

                                                                                           

75.000,00 €  

                                                                                      

61.520,00 €  

Kanpo Harremanak 

                                                                                        

240.000,00 €  

                                                                                    

160.000,00 €  

Bikitimak eta Giza Eskubideak 

                                                                                        

400.000,00 €  

                                                                                    

400.000,00 €  

Ingurumena, Lurralde 

PLangintza eta Etxebizitza 

                                                                                  

28.005.229,00 €  

                                                                              

24.103.988,94 €  

Natura Ondarea eta Klima Aldaketa 

                                                                                     

1.289.729,00 €  

                                                                                

1.651.942,96 €  

Lurralde Plangintza, Hirigintza eta 

Hiri Berroneratzea 

                                                                                   

26.715.500,00 €  

                                                                              

22.452.045,98 €  

Osasuna 

                                                                                     

1.728.626,00 €  

                                                                                

2.011.501,00 €  

Osasun publikoa eta adikzioak 

                                                                                     

1.349.826,00 €  

                                                                                

2.009.501,00 €  

Osakidetza 

                                                                                        

378.800,00 €  

                                                                                        

2.000,00 €  

Segurtasuna 

                                                                                        

309.000,00 €  

                                                                                   

309.000,00 €  
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Segurtasun koordinazioa  

                                                                                                         

-   €  

                                                                                                    

-   €  

Joko eta ikuskizunak 

                                                                                                         

-   €  

                                                                                                    

-   €  

Trafikoa eta Bide Segurtasuna 

                                                                                        

309.000,00 €  

                                                                                    

309.000,00 €  

Lana eta Justizia 

                                                                                        

395.200,00 €  

                                                                                   

264.974,00 €  

Ekonomia soziala  

                                                                                        

389.200,00 €  

                                                                                    

258.974,00 €  

Osalan 

                                                                                             

6.000,00 €  

                                                                                        

6.000,00 €  

Turismo, Merkataritza eta 

Kontsumoa 

                                                                                        

568.110,00 €  

                                                                                   

568.110,00 €  

Merkataritza 

                                                                                           

70.000,00 €  

                                                                                      

70.000,00 €  

KONTSUMOBIDE 

                                                                                        

473.110,00 €  

                                                                                    

473.110,00 €  

Turismo eta Ostalaritza 

                                                                                           

25.000,00 €  

                                                                                      

25.000,00 €  

 

3.4. Estaldura maila  

 

IV. Gazte Planak programatuta zituen ekintza gehienak gauzatu 

ditu 2019an. Hala, programatutako ekintzetatik 6 bakarrik ez dira 

gauzatu, eta aurreko ekitaldiko emaitzak nabarmen hobetu dira. 

Programatutako ekintzen helburu publikoari dagokionez, 

azpimarratzekoa da egindako jardueren % 84k ezarritako 

helburuak lortu dituztela, eta, beraz, eskatzen zitzaienari 

erantzun diotela. 

Onuradun izan diren pertsonen kopuruari dagokionez, kalkulatzen 

da 750.000 pertsona inguruk jaso dituztela guztira 2019ko IV. 

Gazte Planaren ondoriozko jarduerak.  

 

 

 

 

Ardatza Jarduera Onuradunen kopurua 

Partehartze eta knpromezu soziala Gazte aukera portala Bisitariak: 170.000 

Emantzipazio eta autonomia Ekoetxeak 100.073 bisitari 

Emantzipazio eta autonomia Azterkosta programa 11.176 partaide 
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Emantzipazio eta autonomia Ibaialde programa 12.086 ppartaide 

 

Ardatzen araberako azterketa egitean, onuradun gehienak emantzipazio- eta 24utonomía-ardatzetan eta 

sozializazio-ardatzean oinarritzen direla ikus dezakegu. 

 

 
 

3.5. 2019rako aurreikusitako helburuen betetze-maila 

2019ko Plan Operatiboaren eraginkortasun-maila handia da, eta horrek erakusten du gauzatutako jardueren % 

77k baino gehiagok betetzen dituztela ezarritako helburuak.  
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IV. Gazte Planaren 2019ko urteko programazioan ezarritako helburuak betetzeko eraginkortasun-maila

 

Helburuak bete ez dituzten jarduerei dagokienez, nabarmendu behar da jarduera guztiak emantzipazioaren eta 

autonomiaren ardatzari dagozkiola. Ezarritako helburuak ez betetzearen arrazoi nagusia izan da ezin izan dela landa-

lana osatzeko, lehiaketaren enpresa esleipendunak atzera egin duelako Gazteak eta enplegua Euskadin 2019 

azterlanaren inkestak egiteko. Gainerako jarduerek ezin izan dituzte beren helburuak bete, gazteei zuzendutako 

neurri espezifikorik ez dagoelako eta, beraz, deialdian ez zaielako diru-laguntzarik eman. 

3.6. Erantzukidetasun maila edo kanpoko eragileekiko lankidetza 

2019ko ekitaldian gauzatutako urteko programa operatiboak lankidetza-maila ertaina erakusten du; izan ere, 

garatutako ekintzen % 39k hainbat erakunderen laguntza izan du hura ezartzeko. 

Hala ere, txosten honetarako informazio-iturri gisa erabilitako jarduketen ebaluazio-fitxetan ez da zehazten kanpoko 

eragile horiek zenbateraino parte hartu duten Planeko jarduketak gauzatzen; hau da, ez dakigu agente 

erantzunkidearen rola bete duten – Erabakiak hartzeko gaitasuna duena eta azkenean lortutako emaitzei buruzko 

kontuak emateari dagokionez erantzukizuna duena – Edo, aitzitik, Laguntza- edo lankidetza-emaileen zeregina  

Beste eragile batzuen laguntzarekin gauzatutako jardueren bolumena 
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2019an gauzatutako jardueren garapenean parte hartzen duten eragileen zerrenda honako kategoria edo mota 

hauetan sailka daiteke:  

• Toki-erakundeak 

• Aldundiak eta beste foru-erakunde batzuk 

• Administrazio autonomikoko beste erakunde batzuk 

• Administrazio publikoak eta Europako erakundeak 

• Elkarteak eta klubak 

• GKEak, fundazioak eta hirugarren sektoreko beste erakunde batzuk 

• Hezkuntza-erakundeak (Unibertsitatea, LHko ikastetxeak eta ikastetxeak) 

• Enplegu-zentroak 

• Enpresak 

• Berrikuntza- eta ekintzailetza-zentroak 

• Ikerketa-zentroak 

 

Ildo horretan, eta jarraian ikus daitekeen bezala, Eusko Jaurlaritzako zuzendaritzekin ekintzak garatzen lagundu 

eta/edo lagundu duten erakundeak honako hauek dira:  

 

Autonomia Erkidegoko 
Administrazioaren 

beste erakunde batzuk 

Hezkuntza erakundeak 
(Unibertsitateak, 
zentroak, LH…) 

Toki erakundeak 
Beste erakunde 

batzuk: bankuak, 
elkarteak, etab. 

39,02% 26,83% 15,86% 18,29% 

 

Hurrengo orrialdeetan, 2019ko ekitaldian programatutako eta gauzatutako jarduketen emaitza nagusiak laburbiltzen 

dira, erantzuna ematen zaien ardatz eta jardun-arlo bakoitzaren arabera antolatuta.  

Bestalde, jarduketa batzuetan ezin izan da informaziorik lortu azkenean gauzatutako aurrekontuari buruz eta/edo 

ezarritako magnitudearen adierazlearekiko lortutako balioari buruz, honako arrazoi hauengatik:  

• Jarraipen-ebaluazioa egiteko unean, jarduketa gauzatzen ari zen, eta, beraz, ez zegoen emaitzei buruzko 

azken informaziorik. 

• Jarduera programa zabalago baten barruan dago, aldi berean beste jarduketa paralelo batzuk ere jasotzen 

dituena, eta ez dago horietako bakoitzaren emaitzei buruzko informazio xehaturik. 

• Jardueraren izaera eta tipologia direla eta, zaila da informazioa biltzea edo kalkulu fidagarri bat egitea, 

estaldura-mailari eta irismenari dagokienez (adibidez, publizitate-kanpainak, herritarrak mobilizatzeko 

kanpainak, etab.).  



 

 

 

 
  

1 Ardatza  

Emantzipazio eta autonomia 
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AREA 1: Enplegua 
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Jarduera ildoa: Prestakuntza lan-merkatuaren eskarira egokitzea 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Prestakuntza lan-
merkatuaren eskarira 

egokitzea 

STEAM (Zientzia, Teknologia, 
Ingeniaritza, Artea eta 

Matematikak) arloetan 
berrikuntza-proiektuak egitea 

Bai 253.529,20 € 
Iniziatiba 

kopurua 
100 175 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Prestakuntza lan-

merkatuaren eskarira 

egokitzea 

"Aurrera Begira: gazteen 

itxaropenen adierazleak 2018" 

ikerketa idaztea eta zabaltzea 

Bai 
Recursos propios 

del Observatorio  

Betetze maila 

(0-100) 
100 100 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Prestakuntza lan-

merkatuaren eskarira 
egokitzea 

"Enplegua eta gazteak EAEn 

2019" ikerketaren landa-lana 
egitea 

Ez 0,00 € 
Betetze maila 

(0-100) 
100 0 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Prestakuntza lan-
merkatuaren eskarira 

egokitzea 

15-29 urteko Euskadiko 
gazteen lagin adierazgarri 

baterako telefono bidezko 
landa-lana egitea, "Aurrera 

Begira: gazteen espektatiben 
adierazleak 2019" ikerketaren 

oinarri gisa 

Bai 26.015,00 € 
Betetze maila 
(0-100) 

100 100 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Prestakuntza lan-

merkatuaren eskarira 
egokitzea 

"Gazteak eta enplegua 

Euskadin 2017" argitalpena 
zabaltzea 

Bai Recursos propios 
Betetze maila 

(0-100) 
100 100 

 

 

 

 

 

 



2019ko jarduera plana | Emaitza nagusiak 

30 

 

 

Jarduera ildoa: Ekimen ekintzaileei laguntzea 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 

Ekintzaileei laguntza integrala 
emateko zerbitzua: Gaztenek 

2020 eta Geroa programak 

Bai 400.000,00 € 
Ekintzaile 

kopurua 
293 260 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
Kultura ekintzailea Bai 10.000,00 € 

Partehartzaile 

kopurua 
207 156 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Ekimen ekintzaileei 
laguntzea 

Txanda irekia Bai 60.000,00 € 
Onuradunen 
kopurua 

6 4 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 

2015-2020 aldirako Euskal 

Autonomia Erkidegoko LGPren 

esparruan onartutako LEADER 

eremuan sartutako landa-
eremuko udalerrien sustapen, 

garapen eta dibertsifikazio 
ekonomikorako laguntzak 

Ez 0,00 € Ez da zehaztu 
Ez da 

zehaztu 
Ez da zehaztu 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
Ekintzailetzarako laguntzak Bai 1.395.804,00 € 

Gazte onuradun 
ekintzaielen 

kopurua 

326 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Ekimen ekintzaileei 
laguntzea 

Ekintzailetzarako bekak Bai 900.000,00 € 
Laguntza 
kopurua 

150 74 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
Ekintzailetzarako bekak Bai 800.000,00 € 

Laguntza 

kopurua 
150 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 

Gizarte-ekonomiari buruzko 

prestakuntza- eta hedapen-
ikastaroak gazteentzat 

Bai 0,00 € 

Emandako 

laguntzen 
kopurua 

3 0 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 

Ekonomia soziala gazteen 

artean ezagutarazteko 
jaurdunaldiak 

Bai 100.000,00 € 

Kide eta kide ez 
diren 

partehartzaileen 

kopurua 

500 500 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
Ekintzailetza Soziala Bai 38.974,00 € 

Pertsona 
onuradunen 

portzentaia 

100 25 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
Ekintzailetza sozial programa Bai 120.000,00 € 

Sortu diren 

enpresen 

kopurua 

20 12 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
Junior kooperatiben programa Bai 0,00 € 

2019an 
onuradun izango 

diren enpresen 
kopurua 

1 0 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 

Landa eremuko 

enpresentzako laguntza 
Bai 452.235,00 € 

Babestu diren 
pertsona 

gazteen 
proiektuak 

6 0 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Ekimen ekintzaileei 

laguntzea 
"Start-up"diru lerroa Bai 51.398,00 € 

Babestu diren 
pertsona 

gazteen 
proiektuak 

6 3 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Ekimen ekintzaileei 
laguntzea 

Landa-eremuetako 

dibertsifikazio ekonomikorako 
laguntza-lerroa, Leader 

Bai 98.469,00 € 

Babestu diren 

pertsona 
gazteen 

proiektuak 

0,25 0,00 

  

Jarduera ildoa: Enplegagarritasun-baldintzak hobetzera bideratutako gaikuntza  

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 

Enplegagarritasun-

baldintzak hobetzera 
bideratutako 

gaikuntza 

Itsasoratu programa Bai 52.301,80 € Gazteen kopurua 28 17 

 

Jarduera ildoa: Lehen lan aukerak sustatzea  

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Enplegurako prestakuntza 

(nekazaritzaren eta itsas 
arrantzaren eremua) 

Bai 104.813,00 € 
Partehartzaileen 

zenbatekoa 
60 67 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Nekazaritza-sektorera eta 
nekazaritzako elikagaien 

enpresetara hurbiltzeko 
bekak 

Bai 80.000,00 € 
Partehartzaileen 

zenbatekoa 
35 31 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Igarotze bekak Bai 3.200.000,00 € Beka kopurua 1600 849 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Lehen aukera programa Bai 2.153.846,00 € 
Kontratatu duten 

enpresen kopurua 
450 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 

sustatzea 

Igaropenerako bekak Bai 3.200.000,00 € Beken kopurua 1600 
Ez dago 
eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Lehen Aukera programa, 

LHko eta unibertsitateko 
tituludun gazteentzat. 

Gazte langabeak euskal 
enpresetan kontratatzeko 

laguntzen deialdia 

Bai 2.153.846,00 € 
Kontratatu duten 

enpresen kopurua 
450 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Gazteak Kanpo Ekintzaren 

arloan prestatzeko bekak 
Bai 160.000,00 € 

Eskeini diren beken 

kopurua 
8 4 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Lankidetza-hitzarmena, 
Eusko Jaurlaritzako 

Turismo, Merkataritza eta 
Kontsumoa Sailaren eta 

Deustuko Unibertsitateko 
Gizarte eta Giza Zientzien 

Fakultateko Turismo 
Sailaren artekoa, bertako 

ikasleei prestakuntza-
praktikak egiteko 

Bai 25.000,00 € 
Buruturiko praktiken 
kopurua 

12 37 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Lan-bizitzan sartzeko 
azterlana - LH eta 

Unibertsitateak 

Bai 12.000,00 € 
Buruturiko informeen 
kopurua 

92 94 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Unibertsitateko 

campusetan dauden 

laneko informazio- eta 
orientazio-zerbitzuak, 

azken ikasturtean dauden 
edo unibertsitate-

ikasketak egin berri 
dituzten unibertsitate-

ikasleentzat (Euskal 
Herriko Unibertsitatea) 

Bai 131.224,00 € 
Erantzuna eman zaien 
gazteen kopurua 

750 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 

sustatzea 

Laneratzeko enpresak 

sortzen eta mantentzen 

laguntzeko programa 

Bai 1.870.000 

EAEN dauden 
gizarteratze 

aktiborako enpresen 

kopurua 

43 
Ez dago 

eskuragarri 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Prestakuntza Eusko 
Jaurlaritzaren titulartasun 

juridikoko lanbide-
heziketako ikastetxe 

publikoekin/Hezkuntza 
Saila 

Bai 2.099.989,50 € 

Formakuntza jaso 

duten gazteen 
kopurua 

2600 1960 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Novia Salcedo 

fundazioarekin hitzarmena 
Bai 61.600,00 € Gazteei arreta 200 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Zentro pribatu eta 

publikoekin hitzarmena  
Bai 11.269.000,00 € 

Formakuntza jaso 
duten gazteen 

kopurua 

6500 6925 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Hezibi programa Bai 690.000,00 € 

Hezibi programaren 

barnean parte hartu 
duten gazteen 

kopurua 

1000 800 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

30 urtetik beherakoak 
Hezkuntzara itzultzeko 

eta/edo enplegurako 
prestakuntzarako 

kontratua 

Bai 240.000,00 € 

laguntza prozesuan 

arreta eskaini zaien 
gazteen kopurua 

2000 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Enplegua sustatzeko 
tokiko ekintzak 

Bai 1.584.000,00 € 

Parte hartu duten 

udaletxeen edo 
mankomunitateen 

kopurua 

52 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Toki erakundeak gazteak 
kontratatzeko prgrama 

Bai 6.500.000,00 € Eskari kopurua 53 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Desgaitasuna duten 
pertsonak enpresa 

arruntetan kontratu 
mugagabeak egiteko diru 

laguntza 

Bai 140.000,00 € 
zehaztu gabeko lan 

kontratuen kopurua 
20 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Errelbu kontratua Bai 600.000,00 € 
Errelebo kontratuen 

kopurua 
120 

Ez dago 

eskuragarri 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Formazio txikiko gazteak 

kontratazeko programa 
2018-2021 

Bai 748.875,00 € 

Formakuntza jaso 

duten gazteen 
kopurua 

195 195 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Enplegu arloan lagundu 

eta hezteko programa 
Bai 290.000,00 € 

Gazteen informazio- 

eta orientazio-ekintza 
pertsonalizatuetan 

artatutako pertsonen 
kopurua 

1800 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Nekazaritzako, 

elikagaigintzako eta 
itsasoko eta arrantzako 

trebakuntzarako 
prestakuntza-

programazioa 2018-2020 

Bai 967.406,19 € 
Formakuntza jaso 
duten gazteen 

kopurua 

150 151 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Kontratatzeko 

konpromisoa duten 
prestakuntza-ekintzak 

Bai 1.500.000,00 € 

Formakuntza jaso 

duten gazteen 
kopurua 

220 147 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 
Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Gaztenpresa Bai 36.960,00 € 
Enpresa berrien 
kopurua 

400 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 

sustatzea 

Gizarteratzeko eta 

laneratzeko proiektu 
bereziak, enplegua 

lortzeko edo horri eusteko 

zailtasunak dituzten langile 
landunentzat eta 

langabeentzat 

Bai 1.050.000,00 € 
Gazte onuradun 
kopurua 

1100 1510 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Pertsonak gizarteratzeko 

lan programa 
Bai 66.000 

Ezgaintasun bat 
duten kontratatuak 

izango diren gazteen 
kopurua 

70 72 

Berdintasun eta 

gizarteratzea 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Diru-sarrerak Bermatzeko 
Errenta eta Etxebizitzarako 

Prestazio Osagarria 

jasotzea 

Bai 102.787.802,00 € 

30 urte baino 

gazteagoak diren 
onuradunen kopurua 

5830 4279 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 

sustatzea 

Gazteak itzultzeko 

laguntzak, gazteak LZn 

kokatutako lantokietan 
kontratatzeko 

Bai 145.760 
Bueltatzen diren 

gazteen kopurua 
198 25 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Lehen aukera programa Bai 4.000.000,00 € 
Praktiketako 

kontratuen kopurua 
520 364 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Ekintzailetzarako 

laguntzak 
Bai 2.112.804,00 € Ez da zehaztu 

Ez da 

zehaztu 
Ez da zehaztu 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Tokiko erakunedetan lan 
egiteko aukerak sustatzea, 

bereziki kalteturiko 
zonaldeetan 

Bai No asignado 
Gizarteratu diren 

pertsonen kopurua 

Ez da 

zehaztu 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Global trainik bekak Bai 2.060.000,00 € Beken kopurua 400 400 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua 

Lehen lan 

aukerak 
sustatzea 

Nazioartekotzeko bekak Bai 523.255,00 € Beken kopurua 100 96 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Lan kontrataziorako 

laguntzak 
Bai 12.892,50 € 

Sortu diren gazte 

enpleguen kopurua 
6 2 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua 

Lehen lan 
aukerak 

sustatzea 

Landa zonaldeetan 
kontratazioa bultzatzeko 

laguntza 

Bai 14.580,00 € 
Sortu diren gazte 

enpleguen kopurua 
4 1 

 

Jarduera ildoa: EAEko sektore estrategikoetan gazteentzako lan-aukerak sustatzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

EAEko sektore 
estrategikoetan 

gazteentzako lan-
aukerak sustatzea 

Pasaiako, Ondarroako 
eta Bermeoko Itsas 

Arrantzako Institutu 
Politeknikoetan 

ikasketak egiteko bekak 

Bai 133.815,00 € Beka kopurua 122 123 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

EAEko sektore 
estrategikoetan 

gazteentzako lan-
aukerak sustatzea 

Kultura Sorkuntza 

sustatzeko Programa  
Bai 46.500,00 € 

Sortzaile gazteei 

emandako 
laguntzen kopurua 

14 13 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 

EAEko sektore 

estrategikoetan 
gazteentzako lan-

aukerak sustatzea 

Dantzan Bilaka 
Programa  

Bai 55.000,00 € 

Koreografo 

gazteentzako 
laguntzen kopurua 

7 7 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 

EAEko sektore 

estrategikoetan 
gazteentzako lan-

aukerak sustatzea 

Arte eszenikoen arloko 

profesionalen 

prestakuntzarako 
laguntzak / Ayudas a la 

formación de 
profesionales en las 

artes escénicas 

Bai 55.000,00 € 

Gazteak 

prestatzeko 
emandako 

laguntzen kopurua 

12 14 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

EAEko sektore 
estrategikoetan 

gazteentzako lan-
aukerak sustatzea 

Film laburrak egiteko 

laguntzak 
Bai 60.000,00 € Ez da zehaztu 

Finkaturik 

gabe 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

EAEko sektore 
estrategikoetan 

gazteentzako lan-
aukerak sustatzea 

Sormen lantegien 

sorrera, kultura arloa 
sustatzeko 

Bai 33.000,00 € Ez da zehaztu 
Finkaturik 

gabe 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

EAEko sektore 
estrategikoetan 

gazteentzako lan-
aukerak sustatzea 

Merkataritza-banaketa 
kudeatzeko teknikariak 

prestatzeko beken 
programa 

Bai 70.000,00 € 
Bekarioen 

zenbatekoa 
29 10 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

EAEko sektore 
estrategikoetan 

gazteentzako lan-

aukerak sustatzea 

Bikaintek programa Bai 912.000,00 € 
Kontratazio 

kopurua 
40 44 
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Jarduera ildoa: Esperientzia duten gazteen kontratazioa sustatzea  

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

 
Esperientzia duten 

gazteen kontratazioa 
sustatzea 

Gazteen itzulera 

bultzatzeko programak 
Bai 1.500.000,00 € 

Itzulitako gazteen 

kopurua 
50 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 

 

Esperientzia duten 
gazteen kontratazioa 

sustatzea 

Gazteen itzulera 
bultzatzeko programak 

Bai 1.185.500,00 € 
Kontrataturiko 
gazte langabeen 

kopurua 

50 
Ez dago 
eskuragarri 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

 
Esperientzia duten 

gazteen kontratazioa 
sustatzea 

Gazteen itzulerarako 

laguntzak 
Bai 1.600.000,00 € 

Itzulitako gazteen 

kopurua 
50 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

 
Esperientzia duten 

gazteen kontratazioa 
sustatzea 

Guía sobre modalidades 

de contratación, 
incorporación de las 

ayudas específicas 
dirigidas a jóvenes y 

especialmente a 
mujeres jóvenes 

Ez 0,00 € 
Gidan buruturiko 

eguneratzeak 
6 0 

 

Jarduera ildoa: Bokazioak bultzatzea etapa goiztiarretatik 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 

izena 

Buruturiko 

ekintza 

 Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 
Bokazioak bultzatzea 
etapa goiztiarretatik 

Deustuko 
unibertsitateari esleipen 

zuzena 

Bai 

83.069,00 € 

Prozesuaren 

amaieran titulua 
jaso duten 

gazteen kopurua 

450 
Ez dago 
eskuragarri 
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Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 
Bokazioak bultzatzea 
etapa goiztiarretatik 

Mondrago 

Unibertsitateari esleipen 
zuzena 

Bai 

83.741,00 € 

Arreta eman 

zaien gazteen 
kopurua 

250 
Ez dago 
eskuragarri 

 

 

 

 

 

Jarduera ildoa: Bokazio ekintzaileak bultzatzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 
Bokazio ekintzaileak 
bultzatzea 

Arrisku kapitaleko 
fondoa 

Bai 792.540,00 € 

Enpresa 

onuradunen 
kopurua 

Finkaturik 
gabe 

10 

 

Jarduera ildoa: Informazio eta orientazio sozio-laborala 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Enplegua 

Informazio eta 

orientazio sozio-
laborala 

GazteBizHitza Bai 74.260,00 € 

GazteBizHitza 

portalera 
egindako bisita 

kopurua 

180000 
Ez dago 
eskuragarri 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

Informazio eta 
orientazio sozio-

laborala 

GazteBizHitza - 

Gazteentzako orientazio 
eta aholkularitza 

zerbitzua ikasketa, lan 
eta etxebizitzari buruz 

Bai 103.000,00 € 

GazteBizHitza 
portalera 

egindako bisita 
kopurua 

180000 110008 

 

Jarduera ildoa: Orientazio eta laguntza espezifikoa 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

Orientazio eta 

laguntza espezifikoa 

Iakskuntza bitartekarien 

sarea 
Bai 69.300,00 € 

Erantzuna eman 
zaien gazteen 

kopurua 

5000  5102 

 

 

 

Jarduera ildoa: Ezbehar-tasa murriztea 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 

ekintza 

 
Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Enplegua  Ezbehar-tasa murriztea 

Ikasleek Osalanera egindako 
bisitak, laneko arriskuen 

prebentzioari buruzko 
informazioa eta dokumentazioa 

jasotzeko 

Ez Baliabide propioak Ez da zehaztu 
Ez da 
zehaztu 

Ez da zehaztu 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Enplegua  Ezbehar-tasa murriztea ADI Proiektua Bai 6.000,00 € 

Bisitatu diren 

LH zentruen 
kopurua 

4 5 
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AREA 2: Etxebizitza 
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Jarduera ildoa: Gazteen alokairua bultzatzeko formula eta neurri berriak garatzea  

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 

izena 

Buruturiko 

ekintza 

 Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Etxebizitza 

Gazteen alokairua 
bultzatzeko formula 

eta neurri berriak 
garatzea 

Etxebizitza librea 
erosketaren edo 

alokairuaren bidez 
eskuratzeko kostuaren 

adierazleak, 2018koak, 
lantzea eta "Euskadiko 

2018ko 
emantzipazioaren 

kostua" txostena 

idaztea, argitaratzea 

eta zabaltzea 

Bai 4.500,00 € 
Betetze maila (0-

100) 
100 100 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Etxebizitza 

Gazteen alokairua 

bultzatzeko formula 
eta neurri berriak 

garatzea 

"Gazteen emantzipazioa 

Euskadin 2019" 
ikerketaren landa-lana 

egitea 

Ez 0,00 € 
Betetze maila (0-
100) 

100 0 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Etxebizitza 

Gazteen alokairua 

bultzatzeko formula 
eta neurri berriak 

garatzea 

"Emantzipazioa 

Euskadin, 2017" 
txostenaren publikazioa 

Bai Recursos propios 
Bidali diren 
argitalpen kopurua 

450 500 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Etxebizitza 

Gazteen alokairua 
bultzatzeko formula 

eta neurri berriak 
garatzea 

Gazteek etxebizitza 
eskuratzeko aukera 

sustatzea, etxebizitza 
berriak, zuzkidura-

bizitokiak edo 
bitartekaritza-

programak alokatuz 

Bai 21.445.113,90 € 

2019an egindakoe 

txebizitza 
berrietan, gazteei 

zuzenduriko 
kopurua 

277 923 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Etxebizitza 

Gazteen alokairua 
bultzatzeko formula 

eta neurri berriak 
garatzea 

Etxebizitza partekatuen 

programa berriak eta 

belaunaldien arteko 
bizikidetza sustatzea, 

eta parke publikoko 
etxebizitzen gaineko 

errenten bidezko 
birgaitze-programa 

pilotuak garatzea. 
Gaztelagun programa, 

alokairua ordaintzen 

laguntzeko 

Bai 1.006.932,08 € 

Gaztelagun 
programaren 

onuradunen 
kopurua 

2500 715 
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AREA 3: Hezkuntza 
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Jarduera ildoa: Azken ikasturteko ikasleei eta ikasketak amaitu dituztenei laneratzen laguntzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Hezkuntza 

Azken ikasturteko 
ikasleei eta ikasketak 

amaitu dituztenei 
laneratzen laguntzea 

Lan mundura igarotzeko 

eta ekintzailetzarako 
beka 

Bai 2.139.090,00 € 

Pertsona 

onuradunen 
kopurua 

850 849 

 

Jarduera ildoa: Ikertzaile gazteei laguntzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

 

Ikertzaile gazteei 
laguntzea 

Doktoreak ez diren 
ikertzaileak prestatzeko 

doktoratu aurreko 
programa 

Bai 7.918.979,56 € 
Onuradun berrien 

kopurua 
102 100 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

 

Ikertzaile gazteei 
laguntzea 

Ikertzaile doktoreak 

hobetzeko doktoratu 
ondoko programa. 

Bai 2.324.529,00 € 
Emandako beken 
kopurua 

26 24 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

 

Ikertzaile gazteei 
laguntzea 

Programa Ikerbasque 
Research Fellow 

Bai 3.255.747,00 € 

Urtean 

kontrataturiko 
gazteen kopurua 

20  26 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 
 
Ikertzaile gazteei 

laguntzea 

Ikasiker kolaborazio 
beka 

Bai 318.500,00 € 
Pertsona 
onuradunen 

kopurua 

160 144 
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Jarduera ildoa: Beste hizkuntza batzuetan hizkuntza-gaitasunak garatzea mundura gehiago zabaltzeko oinarri gisa 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Beste hizkuntza 

batzuetan hizkuntza-
gaitasunak garatzea 

mundura gehiago 
zabaltzeko oinarri 

gisa 

Esku-hartze proiektuak 
eta irakasleen 

prestakuntza 

Bai 1.855.223,10 € 
Parte hartutako 

zentro kopurua 
376 330 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Beste hizkuntza 

batzuetan hizkuntza-
gaitasunak garatzea 

mundura gehiago 
zabaltzeko oinarri 

gisa 

Erasmus + Europar 

programa 
Bai   

Parte hartu duten 

EAEko gazteen 
kopurua 

4899 

Ez dago Erasmus 

+ programetan 
parte hartzen 

duten ikasle 
guztien 

erregistrorik 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Beste hizkuntza 
batzuetan hizkuntza-

gaitasunak garatzea 
mundura gehiago 

zabaltzeko oinarri 
gisa 

atzerrian hizkuntzak 
ikasteko programa 

Bai 762.393,62 € 
Emandako beken 
kopurua 

552 552 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Beste hizkuntza 
batzuetan hizkuntza-

gaitasunak garatzea 
mundura gehiago 

zabaltzeko oinarri 
gisa 

Ingeles-murgilketako 

egonaldiak barnetegi-
erregimenean eta 5 

egunekoak 

Bai 379.160,00 € 
Onuratu den 
ikasleri kopurua 

2196 2198 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Beste hizkuntza 
batzuetan hizkuntza-

gaitasunak garatzea 
mundura gehiago 

zabaltzeko oinarri 
gisa 

"Erasmus+ 
Programaren 

Gazteriaren Kapitulua 
kudeatzeko Espainiako 

Agentzia Nazionalean 
parte hartzea" 

Bai 358.952,00 € 
Diruz lagundu 
diren elkarteen 

kopurua 

10 9 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Beste hizkuntza 
batzuetan hizkuntza-

gaitasunak garatzea 
mundura gehiago 

zabaltzeko oinarri 

gisa 

Diru-laguntzen deialdia, 
EAEko eta Europar 

Batasuneko beste 

eskualde eta estatu 
kideetako gazte-taldeen 

arteko mugikortasunera 

edo trukera 

bideratutako jarduerak 
garatzeko. 

Bai 144.788,00 € 
Aurrekontuaren 
exekuzio maila 

100 99 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Beste hizkuntza 

batzuetan hizkuntza-

gaitasunak garatzea 
mundura gehiago 

zabaltzeko oinarri 
gisa 

Erasmus+ Programaren 
Gazteriaren Kapitulua 

kudeatzeko Espainiako 
Agentzia Nazionalean 

parte hartzea 

Bai Recursos propios 

Diruz lagundu 

diren elkarteen 
kopurua 

10 9 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Beste hizkuntza 

batzuetan hizkuntza-
gaitasunak garatzea 

mundura gehiago 
zabaltzeko oinarri 

gisa 

Diru-laguntzen deialdia, 

EAEko eta Europar 

Batasuneko beste 
eskualde eta estatu 

kideetako gazte-taldeen 
arteko mugikortasunera 

edo trukera 
bideratutako jarduerak 

garatzeko. 

Bai 145.000,00 € 
Aurrekontuaren 

exekuzio maila 
95 

Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Beste hizkuntza 

batzuetan hizkuntza-
gaitasunak garatzea 

mundura gehiago 
zabaltzeko oinarri 

gisa 

Nazioarteko 
Mugikortasuneko 

unibertsitate-bekak 

Bai 1.600.000,00 € 
Pertsona 
onuradunen 

kopurua 

2100 2098 

 

Jarduera ildoa: Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen lotura 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 

eta ekonomia 
zirkularrarekin duen 

lotura 

Kalitate topera Bai 10.800,00 € 
Partehartzaile 
kopurua 

2000 2306 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 

eta ekonomia 
zirkularrarekin duen 

lotura 

Nekazari eskola Bai 4.212,00 € 
Partehartzaileen 
zenbatekoa 

1200 1395 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 

eta ekonomia 
zirkularrarekin duen 

lotura 

Nirea Bai 3.600,00 € Tailer kopurua 9 9 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 

eta ekonomia 
zirkularrarekin duen 

lotura 

Ekoetxeak Bai 251.616,00 € 
Bisitarien 
kopurua 

9600 100073 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 

eta ekonomia 
zirkularrarekin duen 

lotura 

Eskola Agenda 32 Bai 600.000,00 € 

Eskola jasangarri 

gisa kalifikatuak 
izan diren 

eskolen kopurua 

110 102 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 
eta ekonomia 

zirkularrarekin duen 
lotura 

Eskola Agenda 21 Bai 312.089,96 € 

Agenda 21en 

ebaluazioa eta 
jarraipena egiten 

duten udalerrien 
kopurua 

50 53 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 
eta ekonomia 

zirkularrarekin duen 
lotura 

Azterkosta programa Bai 231.944,00 € 

Azterkostan 
parte hartu 

duten gazteen 
kopurua 

65% 77% 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Ingurumen-hezkuntza 

eta ekonomia 
zirkularrarekin duen 

lotura 

Ibaialde programa Bai 231.944,00 € 

Laginaren parte 

hartzaileen 
kopurua 

200 145 

 

Jarduera ildoa: Eskola inklusiboa 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza Eskola inklusiboa 

Esku-hartze globalaren 
proiektuak/ Proyectos 

de Intervención global, 
entre los que se 

encuentra el Programa 
Hamaika Esku 

Bai 
Recursos propios 
(Departamento de 

Hezkuntza) 

Eskola 
partehartzaileak 

63 ikastetxe 63 ikastetxe 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza Eskola inklusiboa 

Interkulturalitatea 
sustatzeko, ikasle 

atzerritarrei 
bideraturiko laguntzak 

Bai 1.689.564,00 € 
Guela gutxi bat 
egin duten ikasleen 

kopurua 

1741 1931 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza Eskola inklusiboa Prest Gara Programa Bai 532.715,50 € 

Parte hartu duten 

irakasleak guztira 
2500 4027 

 

Jarduera ildoa: Ikasketetan sartzea, irautea eta amaitzea erraztea, batez ere derrigorrezko ikasketen ondokoak. 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Hezkuntza 

Ikasketetan sartzea, 
irautea eta amaitzea 

erraztea, batez ere 
derrigorrezko 

ikasketen ondokoak. 

Hezkuntza Premia 

Bereziak dituzten 
ikasleen garraiorako 

laguntzak 

Bai 3.133.098,97 € 

Emandako 

laguntzen 
kopurua 

800 940 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Hezkuntza 

Ikasketetan sartzea, 

irautea eta amaitzea 
erraztea, batez ere 

derrigorrezko 

ikasketen ondokoak. 

Unibertsitateko beka 

orokorra, ezinduak 
garraiatzeko beka eta 

Bikaintasun 

akademikoko beka 

Bai 26.605.454,28 € 
Pertsona 
onuradunen 

kopurua 

11800 11575 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Hezkuntza 

Ikasketetan sartzea, 

irautea eta amaitzea 
erraztea, batez ere 

derrigorrezko 
ikasketen ondokoak. 

Unibertsitateko prezio 
publikoen salbuespena 

hainbat egoeratan 

Bai 2.776.469,00 € 
Pertsona 
onuradunen 

kopurua 

9324 9324 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 
autonomia 

Hezkuntza 

Ikasketetan sartzea, 

irautea eta amaitzea 
erraztea, batez ere 

derrigorrezko 
ikasketen ondokoak. 

Gaztemundu Bai 51.600,00 € 
Partehartzaileen 
kopurua 

15 15 

 

Jarduera ildoa: Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 

izena 

Buruturiko 

ekintza 

 Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Berdintasuna, 
errespetua eta 

genero-indarkeriaren 
prebentzioa 

Prestakuntza- eta 

sentsibilizazio-programa 
Bai 90.000,00 € 

Joan den 
urtearekin 

aldaratuta igoera 
portzentaia 

5%  14% 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Berdintasuna, 

errespetua eta 
genero-indarkeriaren 

prebentzioa 

Berdintasunaren aldeko 
eskola-agendak 

Bai 65.000,00 € 

EAEn agenda 

jasotzen duten 
zentroen 

portzentaia 

100% 100% 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Berdintasuna, 

errespetua eta 
genero-indarkeriaren 

prebentzioa 

Gazteak 
Berdintasunean 2.0 

proiektua  

Bai 16.940,00 € 

Joan den 

urtearekin 
aldaratuta igoera 

portzentaia 

5% 53% 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Berdintasuna, 

errespetua eta 
genero-indarkeriaren 

prebentzioa 

Sentsibilizazio-kanpaina 
EITBn 

Bai 10.560,00 € 
ETBN egiten diren 
agerpenen 

mantenu tasa 

100% 100% 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Berdintasuna, 

errespetua eta 
genero-indarkeriaren 

prebentzioa 

 “Gizonok esan eta 
egin” kanpaina 

Bai 2.000,00 € 

Kanpainarekin bat 

egiten duten 

gizon kopurua 

200 228 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Berdintasuna, 
errespetua eta 

genero-indarkeriaren 
prebentzioa 

Gizonduz Programaren 
webgunea eta sare 

sozialak sustatzea 

Bai 9.680,00 € 
SS dauden 
lagunen igoera 

kopurua 

5% 5% 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Berdintasuna, 
errespetua eta 

genero-indarkeriaren 
prebentzioa 

Dirulaguntzak ematea 
ikastetxe publikoek eta 

itunpeko ikastetxeek 
jarduera-proiektuak 

diseina ditzaten 
hezkidetza eta genero-

indarkeriaren 

prebentzioa sustatzek 

Bai 90.000,00 € 
Parte hartu duten 

zentroen kopurua 
100 

45 itunpeko 

ikastetxe eta 50 
ikastetxe publiko 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

Berdintasuna, 

errespetua eta 
genero-indarkeriaren 

prebentzioa 

Indarkeria matxistari 

buruzko prestakuntza. 
Prebentzio-estrategiak 

gazteekin  

Bai 2.400,00 € 

Parte hartu duten 

profesionalen 
kopurua 

40 57 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Berdintasuna, 
errespetua eta 

genero-indarkeriaren 
prebentzioa 

"Mutil nerabeekin 
berdintasunari buruzko 

gaiak lantzeko moduari" 
buruzko prestakuntza 

Bai 1.000,00 € 

Konkurtsoan 
parte hartu duten 

profesionalen 
kopurua 

20 43 

 

Jarduera ildoa: Bokazioak bultzatzea etapa goiztiarretatik 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Hezkuntza 

Bokazioak bultzatzea 

etapa goiztiarretatik 

Training Caravan 

programa 
Bai 0,00 € 

Parte har 
dezaketen 

zentruen 
gehienezko 

kopurua 

12 11 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Hezkuntza 

Bokazioak bultzatzea 

etapa goiztiarretatik 
Teknopolis Bai 39.600,00 € 

Betetze maila 

(0-100) 
100% 100% 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

Bokazioak bultzatzea 

etapa goiztiarretatik 

Mondragon 

Unibertsitateari esleipen 
zuzena 

Bai 83.741,00 € 

Arreta eman 

zaien gazteen 
kopurua 

250 
Ez dago 

eskuragarri 

Emantzipazio eta 

autonomia 
Enplegua 

Bokazioak bultzatzea 

etapa goiztiarretatik 

Deustuko 

unibertsitateari esleipen 
zuzena 

Bai 83.069,00 € 

Prozesuaren 
amaieran titulua 

jaso duten 
gazteen kopurua 

450 
Ez dago 

eskuragarri 

 

Jarduera ildoa: Euskara sustatzea eta indartzea hezkuntza-eremu formalean eta autonomian  

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 

izena 

Buruturiko 

ekintza 

 Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

 Euskara sustatzea 
eta indartzea 

hezkuntza-eremu 
formalean eta 

autonomian 

Ulibarri programa Bai 1.225.000,00 € 
Ikastetxe 
kopurua 

400 409 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

 Euskara sustatzea 
eta indartzea 

hezkuntza-eremu 
formalean eta 

autonomian 

Nolega laguntza deialdia Bai 590.544,00 € 

Parte hartu 

duten ikastetxe 
kopurua 

1015 1148 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 

 Euskara sustatzea 
eta indartzea 

hezkuntza-eremu 
formalean eta 

autonomian 

Euskal Girotze 
Barnetegiak 

Bai 366.283,22 € 
Barnetegietan 

ikasle kopurua 
guztira 

3000 3190 
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Jarduera ildoa: bakea eta bizikidetza 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Bakea eta 

bizikidetza 

Prestakuntza eta 
esku-hartzea 

ikastetxeetan 

Bai 100.000,00 € 
Parte hartu duten zentroen 

kopurua 
200 149 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Bakea eta 

bizikidetza 

Dibertsitatean 

bizitzera ikastea 
Bai 50.000,00 € 

Parte hartu duten zentroen 

kopurua 
70 149 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 
Bakea eta 
bizikidetza 

Ikastetxeetako 
Elkarbizitza planak 

Bai 349.500,00 € 
Parte hartu duten zentroen 
kopurua 

21 49 

Emantzipazio 

eta autonomia 
Hezkuntza 

Bakea eta 

bizikidetza 

Hezkuntza arloko 

elkarrekin bonoak 
Bai 350.000,00 € 

Buruturiko proiektuen 

kopurua  
180 171 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 
Bakea eta 
bizikidetza 

EAEko Administrazio 
Orokorraren eta 

Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluaren (EGK) 

arteko lankidetza-
hitzarmena 

Bai 50.000,00 € 
Buruturiko proiektuen 
kopurua  

6 6 

Emantzipazio 
eta autonomia 

Hezkuntza 
Bakea eta 
bizikidetza 

Memoria Plaza Bai 61.520,00 € 
Parte hartu duten udalerri 
kopurua 

1 2 
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2 Ardatza  

Ongizatea eta bizitza 

osasuntsua 
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AREA 1: Osasuna 
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Jarduera ildoa: Alkohol eta tabako kontsumoen murrizketa 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 

ekintza 

 Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Ongizate eta 
bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 
Alkohol eta tabako 
kontsumoen 

murrizketa 

Prebentzio- eta 

murrizketa-
programak/prebentzio 

selektiboa jai- eta 

aisialdi-eremuetan 

Bai 632.620,00 € 

Prebentzio- eta 
murrizketa-

programak/prebentzio 
selektiboa jai- eta 

aisialdi-eremuetan 

parte hartu dutenen 
kopurua 

40.000 48.382 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Alkohol eta tabako 

kontsumoen 
murrizketa 

Adingabeak eta alkohola 

programa 
Bai 400.401,00 € 

"Alkohola eta 
adingabeak" alkohol-

kontsumoari buruzko 

programa 

espezifikoetan parte-
hartzaile kopurua 

35.000 38.893 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Alkohol eta tabako 

kontsumoen 
murrizketa 

Kerik gabeko gazteak 

programa 
Bai 17.200,00 € 

"Kerik Gabeko 
Gazteak" programan 

parte-hartzaile 
kopurua 

76 

ikastetxe/6.586 
ikasle 

76 

ikastetxe/6.586 
ikasle 

 

Jarduera ildoa: Hezkuntza afektibo-sexuala 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Ongizate eta 
bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 
Hezkuntza afektibo-

sexuala 

Sexu-aniztasunei buruzko 

prestakuntza 
Bai 3.300,00 € 

Konkurtsoan 
parte hartu duten 

profesionalen 
kopurua 

40 38 

 

Jarduera ildoa: Aisialdi osasungarriaren praktikaren sustapena 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Ongizate eta 
bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 
Aisialdi 
osasungarriaren 

praktikaren sustapena 

ACEX programa Bai Recursos propios 

Burutu diren 

ekintza edo 
proiektuen 

kopurua 

78 78 

 



2019ko jarduera plana | Emaitza nagusiak 

56 

 

 

Jarduera-ildoa: Sexu-Transmisiozko gaixotasunen prebentzioa 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Sexu-transmisiozko 

gaixotasunen 
prebentzioa 

Txertoen Euskadiko 

umeentzako egutegia 
Bai 865.280,00 € 

Nerabeak Giza 

Papilomaren 
Birusaren (GPB) 

aurka 
txertatzeko 

programa. 

Estalduraren 

% 90 
85,48% 

Ongizate eta 
bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 
Sexu-transmisiozko 
gaixotasunen 

prebentzioa 

GIB/hiesa, STIak eta 
nahi gabeko 

haurdunaldia 
prebenitzeko programa, 

ikasgelan esku hartuz 
eskolatutako 

nerabeentzat 

Bai   

Diruz 

lagundutako 
proiektuen 

kopurua 

33 35 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Sexu-transmisiozko 

gaixotasunen 
prebentzioa 

GIB/hiesa, STIak eta 

nahi gabeko 
haurdunaldia 

prebenitzeko programa, 
ikasgelan esku hartuz 

eskolatutako 
nerabeentzat 

Bai 2.000,00 € 

Parte hartzen 
duten 

ikastetxeen 

kopurua 

100 100 

Ongizate eta 
bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 
Sexu-transmisiozko 
gaixotasunen 

prebentzioa 

Xiringak trukatzeko eta 
hiesaren aurkako kita 

farmazietan, hiesaren 
aurkako elkarteetan eta 

espetxeetan banatzeko 
programa 

Bai   
Hiesaren aurkako 
xiringa / kit 

banatu kopurua 

120.000 129.080 
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Jarduera-ildoa: Jarduera fisikoa eta ariketa sustatzea gazteen artean 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Jarduera fisikoa eta 

ariketa sustatzea 
gazteen artean 

Ikasleen guraso-

elkarteentzako eta EAEko 
unibertsitatez kanpoko 

ikastetxeen titular diren 
irakaskuntza-

kooperatibentzako 
eskola-bideetarako diru-

laguntzak, ikasleen 
artean mugikortasun 

aktiboa sustatzeko 
ekintzak gara ditzaten. 

Bai 94.000,00 € 

Elkarte 
eskatzaileen/diruz 

lagundutako 
elkarteen 

kopurua 

60 

eskatzaile/20 
diruz 

lagunduta 

128 eskatzaile/27 
diruz lagunduta 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Jarduera fisikoa eta 

ariketa sustatzea 
gazteen artean 

Mugiment programarekin 

loturiko ekintzak 
Bai 48.840,00 € 

Parte hartu duten 
erakunde 

publikoen 
kopurua 

20 20 

 

Jarduera ildoa: Trafiko-istripuei buruzko sentsibilizazio eta prebentzioa  

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Ongizate eta 

bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 

Trafiko-istripuei buruzko 

sentsibilizazioa eta 

prebentzioa 

Udaltzaingoek trafikoan 

ezbehar-kopurua murrizteko 

prestakuntza-jarduerak egitea 

Bai Gastos generales 

Número de 

actividades 

realizadas 116 116 

Ongizate eta 
bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 
Trafiko-istripuei buruzko 
sentsibilizazioa eta 

prebentzioa 

Bide-arriskuko jokabideei eta 

horien ondorioei buruzko 
kanpainak (abiadura, alkohola 

eta drogak edo segurtasun-
gailuak) 

Bai 219.000,00 € 
Parte-hartzaile 

kopurua 
20600 20187 

Ongizate eta 

bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Trafiko-istripuei buruzko 

sentsibilizazioa eta 
prebentzioa 

Mugikortasun seguru eta 
jasangarriari buruzko baliabide 

didaktikoak prestatzea eta 
banatzea 

Bai 90.000,00 € 
Baliabide 

kopurua 
2 1 
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Jarduera-ildoa: Jokoari/sare sozialei lotutako ariskuei buruzko sentsibilzazio eta prebentzioa 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Ongizate 

eta bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Jokoari/sare sozialei 
lotutako arriskuei 

buruzko sentsibilizazioa 
eta prebentzioa 

Gazteen artean sare sozialen 
erabilerari buruzko azterlana; 

azterlana aztertzea, idaztea, 
argitaratzea eta zabaltzea 

Bai 0,00 € 
Betetze maila (0-

100) 
100 100 

Ongizate 

eta bizitza 

osasuntsua 

Osasuna 

Jokoari/sare sozialei 

lotutako arriskuei 
buruzko sentsibilizazioa 

eta prebentzioa 

"Substantziarik gabeko 

adikzioak prebenitzea: on line 
jokoak eta kirol-apustuak" 

gaiari buruzko prestakuntza 

Bai 2.856,60 € 

Konkurtsoan 
parte hartu 

duten 

profesionalen 

kopurua 

40 60 

Ongizate 

eta bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Jokoari/sare sozialei 
lotutako arriskuei 

buruzko sentsibilizazioa 
eta prebentzioa 

Sare sozialei eta gazteei 

buruzko prestakuntza 
Bai 2.400,00 € 

Konkurtsoan 
parte hartu 

duten 
profesionalen 

kopurua 

40 44 

Ongizate 

eta bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Jokoari/sare sozialei 

lotutako arriskuei 
buruzko sentsibilizazioa 

eta prebentzioa 

Ikastetxeetatik gertu dauden 

joko-lokalen kontrola 
indartzea 

Bai Recursos propios Bilera kopurua 

10 (2 joko-

sektore 
bakoitzeko) 

10 

Ongizate 

eta bizitza 
osasuntsua 

Osasuna 

Jokoari/sare sozialei 

lotutako arriskuei 
buruzko sentsibilizazioa 

eta prebentzioa 

Adingabeen jokoa saihestea, 

adingabeen nortasun-agirietan 
faltsifikazioak antzemanez 

Bai Recursos propios 

Ikuskapen 
kopurua/hasitako 

zehapen-
espedienteen 

kopurua 

Joko-aretoen 
eta apustu-

lokalen % 
70, 

gutxienez. 

3650 adingabeen 

presentzia-
ikuskapenak/9 

zehapen-
espediente 

adingabeen 

jokoagatik/4 

joko-lokalera 
sartzeagatik 

(joko-lokaleko 
espedienteak)/21 

LEPAR arau-
hausteagatik 

(adingabe arau-
hauslearentzako 

espedienteak)   
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3 Ardatza 

Berdintasuna eta gizarteratzea 
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AREA 1: Gizarte ekintza 

eta berdintasuna 
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Jarduera-ildoa: arreta osoa  

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 

ekintza 

 

Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Berdintasun 

eta 

gizarteratzea 

Gizarte 

ekintza eta 

berdintasuna 

Arreta osoa 
Genero indarkeriaren biktima diren 

emakumeentzako laguntza 
Bai 375.732,00 € 

Diruz 

lagundutako 

emakume 

gazteen kopurua 

245 372 (125 gazte) 

Berdintasun 

eta 

gizarteratzea 

Gizarte 

ekintza eta 

berdintasuna 

Arreta osoa 

Genero indarkeriaren 

biktimentzako 24 orduko arreta 

telefonoa 

Bai 58.405,34 € 

Erantzunak izan 

diren deien 

kopurua 

3600 

3099 (%16,77 

16-31 urte arteko 

emakumeak) 

  

Jarduera ildoa: oinarrizko betetzea 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 

ekintza 

 
Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Berdintasun 
eta 

gizarteratzea 

Gizarte 
ekintza eta 

berdintasuna 

Oinarrizko betetzea 
Hirugarren sektore sozialaren 
jarduerak sustatzea esku-

hartze sozialaren eremuan 

Bai 430.000,00 € 

Diruz lagundu 
diren 

proiektuen 
kopurua 

193 389 

 

Jardueraildoa: Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 

ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Berdintasun 

eta 
gizarteratzea 

Gizarte 

ekintza eta 
berdintasuna 

Gurasoen aurkako 

indarkeriaren detekzioa, 
prebentzioa eta arreta 

Gurasoen aurkako 
indarkeriari buruzko 

azterlana Euskal Autonomia 
Erkidegoan 

Bai 6.000,00 € 

Abian jarri diren 

estudio ideien 
kopurua 

2 0 
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Jarduera ildoa: Eskola-jazarpena hautematea, prebenitzea eta artatzea (bullyinga eta ziberbullyinga) 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Berdintasun 

eta 
gizarteratzea 

Gizarte 

ekintza eta 
berdintasuna 

Eskola-jazarpena 
hautematea, 

prebenitzea eta 
artatzea (bullyinga 

eta ziberbullyinga) 

"3.0 erotika: zibersexua, 
sextinga eta 

nerabezaroko 
intimitatearen 

pornografizazioa" 
prestakuntza-ikastaroa 

Bai 1.650,00 € 

Konkurtsoan 
parte hartu 

duten 
profesionalen 

kopurua 

20 21 

 

Jarduera ildoa: Kolektiboen arteko berdintasuna 

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 

ekintza 

 Exekutaturiko 

aurrekontua  

Magnitude 

adierazlea 

Helburu 

balorea 

Lortutako 

helburua 

Berdintasun 
eta 

gizarteratzea 

Gizarte 
ekintza eta 

berdintasuna 

Kolektiboen arteko 

berdintasuna 

"Berdindu pertsonak" 

LGTBI 
kolektiboarentzako 

arreta telefoniko, 
telematiko eta 

presentzialeko zerbitzua 

Bai 13.860,00 € 

Gazteei 
erantzuna 

emandako aldien 
kopurua 

765 
Ez dago 

eskuragarri 

Berdintasun 
eta 

gizarteratzea 

Gizarte 
ekintza eta 

berdintasuna 

Kolektiboen arteko 
berdintasuna 

Haur eta nerabeei 

laguntzeko telefono eta 
telematika zerbitzua, 

116111 Zeuk Esan 

Bai 100.600,00 € 

Gazteei 

erantzuna 
emandako aldien 

kopurua 

350 449 

 

JArduera ildoa: Prebentziorako sentsibilizazioa (Zero tolerantzia)  

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Berdintasun 

eta 
gizarteratzea 

Gizarte 

ekintza eta 
berdintasuna 

Prebentziorako 

sentsibilizazioa (zero 
tolerantzia) 

 Beldur Barik Kanpaina Bai 150.645,00 € 

Joan den 

urtearekin 
aldaratuta igoera 

portzentaia 

5% 

En trabajos 

entragados 

25,6% de 
incremento y en 

participante 
8,5% 

Berdintasun 

eta 
gizarteratzea 

Gizarte 

ekintza eta 
berdintasuna 

Prebentziorako 

sentsibilizazioa (zero 
tolerantzia) 

Berdintasun 

programaren garapena 
Bai 5.940,00 € 

 Zure Taldekoa 
Gara zerbitzuan 

egindako 
kontsulten 

kopurua 

100 79 
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4 ARDATZA  

Partehartze eta konpromezu 

soziala 
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AREA 1: Partehartzea 
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Jarduera ildoa: Gazteen asoziazionismoko ekimenak babestea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 

Gazteen 

asoziazionismoko 
ekimenak babestea 

Elkarteentzako diru-
laguntzen deialdia, 

gazteriaren arloan 
programak eta 

jarduerak garatzeko 

Bai 534.551,00 € Elkarte kopurua 60 55 

Partehartze eta 

konpromezu 

soziala 

Partehartzea 

Gazteen 

asoziazionismoko 

ekimenak babestea 

Elkarteentzako diru-

laguntzen deialdia, 

gazteriaren arloan 

programak eta 
jarduerak garatzeko 

Bai 268.000,00 € Elkarte kopurua 60 
Ez dago 

eskuragarri 

 

Jarduera ildoa: EGKren eta Eusko Jaurlaritzaren koordinazio eta lankidetza 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze eta 
konpromezu 

soziala 

Partehartzea 

EGKren eta Eusko 
Jaurlaritzaren arteko 

koordinazioa eta 
lankidetza 

Diru-laguntza izenduna 

Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluari (CJE-EGK), 

bere ohiko 
jardueretarako 

Bai 200.000,00 € 
Betetze maila 

(0-100) 
100 100 

Partehartze eta 

konpromezu 

soziala 

Partehartzea 

EGKren eta Eusko 

Jaurlaritzaren arteko 

koordinazioa eta 

lankidetza 

Diru-laguntza izenduna 
Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluari (CJE-EGK), 

bere ohiko 

jardueretarako 

Bai 250.000,00 € 
Betetze maila 

(0-100) 
100 

Ez dago 

eskuragarri 

   

Jarduera ildoa: Partehartze kultura eta elkarrizketarako guneak  

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze 

eta 

konpromezu 

soziala 

Partehartzea 

Partehartze kultura 

eta elkarrizketarako 
guneak 

Gazte aukera portala eta 

gazteria leilatil bakarra 
Bai 45.965,00 € 

Gazteaukera 

portalera egin 

diren bisiten 

kopurua 

1700000 2866915 
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Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 
Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze 
eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 
Partehartze kultura 
eta elkarrizketarako 

guneak 

EAEko gazte-ekipamenduen 
sarea toki-eremuan 

sustatzeko diru-laguntzak 

Bai 275.486,00 € 
Diruz lagundu 
diren proiektuen 

kopurua 

20 14 

Partehartze 
eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 
Partehartze kultura 
eta elkarrizketarako 

guneak 

Euskadiko Gazte Informazio 
Zerbitzua EGIZ, bai eta 

informazioa gaika zabaltzea 
ere, bere webgunearen eta 

gazteen artean presentzia 
handiena duten sare 

sozialen bidez. 

Bai 30.250,00 € 
Ofizina eta sare 

puntuen kopurua 
56 58 

Partehartze 

eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 

Partehartze kultura 

eta elkarrizketarako 

guneak 

"Gazteen adierazleak 2019." 

Euskadiko gazteriaren 

panoramika "(estatistika-
eragiketa ofiziala) 

Bai 0,00 € 
Betetze maila (0-

100) 
100 100 

Partehartze 

eta 
konpromezu 

soziala 

Partehartzea 

Partehartze kultura 

eta elkarrizketarako 
guneak 

Gazteaukera.net portala eta 

Euskadiko gazteentzako 
leilatil bakarra 

Bai 

Credito de 

compromiso para 
2020 

Gazteaukera 

portalera egin 
diren bisiten 

kopurua 

1700000 
Ez dago 
eskuragarri 

Partehartze 

eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 
Partehartze kultura 
eta elkarrizketarako 

guneak 

Irekia eraiki jaurdunaldiak Bai 8.810,00 € 
Jaurdunaldietako 
parte hartzaileen 

kopurua 

75  70 

 

Jarduera ildoa: Gazteen boluntariotza sustatzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 

Gazteen 

boluntariotza 
bultzatzea 

Gazteen boluntariotzako 

auzolandegiak 
programa, elkarteekin 

eta udalekin lankidetzan 

Bai 181.000,00 € 

Udaletxe eta 
beste entitate 

batzuekin egin 
diren akordioen 

kopurua 

8 8 

Partehartze eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 

Gazteen 

boluntariotza 
bultzatzea 

Euskal gaztedi 
Kooperantea programa 

Bai 316.000,00 € 

Euskadin parte 

hartu duten 
gazteen kopurua 

100 98 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 

Gazteen 

boluntariotza 
bultzatzea 

"Elkartasunaren 

Europako Kidegoa" 
prestakuntza-ikastaroa 

Bai 1.300,00 € 

Konkurtsoan 

parte hartu duten 
profesionalen 

kopurua 

20 0 

Partehartze eta 
konpromezu 

soziala 

Partehartzea 
Gazteen 
boluntariotza 

bultzatzea 

Begirale, zuzendari eta 
dinamizatzaile sozio-

kultural tituluak ematea 

Bai Gastu orokorrak 
Emandako 
tituluen kopurua 

1305 249 

Partehartze eta 

konpromezu 
soziala 

Partehartzea 

Gazteen 

boluntariotza 
bultzatzea 

Ingurugiro bolondres 

programa 
Bai 22.200,00 € 

Proiektuan parte 
hartzen duten 

gazte 
bolondresen 

kopurua 

810 446 
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AREA 2: Kontsumoa 
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Jarduera ildoa: Komunikazio-modu berrietara egokitutako tresna teknologikoak garatzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze eta 

konpromezu 
soziala 

Kontsumoa  

Komunikazio-modu 
berrietara 

egokitutako tresna 
teknologikoak 

garatzea 

Gizarte-ekintzailetza: 
gizarte-ekonomiako 

enpresetan bazkide 
berriak sartzeko 

laguntza 

Bai 4.162,54 € 

Haiei buruz 

informazioa 
ematen den 

garraio 
publikoen 

kopurua 

7050 4511 

Partehartze eta 
konpromezu 

soziala 

Kontsumoa  

Komunikazio-modu 

berrietara 
egokitutako tresna 

teknologikoak 
garatzea 

Igzarte-ekintzailetza 

prgorama 
Bai Subsumitua 

Moveuskadi 

plataformara 

egiten diren 

bisiten kopurua 

100 325 

 

Jarduera ildoa: Kontsumorako hezkuntza eta prestakuntza, eta baliabideen erabilera arduratsua 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Partehartze eta 
konpromezu 

soziala 

Kontsumoa  

Kontsumorako 

hezkuntza eta 
prestakuntza, eta 

baliabideen erabilera 
arduratsua 

Jasangarritasunaren 
alorrean formakuntza 

tailerrak 

Bai 473.110,00 € 
Burutu diren 
tailerren 

kopurua 

20.000 675 

Partehartze eta 

konpromezu 

soziala 

Kontsumoa  

Kontsumorako 

hezkuntza eta 

prestakuntza, eta 

baliabideen erabilera 
arduratsua 

Junior kooperatiben 

programa 
Bai 26.650,14 € 

Txartel 
gurutzatua 

erabiltzeko 

egiten diren 

proiektuetan 
egindako 

erabilpenal 

658.485 807.733 
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 5 Ardatza 

Sozializazioa 
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AREA 1: Kultura 
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Jarduera ildoa: Teknologiaren bidez sartzeko modu berriak  

Ardatza Alorra Ildoa Jardueraren izena 
Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Sozializazioa Kultura 
Teknologiaren bidez 
sartzeko modu 

berriak 

Gazte Txartelaren 
urteroko kanpaina 

Bai 88.000,00 € 
Emandako 
txartelen 

kopurua 

250000 293205 

Sozializazioa Kultura 

Teknologiaren bidez 

sartzeko modu 

berriak 

Irakurketa Sareko 
liburutegi publikoetan 

teknologia berriak 
ezartzeko eta/edo 

garatzeko diru-laguntzak 
emateko deialdia. 

Bai Esleitu gabe 

Emandako diru-

laguntzen 

kopurua 

97 
          
350.000,00 €  

 

JArduera ildoa: Gazteentzako cultura jarduerak sustatzea 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Sozializazioa Kultura 

Gazteentzako 

kultura-jarduerak 
sustatzea 

ABAO Txiki programa Bai 339.637,00 € 

Urtean 

programaturiko 
tituluen kopurua 

4 4 

Sozializazioa Kultura 

Gazteentzako 

kultura-jarduerak 
sustatzea 

Euskadiko Gazte 

Orkestrari Diru-
laguntza 

Bai 200.000,00 € 
Izena/transferitutako 

zuzkidura 
Bai Bai 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Sozializazioa Kultura 

Gazteentzako 

kultura-jarduerak 

sustatzea 

Film laburren 

hedapenerako kimuak 

programa 

Bai 23.219,76 € 
Izena/transferitutako 

zuzkidura 
Bai Bai 

Sozializazioa Kultura 
Gazteentzako 
kultura-jarduerak 

sustatzea 

ABAOren Programa 
didaktikoa 

Bai 30.000,00 € 
Urteko jarduera 
didaktikoak 

350 350 

Sozializazioa Kultura 
Gazteentzako 
kultura-jarduerak 

sustatzea 

ABAO Gazteam 

programa 
Bai 18.480,00 € 

Emandako gazteam 

txartelen kopurua 
200 210 

Sozializazioa Kultura 
Gazteentzako 
kultura-jarduerak 

sustatzea 

Liburutegietako funtsak 

hornitzeko eta/edo 
berritzeko laguntzak 

ematea 

Bai 670.000,00 € 
Emandako laguntzen 
kopurua 

185 
          
900.000,00 €  
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AREA 2: Kirola 
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Jarduera ildoa: Kirol praktikaren sustapena 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Sozializazioa Kirola 
Kirol praktikaren 
sustapena 

Eskola eta unibertsitate 
jokoen antolakuntza 

Bai 180.000,00 € 

Eskola jokoetan 

parte hartu 
duten gazteen 

kopurua 

2600 2781 

Sozializazioa Kirola 
Kirol praktikaren 
sustapena 

Euskal Kirola eskolan 
formazioa 

Bai 11.880,00 € 

Burututako 

formakuntza 
ekintzen 

kopurua 

  32 

Sozializazioa Kirola 
Kirol praktikaren 

sustapena 

Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailaren eta 

Kirol Elkarte Anonimoen 
eta Kirol Federazioen 

arteko lankidetza-
protokoloaren jarraipena 

eta bultzada, kiroleko 
indarkeriaren, 

arrazakeriaren, 
xenofobiaren eta 

intolerantziaren aurka 
borrokatzeko. 

Bai Baliabide propioak Bilera kopurua 1 0 

Sozializazioa Kirola 
Kirol praktikaren 

sustapena 

Eusko Jaurlaritzako 
Segurtasun Sailaren eta 

kirol-klub, kirol-sozietate 
anonimo eta kirol-

federazioen arteko 

lankidetza-protokoloari 

buruzko publizitate-
kanpainak, kiroleko 

indarkeriaren, 
arrazakeriaren, 

xenofobiaren eta 
intolerantziaren aurka. 

Bai Baliabide propioak 
Kanpaina 

kopurua 
1 0 
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Jarduera ildoa: Kirol-talentu gazteen aintzatespena 

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Sozializazioa Kirola 
Kirol-talentu gazteen 
aintzatespena 

Euskal kirolariei laguntza 
tekniko eta biomedikoa 

Bai Baliabide propioak 

Fadurako 

zentroarekin 
loturik dauden 

gazteen kopurua 

95 67 

Sozializazioa Kirola 
Kirol-talentu gazteen 
aintzatespena 

Maila altuko gazte 
kirolariei laguntza 

Bai Baliabide propioak 

Basqueteam 

taldearen parte 
diren gazteen 

kopurua 

60 58 

Sozializazioa Kirola 
Kirol-talentu gazteen 

aintzatespena 

BAT Basque Team 

fundazioari laguntza 
Bai   

Basqueteam 

taldearen parte 

diren gazteen 

kopurua 

60 58 
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AREA 3: Aisia 
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Línea de intervención: Fomento del uso del euskera en entornos de ocio  

Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 

inguruneetan 
euskararen erabilera 

sustatzea 

ESEP dirulaguntza 

deialdia: EAEko toki-
entitateetan Euskara 

Biziberritzeko Plana 
Nagusia-Euskara 

Sustatzeko Ekintza 
Plana (ESEP) garatzeko 

diru-laguntzak ematea, 
Euskara XXI ponentzian 

jasotakoari jarraituz. 
Horien artean, bereziki 

gazteak kontuan izanik, 
lehenetsiko dira 

harreman ez formaletan 
eta sareetan euskararen 

erabilera indartzea 

Ez 0,00 € 

Zuzenean gazte 

edo umeei 
zuzendu diren 

ekintzen kopurua 

60% Ez dago eskuragarri 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 

inguruneetan 
euskararen erabilera 

sustatzea 

Ingurune Digitalean 

euskara sustatzeko 
deialdian lehentasunez 

lagunduko dira, 
aisialdiari begira nerabe 

eta gazteentzat 
zuzendutako 

egitasmoak  

Bai 135.000,00 € Eskaera kopurua 100 94 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 

inguruneetan 

euskararen erabilera 
sustatzea 

Hizkuntza ohiturak 

aldatzen: Bilbo Handiko 

gazteen kasua izeneko 
ikerketa 

Bai 35.000,00 € 
Ikerketa egitea 

eta aurkeztea 
100% 100% 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 
inguruneetan 

euskararen erabilera 
sustatzea 

HUHEZIko ikasleen 
kultur eta hizkuntza 

identitateen 
bilakaeraren azterketa 

Bai 35.000,00 € 
Ikerketa egitea 

eta aurkeztea 
100% 100% 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 
inguruneetan 

euskararen erabilera 
sustatzea 

EABren Gazteen 

Unibertsoa eta Euskara 
Batzorde-atal Bereziak 

Bai 10.000,00 € Bilera kopurua 2 1 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 

inguruneetan 

euskararen erabilera 
sustatzea 

Programen edo 

jardueren garapenean 

euskararen erabilera 
kontuan hartzea 

Bai Baliabide propioak 
Betetze maila (0-

100) 
100 100 
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Ardatza Alorra Ildoa 
Jardueraren 
izena 

Buruturiko 
ekintza 

 Exekutaturiko 
aurrekontua  

Magnitude 
adierazlea 

Helburu 
balorea 

Lortutako 
helburua 

gazteriaren arloko diru-
laguntzak emateko 

orduan 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 

inguruneetan 
euskararen erabilera 

sustatzea 

Euskalgintza diru-
laguntza deialdia, 

euskararen erabilera 
areagotu eta 

sendotzeko egitasmoak 
laguntzeko, batez ere 

esparru ez formalean, 
haur eta gazteei 

zuzendutakoak 
lehenetsiko direlarik. (A 

multzoa) 

Bai   
Dirulaguntza 
emanda kopurua 

110 79 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 
inguruneetan 

euskararen erabilera 
sustatzea 

Hedabideen 

dirulaguntza Deialdia 
Bai   

Parte hartu duten 

komunikabideen 
kopurua 

10 10 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 

inguruneetan 
euskararen erabilera 

sustatzea 

Euskal Wikilarien 
Elkartearei dirulaguntza 

zuzena 

Bai   

Euskal Wikilarien 

bitarez sortutako 

edo egokitutako 
artikulu kopurua 

euskarazko 
Wikipedian: 

1000. 

1000 1000 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 
inguruneetan 

euskararen erabilera 

sustatzea 

Euskal kirolari Programa Bai   

Euskal kirolari 

Youtube 
kanaleko 

harpidetza 

kopurua: 1.200 

jarraitzaile. 

1200 1200+377=1577 

Sozializazioa Aisia 

Aisialdiko 
inguruneetan 

euskararen erabilera 
sustatzea 

Galtzagorriri 

dirulaguntza zuzena 
Bai   

Galtzagorriren 

bitartez, 
programan parte 

hartzea espero 
den ikastetxe 

kopurua: 100. 

100 100 
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 Balorazioa. Emaitzak 
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4. Balorazioa.Emaitzak 

 

Hurrengo taulak 2019an gauzatutako Plan Operatiboak ebaluazio-irizpideak zenbateraino bete dituen balioesten du, 

eta horietako bakoitzerako ondorio garrantzitsuenak aurkezten ditu. 

 

Ebaluazio irizpidea 
Betepen 

maila 
Emaitzak 

Jarduera 
 
Programatutako jarduerak fisikoki 

egitea eta aurrekontua 
zenbateraino gauzatu den 

 
Programatutako jarduketei dagokienez, errealizazio fisikoaren 
maila altuak ( % 98 baino gehiago) eta hasieran aurreikusitako 
aurrekontuaren % 87,6 betetzeak jarduera-maila altua dagoela 
ondorioztatzea ahalbidetzen dute. 

Efikazia 
 
Lortu nahi diren helburuen eta 

lortutako emaitzen arteko erlazioa, 
2019an gauzatutako jarduketei 

dagokienez 

 Egindako azterketari esker ondoriozta daiteke maila altua dagoela 
2019ko urteko Plan Operatiboaren esparruan gauzatutako 
jardueren eraginkortasunari dagokionez. 

Estaldura maila 
Egindako jarduketen benetako 
onuradun izan diren pertsonen edo 

erakundeen proportzioa. Irizpide 
honen ardatza da baloratzea, 

halaber, zenbateraino aurreikusten 
dituen 2019ko urteko Plan 

Operatiboak berariaz gazteei 
zuzendutako jarduerak. 

 
 
 
 

2019rako ezarritako urteko plan operatiboak estaldura-maila 
handitu du, eta gaur egun programatutako jardueren % 85 
gainditzen du. 

Ardura partekatua 
 

Jarduerak zein mailatan egiten 
diren, jarduketen baterako egile 

edo laguntzaile gisa jarduten 
duten hainbat eragileren parte-

hartzearekin. 

 

Ikusten da batez besteko betetze-maila bat dagoela 2019ko Plan 
Operatiboko jarduerak gauzatzeko erantzunkidetasun- edo 
lankidetza-mailari dagokionez; horren erakusgarri da jardueren % 
45 baino gehiago zuzendaritza, organismo edo erakunde 
arduradun bakoitzak gauzatu izana, beste eragile batzuekin 
lankidetzan. 
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#05 
 Euskal Estrategiak gazteriaren 

arloan duen eraginaren 

adierazleak 2020an 
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5. Euskal Estrategiak gazteriaren arloan 

duen eraginaren adierazleak 2020an  

Atal honetan, 2020rako gazteriaren arloko euskal estrategiaren esparruan definitutako eragin-adierazleen zerrenda 

jasotzen da. 

Zehazki, Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Planak (2018-2021) euskal estrategia horri egiten dion ekarpena neurtzeko, 

planean zehaztutako egitura estrategikoari erantzuten dioten 40 adierazle aurreikusten dira guztira. 

Jarraian, adierazle horietako bakoitzerako 2020rako espero diren xede-balioak edo emaitzak aurkezten dira, 

ebaluazio-txosten hau egin den egunean erabilgarri dauden balioen aldean. 
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 Adierazlea Oinarria* Azken datua 
Helburua 

2020 

1 Unibertsitate-ikasketen osteko laneratze-tasa 74,3 % (2016) 84,0 % (2019) > 80 %  

2 LH ikasketen onforengo laneratze-tasa 72,4 % (2016) 82,6 % (2019) >80 %  

3 Gazte langabezi tasa 23,7 % (2016) 17,8 % (2019) < 15 %  

4 Barneraturiko enpleguak 52,7 % (2015) 60,4 % (2019) > 60 %  

5 Laneko istripuen indizea 
36,4 x 1.000 
(2015) 

41,2 x 1.000 
(2018) 

< 40 x 
1.000  

6 
Soldatapeko biztanleen behin-behinekotasun 
tasa 

66,9 % (2016) 64,3 % (2019) < 65 %  

7 Lan jaurdunaldi osoa ez duten gazteen tasa 30,4 % (2016) 31,8 % (2019) < 30 %  

8 Gazte autonomoen tasa 6,3 % (2015) 4,8 % (2019) > 10 %  

9 Epe luzeko langabeen tasa 9,4 % (2016) 4,4 % (2019) < 5 %  

10 
Gehienez derrigorrezko heziketa burutu duten 
gazteen langabezi tasa 

32,6 % (2016) 25,0 (2018) < 25 %  

11 Emantzipazio tasa 40,9 % (2015) 37,0 % (2018) > 40 %  

12 Emantzipazio adinaren batazbestekoa 
29,8 años (2015) 29,6 años 

(2017) 
< 29 años  

13 Etxebizitza librea alokairuan hartzearen kostua 65,8 % (2015) 77,0 % (2018) < 63, 5 %  

14 Alokairuan dauden gazteen emantzipazio tasa 55,3 % (2015) 55,3 % (2017) > 56 %  

15 Intolerantzia ideologiko tasa 16,6 % (2016) 16,6 (2016) < 15 %  

16 Hiru hizkuntza menperatzen duten gazteen tasa 34,6 % (2016) 49,3 % (2019) > 38 %  

17 Eskola uzte goiztiarraren tasa 7,2 % (2014) 11,3 % (2018) < 7 %  

18 
Goi-mailako hezkuntzako prestakuntzaren 
ehunekoa 

48,9 % (2014) 49,3 % (2017) > 50 % 

19 Gainditu diren doktorego tesiak 400 (2016) 236 (2018) > 400  

20 Tasa de mortalidad por suicidio 
4,2 x 100.000  
(2016) 

3,1 x 100.000 
(2018) 

< 4  

21 Antsietate- eta depresio-arazoen prebalentzia 13,7 % (2013) 8,3 % (2018) < 10 %  

22 Obesitate tasa 5,4 % (2013) 4,2 % (2018) < 4 %  

23 Jarduera fisiko tasa 75,3 % (2013) 86,3 % (2018) > 85 %  

24 Nerabezaroko haurdunen tasa 
7,6 x 1.000 
(2014) 

5,1 x 1.000 
(2018) 

< 7 x 1.000  

25 Arriskuko harreman sexualen tasa 15,2 % (2016) 15,2 % (2016) < 15 %  

26 Trafikoagatik heriotza-tasa, gizonezkoetan 
4,2 x 100.000 
(2014) 

2,0 x 100.000 
(2019) 

< 4 x 
100.000  

27 Ohiko tabako kontsumoa 23,5% (2012) 18,5 % (2017) < 18 %  

28 Gehiegizko alkohol kontsumoa 24,5 % (2012) 20,3 % (2017) < 20 %  

29 Kannabisaren ohiko kontsumoa 4,3 % (2012) 4,2 % (2017) < 4 %  

30 Pobrezia tasa erreala  8,1 % (2016) 9,2 (2018) < 8 %  

31 
Genero-desberdintasunaren pertzepzioa lana 
eskuratzean 

24,3 % (2016) 24,3 (2016) < 20 %  

32 Emakumeen aurkako biolentzia tasa globala 
7,5 x 1.000 
(2016) 

9,2 x 1.000 
(2019) 

< 7 x 1.000  

33 Ziberjasarpena 4,5 % (2016) 4,5 % (2016) < 4 %  

34 Asoziazionismo tasa 46,2 % (2016) 46,2 % (2016) > 50 %  

35 Bizitza publikoan parte hartzeko borondate tasa 42,4 % (2016) 42,4 % (2016) > 45 % 

36 Kontsumo jasangarria 29,8 % (2016) 29,8 % (2016)  > 35 % 

37 Irakurtzeko ohitura 54,4 % (2016) 52,2 % (2018) > 55 %  

38 Jarduera artistikoetan parte hartzea 55,1 % (2016) 44,0 % (2018) > 58 %  

39 Kirolaren ohiko praktika  49,0 % (2016) 49,0 % (2016) > 50 % 

40 Harremanekin euskera erabiltzeko tasa 35,3 % (2016) 35,3 % (2016) > 38 % 
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