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Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza 

Berdintasun programaren garapena  8.752,81 €  

Mugiment programarekin lotutako jarduerak  44.779,81 €  

Eskolako eta unibertsitateko kirol-jokoak antolatzea  76.564,02 €  

Prestakuntza-ekintzak kirolaren Euskal eskolan  9.751,28 €  

Gazte kirolariei laguntza teknikoa eta biomedikoa ematea Baliabide propioak 

Goi-mailako kirolari gazteei laguntzeko programa Baliabide propioak 

BAT Basque Team fundazioarentzako laguntzak  662.750,00 €  

 

HIZKUNTZA POLITIKA SAILBURUORDETZA 

Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza 

Ingurune Digitalean euskara sustatzeko deialdian 

lehentasunez lagunduko dira, aisialdiari begira nerabe 

eta gazteentzat zuzendutako egitasmoak 

 179.769,50 €  

Gazteak eta euskararen aldeko aktibazio ibilbideak 

aztertu (Deustuko Unibertsitatea) 
 35.000,00 €  

"Hizkuntza Tutoretzan sakontzen: tutoreen jarduna 

aztertzen eta ikasleen bilakaera monitorizatzen" 

proiektua (HUHEZI) 

 35.000,00 €  

EABren Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal 

Bereziak 
 3.360,00 €  

 

Euskara Sustatzeko Zuzendaritza 

Euskalgintza diru-laguntza deialdia, euskararen erabilera 

areagotu eta sendotzeko egitasmoak laguntzeko, batez 

ere esparru ez formalean, haur eta gazteei 

zuzendutakoak lehenetsiko direlarik. (A multzoa) 

 621.504,00 €  

Hedabideen dirulaguntza Deialdia  278.063,00 €  

Euskal Wikilarien Elkartearei dirulaguntza izenduna  200.000,00 €  

Euskal kirolari Programa  17.787,00 €  

Galtzagorriri dirulaguntza zuzena  60.000,00 €  

Euskarabentura Elkarteari dirulaguntza izenduna  38.361,22 €  
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KULTURA SAILBURUORDETZA 

Kultura Ondarearen Zuzendaritza 

Kultura Ondarea Saria 2020  -   €  

Irakurketa sustatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko 

Irakurketa Sare Publikoan sartutako liburutegi publikoko 

zerbitzuak erabiltzeko diru-laguntza programa 

Esleitzeke 

Euskadiko Irakurketa Publikoko Linearen Sareko 

liburutegiak hornitzeko eta/edo berritzeko laguntzak 
43.479,86 € 

Diru laguntzak emateko deialdia, Irakurketa Sareko 

liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko 

eta/edo garatzeko  

42.413,92 € 

 

Kultura Sustatzeko Zuzendaritza 

Kimuak Programa 15.000,00 € 

Musika konposatzeko laguntzak  10.700,00 €  

Antzerkirako testuak sortzeko laguntzak  13.000,00 €  

Gidoi zinematografikoak sortzeko laguntzak  26.000,00 €  

Komisario berrien programa  30.000,00 €  

Kultur sorkuntzarako laguntzak  40.000,00 €  

NOKA Mentoring Programa   50.000,00 €  

Euskadiko Gazte Orkestrarentzako diru-laguntza 278.000,00 € 

 

Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Saila 

TEKNOLOGIAKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO 

SAILBURUORDETZA  

Basquetrade 

Atzerrian enpresa eta erakundeetan praktikak egiteko 

"Global Training" bekak 
0,00 € 

Nazioartekotze-bekak 0,00 € 

 

Teknologia eta Berrikuntza Zuzendaritza 

Bikaintek programa: doktorego industrialak egiteko 

laguntza-lerroa 
161.069,10 € 
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Teknopolis  39.600,00 €  

 

Eraldaketa Digitala eta Ekintzailetza Zuzendaritza 

EKINTZAILE programa 408.500,00 €  

 

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAGAIEN POLITIKAKO SAILBURUORDETZA 

Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 

Euskal nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko 

zientzia-, teknologia- eta enpresa-arloan ikertzaile eta 

teknologo gazteak prestatzeko laguntzak 

                       1.777.200,00 €  

 

Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza 

Besteren konturako kontrataziorako laguntza-lerroa 

(LEADER) 
                             7.000,00 €  

Landa-eremuetan enplegu garbia sortzeko laguntza-

lerroa (ez LEADER) 
                           12.536,25 €  

Landa-eremuetako enpresentzako laguntza-lerroa (ez 

LEADER) 
300.078,00 € 

Start-up laguntza-lerroa (LEADER) 31.364,00 € 

Landa-eremuetako enpresentzako laguntza-lerroa 

(LEADER) 
456.696,00 € 

 

HAZI 

Enplegurako prestakuntza (nekazaritza- eta itsas- eta 

arrantza-eremua) 
                           73.752,00 €  

Nekazaritza-sektorera eta nekazaritzako elikagaien 

enpresetara hurbiltzeko bekak 
                                     -   €  

Ekintzaileei laguntza integrala emateko zerbitzua: 

Gaztenek 2020 eta Geroa programak 
375.000,00 € 

Kultura ekintzailea 2.634,00 € 

Txanda irekia 20.000,00 € 

KALITATEA TOPERA 75.000,00 € 

NEKAZARIAK ESKOLA                                      -   €  

NIREA                            25.000,00 €  

2015-2020 aldirako Euskadiko LGPren esparruan 

onartutako LEADER eremuan dauden landa-udalerrien 

ekonomia sustatu, garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak 

                          684.840,00 €  
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Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Itsasoratu Programa                                      -   € 

Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko Itsas Arrantzako 

Institutu Politeknikoetan ikasketak egiteko bekak 
133.815,00 € 

Profesional gazteek arrantza-ontzien jabetza eskuratzeko 

egiturazko laguntzak 
                                     -   € 

 

INGURUMEN ETA JASANGARRITASUNEKO SAILBURUORDETZA 

Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Ekoetxeak                            260.000,00 €  

Eskola Agenda 2030                           937.500,00 €  

Azterkosta Programa                            276.283,33 €  

Ibaialde Programa                           276.283,33 €  

Tokiko Agenda 21                           326.732,00 €  

Confint Programa  - € 

Ingurumen boluntariotzako programa - € 

 

Hezkuntza Saila 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza 

Ulibarri Programa  245.000 € 

Eleaniztasunerantz proiektua 1.750.995 € 

Hamaika Esku Programa  Baliabide propioak 

Ikasle etorkinei zuzendutako kulturartekotasuna 

sustatzeko eta ikasle sartu berriei hizkuntza indartzeko 

programak 

1.698.000 € 

STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta 

Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak egitea 
275.000 € 

Bizikasi Programa 
 Baliabide propioak+ 

100.000 €  

Bizikidetzaren eta giza eskubideen Plana 350.000 € 

Dirulaguntzak ematea ikastetxe publikoek eta itunpeko 

ikastetxeek jarduera-proiektuak diseina  ditzaten 

hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

sustatzek 

100.000 € 

Nolega laguntza deialdia 590.544 € 

Euskal Girotze Barnetegiak 500.000 € 
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Erasmus + Europako Programa 

Kontseilu Europarrak 2020-202 

ikasturterako 2020ko deialdian eskola-

etapetarako eta helduetarako emandako 

diru-laguntzak: 1.075.783 € 

Atzerriko hizkuntza-bekak 0 € 

Ingelesezko barneratze-egonaldiak, 5 egunekoak 234.153 € 

HBSP Hezkuntza Berariaz sendotzeko 

Programa/Programa PREE eta Eskolatze osagarriko 

programak/Eskolatze osagarriko programak 

Baliabide propioak 

 

Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritza 

Hauspoa Proiektua Baliabide propioak 

 

LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza 

Ikaskuntza-bitartekarien sarea 76.013,04 € 

 

UNIBERTSITATE ETA IKERKETAKO SAILBURUORDETZA 

Ikerketaren Zuzendaritza 

Ikerbasque Research Fellow Programa 3.255.747,00 € 

Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu 

aurreko programa 
8.700.864,00 € 

Ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-

programa 
2.432.900,00 € 

 

Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza 

Nazioarteko mugikortasunerako unibertsitate-bekak                        1.649.129,47 €  

Unibertsitateko beka orokorra, desgaituentzako beka eta 

bikaintasun akademikoko beka 
                     31.299.429,53 €  

Unibertsitateko prezio publikoen salbuespena hainbat 

egoeratan 
                       4.727.089,00 €  

Elkarlanerako Ikasiker beka                           175.400,00 €  

Joan-etorrietarako eta ekintzailetzarako bekak                        2.424.628,30 €  

 

Gobernantza Publikoa eta Autogobernuaren Saila 

ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILBURUORDETZA  
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Gobernu Irekiaren Zuzendaritza 

Gobernu Irekiaren arloan profesionalak espezializatzeko 

eta prestatzeko bekak 
- € 

Irekia Eraiki 2 jardunaldiak - € 

 

Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila 

Gazteria Zuzendaritza 

Gazteaukera.euskadi.net ataria eta Euskadiko gazteen 

leihatila bakarra sortu, garatu eta zabaldu 
                           67.596,00 €  

Igarotze-bekak                        3.000.000,00 €  

Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak EAEko lantokietan 

kontratatzeko 
                           89.144,00 €  

GazteBizHitza - Ikasketei, lanari eta etxebizitzari buruzko 

orientazio eta aholkularitza zerbitzua gazteentzat 
                          119.110,00 €  

Ekintzailetza-bekak                           500.000,00 €  

Erasmus+ programako gazte-kapitulua kudeatzeko 

Espainiako Agentzia Nazionalean parte hartzea 
Baliabide propioak 

Europako Erkidegoko eta Europar Batasuneko beste 

eskualde eta estatu kide batzuetako gazte-taldeen artean 

gazteen mugikortasuna edo trukea sustatzeko jarduerak 

garatzeko diru-laguntzen deialdia 

144.882,00€ 

Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko 

elkarteentzako diru-laguntzen deialdia 
525.125,00€ 

Nazioarteko boluntarioen auzolandegiak programa, 

elkarteekin eta udalekin lankidetzan 
0,00€ 

Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa 11.890,00€ 

Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile soziokulturalaren 

tituluak ematea 
Gastu orokorrak 

EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-eremuan 

sustatzeko diru-laguntzak 
100.074,00€ 

Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua - IJE, bai eta 

informazioa gaika zabaltzea ere, bere webgunearen bidez 

eta gazteen artean presentzia handiena duten sare 

sozialen bidez 

                           30.250,00 €  

Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren 

Kontseiluari (CJE-EGK), bere ohiko jardueretarako 
250.000,00€ 

Gazte Txartela urteko kanpaina 124.000,00€ 

Programen edo jardueren garapenean euskararen 

erabilera txertatzea, gazteriaren arloko diru-laguntzak 

emateko orduan balorazio gisa 

Baliabide propioak 

Eskabideak kudeatzea, inprimatzea eta gazteria-

esparruko txartelak bidaltzea 
13.000,00 € 

Diru-laguntza izenduna, lan-esperientzia errazten duen 

Reactivate programa egiteko 
                          855.196,00 €  
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Gazte Euskal Behatokia 

Euskadiko Gazteak 2020 lau urtez behingo ikerketaren 

landa-lana 
82.038,00 € 

Etxebizitza libre eta babestua erosketa edo alokairu bidez 

eskuratzeko kostuaren 2020ko adierazleak egitea, eta 

txostena idaztea, argitaratzea eta zabaltzea 

4.840,00€ 

Gazteen errealitatearen diagnostiko eguneratuaren 

ikerketa egitea eta zabaltzea  Baliabide propioak  

Aurrera Begira: gazteen igurikimenen adierazleak 2020 

Ikerketa idaztea eta zabaltzea 
                       3.000.000,00 €  

Enplegua eta gazteria EAEn 2020 txostena idaztea  Baliabide propioak  

Telefono bidezko landa-lana egitea Euskadiko 15-29 

urteko gazteen lagin adierazgarri bati, "Aurrera Begira: 

gazteen espektatiben adierazleak 2020" ikerketaren 

oinarri gisa. 

16.456,00€ 

Gazteen emantzipazioa Euskadin 2020 txostena idaztea  Baliabide propioak  

Prestakuntza: "Nola landu nerabeekin berdintasun-gaiak" 2.250,00€ 

Teknologien erabilerako segurtasunari buruzko 

prestakuntza 
600,00€ 

Substantziarik gabeko Adikzioen prebentzioa: online 

jokoak eta kirol-apustuak gaiari buruzko heziketa 

programa 

1.344,00€ 

Gazte-eragileak indarkeria matxistaren prebentzioari 

buruz  prestatzea  
2.900,00€ 

3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko 

intimitatearen pornografizazioa prestakuntza-ikastaroa 
2.069,10€ 

Gazteen Euskal Behatokiaren Dokumentazio Zentroa 

kudeatzea 
                           3.800,00 €  

 

GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUORDETZA  

Familia Politika eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Eskolako prestakuntza eta sentsibilizazio-programa, 

aniztasun afektibo-sexualari, familia eta genero-

aniztasunari buruz, lehen eta bigarren hezkuntzako 

ikasleentzat 

                           58.898,87 €  

Familia Bitartekaritzako Judizioz Kanpoko Zerbitzua 103.435,00 € 

Gurasotasun positiboko ekintzak 
Gurasotasun positiboko ikastaroak : 

9135,5 euros  

LGTBI + Lanbide lantaldea, LGTBI kolektiboaren lan-

diskriminazio ezaren alde 
- € 

Hemen Programa Esleitzeke 

Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko sentsibilizazio-

programa 
0,00 € 



Jarraipen-ebaluazioa, 2020. urtea - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 – 124; III. eranskina: ebaluatutako ekintzen fitxak 
 

 

Berdindu Eskolak prestakuntza-programa 58.898,87 € 

Berdindu Eskola Segurua Programa                                       -   €  

Haur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako 

sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpaina 
                                     -   €  

Haurrek eta nerabeek Internet segurtasunez eta arduraz 

erabil dezaten hezkuntza programa 
                                     -   €  

Ardurapeko seme-alabengatiko familientzako laguntzak 4.668.100,00 € 

Familientzako laguntzak, familia eta lana bateragarri 

egiteko 
                       2.779.876,00 €  

"Concilia +" webgunea bultzatzea 3.050,17 € 

Berdindu zerbitzua, LGTBI pertsonei eta hurbilekoei 

arreta emateko 
58.898,87 € 

Haur eta nerabeei laguntzeko telefono eta telematika 

zerbitzua, 116111 Zeuk Esan 
205.000,00 

Familia Bitartekaritzako Judizioz Kanpoko Zerbitzua 418,54 € 

Familian eta lanean kontziliazio erantzukideak duen 

garrantziari buruzko gizarte-sentsibilizazioko kanpaina 
                               -   €  

Enpresa txiki eta ertainetan kontziliazio erantzukiderako 

programak ezartzen laguntzeko eta azterlanak egiteko 

laguntzak 

                               -   €  

Enpresa txiki eta ertainetan kontziliazio erantzukiderako 

programak ezartzen laguntzeko eta azterlanak egiteko 

laguntzak 

                               -   €  

Familian eta lanean kontziliazio erantzukideak duen 

garrantziari buruzko gizarte-sentsibilizazioko kanpaina 
                               -   €  

Immigrazioko teknikariak kontratatzea eta 

immigrazioaren eta kulturen arteko bizikidetzaren arloko 

jarduerak garatzea 

                          105.603,13 €  

Arrisku digitalei aurre egiteko programa pilotua                                      -   €  

Premia bereziko egoera puntualetan haurrei arreta 

emateko programa pilotuak garatzea 
                          845.000,00 €  

Haurren parte-hartzea sustatzeko proiektu pilotua abian 

jartzea 
                           47.600,00 €  

Familientzako laguntza-lerroa, familia eta lana bateragarri 

egiteko 
172.581,00 € 

 

Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

Hirugarren sektore sozialaren jarduerak sustatzea esku-

hartze sozialaren esparruan 
                      4.792.480,00 €  

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako 

laguntza ekonomikoa 
                        171.600,00 €  
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Telefono bidezko 24 orduko informazio eta arreta 

zerbitzua genero indarkeriaren biktimentzat 
                          60.466,00 €  

 

JUSTIZIAKO SAILBURUORDETZA 

Justiziako Zuzendaritza 

Junil Justiziako V. Planean (proiektua) 2021erako 

aurreikusitako ekintzak abian jartzea 
 9.201.934,00 €  

Junil Justiziako V. Planean (proiektua) 2021erako 

aurreikusitako ekintzak abian jartzea 
 2.323.492,00 €  

 

GIZA ESKUBIDE, MEMORIA ETA LANKIDETZAKO SAILBURUORDETZA 

Biktimak eta Giza Eskubideen Zuzendaritza 

Elkarrekin Bonuak programa hezkuntzaren arloan 350.000,00 € 

EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko 

Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) arteko lankidetza-

hitzarmena 

100.000,00 € 

 

Emakunde 

Diru-laguntza izenduna EHUri, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasuna: berdintasun-eragileak Masterraren 

berezko titulua egiteko 

4.885 € 

Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko 

Deustuko Unibertsitateko master ofizialeko ikasleentzako 

diru-laguntzak 

26.243 € 

GIZONDUZ prestakuntza eta sentsibilizazio programa                            37.350,00 €  

Berdintasunaren aldeko eskola-agendak 60.689 € 

Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua  20.000,00 € 

Sentsibilizazio kanpaina EITBn 10.560,00 € 

“Gizonok esan eta egin” kanpainia Ez dauka aurrekontu espezifikorik 

UPV-EHUren udako ikastaroa, "Emakumeen eta 

neskatoen kontrako sexu-aholkuei buruzko 

interpretazioak eta diskurtsoak" izenburupean. 

1.313,30 € 

Beldur Barik kanpainia 126.917,40 € 

Diru laguntza Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarentzat                            20.000,00 €  
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Gogora 

Memoria Plaza - € 

 

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

NBEren bekak - € 

BEK bekak - € 

 

Lehendakaritza 

KANPO HARREMANETARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA 

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza 

Gazteak Kanpo Ekintzaren arloan prestatzeko bekak                            72.000,00 €  

 

Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza 

Gaztemundu                            16.100,00 €  

 

Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioen Saila 

ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA 

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

Gazteek etxebizitza eskura dezaten bultzatzea, etxebizitza 

berriak, zuzkidura-bizitokiak edo bitartekaritza-

programak sustatuz 

                     12.463.848,62 €  

Gaztelagun 3.861.000,00 € 

Etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako 

etxebizitzarako prestazio ekonomikoa 
                       2.328.686,27 €  

 

AZPIEGITURA ETA GARRAIOKO SAILBURUORDETZA  

Garraio Plangintzaren Zuzendaritza 

Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa 

sustatzea 
                           22.108,56 €  
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Bidegorri sareari, bizikleta bideei eta bizikletak alokatzeko 

puntuei buruzko informazioa Moveuskadi.com atariaren 

bidez 

Baliabide propioak 

Garraio txartelen MUGI-BAT-BARIK programa                                      -   €  

 

Osasun Saila 

OSASUN SAILBURUORDETZA 

Osakidetza 

Jateko ohituren arazoentzat tratamendu espezifikoaren 

programa 
Baliabide propioak 

UPRIGHT esku-hartze psikopedagogikoa 710.727 € 

Farmazietan eta espetxeetan hiesaren aurkako kita 

banatzeko programa 
85.680 € 

GIB/HIESa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia 

prebenitzeko programa 
40.000 € 

Erresilientzia eta kurrikulo sozio-emozionala: arazo 

emozionalak konpontzeko trebetasunetan trebatzea 

ikasle nerabeetan 

Hezkuntza Sailak ikastetxe 

publikoetarako Hezkuntza Berriztatzeko 

proiektuetarako ematen duen diru-

laguntzaren mende dago, hein handi 

batean. 

 

Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza 

EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeen titular diren 

guraso-elkarteentzako eta irakaskuntza-

kooperatibentzako diru-laguntzak, ikasleen artean 

mugikortasun aktiboa sustatzeko 

94.000,00 € 

Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarriei buruzko 

prestakuntza eta informazioa ematea 
5.650,00 € 

EAEko haurren txertaketa-egutegia 540.000,00 € 

GIB, C hepatits eta sexu-transmisiozko infekzioen arloan 

lan egiten duten GKEentzako diru-laguntzak 
300.000,00 € 

Arriskuen prebentzio- eta murrizketa-

programak/prebentzio selektiboa jaietan eta aisialdian 
9.996,00 € 

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak 239.584,00 € 

Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak - € 

Tabako-kerik gabeko Euskadi programa - € 

Zigarro elektronikoa eta nikotina aska dezaketen gailuak 

erabiltzeko sentsibilizazioari buruzko kanpaina 
- € 
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Segurtasun Saila 

SEGURTASUN SAILBURUORDETZA 

Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza 

Udaltzaingoek prestakuntza-jarduerak egitea trafikoan 

ezbehar-kopurua murrizteko 
Subsumido en gastos generales 

Alkoholemiaren eta drogen prebentzio-kontrolak Subsumido en gastos generales 

 

Ertzaintzaren Zuzendaritza 

Biktimen arreta zerbitzuaren ebaluazioa 

Subsumido en gastos generales, ya que 

esta actuación es inherente a la labor 

policial y no dispone de una partida 

presupuestaria específica. 

Ikastetxeetako jarduerak, jokabide kitzikagarriak 

prebenitzeko 

Subsumido en gastos generales, ya que 

esta actuación es inherente a la labor 

policial y no dispone de una partida 

presupuestaria específica. 

 

Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-klub, 

kirol-sozietate anonimo eta -federazioen arteko 

lankidetza-protokoloari buruzko publizitate-kanpainak, 

kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta 

intolerantziaren aurka borrokatzeko. 2020an, San Mames 

estadioan, 2020ko Eurokoparen egoitza denez, ekainaren 

15ean, 20an, 24an eta 28an. 

- € 

Gazteen artean sentsibilizazio-ekintzak garatzea, 

kontsumo arduratsu eta ingurumenarekiko jasangarriko 

ohituretan eta jarreretan aurrera egin ahal izateko. 

Baliabide propioak 

Adingabeek debekatuta duten lokaletan jokoan eta 

alkohol-kontsumoan sartzea saihestea. 
Baliabide propioak 

 

Trafikoko Zuzendaritza 

Bide-arriskuko jokabideei eta horien ondorioei buruzko 

kanpainak (abiadura, alkohola eta drogak edo 

segurtasun-gailuak) 

315.424,00 € 

 

Lana eta Enplegua Saila 

LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO SAILBURUORDETZA 
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Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza 

Gizarte-ekonomia garatzeko eta zabaltzeko ikastaroak 

gazteentzat 
100.000,00 € 

Gizarte-ekintzailetza: gizarte-ekonomiako enpresetan 

bazkide berriak sartzeko laguntza 
100.000,00 € 

Gizarte ekintzailetza programa 50.000,00 € 

Junior Kooperatibak programa - € 

 

OSALAN 

Lehen eta Bigarren Hezkuntzan laneko arriskuen 

prebentzioa sustatzeko plana 
Baliabide propioak 

Ikasleek OSALANera egindako bisitak, laneko arriskuen 

prebentzioari buruzko informazioa eta dokumentazioa 

jasotzeko 

Baliabide propioak 

ADI Proiektua                            10.000,00 €  

Udako ikastaroa laneko segurtasunaren eta osasunaren 

arloan, Osalanek unibertsitatean antolatzen duena 
 Baliabide propioak + 4.651,11  

BAMEko ikasleen prestakuntza eta erizaintzako gradua Baliabide propioak 

UPV/EHUko laneko segurtasun eta osasuneko 

masterreko diru-laguntza 
 13.000€ + Baliabide propioak 

 

ENPLEGU SAILBURUORDETZA 

Lanbide 

Lanean hasteko azterketa - LH eta Unibertsitateak 203.000 € 

Unibertsitateetan dauden laneko informazio eta 

orientazio-zerbitzuak, azken ikasturtean dauden edo 

unibertsitate-ikasketak egin berri dituzten unibertsitate-

ikasleentzat (Euskal Herriko Unibertsitatea) 

                    262.448,00 €  

Laneratzeko enpresak sortzen eta mantentzen 

laguntzeko programa 
                    199.149,00 €  

Prestakuntza Eusko Jaurlaritzaren/Hezkuntza Sailaren 

titulartasun juridikoko lanbide-heziketako ikastetxe 

publikoekin 

                 1.353.273,26 €  

Hitzarmena Novia Salcedo Fundazioarekin  61.600,00 €  

Zentro pribatu eta publikoetako heziketa programak                  4.730.695,81 €  

Diru-laguntza Mondragon Unibertsitateari                       87.472,00 €  

Diru-laguntza Deustuko Unibertsitateari                     166.138,00 €  

Hezibi programa: prestakuntza eta lana txandakatzea 30 

urtetik beherako gazteentzat 
                    199.150,94 €  

Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak 
 2021ean exekutatuko den likidazioaren 

zain  

2017-2020ko Gazte Enplegurako Plan Operatiboaren toki-

erakundeetako gazteak kontratatzea 
                 3.593.516,66 €  
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Enpresa arruntean desgaitasuna duten pertsonen 

kontratazio mugagaberako diru laguntza 
                      64.541,00 €  

Txanda-kontratua  312.480,00 €  

Kualifikazio txikiko gazteen prestakuntza 2018-2021                        344.625,00  

Enplegagarritasun-prozesuetan orientazioa                  2.025.819,94 €  

Nekazaritza-, elikagai- eta itsas- eta arrantza-

gaikuntzarako prestakuntza-programazioa 2018-2020 
                      52.595,13 €  

Kontratazio konpromisoa dituzten prestakuntza-ekintzak                     163.776,27 €  

Gaztenpresa, aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua 

enpresa-ekimenetan 
84.000 €  

Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak, lana 

lortzeko edo mantentzeko zailtasunak dituzten langile 

landunentzat eta langabeentzat 

                    276.267,00 €  

Lagundutako enplegua, desgaitasuna duten pertsonak 

lan-merkatu arruntean integratzeko neurri gisa 
65.850,00 € 

Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako 

Prestazio Osagarria 
41.443.313,17 € 

Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak EAEn kokatutako 

lantokietan kontratatzeko 
                      89.144,00 €  

Ekintzailetzarako laguntzak 
 2021ean exekutatuko den likidazioaren 

zain  

Lehen Aukera programa, LHko eta unibertsitateko 

tituludun gazteentzat. Gazte langabeak euskal 

enpresetan kontratatzeko laguntzen deialdia 

 2021ean exekutatuko den likidazioaren 

zain  

 

Enplegua eta Inklusioaren Zuzendaritza 

Novia Salcedo diru-laguntza izenduna, Gazte Enpleguaren 

Hamarkada Adierazteko Nazioarteko Kanpainaren 2021 

Ekintza Plana eta VIII Bilbao Youth Employement Forum 

egiteko 

45.000,00 € 

 

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

TURISMO ETA MERKATARITZAKO SAILBURUORDETZA 

Merkataritza Zuzendaritza 

Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak 

prestatzeko beken programa 
                           87.383,49 €  

Merkataritza Ganberentzako diru-laguntza, "Euskal 

prestakuntza Retail 2020n" proiekturako 
                          128.000,00 €  

 

KONTSUMOBIDE 

Komunikazio-modu berrietara egokitutako tresna 

teknologikoak garatzea 
62.700,00 € 
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Turismo eta Ostalaritzako Zuzendaritza 

Lankidetza-hitzarmena, Eusko Jaurlaritzako Turismo, 

Merkataritza eta kontsumo Sailaren eta Deustuko 

Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko 

Turismo Sailaren artekoa, ikasleen prestakuntza-

praktikak egiteko 

16.135,77 € 
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Kultura eta Hizkuntza Politika Saila 

Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zuzendaritza 

Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena Berdintasun programaren garapena 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Berdintasun programaren garapena. Formakuntz programa. Ikerketa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jarduera fisikoan eta kirolean 

emakumeen eta gizonen 
berdintasuna sustatu. Programa 
honek honako jarduera hauek 

egitea barne hartzen du: 
- Federazioei eta Zuzendaritzako 
langileei zuzendutako 
prestakuntza-ekintzak 
- Foroetan/hitzaldietan parte 
hartzea 
- Emakunderekin batera, 

berdintasunari buruz jardunaldi 1 
antolatzea  
- Kirol-arloko sexu-abusu eta -
jazarpenaren eta sexuan 
oinarritutako jazarpenaren 

aurrean informatzeko eta arreta 

emateko zerbitzuaren jarraipena 
(Zure Taldekoa Gara) 
 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

9.240 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

8.753 € 

Aurrekontu-partida 
20,0,1,10,03,0031,1,238,99,
45120006/E 

Oharrak  
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Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako jarduera kopurua 
• Inplikatutako erakundeen, elkarteen, eragileen eta/edo 

profesionalen kopurua. 
•  
• Garatutako estrategien kopurua 
•  

• 67 
• 8 
• 4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontsulta kopurua Zure Taldekoa Gara zerbitzuan • 100 • 67 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Haurren gehiegizko pisua eta obesitatea murriztea 

Ildoa Gazteen artean jarduera eta ariketa fisikoa sustatzea 

Jarduketaren izena Mugiment programarekin lotutako jarduerak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Mugiment programarekin lotutako jarduerak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizarte aktiboagoa sortzeko 
MUGIMENT proiektua gauzatzea 
Proiektu honek honako hauek 
hartzen ditu barne: 
- Toki-erakundeentzako diru-
laguntzak. 

- Sare lokaleen sorrera 
 

Partzialki Ez da diru-laguntzarik eman 
Kontrol Ekonomikoko 
Bulegoaren txosten 
negatiboa 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

55.440 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

44.780 € 

Aurrekontu-partida 
20,0,1,10,03,0031,1,238,99,
12291,002/A 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Urtean zehar sortutako orientazio-zerbitzu kopurua 
• Martxan dauden orientazio-zerbitzuak, guztira 
•  
• Sortutako sare lokalen kopurua 

• 5 
• 35 
• 33 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten erakunde publikoen kopurua • 20 • 84 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirola maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirola sustatzea 

Jarduketaren izena Eskolako eta unibertsitateko kirol-jokoak antolatzea 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eskolako Kirol Jokoak antolatzea eta Unibertsitateko Kirol Jokoak antolatzen laguntzea. 

Egindako jarduketa Partzialki 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Eskolako Kirol Jokoetan ez dira zelatatu kirol modalitate 
gehienetan pandemiaren ondorioz. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eskola- eta unibertsitate-kirolak 

sustatzea. 
Partzialki 

Modalitate gehienak eskola-
jokoetan 

Ezin izan dira ospatu 
pandemiaren ondorioz 

Hartzaileak 

Hiru lurralde historikoetako ikasle irabazleak; unibertsitate-egituretan kirolak egiten dituzten unibertsitateetako ikasleak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

180.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

76.564,02 € 

Aurrekontu-partida 
20,0,1,10,03,0031,1,238,99,
45120,003/E 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Eskola-jokoetako parte-hartzaile kopurua 
• Unibertsitateko jokoetako parte-hartzaileen kopurua 

• 147 
• 500 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskola-jokoetako parte-hartzaileen kopurua; • 2600 • 647 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Foru Aldundiak eta unibertsitateak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirola maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kirola sustatzea 

Jarduketaren izena Prestakuntza-ekintzak kirolaren Euskal eskolan 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Kirol Eskola: Urrteko formakuntza ekintzen antolaketa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- kirol teknikarien, zuzendarien 
eta epaileen prestakuntza-
programak planifikatzea eta 
koordinatzea;  
- Ikastaro, zentro eta titulazioen 
erregistroa sortzea eta 

kudeatzea; - 
 Kirolaren arloko ikasketak 
zabaltzea; ikastaroak, mintegiak, 
hitzaldiak eta kirol-teknifikazioko 
gainerako programak antolatzea;  
- Kirol-federazioei eta beste 

zentro batzuei aholkuak ematea 
prestakuntza-programetan;  
- Ikerketak egitea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

11.880 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

9.751 € 

Aurrekontu-partida 

20,0,1,10,03,0031,3,238,82,
45120,001/C+ 
20,0,1,10,03,0031,3,238,99,
45120,007/K+ 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikerketa-azterlan kopurua 
• Egindako prestakuntza-ekintzen kopurua 

• 2 
• 38 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako prestakuntza-jardueren kopurua • 20 • 38 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirola maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kiroleko talentu gaztea aintzat hartzea 

Jarduketaren izena Gazte kirolariei laguntza teknikoa eta biomedikoa ematea 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kirolari gazteentzako laguntza teknikoa eta biomedikoa Fadurako Hobekuntza Teknikorako 
Zentroan: kirolari talentudunak eta goi mailakoak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Goi mailako kirol emaitzak 

lortzea. 
Partzialki  

Pandemiaren ondorioz, 

ez zaie laguntza tekniko 
eta biomedikorik eman 
talentuei. 

Hartzaileak 

Goi mailako eta talentudun kirolariak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Fadurako zentroari lotutako kirolari gazteen kopurua 
• Zerbitzu medikoa jasotzen duten kirolari talentudunen kopurua 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Fadurako zentroari lotutako goi-mailako kirolari 
gazteen kopurua 

• 95 • 95 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirola maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kiroleko talentu gaztea aintzat hartzea 

Jarduketaren izena Goi-mailako kirolari gazteei laguntzeko programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bat Basque Team Fundazioaren programak eta zerbitzuak goi-mailako kirolari gazteentzat; 
laguntza teknikoa, biomedikoa, coaching-a, askotariko aholkularitza, genero-berdintasunari 
buruzko aholkularitza espezifikoa, laneratzeari buruzko aholkularitza, EITBrekin hitzarmena. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gainerako euskal gazteei irudi 
eredugarria proiektatzen 
laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Kirolariak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bat Basque Team-i lotutako kirolari gazteen kopurua 
• Egindako aholkularitza-kopurua, profilaren arabera 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bat Basque Team-i lotutako kirolari gazteen kopurua • 95 • 75 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Jarduera Fisikoaren eta 
Kirolaren Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kirola 

Helburua Kirola maila guztietan sustatzea 

Ildoa Kiroleko talentu gaztea aintzat hartzea 

Jarduketaren izena BAT Basque Team fundazioarentzako laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bat Basque Team Fundazioak emandako laguntzak, profesionalak ez diren euskal kirolariei 
baliabideak emateko eta nazioarteko lehiaketa gorenetan parte hartzea errazteko. Goi 
mailako lehian kirolarien parte-hartze handiagoa eta kirol emaitza hobeak lortu nahi dira. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Goi-mailako lehian kirolarien 
parte-hartzea handiagotzea eta 
kirol-emaitzak hobetzea. 

Bai  
Lehiaketa batzuk ezin 
izan dira zelatatu 
Pandemia dela eta. 

Hartzaileak 

Kirolariak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

907.250 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

662.750,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bat Basque Team-i lotutako kirolari gazteen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bat Basque Team-i lotutako kirolari gazteen kopurua • 80 • 75 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 

 

  



Jarraipen-ebaluazioa, 2020. urtea - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 – III. eranskina: ebaluatutako ekintzen fitxak 
 

 

HIZKUNTZA POLITIKA SAILBURUORDETZA 

Hizkuntza Ikerketa eta Koordinaziorako Zuzendaritza 

Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hizkuntza Ikerketa eta 
Koordinaziorako Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
Ingurune Digitalean euskara sustatzeko deialdian lehentasunez 
lagunduko dira, aisialdiari begira nerabe eta gazteentzat 
zuzendutako egitasmoak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ingurune Digitalean euskara sustatu, garatu edota normalizatzeko diru-laguntzak: Deialdi 
honetan lehentasunezkoak dira nerabe eta gazteei zuzendutako interneteko edukiak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ingurune Digitalean euskara 

sustatu, garatu edota 
normalizatzeko egitasmoak diruz-
laguntza. Aisialdiko eta 
entretenimendurako egitasmoak 
lehenetsiko dira, batez ere 
nerabe eta gazteei begira 

egindakoak. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak, enpresak, elkarteak... 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

135.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

179.769,50 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.23.0230.4.452.00.
47113.002/P 

Oharrak 
Egitasmoen %50 inguru gazteei 
begira 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Aurkeztutako eskaerak 
• Diruz lagunduko diren egitasmoak 
• Gazteei begira egindako eskaerak 

• 84 
• 31 
• 42 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako dirulaguntza kopurua • 20 • 16 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Egitasmoen %50 inguru gazteei begira 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hizkuntza Ikerketa eta 
Koordinaziorako Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteak eta euskararen aldeko aktibazio ibilbideak aztertu 
(Deustuko Unibertsitatea) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikerketa-proiektu honen bitartez, Bilbo inguruko 15 bat gazteren euskararen aldeko mudak 
ikertu nahi dira hiru urtean zehar. Zehazki, hizkuntza-praktikak eta ohiturak aldatzeko 
bidearen zernolakoa eta prozesuaren alderdi emozionala sakontasunean ezagutu nahi dira 
eta, aldi berean, gazteon artean euskararen aldeko aktibazio prozesuak sustatu, ikerketa 
metodo etnografikoak eta ikerketa-ekintza parte-hartzailea erabiliz. Horretarako, ikerketa 
fase ezberdinetan, gazteek beraien eta ingurukoen praktika linguistikoak behatu eta 
euskararen erabilera sustatzeko hainbat erronka linguistiko burutu dituzte eta, aldi berean, 
horien inguruan zein modu orokorragoan muda-prozesuen gainean hausnarketa indibiduala 
eta taldekoa burutu dute. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikerketa-proiektuaren hirugarren 

fasea lau helburu nagusiren 
inguruan ardaztuko dira eta 
helburu bakoitzeko hainbat 
ikerketa-galderari erantzungo 
zaio. Ikerketa-galdera hauek 

ikerketa-proiektuaren lehenengo 
faseko datu analisia burutu eta 
ostean eta analisi horren 
emaitzen argitan planteatu dira. 
1. helburua. Testuinguru 
oztopotzaileetako gazteen 
euskararen aldeko aktibazio 

ibilbideak identifikatzea. 
2.  helburua. Aktibazio 
linguistikoan eragiten duten 

faktore-gakoetan sakontzea. 
3. helburua. Hizkuntza aktibaziori 
begira ikerketa-ekintza 

partehartzaileak eskaintzeko 
duena ezagutzea. 
4. helburua. DU eta BAMen 
Euskaraldiaren antolaketak eman 
dituen irakaspenak ezagutzea. 
- Zein modutan ematen da muda 
prozesua eta zer motatako 

mudak eman daitezke (apurka-
apurkakoak, atzera-aurrerakoak, 
“osoak”, partzialak, “egunaren 
araberakoak”, etab.) 
- Zein aldagaik baldintzatzen dute 

eta zein modutan hiztunaren 
erabakia elkarrizketa edo 

Bai   
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harremana euskaraz abiatu edota 
mantentzeko? 

- Zeintzuk dira hiztunak 
linguistikoki ahalduntzeko 
gakoak? Zelan eragin daiteke 
hizkuntza-ohiturak 
unibertsitatean euskararen alde 
egiteko? 

- Zein da kode-alternantziaren 
funtzioa muda prozesuetan? 
- Zelakoak dira besteen 
erantzunak eurei euskaraz 
egiterakoan? Zelan eragiten die 
harreman-hizkuntza aldatu nahi 
duenari? 

- Zelan sentitzen da hiztuna, 
bereziki hiztun berria hiztun 
aktibo bihurtzeko prozesuan? 

Hartzaileak 

Deustuko Unibertsitateko eta Begoñako Andra Mari Irakasle Eskolako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

35.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

35.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.23.0230.3.454.99.
47113.002/J 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Proposatu eta onartutako proiektuaren betetze-maila. • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Proposatu eta onartutako proiektuaren betetze-maila. • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Begoñako Andra Mari Irakasle Eskola 

Ohar orokorrak Ez da helburu baliorik ezarri 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hizkuntza Ikerketa eta 
Koordinaziorako Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
"Hizkuntza Tutoretzan sakontzen: tutoreen jarduna aztertzen 
eta ikasleen bilakaera monitorizatzen" proiektua (HUHEZI) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

HUHEZIko ikasleen hizkuntza eta kultur identitatearen garapena ulertzeko gakoak bilatzea; 
aniztasun soziolinguistikoa hobeto kudeatzeko datuak bildu eta hizkuntza-ideologia eta kultur 
identitatea bezalako eremuak aldagai gisa erabiltzeko eskuhartze pilotoak bideratzea eta 
hezkuntza eremurako marko egokiagoa osatzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Proiektuak bi helburu nagusi 
izango ditu: 
1) Duela hiru urte Huhezin 
matrikulatu ziren ikasleak aurten 
laugarren mailan daude, eta 

azken urte honetan hainbat datu 
jaso nahi dira Huhezin egin duten 

bilakaeraren inguruan: datu 
kuantitatibo zein kualitatiboak. 
2) 2020. urtean Hizkuntza 
Tutoretzaren inguruan hasitako 
lanari jarraipena ematea. 2020. 
urtean ildo konkretu batzuetan 

sakontzen jarraituko da. 
Sakontze prozesu hori aurrera 
eramateko autokonfrontazio 
saioak eramango dira aurrera. 
Autokonfrontazioa irakasleen 
prestakuntzarako tresna bat da, 
eta bideoaren erabilpena du 

oinarri. 

Bai   

Hartzaileak 

HUHEZIko ikasleak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

35.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

35.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.23.0230.3.454.99.
47113.003/M 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 
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• Proposatu eta onartutako proiektuaren betetze-maila. • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Proposatu eta onartutako proiektuaren betetze-maila. • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• HUHEZI 

Ohar orokorrak Ez da helburu baliorik ezarri 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hizkuntza Ikerketa eta 
Koordinaziorako Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
EABren Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal 
Bereziak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Euskararen Aholku Batzordearen Gazteen Unibertsoa eta Euskara Batzorde-atal Bereziak 
aisialdiaren eremuan (kultura, kirola, aisialdi librea…) 2018an egindako mintegiaren 
ondorioak landuko dira.  
Lerro nagusien dokumentua landuko da, eta gazteak, euskara eta IKT gaiak uztartzen duen 
egitasmoa abian jartzeko aukera aztertuko da. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean euskara 
sustatzeko lan-ildoak garatzea 

Partzialki 
Txosten bat osatu da baina ez 
da ondoren proposamenik 
zehaztu 

2020. urtean ez da 
batzordea bildu. 

Hartzaileak 

Gazteak, gazteekin harremana dituzten erakundeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

10.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3.360,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.23.0230.1.238.99.
47113.004/D 

Oharrak 
Egindako txostenaren faktura 
inputatzen da. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteei zuzendutako egitasmo, jarduera, kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Lagundutako gazte kopurua •  •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskararen Aholku Batzordea 

Ohar orokorrak EABren eskutik "hiztun gazte digitalak" egin da 
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Euskara Sustatzeko Zuzendaritza 

Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Euskara Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 

Euskalgintza diru-laguntza deialdia, euskararen erabilera 
areagotu eta sendotzeko egitasmoak laguntzeko, batez ere 
esparru ez formalean, haur eta gazteei zuzendutakoak 
lehenetsiko direlarik. (A multzoa) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 
Aisialdirako begiraleei zuzendutako prestakuntza, materialak, eskola orduz kanpoko  kirol eta 
jardunak, jostailu, joko eta denborapasak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskararen presentzia eta 
erabilera sustatzea, naturaltasun 
osoz erabilia izan dadin gizarte-

esparru  ezberdinetan eta, 
batez ere, gazteei lotuta dauden 
esparruetan: aisialdia. Eskolaz 
kanpoko jardueretan eta  kil 
arloetan. 

Bai   

Hartzaileak 

Pertsona fisiko edo juridiko pribatuak, baldin eta gaitasun juridiko osoa eta jarduteko gaitasun  
 osoa badute eta legalki eratuta badaude indarrean dagoen araudiaren arabera. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

770.200 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

621.504,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.22.0220.4.454.99.
47112.002/G 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diru-laguntzen eskaera kopurua 
• Emandako diru-laguntzen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako dirulaguntza kopurua • 110 • 67 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Euskara Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Hedabideen dirulaguntza Deialdia 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntzagai izango dira, besteak beste, gazteentzako aldizkariak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabe eta gazteei zuzendutako 
euskarazko argitalpenak 
sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Komunikabideak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

278.063 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

278.063,00 € 

Aurrekontu-partida 
Hiru urteko laguntza izan zen. 
2020an tramitatu zen. 

Oharrak 

"Haur eta gazteei zuzendutako 
aldizkari"ek ez dute deialdian partida 
berezirik. Informazio orokorreko 
aldizkariak zein aldizkari 
espezializatuen multzoan daude. B 
Multzo horretarako 2020-2021rako 
aurrikusten den partida: 1.841.300 
€/urteko 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bertaratutako komunikabide kopurua 
• Diruz lagundutako gazteentzako hedabideak 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bertaratutako komunikabide kopurua (haur eta 
gazteentzako komunikabideen atalean) 

• 5 • 5 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Euskara Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Euskal Wikilarien Elkartearei dirulaguntza izenduna 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Wikipedian 12-16 urteko gazteentzako artikuluak eskuragarri jartzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Kalitatezko 1000 artikulu 12-16 
urte bitatako ikasleentzat. 
-Haur eta gazteen aisialdia 
euskaratu, euskararen erabilera 
bultzatzeko bitartekoak eta 
ekoizpenak   sustatuz. 

Bai   

Hartzaileak 

12-16 urte bitarteko nerabeak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

200.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

200.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.22.0220.2.454.99.
47112.009/I 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Argitaratutako artikulu kopurua 
• Euskal Wikilarien bitarez sortutako edo egokitutako artikulu 

kopurua euskarazko Wikipedian 
• Eskainitako formakuntza saio kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Euskal Wikilarien bitarez sortutako edo egokitutako 
artikulu kopurua euskarazko Wikipedian 

• 1000 • 1000 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Euskara Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Euskal kirolari Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kirol arloan euskararen erabilera sustatzeko programa, profesionalei euskararen erabilera 
teknikoa irakatsiz, beraien egunerokotasunean erabil dezaten. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kirol bakoitzari dagozkion hitz 

teknikoak eta hiztegi propioa 
gaztetxoengana gerturatzea. 
Sustapen horretarako materiala 

ikusentzunezkoetan garatzen da 
egun bogan dagoen Youtubeko 
formatuan. 

Partzialki 

COVID-19ak eraginda, 
konratazio berria egiteko 
espedientea  bertan behera 
geratu zen eta 

Eusko Jaurlaritzak 
larrialdiak kudeatzeko 
2017ko legea aplikatzea 
adostu zuen 2020ko 
martxoaren 13an, 
Euskadik, bizi duen 
"alerta sanitarioari" 
erantzuteko. Jarraian, 
martxoaren 14an 
Espainako Gobernuak 15 
egunez ezarri zuen 
alarma egoera, 
koronabirusaren 

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

50.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

17.787,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.22.0220.1.238.99.
47112.002/D 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Euskal kirolari Youtube kanaleko harpidetza kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Euskal kirolari Youtube kanaleko harpidetza kopurua • 1200 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Euskara Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Galtzagorriri dirulaguntza zuzena 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Irakurzaletasuna sustatzeko dirulaguntza izenduna. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Haur eta gazteen irakurtzeko 
ohitura sustatzeko 
irakasleentzako aholkularitza 
zerbitzua EAEko eskoletan (HH, 
LH, DBH). 
-Haur eta gazteen aisialdia 

euskaratu, euskararen erabilera 
bultzatzeko bitartekoak eta 
ekoizpenak   sustatuz. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

48.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

60.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.22.0220.2.454.99.
47112.010/M 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Galtzagorriren bitartez, programan parte hartzea espero den 
ikastetxe kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Galtzagorriren bitartez, programan parte hartzea 
espero den ikastetxe kopurua 

• 100 • 70 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Euskara Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena Euskarabentura Elkarteari dirulaguntza izenduna 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal gazteen sare bat sortzea, Euskal Herriko kultura eta natura ondarea ezagutzea  eta 
balore positibioak bultzatzea (bizikidetza, ingurumenari errespetua, genero berdintasuna) 
helburu duen espedizioa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Covid 19ak eraginda, espedizioa bertan behera utzi eta 
modu digital moduko udaleku bat prestatu zen 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal sare baten sorrera, 
kultura eta natura ustartuko 

dituena 

Partzialki 
COVID-19ak eraginda, azken 
orduan, egonaldia bertan 
behera geratu zen. 

Horren partez, modu 
digitalean egiteko 
moduko udaleku 
(EuskarAbentura 2.0; 
"Edizio mugatua") bat 
egin zen. Honako ekintza 
hauek burutu ziren: 1) 
Taldekako erronka 
lehiaketa; 2) Tximista 
galderak; 3) Erronka 
kolektiboa; 4) 
Instagraneko zuzenekoa 
 

Hartzaileak 

GAZTEAK. 16/18 urte bitarteko nerabeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

45.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

38.361,22 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.10.22.0220.3.454.99.
47112.011/F 

Oharrak 
45.000,00 . Ekintza bere 
osotasunean gauzatu ez denez, ez da 
aurrekontua osoa gastatu. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Espedizioan parte hartuko duten gazteak •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Guztira buruturiko espedizioak • 1 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Eusko Jaurlaritza, GFA eta Euskarabentura Elkartea 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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KULTURA SAILBURUORDETZA 

Kultura Ondarearen Zuzendaritza 

Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura Ondarearen 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena Kultura Ondarea Saria 2020 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Kultura Ondarea Saria 2020" 

Egindako jarduketa ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

"Kultura Ondarea Saria" k 

hezkuntza-jardueraren ekimena, 
berrikuntza, ekintzailetzarako 
gaitasuna, sormena eta gizarte-
garapena sustatu nahi ditu, 
Euskal Kultura Ondarearen 
edozein formatan, materialetan 

zein immaterialetan, 
ezagutzarekin eta balorazioarekin 
lotuta. Zehazki: 
- Kultura berritzailea eta Euskal 
Kultura Ondareari buruzko 
ezagutza ikertu, berreskuratu eta 
eraikitzeko ahaleginaren 

aintzatespena sustatzea. 
- Euskal Kultura Ondarea 

ezagutzera ematea, Euskal 
Hezkuntza Sistematik bertatik eta 
Euskal Hezkuntza Sistemarako. 
- Hezkuntza-ekimen berritzaileak 
abian jartzen laguntzea. 

- Gazteek euskal kultura-
ondareari lotutako ezagutzaren 
balorazioan eta eraikuntzan 
duten eginkizuna aitortzea. 
- Gazteen artean tresna 
teknologikoen erabilera 

sustatzea, jabari publikoko 
kultura- eta hezkuntza-edukiak 
sortzeko. 
 

Ez   

Hartzaileak 
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Euskal Kultura Ondarearen ezagutza zabaltzen laguntzen duten 2018-2020 ikasturteko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 
hirugarren eta laugarren mailako, Batxilergoko lehen mailako eta Erdi Mailako Heziketa Zikloetako lehen mailako ikasleak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

30.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sarirako aurkeztutako eskabideen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila • 1 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Kultura Ondarearen Zuzendaritza) 
• Hezkuntza Saila (Hezkuntza Berrizteko Zuzendaritza) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Ondarearen 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Irakurtzeko ohitura sustatzea 

Jarduketaren izena 
Irakurketa sustatzeko eta Euskal Autonomia Erkidegoko 
Irakurketa Sare Publikoan sartutako liburutegi publikoko 
zerbitzuak erabiltzeko diru-laguntza programa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen artean irakurtzeko ohitura sustatzea, liburutegien euskal sistemaren bidez, zeinei 
diru-laguntza hauek emango zaizkien sustapen ekintza desberdinak burutzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Agindu honen xedea da 
irakurketa sustatzeko eta 

Euskadiko Irakurketa Publikoko 
Sarean txertatuta dauden 
liburutegi publikoen zerbitzuak 

erabiltzeko diru-laguntzen 
2018ko deialdia arautzea. 

Bai  

Programatutakoak baino 
jarduera gutxiago egin 
dira, liburutegiak 
denbora luzez egon 
direlako COVID-19k 
itxita, eta egoera 
pandemikoak ez zuelako 
gomendatzen ekitaldi 
kolektiboak egitea. 

Hartzaileak 

Euskal sareko liburutegiak kudeatzeaz arduratzen diren udalak, udal-erakundeak eta gainerako erakundeak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

34.320 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

46.200,00 € 

Aurrekontu-partida 
20|0|1|10|11|0111|2|422|01
|45144|001|F 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Literatur erakusketen, solasaldien eta abarren kopurua. 
• Antolatutako literatur lehiaketen kopurua 
• Liburutegien literatura- eta sustapen-kanpainen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Irakurketa jarduera osagarriak. • 142 • 145 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Kultura Ondarearen Zuzendaritza) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Ondarearen 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Irakurtzeko ohitura sustatzea 

Jarduketaren izena 
Euskadiko Irakurketa Publikoko Linearen Sareko liburutegiak 
hornitzeko eta/edo berritzeko laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 

deskribapena 

Diru-laguntza horiek eskudirutan emango dira, honako hauek eskuratzeko: 
1.Liburutegi sortu berrietarako sortak 
2.Lehendik dauden liburutegien tituluak berritzeko 
Diru-laguntza horiek liburutuegietako baliabideak(liburuak, egunkariak, aldizkariak, musika-
CDak eta filmen DVDak) hornitu eta berritzeko dira. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kultur eskaintza erakargarri eta 
irisgarria mantentzea 

Bai  

185 udal erakunderi 
funtsak berritzeko diru-
laguntzak eman zaizkie 
eta ez da liburutegi 
berririk sortu. 

Hartzaileak 

Euskal Autonomia Erkidegoko udalak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

36.180 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

106.284,11 € 

Aurrekontu-partida 
20|0|1|10|11|0111|4|722|01
|45144|004|H 

Oharrak 

5 erakunde onuradunek atzera egin 
dute edo ez dute diru-laguntza 
justifikatu, eta 33ri gutxitu egin zaie 
emandako zenbatekoa, diru-laguntza 
osoa justifikatu ez dutelako. 
Justifikatu gabeko ehunekoa, guztira, 
aurreko urteetakoa baino handiagoa 
da, eta pand 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Liburutegi berriak sortzeko emandako laguntzen kopurua 
• Euskal liburutegien sarean berritutako liburuen kopurua 

• 0 
• 22727 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Berritutako funtsen kopurua • 0 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Kultura Ondarearen Zuzendaritza) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Ondarearen Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Teknologiaren bidez kultura eskuratzeko modu berriak 

Jarduketaren izena 
Diru laguntzak emateko deialdia, Irakurketa Sareko 
liburutegi publikoetan teknologia berriak ezartzeko eta/edo 
garatzeko 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Liburutegi publikoetan teknologia berrien erabilera sustatzen duten pertsona edo erakundeei 
diru-laguntzak ematea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari buruzko 
oharrak 

Liburutegiek teknologia berriak 
eskura ditzaten sustatzea. 
Liburutegietan teknologia 
berriak ezartzen laguntzea. 

Bai  

996 elementu erosi edo 

instalatu dira liburutegietan 
teknologia berriak ezartzeko. 

Hartzaileak 

Ayuntamientos   

Entidades municipales con funciones atribuidas en materia de bibliotecas públicas municipales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi 
 

2020rako 
programatuta
ko 

aurrekontua 

46.200 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

42.510,53 € 

Aurrekontu-partida 
20|0|1|10|11|0111|4|722|0
1|45144|005|L 

Oharrak 

Agindu honetara bideratutako zenbatekoa 
ez erabiltzearen arrazoiak honako hauek 
izan dira: - Minorazioak: 11 liburutegik 
justifikatu dute hasieran aurrekontuan 
sartutako gastua baino txikiagoa izan dela. 
Arrazoi horrengatik Ogasunari itzuli zaion 
dirua 23 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Berritutako ordenagailuen kopurua 
• Berritutako eskanerrak, irakurle optikoak eta abar-en kopurua 

•  

• 0 
• 811 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ordenagailuak berritzea • 254 • 185 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Kultura eta Hizkuntza Politika Saila (Kultura Ondarearen Zuzendaritza) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Kultura Sustatzeko Zuzendaritza 

Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena Kimuak Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskarazko urtean urteko film laburrak sustatzea. Tokiko katalogoetan sartutako guztiak 
sartzen dira, eta epaimahai independente batek hautatu beharko du zeintzuk babestuko 
diren. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bistaratzeen katalogoa sortuz 

tokiko eta nazioarteko film 
laburren egileak sustatzea. 

Partzialki 

Beste urte batzuetan baino 
gertaera gutxiago izan dira, 
desagertu egin direlako edo 
atzeratu egin direlako. 

Oro har, hasieran 
ezarritako helburuen % 
75era iritsi dela 
kalkulatzen dugu. 

Hartzaileak 

Film laburren sortzaileak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

15.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Kopuru horretan ez da sartzen 
Kimuakeko langileen soldatei aplikatu 
beharko litzaiekeen zatia. Jarduera 
txikiagoagatik gastuak jaitsi direnez, 
Etxepare Institutuari itzuli zaion 
soberakin bat geratu da gauzatu 
gabe. Jarduera garatzeko 
aurrekontua, guztira 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Aurkeztutako ekoizle-kopurua 
• Obra zinematografikoen gazte sortzaileen kopurua 
• Aurkeztu diren emakume zinema-sortzaile gazteen kopurua 

• 72 
• 51 
• 29 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean zehar katalogoan sartutako gazte ekoizleen 
kopurua 

• 1 • 7 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskadi Filmategia, Etxepare Institutua, Zineuskadi, ICAA, Coordinadora 
del Cortometraje Español, Grupo de Trabajo de Programas Públicos 

Ohar orokorrak Bere fokua ez da soilik gaztea. 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Bokazio ekintzailetza sustatzea 

Jarduketaren izena Musika konposatzeko laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Pentagrama, kronograma edo interpretazio-planetan irudikatutako musika-konposizio berriak 
sortzeko laguntzak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Musika obra berriak sortzea Bai   

Hartzaileak 

Idazleen multzoak, diru laguntza bat baino gehiago jasoz gero, 30etik beherakoak izan beharko dute 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

10.700 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

10.700,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Aurkeztutako musikagile kopurua 
• Aurkeztutako emakume konpositoreen kopurua 
• Aurkeztutako konpositore gazteen kopurua 

• 33 
• 4 
• 6 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazte musikagileei emandako laguntzen kopurua • 2 • 4 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Bokazio ekintzailetza sustatzea 

Jarduketaren izena Antzerkirako testuak sortzeko laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatzitako antzerki-testuak sortzeko laguntzak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jatorrizko antzerki-testuak 

sortzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Idazleen multzoak, diru laguntza bat baino gehiago jasoz gero, 30etik beherakoak izan beharko dute 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

13.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

13.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Aurkeztutako antzerki-idazleen kopurua 
• Aurkeztutako antzerki-lanen emakumezko idazleen kopurua 
• Aurkeztutako antzerki-obrako idazle gazteen kopurua 

• 47 
• 20 
• 4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Antzerki-lanak idazten dituzten gazteei emandako 
laguntzen kopurua 

• 2 • 2 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Bokazio ekintzailetza sustatzea 

Jarduketaren izena Gidoi zinematografikoak sortzeko laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Fikziorako gidoiak, animazioak eta/edo zinemarako eta telebistarako dokumentalak sortzeko 
diru-laguntzak. Gidoi horiek edozein formatutan eta EAEko hizkuntza ofizialetako 
edozeinetan idatzi ahal izango dira. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gidoiak sortzea, euskaraz zein 
gaztelaniaz, telebistako 
programetarako, telesailetarako 
edo filmetarako. 

Bai   

Hartzaileak 

Idazleen multzoak, diru laguntza bat baino gehiago jasoz gero, 30etik beherakoak izan beharko dute 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

26.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

26.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Aurkeztutako gidoi-idazleen kopurua 
• Aurkeztutako gidoiak idatzi dituzten emakumeen kopurua 
• Aurkeztutako gidoi-idazle gazteen kopurua 

• 168 
• 54 
• 41 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gidoiak idatzi dituzten gazteei emandako laguntzen 
kopurua 

• 2 • 2 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena Komisario berrien programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kontserbatzaile bihurtu eta aukeratuak trebatu nahi dituzten gazteentzako laguntza deialdia. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arte-komisario gazteei laguntzak 

eskaintzea. "Ez komisiodunak" 
Bai   

Hartzaileak 

Arte kontserbatzaile gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

30.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

30.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Izena eman duten gazteen kopurua 
• Aurkeztu diren emakume gazteen kopurua 

• 21 
• 13 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean zehar parte hartu duten gazteen kopurua • 3 • 3 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Azkuna Zentroa, Tabakalera eta Artium 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Jarduketaren izena Kultur sorkuntzarako laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

12 eta 18 urte bitarteko gazteek euskarazko literatura-testuak sor ditzaten bultzatzea. Testu 
horiek gutxienez 100.000 karaktere izan beharko dituzte. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteentzako literatura-testuak 

sortzen laguntzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Euskal idazleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

40.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

40.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
20|0|1|10|11|0111|4|722|01
|45144|005|L 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Izena eman duten idazleen kopurua 
• Emakume idazleen kopurua urtean zehar 
• Urtean zehar aurkeztu diren idazle gazteen kopurua 

• 12 
• 2 
• 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean zehar diruz lagundu diren gazteentzako 
literatura-lanen kopia 

• 5 • 5 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Bokazio ekintzailetza sustatzea 

Jarduketaren izena NOKA Mentoring Programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Emakume zinemagile, zuzendari eta zinemagile gazteentzako programa sustatu eta 
babesteko deialdi irekia. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Film laburrak edo obra zabalak 
sortzen dituzten emakumeei 
baliabideak eskaintzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Emakume ekoizle edo sustatzaile zinematografikoak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

50.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

50.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako aurkezpenen kopurua 
• Aurkeztu diren gazteen kopurua 
• Parte-hartzaileen kopurua 

• 24 
• 24 
• 3 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean zehar parte hartu duten gazteen kopurua • 3 • 3 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Tabakalera 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Kultura eta Hizkuntza Politika 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Kultura Sustatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Gazteentzako kultura-jarduerak sustatzea 

Jarduketaren izena Euskadiko Gazte Orkestrarentzako diru-laguntza 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei eta musikari profesional izateko laguntza eskaintzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Musikari gazteei prestakuntza eta 
bitartekoak eskaintzea, 
profesional bihur daitezen. 

Bai   

Hartzaileak 

Musikari gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

300.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

278.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Orkestrako emakume titularren kopurua 
• Gizonezko gazteen kopurua orkestran 
• Ordezko gazteen kopurua orkestran 

• 48 
• 32 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Programaren bidez prestatutako gazteak • 3 • 80 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Herriko Gazte Orkestra 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Ekonomiaren Garapena, Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Saila 

TEKNOLOGIAKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO 

SAILBURUORDETZA  

Basquetrade 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

BASQUETRADE 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 
Atzerrian enpresa eta erakundeetan praktikak egiteko "Global 
Training" bekak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Global Training beka-programa abian jartzeko gaitasuna duten erakundeentzako laguntzak, 
unibertsitateko eta goi-mailako lanbide-heziketako titulua duten gazteek praktikak egin ahal 
izan ditzaten atzerriko enpresa eta erakundeetan. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Deialdia bertan behera geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Atzerriko herrialdeetako enpresa 
eta erakundeetan beren profil 
akademiko eta profesionalarekin 
lotutako jarduerak eta proiektuak 
egiteko Euskadiko gazteen nazioz 
gaindiko mugikortasuna 
sustatzea 

Ez  
Deialdia bertan behera 
geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Hartzaileak 

30 urtera arteko euskal gazteak, goi-mailako eta erdi-mailako unibertsitate-titulua dutenak, eta goi-mailako lanbide-
heziketa dutenak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

4.120.000 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Deialdia bertan behera geratu da 
COVID 19 pandemiagatik 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bekadunek bidalitako ebaluazio-txostenak 
• Tutoreek bidalitako bekadunei buruzko ebaluazio-txostenak. 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Beka kopurua • 400 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Deialdia bertan behera geratu da COVID 19 pandemiagatik 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
BASQUETRADE 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena Nazioartekotze-bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

30 urtetik beherako unibertsitate-tituludun gazteei nazioartekotzearen arloko prestakuntza 
ematea, unibertsitateekin, enpresekin eta nazioarteko sustapeneko erakundeekin lankidetzan 
arituz. Bekak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzatzat hartzen dira, eta 3 fasetan antolatzen 
dira: 1) prestakuntza teoriko espezializatua (Euskal Herriko Unibertsitateko Nazioartekotzeko 
Espezialista graduondoko berezko titulua); 2) prestakuntza praktikoa nazioartekotzeari 
laguntza publikoa ematen dioten erakundeetan eta eskualde- edo sektore-garapeneko beste 
erakunde batzuetan, 10 eta 12 hilabete bitartean; eta 3) praktika profesionala enpresa 
laguntzaileetan, 8 eta 10 hilabete bitartean. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Deialdia bertan behera geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Destinoan praktikak eginez 
enpresa eta erakunde 

esportatzaileekin zuzenean 
lankidetzan goi-mailako 
tituludunak kanpo-merkatuetan 
gaitzea.  Ekonomiaren erronkei 

berme osoz erantzun ahal izateko 
euskal enpresek eta beste 
erakunde batzuek etorkizunean 
profesionalen oinarri bat izan 
dezaten gazte tituludunei 
nazioartekotzearen arloko 
prestakuntza ematea. 

Ez  
Deialdia bertan behera 
geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Hartzaileak 

Goi-mailako unibertsitate-titulua duten 30 urtera arteko gazte euskaldunak. 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

 
3.668.250 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Deialdia bertan behera geratu da 
COVID 19 pandemiagatik 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Bekadunek bidalitako ebaluazio-txostenak 
• Tutoreek bidalitako bekadunei buruzko ebaluazio-txostenak. 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beka kopurua • 100 • 0 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Deialdia bertan behera geratu da COVID 19 pandemiagatik 
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Teknologia eta Berrikuntza Zuzendaritza 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Teknologia eta Berrikuntza 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Jarduketaren izena 
Bikaintek programa: doktorego industrialak egiteko laguntza-
lerroa 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Industria arloan doktoretzak burutzeko laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Tesi industrialak egiteko 
laguntza. 

Bai  Ez dago 

Hartzaileak 

Euskal enpresak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

98.755 € 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

161.436,00 € 

Aurrekontu-partida 03 5413 11 75201 007 Oharrak 

1.223.000 €2020ko deialdian 
ebatzitakoak dira, 3.060.000 €-ko 
kreditua linea honetarako. Baina 
aurrekontua 4 urtekoa da: 
2020/2021/2022/2023 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako kontratuen kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Lagundutako tesi industrialen kopurua • 30 • 16 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Pertsona bat gaztetzat jotzeko adin-tartea kontuan hartuta, Bikaintek programako 
doktoregaiak kontratatzeko lerroa (industria-tesiak egitea) bakarrik hartzen dugu kontuan 
Gazte Planean, eta baztertu egiten dugu doktore-titulua duten pertsonak kontratatzek 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Teknologia eta Berrikuntza 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikertzaile gehiago 

Ildoa Hasierako etapetatik bokazioak sustatzea 

Jarduketaren izena Teknopolis 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Elhuyar Fundazioari "Teknopolis" telebista-programa bat egiteko laguntza ematea, zientzia 
herritarrengana hurbiltzeko eta bokazio zientifikoak bultzatzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Herrialde barruan eta kanpoan 
zientzia-, teknologia- eta 
berrikuntza-gaitasunen 
aintzatespena lortzea, herritarrek 
zientziarekiko eta 
teknologiarekiko duten interesa 

piztea, kontzeptu eta garapen 
zientifiko-teknologikoen ulermen 
hobea erraztea, aintzatespen 
sozial handiagoa eta bokazio 
zientifiko-teknologiko gehiago 
sortzea 

Bai  Ez dago 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2019rako 
programatutak

o aurrekontua 

39.600 € 

2019rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

39.600,00 € 

Aurrekontu-partida 03 5413 11 45401 001 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Teknopolis programaren emisio kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Hezkuntza Saila (Hezkuntza Berrizteko Zuzendaritza) 
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Jarraipen-ebaluazioa, 2020. urtea - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 – III. eranskina: ebaluatutako ekintzen fitxak 
 

 

Eraldaketa Digitala eta Ekintzailetza Zuzendaritza 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Eraldaketa digitala eta 
ekintzailetza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Ekintzaile programa 2020 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresa-proiektu berritzaile industrialetarako edo lotutako zerbitzuetarako finantza-laguntza, 
CEI baten babespean, ideia heltzeko eta enpresa abian jartzeko faseetarako. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eduki teknologiko eta berritzaile 

handiko enpresa-ideia 
industrialen heldutasuna 
babestea, bideragarritasuna 

egiaztatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Banakako ekintzaileak, sortu berri diren enpresak eta enpresa-proiektu edo -ideia berriak dituzten enpresak 

2019rako 
programatutak
o aurrekontua 

 

2019rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

408.500,00 € 

Aurrekontu-partida 6521.4 Oharrak 
Gazteen datuak, 35 urte edo 
gutxiagokoak 

Ebaluazio adierazleak 2019 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako diru-laguntzen zenbatekoaren batez bestekoa 
• 30 urtetik beherakoei emandako diru-laguntzen kopurua 
• 30 eta 35 urte bitarteko gazteei emandako diru-laguntzen kopurua 

• 18568,18 
• 11 
• 11 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteei emandako diru-laguntzen kopurua • 22 • 22 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• BIC 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 

 

NEKAZARITZA, ARRANTZA ETA ELIKAGAIEN POLITIKAKO SAILBURUORDETZA 
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Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaritza 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Elikagaien Kalitate eta 
Industriako Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Jarduketaren izena 
Euskal nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko 
zientzia-, teknologia- eta enpresa-arloan ikertzaile eta 
teknologo gazteak prestatzeko laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal nekazaritza, arrantza eta elikaduraren sektoreko zientzia-, teknologia- eta enpresa-
arloan ikertzaile eta teknologo gazteak prestatzeko laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arlo zientifiko-teknologikoetan 

gazteen prestakuntza sustatzea, 
merkatuetan, marketinean eta 
EAEko nekazaritza-, elikagai- eta 

arrantza-sektoreetako enpresa-
antolaketan. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikertzaile edo teknologo gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.777.200 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1.777.200 € 

Aurrekontu-partida 

03 5411 34 45301 
5411 aurrekontu-programa: 
Nekazaritza eta arrantzaren 
ikerketa eta garapena. 

Oharrak 
Programatutako aurrekontuan 
2020ko gastua eta 2021-2024ko 
konpromiso-kreditua jasotzen dira. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua (gizonak/emakumeak) 
• Doktorego tesien kopurua 
• Enpresekin egindako langile teknologoen kontratu berrien kopurua 

• 0 
• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beka berrien kopurua • 22 • 20 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• NEIKER, AZTI, EHU, LEARTIKER 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europar Politiketako Zuzendaritza 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar 
Politiketako Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena Besteren konturako kontrataziorako laguntza-lerroa (LEADER) 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Besteren konturako kontrataziorako laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jarduera ekonomikoaren sorrera 

eta enplegua sustatzea LEADERen 
partaidetzazko toki-garapenerako 
Landa Garapenerako Programan 

(2015-2020) onartutako 
jarduera-eremuan. 
Laguntza-lerro honen bidez, 
besteren konturako langileen 

kontratazioak sustatu nahi dira, 
bai beren jarduera 
dibertsifikatzen duten 
ustiategietan, bai 
mikroenpresetan, enpresa 
txikietan eta ertainetan, LEADER 
eremuan lanpostu berriak 

sortzeko, landa-biztanleria 
mantentzen edo handitzen 
laguntzeko. 
 

Bai  
Enplegua babesteko 
helburuak betetzen dira 
laguntzen deialdiarekin 

Hartzaileak 

Landa-inguruneko biztanleria (Leader aldea) 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

37.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

7.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.03.31.0200.1.452.00.
71110.003/D 

20.0.1.03.31.0200.2.452.00.
71110.003/E 
20.0.1.03.31.0200.3.452.00.
71110.003/F 
 

Oharrak Aurrekontu konprometitua da 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 
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• Emandako laguntzen kopurua • 38 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortutako edota sortzeko dauden enplegu kopurua 
(gazteak) 

• 15 • 18 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• MENDINET Tokiko Ekintza Taldea (http://www.mendinet.org/) 

Ohar orokorrak 
Ez dago ekintza positiborik gazteei dagokienez. Enplegu kopururako ezarritako adierazlea 25 
urtetik gorakoa/txikiagoa da. 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 

Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar 
Politiketako Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 
Landa-eremuetan enplegu garbia sortzeko laguntza-lerroa (ez 
LEADER) 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enplegua sortzeko laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEn LEADER ez diren landa-
eremuen garapena eta 
dibertsifikazio ekonomikoa 
sustatzea. 
Laguntza-lerro honen bidez, 
landa-ingurunean enplegua 

sortzen lagundu nahi da, bai 
besteren kontura, bai norberaren 
kontura. 
 

Bai  
Enplegua babesteko 
helburuak betetzen dira 
laguntzen deialdiarekin 

Hartzaileak 

Landa-inguruneko biztanleria (Ez leader aldea) 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

12.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

12.536,25 € 

Aurrekontu-partida 

 

20.0.1.03.31.0200.1.452.00.
71110.001/H 
20.0.1.03.31.0200.2.452.00.
71110.001/I 
20.0.1.03.31.0200.3.452.00.
71110.001/J 
 

Oharrak Aurrekontu konprometitua da 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako laguntzen kopurua • 5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortutako edota sortzeko dauden enplegu kopurua 
(gazteak) 

• 5 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko Landa Garapeneko Elkarteak 
(http://www.euskadi.eus/asociaciones-desarrollo-rural/web01-
a2lanits/es/) 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Ohar orokorrak 
Ez dago ekintza positiborik gazteei dagokienez. Enplegu kopururako ezarritako adierazlea 25 
urtetik gorakoa/txikiagoa da. 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 

Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar 
Politiketako Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Landa-eremuetako enpresentzako laguntza-lerroa (ez LEADER) 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Mikroenpresak eta enpresa txiki eta ertainak eratzeko eta garatzeko laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEn LEADER ez diren  landa-
eremuen garapena eta 
dibertsifikazio ekonomikoa 
sustatzea. 
Laguntza-lerro honen bidez, 
landa-ingurunean enpresak 

sortzen eta garatzen lagundu 
nahi da. 
 

Bai  

Landa-ingurunean 
enpresak sortzen eta 
garatzen laguntzeko 
helburua laguntzen uste 
sendoarekin betetzen da 

Hartzaileak 

Landa-inguruneko biztanleria (Ez leader aldea) 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

825.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

300.078,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.03.31.0200.1.752.01.
71110.001/L 
20.0.1.03.31.0200.2.752.01.
71110.001/M 
20.0.1.03.31.0200.3.752.01.
71110.001/N 
 

Oharrak Aurrekontu konprometitua da 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako gazteen enplegu-kopurua • 5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Laguntza jaso duten gazteen proiektuen kopurua • 10 • 2 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 

• EAEko Landa Garapeneko Elkarteak 
(http://www.euskadi.eus/asociaciones-desarrollo-rural/web01-
a2lanits/es/) 
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Ohar orokorrak 
2020an hasi gara eskaeran adinaren datua biltzen. Behar den balioa lortu ahal izango dugu. 
Orain egiten dudan estimazioa dibertsifikazio-proiektuetarako (5) eta enpresak sortu eta 
garatzeko (35) memoriaren adierazleen balioa gehitzearen emaitza da, eta la 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 

Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar 
Politiketako Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Start-up laguntza-lerroa (LEADER) 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nekazaritzakoak ez diren jardueretarako enpresak sortzeko laguntzak (start up) 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LEADERen partaidetzazko toki-
garapenerako Landa 
Garapenerako Programan (2015-
2020) onartutako jarduera-
eremuan Jarduera 
ekonomikoaren sorrera eta 

enplegua sustatzea 
LEADER eremuan jarduera 
ekonomiko berriak ezartzeko eta 
enpresa berriak sortzeko 
laguntza ematea lerro honen 
xedea da, dibertsifikatzen duten 

nekazariei zein nekazaritzakoak 
ez diren enpresa sortu berriei. 
 

Bai  

Landa-ingurunean 
jarduera ekonomiko 
berriak ezartzeko eta 
enpresa berriak sortzeko 
laguntza-helburua 
betetzen da laguntzen 
deialdiarekin. 

Hartzaileak 

Landa-inguruneko biztanleria (Leader aldea) 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

37.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

31.364,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.03.31.0200.1.452.00.
71110.003/D 
20.0.1.03.31.0200.2.452.00.
71110.003/E 
20.0.1.03.31.0200.3.452.00.
71110.003/F 

Oharrak Aurrekontu konprometitua da 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako gazteen enplegu-kopurua • 9 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Laguntza jaso duten gazteen proiektuen kopurua • 5 • 2 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• MENDINET Tokiko Ekintza Taldea (http://www.mendinet.org/) 

Ohar orokorrak 
2020an hasi gara eskaeran adinaren datua biltzen. Behar den balioa lortu ahal izango dugu. 
Aurrekontuen memoriak ez du ildo horretarako adierazle espezifikorik ezartzen. 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 

Landaren eta Itsasertzaren 
Garapeneko eta Europar 
Politiketako Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Landa-eremuetako enpresentzako laguntza-lerroa (LEADER) 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko laguntzak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LEADERen partaidetzazko toki-
garapenerako Landa Garapeneko 
Programan (2015-2020) 
onartutako jarduketa-eremuan 
jarduera ekonomikoaren eta 
enpleguaren sorrera sustatzea 

Bigarren eta hirugarren 
sektoreko edozein motatako 
mikroenpresak, enpresa txikiak 
eta ertainak sortu, handitu eta 
modernizatzeko laguntza 
ematera bideratuta dago linea 

hau. 

Bai  

Landa-ingurunean 
mikroenpresak, enpresa 
txikiak eta ertainak 
sortzeko, handitzeko eta 
modernizatzeko 
laguntza-helburua 
betetzen da laguntza-
deialdiarekin. 

Hartzaileak 

Landa-inguruneko biztanleria (Leader aldea) 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

750.000 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

456.696,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.03.31.0200.1.752.01.
71110.003/H 
20.0.1.03.31.0200.2.752.01.
71110.003/I 
20.0.1.03.31.0200.3.752.01.
71110.003/J 
 

Oharrak Aurrekontu konprometitua da 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako gazteen enplegu-kopurua • 18 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Laguntza jaso duten gazteen proiektuen kopurua • 11 • 1 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• MENDINET Tokiko Ekintza Taldea (http://www.mendinet.org/) 

Ohar orokorrak 
2020an hasi gara eskaeran adinaren datua biltzen. Behar den balioa lortu ahal izango dugu. 
Orain egiten dudan estimazioa dibertsifikazio-proiektuetarako (5) eta enpresak sortu eta 
garatzeko proiektuetarako (40) memoriaren adierazleen balioa gehitzearen em 
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HAZI 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 
Enplegurako prestakuntza (nekazaritza- eta itsas- eta 
arrantza-eremua) 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Elikaduraren balio-kateko eta zuraren balio-kateko eta landa-inguruneko eta itsasertzeko 
balio-kateko profesionalei, gaur egungoei eta etorkizunekoei zuzendutako prestakuntza-
eskaintza. 
Prestakuntza-eskaintzaren diseinua lankidetzan eta sarean egiten da erreferentziazko 
eragileekin (elkarteak, profesionalak, kudeaketa-zentroak, nekazaritza-sindikatuak, 
arrantzaleen kofradiak, etab.). 
18 eta 29 urte bitarteko biztanleei bakarrik zuzentzen ez zaien ekintza 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Enplegagarritasun-baldintzak 
hobetzera bideratutako 

trebakuntza, lehen lan-
esperientziak erraztea 

Bai   

Hartzaileak 

Elikaduraren balio-kateko profesionalak, gaur egungoak eta etorkizunekoak, eta landa-inguruneko eta itsasertzeko zuraren 
eta biztanleriaren balio-katea 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

84.500 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

84.500 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Ez dago gazteria ardatz duen partida 
espezifikorik 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Formakuntza-ekintzen kopurua 
• Emandako ordu-kopurua 
• Parte-hartzaileen kopurua 

• 170 
• 4080 
• 4315 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 4053 • 4315 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ekintzan parte hartu dutenen guztizko kopurua da (ez gazteak bakarrik). 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 
Nekazaritza-sektorera eta nekazaritzako elikagaien 
enpresetara hurbiltzeko bekak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza-neurri horren helburua da pertsonak sektorean, elikagaien industrian eta landa-
ingurunean sartzea dinamizatzea. Neurri honen onuradunek praktika, jarduera eta lan 
propioak egin ditzakete nekazaritzako edo nekazaritzako elikagaien enpresa batean. 
Oporraldia 3 eta 6 hilabete artekoa da. 
Onuradunek 700 €arteko konpentsazio ekonomikoa dute hilean. Jarduerak tutoretzapean 
egiten dira, astean gutxienez 25 orduz eta gehienez 40 orduz. 
Ez da gazteentzat bakarrik, baina nekazari gazteak lehentasunezkoak dira (< 41 urte) 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Osasun-alertak sortutako egoera 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gerturatze-beken programan 
parte hartzen duten pertsonek 
kudeaketaren, 

funtzionamenduaren eta 
sektoreko errealitatearen 
ezagutzaren arloko gaitasunak 

eskuratzea, azken helburua 
pertsonak lehen sektorean 
laneratzea bultzatzea izanik. 

Ez Ez da argitaratu 2020ko deialdia  

Hartzaileak 

Onuradun izateko, nekazaritzako eta/edo elikagaigintzako sektorean ekintzailetzari buruzko ideia bat izan behar da, edo 
prozesuak hobetzeko proiektu bat edo bere enpresaren barruan jarduera berriak hasteko proiektu bat. 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

80.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

0 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte-hartzaileen kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaileen kopurua • 35 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena 
Ekintzaileei laguntza integrala emateko zerbitzua: Gaztenek 
2020 eta Geroa programak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Elikaduraren balio-kateari (ekoizpena, eraldaketa, merkaturatzea eta gastronomia), 
egurraren balio-kateari edo landa- eta itsasertz-ingurunean kokatzen diren proiektuei 
lotutako enpresa-proiektuak abian jarri nahi dituzten ekintzaileentzako laguntza integraleko 
zerbitzua. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Elikaduraren balio-katean, 
zuraren balio-katean eta landa- 
eta itsas-ingurunean enpresa-
sare iraunkorra (ingurumenekoa, 
ekonomikoa eta soziala) sortzen 

laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ekintzaileak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

73.450 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

375.000 (GAZTENEK) 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Geroa programan ez dago foxoa 
duen partida espezifikorik gaztaroan, 
nahiz eta egia den ekintzaile 
gehienak 45 baino hobeak direla) 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundutako proiektuen kopurua 
• Ekintzaileen kopurua 

• 120 
• 197 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekintzaileen kopurua • 293 • 197 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Gaztenek 2020an: 
• Arabako Foru Aldundia, Bizkaiko Foru Aldundia, Gipuzkoako Foru Aldundia 
• Kudeaketa-zentroak: ABERE, AGA, LORRA, LURGINTZA, ABELUR 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Kultura ekintzailea 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekintzailetza osteguna. Ekintzaileentzako prestakuntza-ibilbidea. 
Pertsona ekintzaileen topaketa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal landa-ingurunean eta 
itsasertzean espiritu ekintzailea 
eta pertsona ekintzaileen arteko 
lotura sustatzea. 
- Identifikatutako eta/edo 
eskatutako gaietan/alderdietan 

ekintzaileak kualifikatzea. 
- Garatutako esperientziak 
ezagutaraztea eta ekintzailetza-
ibilbidearen zailtasunak, 
erronkak eta ilusioa partekatzea. 
- Lankidetza eta sareko lana 

bultzatzea, bai ekintzaileen 
artean, bai beste erakunde 
batzuekin. 
 

Bai   

Hartzaileak 

Ekintzaileak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.317 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2.634 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Ez dago gazteria ardatz duen partida 
espezifikorik 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzen kopurua 
• Parte-hartzaileen kopurua 

• 17 
• 217 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 207 • 217 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Txanda irekia 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

El objetivo de la medida es dinamizar la incorporación de personas al sector agrario a través 
de estancias de hasta 6 meses en una empresa agraria cuya titularidad desea cesar la 
actividad con la finalidad de garantizar un relevo en la gestión y continuidad de la misma. El 
objetivo del Relevo Abierto es dar la oportunidad de acceso a empresas agrarias ya 
establecidas y evitar el abandono de las mismas por sus titulares potenciando la relación y 
transferencia de conocimiento entre las personas cesantes y nuevas incorporaciones. La 
medida responde a un modelo de integración de personas en el sector gestionado por una 
persona titular de empresa agraria cesante que ejerce una labor de mentoría. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

2020ko deialdiaren onuradunak martxan jartzea 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aktiboak elikaduraren balio-

katean sartzea 
Bai   

Hartzaileak 

Ekintzaileak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

60.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

20.000 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua • 4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

•  •  •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Onuradunak hartzen dituzten enpresak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena KALITATEA TOPERA 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kalitatea Topera programan, bisita monitorizatuak egiten dira, Euskadiko hainbat ibilbideren 
arabera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Natura eta Osasun Zientzien Batxilergoa eta 
nutrizioarekin eta elikadurarekin lotutako erdi-mailako heziketa-zikloak egiten dituzten ikasle 
taldeen eskutik. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kalitatea Topera programaren 
helburua eskola-komunitatean 
landa-ingurunearen, euskal lehen 
sektorearen eta Euskadiko 
kalitateko nekazaritzako 

elikagaien produktuen ekoizpena, 
eraldaketa eta identifikazioa 

sustatzea, eta baserritar gazteek 
ingurune naturala eta parte 
hartzen duten ikastetxeen 
curriculumean txertatutako 
jardueren bidez landa-ondarea 
mantentzeko egiten duten lana in 

situ erakustea da. 

Partzialki 
Urteko prebisoia krisiagatik 
Covid-19 

 

Hartzaileak 

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Natura eta Osasun Zientzien Batxilergoa eta nutrizioarekin eta elikadurarekin lotutako 
erdi-mailako heziketa-zikloak ikasten ari diren ikasleak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

10.200 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

75.000 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bisita kopurua 

• Parte-hartzaileen kopurua 
• 25 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 2850 • 1250 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena NEKAZARIAK ESKOLA 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Tailerrak euskaraz edo gaztelaniaz ematen dira, eta urtarriletik maiatzera bitartean egiten 
dira ikastetxeetan. Data ikastetxearen beraren beharren eta curriculumaren arabera 
zehazten da, jarduera horrekin lotutako ikasgaiak ematen diren unearekin bat etor dadin. 
Tailerrean Oinarrizko Curriculum Diseinuaren hainbat alderdi lantzen dira, batez ere Natura, 
Gizarte eta Kultura Ingurunearen Ezagutzaren Arloarekin lotutakoak. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Osasun-alertak sortutako egoera 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nekazaritzako elikagaien tokiko 
kontsumoa eta kontsumo 
arduratsua sustatzea 10 eta 12 
urte bitarteko ikasleentzat 

Ez   

Hartzaileak 

10 eta 12 urte bitarteko gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

23.400 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Tailer kopurua 
• Parte-hartzaileen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

•  •  •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena NIREA 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 

deskribapena 

Nirea Sarea agente-sarea dinamizatzea, helburu horrekin bat datozen eragileak biltzen 
jarraitu baita. Nirea programaren talde dinamizatzaileak sarean eragile berriak sartzea, 
"Nirea proiektuak" identifikatzea eta ikusaraztea, erosketa eta proiektu berriak garatzeko 
lankidetzak antolatzea eta haurrentzako tailerrak eta beste sentsibilizazio-jarduera batzuk 
egitea errazten du. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nekazaritzaren eta hiriaren 
arteko erantzunkidetasuna eta 
birkonexioa sustatzea. NIREA-k 
hiriaren eta eremuaren artean 

dagoen sinbiosia ikusarazi nahi 
du, alderdien arteko elkarrizketa 
sustatuz, elkarrekin aurrera 

egiteko, gurea denaren 
kontsumoa sustatzeko eta lehen 
sektorea eta landa-ingurunea 
elkarrekin sustatzeko. Bere 
filosofia elkar ulertzeko, 
lankidetzan aritzeko eta gure 

lurraren etorkizuna sustatzeko 
leku bat sortzea da. 

Partzialki   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

3.400 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

25.000 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Tailer kopurua 
• Parte-hartzaileen kopurua 

• 35 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 900 • 980 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
HAZI 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena 
2015-2020 aldirako Euskadiko LGPren esparruan onartutako 
LEADER eremuan dauden landa-udalerrien ekonomia sustatu, 
garatu eta dibertsifikatzeko laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza honen xede diren ildoak honako hauek dira: 
• Nekazaritzakoak ez diren jardueretarako enpresak sortzea (start up) (II. kapitulua) 
• Enpresak sortzeko, handitzeko eta modernizatzeko inbertsioak (III. kapitulua) 
• Besteren konturako kontratazioa (IV. kapitulua) 
• Azpiegiturak, oinarrizko zerbitzuak eta udalerrien berrikuntza (V. kapitulua) 
• Etxebizitzarako sarbidea (VI. kapitulua) 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laguntza honen xede diren ildoak 
honako hauek dira: 
- Enpresak sortzea 

- Enpresak sortzeko, handitzeko 
eta modernizatzeko inbertsioak 

- Besteren konturako 
kontratazioa 
- Azpiegiturak, oinarrizko 
zerbitzuak eta udalerrien 
berrikuntza 
- Etxebizitza eskuratzea 

 

Bai  

Lagundutako proiektuak 
• Enpresen sorrera: 17 
• Enpresak sortzeko, 
handitzeko eta 
modernizatzeko 
inbertsioak: 38 
• Besteren konturako 
kontratazioa: 4 
• Azpiegiturak, 
oinarrizko zerbitzuak eta 
udalerrien berrikuntza: 
63 
• Etxebizitza eskuratzea: 
10 

Hartzaileak 

Población en general 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

934.700 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

676.000 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako enpresen kopurua 
• Batez besteko inbertsioa enpresa bakoitzeko 

• 25 
• 145000 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ez dagokio •  •  
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Estrategian jasotako adierazleak ez dira urtekoak, 2016-2020 programazio-aldiari buruzkoak 
baizik. 
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Arrantza eta Akuikultura Zuzendaritza 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Arrantza eta Akuikultura 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Enplegarritasun-balditzak hobetzera bideratutako gaikuntza 

Jarduketaren izena Itsasoratu Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Arrantza-enpresentzako laguntzak, ikasleek arrantza-ontzietan prestakuntza-egonaldiak egin 
ahal izan ditzaten. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Profesional gazteak arrantza-
sektorean sartzea 

Ez   

Hartzaileak 

Itsas arrantza arloko ikasle gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

100.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazte kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazte kopurua • 28 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Arrantza eta Akuikultura 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Jarduketaren izena 
Pasaiako, Ondarroako eta Bermeoko Itsas Arrantzako Institutu 
Politeknikoetan ikasketak egiteko bekak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailaren helburuetako bat da arrantzarekin 
zerikusia duten sektoreetako langile gazteen gaikuntza sustatzeko politika egokiari eustea. 
Arrantza-sektorean jardunean dauden profesionalentzako jarduketa, tripulazioetan gehien 
eskatzen diren titulazioetarantz (zubia zein makinak). 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arrantza-sektorean jardunean 
dauden profesionalak 
tripulazioetan gehien eskatzen 
diren titulazioetarantz (zubia zein 
makinak) prestatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

133.815 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

133.815 € 

Aurrekontu-partida 
"7112 Arrantza" programaren 
CAC 45301 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua • 122 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako beken kopurua • 122 • 149 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Arrantza-eskola mugikorrak: Bermeo, Ondarroa eta Pasai San Pedro. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Arrantza eta Akuikultura 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena 
Profesional gazteek arrantza-ontzien jabetza eskuratzeko 
egiturazko laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Arrantza Politika Bateratua aplikatzearen ondorioz arrantzaleen alde arrantza-sektorea 
berregituratzeko neurriei lotutako ekintza sozioekonomikoak egiteko laguntzak dira. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Eskaririk eza 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Profesional gazteek arrantza-

ontzien jabetza eskuratzea 
Ez   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

100.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0,00€ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako laguntzen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako laguntzen kopurua • 3 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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INGURUMEN ETA JASANGARRITASUNEKO SAILBURUORDETZA 

Natura Ondare eta Klima Aldaketa Zuzendaritza 

Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena Ekoetxeak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ekoetxeak funtsezko tresnak dira euskal gizartea jasangarritasunaren balioaz 
sentsibilizatzeko. Ekoetxe hauek daude: Meatzaldea-Peñas negras; Txingudi; Azpeitia eta 
Urdaibai 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ingurune naturala ezagutzen eta 

gozatzen, haren balioa ulertzen 
eta hura zaintzeko konpromisoa 
hartzen laguntzen dieten 
esperientziak eskaintzea. 

Bai  

Helburu guztiak bete 
ditugu, baina COVID-
19aren ondorioz bisitari 
kopuruak behera egin 
zuen. 

Hartzaileak 

Eskola taldeak (lehentasunez Bigarren Hexkuntza eta Batxilergoa); beste talde antolatu batzuk; biztanleria oro har eta 
inguruko biztanleak (partaidetza-kanpainak) 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

260.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.05.12.0100.2.238.99.

44210.010/F 
20.0.1.05.12.0100.2.238.02.
44210.006/J 
20.0.1.05.12.0100.2.238.82.
44210.010/J 
20.0.1.05.12.0100.2.238.82.
44210.005/B 
20.0.1.05.12.0100.3.236.01.
44210.002/G 
20.0.1.05.12.0100.4.236.11.
44210.000/D 
20.0.1.05.12.0100.4.2 

Oharrak 

Gazteak ardatz dituen aurrekontua 
kalkulatzeko, "Jarduera" partida 
bakarrik hartzen da kontuan, ez 
pertsona horiek artatzen dituzten 
langileak. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bisitari kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Bisitari kopurua • 96000 • 51960 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Ihobe 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena Eskola Agenda 2030 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeek garatutako 
Jasangarritasunerako Hezkuntzako Eskolako Agenda 21 programa finantzatzeko diru-
laguntza, GJHekin bat etorriz. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Ikastetxeetan programatutako irteera-jarduera asko 
ezin izan ziren gauzatu. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Garapen Jasangarriko Helburuak 
zabaltzea euskal unibertsitateaz 
kanpoko ikasleen artean 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

600.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

937.500,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.05.12.0100.4.454.99.
44210.008/L 

Oharrak 

Ikastetxeak ixtearen ondorioz, 
programatutako jarduera batzuk ezin 
izan ziren gauzatu, eta, beraz, 
bigarren ordainketak partzialak edo 
baliogabetuak izan ziren kasu 
batzuetan. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• 2020-2020 ikasturterako Eskolako Agenda 21 programan dauden 
unibertsitatez kanpoko ikasleen kopurua; 

• 2020-2020 ikasturterako Eskolako Agenda 21 programan dauden 
lanbide-heziketako ikasleen kopurua 

• Eskola jasangarri gisa aitortutako ikastetxeen kopurua 
•  

• 226212 
• 22895 
• 110 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• 2020-2020 ikasturtean eskola jasangarri gisa 
onartutako ikastetxeen kopurua 

• 110 • 110 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Hezkuntza Saila/Hezkuntza Berriztatzeko Zuzendaritza. Ikastetxe 
publikoak eta pribatu-itunpekoak. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena Azterkosta Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Azterkosta itsasertzari buruzko Ingurumen Hezkuntzako Europako COASTWATCH 
programaren Euskal Autonomia Erkidegorako egokitzapena da. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

2020ko udaberrian osasun-alarmak geldiarazitako 
jarduerak urte bereko azken hiruhilekoan gauzatu dira. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Itsasertzaren berezitasunak 
hobeto ezagutzeko, bere 
problematika zabaltzeko eta 
kostaldeko naturguneak 
babesteko beharrari buruzko 
kontzientziazio soziala zabaltzeko 

laguntza tresna. 

Bai  

Laginketa-kanpaina 
2021eko ekainera arte 
luzatuko da, taldeen 
parte-hartzea eta 
antolaketa errazteko. 

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

210.944 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

276.283,33 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.05.12.0100.4.238.99.
44210.009/D 

Oharrak 

Aurrekontu hau Aztertu izeneko 
programa global bati dagokio, 
hainbat jardueratan banatuta 
(Azterkosta, Ibaialde eta Aztertu 
Natura). Kontratazio bat da, eta, 
beraz, ordainketa bakarra da hiru 
programetarako (hiruren artean 
banatu beharreko aurrekontua, be 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Laginean parte hartu duten taldeen kopurua 
• Banatutako laginketa-kit kopurua 
• Azterkosta prestakuntza-irteeran parte-hartzaileen kopurua 

• 99 
• 223 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Azterkosta programan parte hartzen duten gazteen 
ehunekoa 

• 0,65000000000000002 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Enpresa esleipenduna (Ortzadar SL) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena Ibaialde Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ibai-ekosistemen aldeko Ingurumen Hezkuntzako eta Herritarren Partaidetzako programa 
bat da. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

2020ko udaberrian osasun-alarmak geldiarazitako 
jarduerak urte bereko azken hiruhilekoan gauzatu dira. 
Laginketa izan ezik, 120 talderen baja izan baitzuen 
(198 inskribatu ziren). 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ibai-ekosistemen ezaugarriei eta 

arazoei buruzko ezagutza 
handitzea, urak bizitzarako duen 
garrantziaz kontzientziatzen 
saiatzea eta ibaia eta ibaiertzak 

kontserbatzeko sentsibilizatzea. 

Bai 

Laginketarako materialaren 
banaketa eten egin da 
martxoan. Irailean ez da erabat 
berreskuratu, eta 120 taldek 
eman dute baja (198 lagunek 
eman dute izena orain arte). 
Prestakuntza-irteera bertan 
behera geratuko da. 

Laginketa-kanpaina 
2020ko abendura arte 
zabaltzen da. 
Ikastetxeek bidali edo 
erabili ez duten analisi-
material guztia 2021eko 
kanpainan berrerabiltzen 
da. 

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

210.944 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

276.283,33 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.05.12.0100.4.238.99.
44210.009/D 

Oharrak 

Aurrekontu hau Aztertu izeneko 
programa global bati dagokio, 
hainbat jardueratan banatuta 
(Azterkosta, Ibaialde eta Aztertu 
Natura). Kontratazio bat da, eta, 
beraz, ordainketa bakarra da hiru 
programetarako (hiruren artean 
banatu beharreko aurrekontua, be 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ibaialde programan parte hartu duten taldeen kopurua 
• Banatutako laginketarako materialaren kit kopurua 

• Ibaialde prestakuntza-irteeran parte-hartzaileen kopurua 

• 79 
• 159 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Laginketa-puntuen kopurua • 200 • 35 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Enpresa esleipenduna (Ortzadar SL) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena Tokiko Agenda 21 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko ikasleek tokiko proiektuetan parte hartzeko diru-laguntza. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal ikasleak ahalduntzea haiei 
eragiten dieten tokiko erabakiak 
hartzerakoan, eta tokiko 
jasangarritasuneranzko 
trantsizioa lortzea. 

Partzialki 
Ebazpen Aurrekontua = linearen 
aurrekontu-zuzkiduraren % 
90,75 

Ziur asko, Covidek 
aurreikusitako 
zailtasunengatik. 

Hartzaileak 

Garapen jasangarria sustatzen duten ekintzak egiten dituzten udalak, mankomunitateak, beste toki-erakunde batzuk, tokiko 
erakunde autonomoak eta Euskal Autonomia Erkidegoko Tokiko Garapen Agentziak eta Merkataritza Sozietateak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

260.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

326.732,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.05.12.0100.4.422.01.
44210.002/H 

Oharrak 
Emandako laguntzak, gaur egun 
proiektuak martxan daude 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten udalen kopurua 
• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 
• Nº de alumnos y alumnas participantes 

• 76 
• 319 
• 173756 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua, guztira • 7 • 319 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Portugalete; Centro de Estudios Ambientales de Vitoria-Gasteiz; 
Laudio/Llodio; Abanto y Ciérvana-Abanto Zierbena; Udaltalde 21 Nerbioi-
Ibaizabal, S.L.; Mancomunidad de Servicios de Uribe Kosta; Valle de 
Trapaga- Trapagaran; Bergara; Azpeitia; Hernani; Deb 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Ingurumen-hezkuntza eta ekonomia zirkularrarekin duen erlazioa 

Jarduketaren izena Confint Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen Nazioarteko Konferentzia: zaindu dezagun Planeta 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19aren ondorioz ezin izan zen gauzatu. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleek 
ingurumen-gaietan parte har 
dezaten sustatzea. 

Ez   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Esleitutako aurrekontu 
zehatzik gabe 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua, guztira 
• Parte hartzen duten ikasleen kopurua 
• Parte hartzen duten ikastetxe jasangarrien kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartzen duten ikastetxeen kopurua, guztira • 7 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Ekonomiaren Garapena, 
Jasangarritasuna eta Ingurumena 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Natura Ondare eta Klima 
Aldaketa Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Gazte-boluntariotzaren bultzada 

Jarduketaren izena Ingurumen boluntariotzako programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-boluntariotzako proiektuak egiten dituzten irabazi-
asmorik gabeko erakunde pribatuek jaso ahal izango dituzten diru-laguntzak 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Sailaren ohiko aurrekontua egokitu behar delako, 
COVID-19k eragindako egoeraren arabera. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ingurua hobetu eta babestu, 

ikerketa lanetan lagundu. 
Ez   

Hartzaileak 

Irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak edo bestelako erakunde pribatuak, legez eratuak eta administrazio publikoek 
partaidetza ez dituztenak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

15.840 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten erakundeen kopurua 
• Parte hartu duten erakundeen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Proiektuan parte hartzen duten gazte boluntarioen 
kopurua 

• 810 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Hezkuntza Saila 

HEZKUNTZA SAILBURUORDETZA 

Ikaskuntzaren eta Hezkuntza Berrikuntzaren Zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa Hezkuntzaren eremu formalean euskara sustatu eta indartzea 

Jarduketaren izena Ulibarri Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntzaren arloko hizkuntz normalizaziorako programak ez dira mugatzen hizkuntza 
ikasgelan irakasgai edo irakasbide gisa erabiltze hutsera. Normalizatzeko bidean den 
 hizkuntza ikasten ari den ikasleak era askotako indargarrien premia izugarria du, 

hizkuntza hori  ondo ikasiko badu. Dagoeneko abiarazita eta, kasu askotan, bide luze 
samarra egina duten  programetako… 

Egindako jarduketa 
Bai, 
martxora 
arte 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikastetxeetan Hizkuntza 
Normalizatzeko Proiektuak 
diseinatu eta gauzatu ditzatela 
sustatzea. Ikastetxeetako 

gizatalde guztien artean 
(ikasleak, irakasleak, 
administrazio arloko langileak eta 
gurasoak)  euskararen 

ezagutza eta erabilera handitzen 
laguntzea. 

Programan 
parte hartzen 
ari diren 
ikastetxeek 
ikasturteko 
memoria 
aurkeztu behar 
dute ekainaren 
1etik ekainaren 
30era bitartean. 
Memoriak 
aztertuta, 
jakingo da 
zenbateraino 
bete diren 
Ikasturteko 
Planean 
jarritako 
helburuak. 

 

Aurreko urteetako 
memoriak aztertuta, 
programan parte hartzen 
duten ikastetxeek 
Ikasturteko Planean 
jarritako helburuen 
%70etik gorako betetze-
maila egiaztatzen dute. 
Aurten ere, halakoxeko 
datuak espero dira. 

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.225.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

245.000 ¬ 
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Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.21.0012.1.454.99.
47153.008/R 
20.0.1.07.21.0012.2.454.99.
47153.008/S 
20.0.1.07.21.0012.3.454.99.
47153.008/T 
 

Oharrak 

Programan parte hartzen duten 
ikastetxeek uztaila baino lehen 
aurkeztu behar dute jasotako 
dirulaguntzaren justifikazioa. 
Justifikazio hori aurkezten denean 
ordaintzen zaie dirulaguntzari 
dagokion bigarren ordainketa. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ikastetxe kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastetxe kopurua • 400 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Udako Euskal Unibertsitatea. Euskal Herriko Ikastolak Sociedad 
Cooperativa Europea 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena Eleaniztasunerantz proiektua 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxeek berrikuntza-proiektuak egiten dituzte, ikastetxeko hizkuntza-proiektua garatzeko 
modalitate hauetakoren batean: 
A) Ikastetxeko hizkuntza-proiektua, irakurketa-plana lehentasuntzat hartuta eta hizkuntzen 
tratamendu integral eta integratuaren ikuspuntutik garatuta. 
B) Ikastetxeko hizkuntza-proiektu eleaniztuna, euskara ardatz hartuta eta curriculum-alor 
edo -gaiak atzerriko hizkuntzetan irakastean zentratuta. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko 
Bigarren Hezkuntza eta 
Batxilergoa ematen duten 
ikastetxeek berrikuntza-

proiektuak egitea, ikastetxeko 
hizkuntza-proiektua garatzeko. 

 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

Publikoa: 500.000€; 
Itunpekoa: 1.532.000€ 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

1.750.995 ¬ 

Aurrekontu-partida 
07 21 0007 23882 42251 009 
07 21 0007 45499  42251 
004 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartutako zentro kopurua • 323 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartutako zentro kopurua • 330 • 323 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

Ildoa Eskola inklusiboa 

Jarduketaren izena Hamaika Esku Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

B) Ikastetxeko hizkuntza-proiektu eleaniztuna, euskara ardatz hartuta eta curriculum-alor 
edo -gaiak atzerriko hizkuntzetan irakastean zentratuta. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Proiektu honen helburua 
hezkuntza emaitza akademikoez 
aparte, ikastetxeetako zailtasun 
eta beharrak aztertuta, beste 
 hezkuntza ikuspuntuak 
ere hobetzea da. Xedea da 

heziketa emaitzak hobetzea, ez 
bakarrik emaitza akademikoak. 
(Elkarbizitza;  
 konfliktibitatea; ) 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Eskola partehartzaileak • 63 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Eskola partehartzaileak • 63 • 63 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

Ildoa Eskola inklusiboa 

Jarduketaren izena 
Ikasle etorkinei zuzendutako kulturartekotasuna sustatzeko 
eta ikasle sartu berriei hizkuntza indartzeko programak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Laguntza horrek bi lerro hauek hartzen ditu: 
- Kulturen arteko dinamizazio-proiektua. 
- Hizkuntza indartzeko proiektua (LAP), sartu berri diren ikasleentzat. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Harrera-fasean eta murgiltze-
geletan etorkinen eskolatze-
beharrei erantzutea. 
– Plana egitea eta hedatzea. 
- Irakasleak prestatzea eta 
baliabide didaktikoak prestatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.698.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1.698.000 ¬ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sartu berri diren ikasleen kopurua • 2171 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sartu berri diren ikasleen kopurua • 1931 • 2171 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena 
STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta 
Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak egitea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxeek proiektu bakarra aurkeztuko dute, eta proiektu hori eredu hauetakoren batean 
edo gehiagotan egongo da txertatuta: 
- Garatu beharreko proiektuak, ikerketa zientifiko edota teknologikoan ardaztutakoak. 
Proiektu horien barruan, tailerrak edo lehiaketak egin ahal izango dira ikastetxean. 
- Garatu beharreko proiektuak, matematikan, trebetasun artistiko eta sormenekoan, eta 
hezkuntza zientifiko edota teknologikoan ardaztutakoak. Proiektu horiek, besteak beste, 
emakumeari emango diote balioa, berrikuntzaren eta diseinuaren esparruetan. 
- Online garatu beharreko proiektuak, ikerketa teknologiko, matematiko edota artistikoan 
ardaztutakoak. Gainera, lankidetza-mekanismoak sustatuko ditu ikastetxearen inguruko sare 
sozioekonomikoarekin. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Proiektuak garatzea ikasleak 
kultura zientifiko eta 
teknologikoko gaitasunak eskura 
ditzante eta ikerketatik eta 
praktikatik ikas dezaten. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

200.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

275.000 ¬ 

Aurrekontu-partida 07 21 0009 23899 42253 013 Oharrak 

Eskuragarri dagoen doatizio guztia 
exekutatu du. Murrizketak ere egin 
behar izan ziren, eskaerek hornidura 
gainditzen baitzuten 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua • 162 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua • 175 • 162 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena Bizikasi Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Bizikasi ekimenak lagundu nahi du ikastetxeak bizikidetza positiboko eta jazarpen-egoeren 
aurrean zero tolerantziako gune seguruak izan daitezen. Ezinbesteko baldintza da hori 
hezkuntza-sistemaren helburu nagusia lortzeko: ikasle guztiei beren garapen pertsonalean 
laguntzea eta gizartean herritar aktibo eta arduratsu gisa parte hartzea ahalbidetuko dioten 
gaitasunak eta tresnak ematea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Helburu orokor gisa indarkeriarik 
gabeko ikastetxeak lortzea 
izanik, honako helburu nagusi 
hauek aurreikusten ditu: 

- Indarkeria prebenitzeko 
jarduera probentiboak egitea. 
- Eskola-jazarpenaren aurrean 

hezkuntzan esku hartzea. 
- Eskola-jazarpenaren aurkako 
ekimenaren jarraipena eta 
ebaluazioa egitea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

Baliabide propioak + 100.000 
€ 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua • 200 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Bizikidetzaren eta giza eskubideen Plana 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Plan honek bizikidetzan eta giza eskubideetan oinarritutako hezkuntza indartzeko programa 
bat garatzea du helburu, hiru ardatzetan: 
- Indarkeriarik eza eta giza eskubideak, Adi-adian biktima hezitzaileen lekukotasunen 
proiektua eguneratuz. 
- Aniztasuna eta giza eskubideak, arrazismoa eta etiketa kolektiboko diskriminazioa 
prebenitzea ardatz duen hezkuntza-tresna bat artikulatuz. 
- Elkartasuna eta giza eskubideak, bidegabekeriaren eta bazterkeriaren aurrean enpatia eta 
elkartasuna sustatzea ardatz duen hezkuntza-proposamenarekin. 
Jarduera-programa honen garapena osatzeko, 
Elkarrekin Bonuak, Eskola Bakegune webgunearekin eta Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin 
eta parte-hartzearekin, Aieteko Giza Eskubideen aldeko Pedagogia Baliabideen Zentroan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

- Giza eskubideetan oinarritutako 
hezkuntza proiektu bat finkatzea, 
giza duintasunaren oinarri 
pedagogikoan oinarritua, eta 
bakearekiko, aniztasunarekiko 
eta elkartasunarekiko 

konpromisora bideratua, 
enpatiaren aldeko haututik. 
- Hezkuntza-tresnak sortzea eta 
gizarte- eta hezkuntza-
elkarreraginak indartzea, 
bizikidetzan egiteke dauden eta 

sortzen ari diren erronken 
aurrean. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Elkarrekin bonoak: 350.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

350.000 ¬ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Zentro-kopurua •  
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Zentro-kopurua • 0 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak 
Deialdi hau Pandemiak markatu du. Erakunde gehienek orain arte egiten ari zirena edo 
hasieran egin nahi zutena birformulatu behar izan dute. Aurrez aurreko jardueren ordez, 
Team eta Zoom plataformen bidezko jarduerak egin dira, oso tresna erabilgarriak iz 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Dirulaguntzak ematea ikastetxe publikoek eta itunpeko 
ikastetxeek jarduera-proiektuak diseina  ditzaten hezkidetza 
eta genero-indarkeriaren prebentzioa sustatzek 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntza-sisteman  Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 
Planaren baitan. Hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa sustatzeko jarduera-
proiektua diseinatzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkidetza eta genero-
indarkeriaren prebentzioa 
sustatzeko jarduera-proiektua 
diseinatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Ikastetxe publikoak: 
irakasleria; Itunpeko 
ikastetxeak: 100.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100.000 ¬ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Zentro publiko eta pribatuen kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Zentro publiko eta pribatuen kopurua • 0 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa Hezkuntzaren eremu formalean euskara sustatu eta indartzea 

Jarduketaren izena Nolega laguntza deialdia 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxe publiko eta itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa  euskalduntzeko programa: 
Laguntza-jasotzaileak EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeak dira.  Deialdi honek, 
Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzan, ikasgela barruan zein kanpoan, ikasturte 
 barruan burutzekoak diren jarduerak lagunduko ditu. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Agindu honen xedea itunpeko 
ikastetxeen artean euskararen 
erabilera bultzatzeko asmoz diru-
laguntza  deialdia eta oinarri-
arauak argitara ematea da.  Barne 

Ebazpenaren xedea herri 
ikastetxeen artean euskararen 

erabilera bultzatzeko asmoz diru-
dotazio  deialdia eta oinarri-
arauak argitara ematea da 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

590.544 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

590.544 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.21.0012.454.99.47
153.006 /IJK;    
20.0.1.07.21.0012.238.99.47
153.008/RST 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxe kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten ikastetxe kopurua • 1015 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa Hezkuntzaren eremu formalean euskara sustatu eta indartzea 

Jarduketaren izena Euskal Girotze Barnetegiak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Euskal Eskolak ikasleari euskararen ezagutza ez ezik, hura  erabiltzeko aukera ere eman 
behar dio. Hitz egiten ezin da ikasi hitz egin gabe. Horretarako  daude Euskal Girotze 
Barnetegiak: ikaslea girotzeko, euskaraz girotzeko. Eskolatik atera eta,  barnetegian, 
aparteko etxe eta giro batean, bestelako giro batean murgiltzeko, barneratzeko, euskaraz 
eta euskaratik. 

Egindako jarduketa 
Bai, 
martxora 

arte 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19a dela-eta, martxoan bertan behera geratu 
ziren egonaldiak. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikasleen hizkuntzaren erabilera 
eta haren aldeko motibazioa 
indartzeko ekintzak burutzea. 
Etxeko eta kaleko erdal giroan 

bizi diren haurrei euskal giro 
aberats bat ezagutzeko aukera 
ematea. 

 Ikasleen euskara ikasteko 
prozesuari eta hizkuntzarekin 
duten harreman afektiboari 
bultzada eragingarria 
 ematea. 

Partzialki 

Ezin izan ziren aurreikusitako 
txanda guztiak egin 2020-2020 
ikasturtean (martxoan bertan 
behera geratu ziren), eta 2020-
2021 ikasturtean ez da 
txandarik eskaini 
pandemiagatik. 

Ezin izan ziren 
aurreikusitako txanda 
guztiak egin 2020-2020 
ikasturtean (martxoan 
bertan behera geratu 
ziren), eta 2020-2021 
ikasturtean ez da 
txandarik eskaini 
pandemiagatik. 

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

400.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

500.000 ¬ 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.07.21.0012.238.99.47
153.009/ IJK 

Oharrak 

2020ko martxoan eten egin zen 
barnetegien programa eta txandak 
bertan behera geratu ziren COVID-
19agatik. Era berean, 2020/2021 
ikasturtean ez da txandarik eskaini 
barnetegietan. Bestalde, 6. 
barnetegia irekitzeko aurreikusitako 
dirua ere sartuta zegoen a 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Barnetegietan ikasle kopurua guztira •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Barnetegietan ikasle kopurua guztira • 3000 • 0 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena Erasmus + Europako Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren esparruetako EBren programa da, 
2014/2020 aldirako. Hezkuntzaren, prestakuntzaren, gazteriaren eta kirolaren alorretan lan 
egitea laguntza garrantzitsua izan daiteke aldaketa sozioekonomikoei heltzeko, Europak 
aurre egingo dien erronka nagusiak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Erasmus+ programak honako 
hauek lortzen lagundu beharko 
du: Europa 2020 Estrategiaren 
helburuak, hezkuntzari buruzko 
helburu nagusia barne; 

Hezkuntzaren eta 
prestakuntzaren esparruan 

Europako lankidetzarako Esparru 
Estrategikoaren helburuak (ET 
2020), dagozkien erreferentzia-
adierazleekin; herrialde elkartuen 
garapen jasangarria 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

Kontseilu Europarrak 2020-202 
ikasturterako 2020ko deialdian 
eskola-etapetarako eta helduetarako 
emandako diru-laguntzak: 1.075.783 
€ 

Aurrekontu-partida ? Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartu duten EAEko gazteen kopurua 
• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 

• 0 
• 43 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Programan parte hartu duten EAEko gazteen kopurua • 4899 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Europako Kontseilua_Hezkuntza, Gazteria, Kultura eta Kirola 
(EJCD)/SEPIE (Hezkuntza Nazioartekotzeko Espainiako Zerbitzua)/Eusko 
Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Berrikuntza Zerbitzua 
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena Atzerriko hizkuntza-bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

533 plaza ematea Alemanian, Frantzian, Irlandan eta Erresuma Batuan 3 asteko egonaldia 
egiteko eta hizkuntza-ikastaroak egiteko. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID19 delakoaren ondorioz, atzera egin da deialdian 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lehiakortasuna handitzea eta 
kualifikazioa eta enplegura 
egokitzeko gaitasuna hobetzea 

Ez  
COVID19 delakoaren 
ondorioz, atzera egin da 
deialdian 

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

847.038 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 ¬ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako beken kopurua • 552 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena Ingelesezko barneratze-egonaldiak, 5 egunekoak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxe publikoetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleei zuzenduta. Salbuespen gisa, 
5. eta 6. mailako ikasleak gela berean biltzen dituzten ikastetxe txikien kasuan, bi mailetako 
ikasleekin joateko aukera ematen zaie. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Egonaldiak bertan behera utzi ditu COVID19 batzordeak 
martxoan 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikasleek ingelesa erabil dezaten 
sustatzea. Konpetentzia-maila 
berriak eskuratzea eta lehendik 
eskuratutakoak sendotzea, parte-
hartzaileentzat erakargarriak eta 
atseginak diren jardueren bidez. 

Ez  

Egonaldiak bertan 
behera utzi ditu 
COVID19 batzordeak 
martxoan 

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

383.800 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 ¬ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ikasle onuradunak • 1230 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikasle onuradunak • 2196 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Hezkuntza Berriztatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena 
HBSP Hezkuntza Berariaz sendotzeko Programa/Programa 
PREE eta Eskolatze osagarriko programak/Eskolatze osagarriko 
programak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

HBSP: DBH 1. eta 2. mailako ikasleei zuzenduta dago, zeintzuk eskolara egokitzeko arazo 
larrien ondorioz porrota jasateko arriskuan daude. 
PEC: Heziketa prozesuan beharrizan espezifikoak azaltzen dituzten ikasleei zuzenduta dago. 
DBHrako aurreikusita dauden neurri guztiak agortuta egon behar dute. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

HBSP: garapenaren Hezkuntzako 
ikastetxeei dei egitea Hezkuntza 
Berariaz Sendotzeko Programak 
(HBSP) abiaraz daitezen, baldin 
eta gizarte- eta gizarte- edo 

kultura-egoera zailetan edo 
eskolan moldatzeko zailtasun 

handiak dituzten DBHko lehen eta 
bigarren mailako ikasleekin 
hezkuntza-ekintza zehazten 
badute. 
PEC: ikasle horiek programa hau 
amaitu ondoren DBHko helburuak 

lortzeko prozesuan berrekin 
diezaioten. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida 

Irakasleak: Capítulo I 
PEC erakundeak: 
- 
19.0.1.07.21.0010.x.422.01.4
2225.003.X 
- 
19.0.1.07.21.0010.x.454.99.4
2225.003.X 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 
• Parte hartu duten ikasleen kopurua 

• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Parte hartu duten ikasleen kopurua • 0 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Ikastetxe eta Plangintzaren Zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Ikastetxe eta Plangintza 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

Ildoa Eskola inklusiboa 

Jarduketaren izena Hauspoa Proiektua 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eskolan eta eskolorduz kanpo Bigarren Hezkuntzako ikasleriaren berariazko  premiei 
erantzuteko proiektua. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikastetxeen autonomia bultzatu, 

Derrigorrezko Bigarren 
Hezkuntzako ikasleen berariazko 
premietara hobeto 

 moldatzeko. Neurri 
ezberdinez hornituta. 
 Eskolaz kanpoko orden 
antolamendurako: ordutegien 

malgutzea, Bidelaguna Deialdia, 
etab.  Eskola Laguntzaileak; 
eskolaz kanpoko ekintzen 
eskaintza, 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeak. DBHko ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bigarren Hezkuntzako ikastetxe kopurua (Publikoak) • 83 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bigarren Hezkuntzako ikastetxe kopurua (Publikoak) • 61 • 83 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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LANBIDE HEZIKETAKO SAILBURUORDETZA 

Teknologiaren eta Ikaskuntza Aurreratuen Zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Teknologiaren eta Ikaskuntza 
Aurreratuen Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena Ikaskuntza-bitartekarien sarea 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gaur egun, orientazioa hainbat bidetatik egiten da, arautu gabe, orientazioa ikastetxeetan, 
orientazioa erakundeetan eta lan-orientazioa LANBIDEn. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Datuak ezin dira urtero lortu. Ikus "ohar orokorrak" 
laukitxoa. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Prestakuntza eta bizialdi osoko 

ikaskuntza euskal herritar guztiei 
hurbiltzea, arreta berezia jarriz 
egoera ahulenean dauden eta 
prestakuntza-zirkuituetatik urrun 
dauden pertsonengan. 
Informazio zehatza eta etengabe 

eguneratua izatea, bizitza osoko 
ikaskuntzaren testuinguruan 
ezagutzaren edozein eremutako 
ikaskuntzarekin lotuta bere 
jarduera-eremuan egiten diren 
prestakuntza-jarduera eta -
ekimen guztiei buruz, urrutiko 

prestakuntza-eskaintzak barne. 
Informazio hori euskal herritar 

guztien eskura jarriko da 
Hezkuntza Sailaren Bizialdi Osoko 
Ikaskuntzaren atariaren bidez 
(www.hiru.eus). 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

69.300 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2019ko deialdia: 69.300,00 € 
2020ko deialdia: 76.013,04 € 

Aurrekontu-partida 

2019ko aurrekontu partida:  
19.0.1.07.32.0001.-
.454.99.42261.007/- 
2020ko aurrekontu partida:  

Oharrak  
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20.0.1.07.32.0001.-
.454.99.42261.007/- 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestakuntza-ekintzen kopurua www.hiru.eus webgunean; 
• Ikaskuntza-bitartekaritzako zerbitzuetan artatutako pertsonen 

kopurua, adinaren arabera 
• Ikaskuntza-bitartekaritzako zerbitzuetan artatutako pertsonen 

kopurua, sexuaren arabera 

• 9359 
• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikaskuntza-bitartekotzako zerbitzuetan artatutako 
pertsonen kopurua 

• 5000 • 5102 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak 

Ez da oharrik Ezin da izan eskatzen duzuen urteko informazioa. 
Bitartekaritza-zerbitzua urteko deialdi baten bidez egiten da. Diru-laguntzaren xede diren 
jarduerak eskabidea aurkezten den urte naturalean hasi behar dira, baina hurrengo 
ekitaldiko uztaila 
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UNIBERTSITATE ETA IKERKETAKO SAILBURUORDETZA 

Ikerketaren Zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Ikerketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikertzaile gehiago 

Ildoa Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza 

Jarduketaren izena 
Doktoreak ez diren ikertzaileak prestatzeko doktoratu aurreko 
programa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Programaren helburua ikertzaileen prestakuntza sustatzea da, doktore-titulua lortzeko eta 
doktorego-programa baten barruan kalitatezko ikerketa zientifikoarekin lotutako gaitasunak 
eta trebetasunak eskuratzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Doktoreak ez diren ikertzaileek 

doktorego-tesia egitera 
bideratutako ikerketa 
finantzatzeko laguntzen oinarri 
arautzaileak ezartzea eta 
laguntzetarako deialdia egitea. 
Deialdian laguntza berriak 

ematea eta aurreko ikasturtean 
emandakoak berritzea sartzen 
da. Ikertzaile gazteen 
prestakuntza sustatu nahi du 
programak 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

8.255.037 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

8.700.864,00 € 

Aurrekontu-partida 54120 0001 45301 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ikerketa-ildo orokorretako onuradun berrien kopurua 
• Berritze-kopurua 

• 100 
• 266 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikerketa-ildo orokorretako onuradun berrien kopurua • 100 • 100 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko unibertsitateak eta ikerketa-zentroak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Ikerketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikertzaile gehiago 

Ildoa Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza 

Jarduketaren izena Ikertzaile doktoreen doktoretza-ondoko hobekuntza-programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko ezarpen-zentroetan doktoreak diren ikertzaileak hobetzeko eta atzerrian aldi baterako 
lekualdatzeko laguntzak. Deialdian laguntza berriak ematea eta aurreko ikasturtean 
emandakoak berritzea sartzen da. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

EAEko ezarpen-zentroetan 
doktore diren ikertzaileen 
ikerketa-hobekuntza sustatzea, 
baldin eta, lan-kontratu baten 
bidez (egoitza soziala EAEn duen 
unibertsitate batekin, osasun-

ikerketako institutu batekin edo 
Ikerbasquerekin), eta 
laguntzaren iraupenaren barruan, 
aldi baterako atzerrira aldatzen 
bada, prestakuntza- eta 
espezializazio-jarduerekin 

jarraitzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

2.622.013 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

2.432.900,00 € 

Aurrekontu-partida 54120 0001 45301 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Laguntza berrien onuradun kopurua 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 

• 24 

• 9 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako laguntza berrien kopurua • 22 • 24 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko unibertsitateak eta ikerketa-zentroak 
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Ikerketa Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikertzaile gehiago 

Ildoa Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza 

Jarduketaren izena Ikerbasque Research Fellow Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikerbasque Research Fellow programa, ikertzaile gazteak kontratatzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Ikertzaile gazteak kontratatzea Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

3.255.747 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3.255.747,00 € 

Aurrekontu-partida 54120 0001 41841 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Urtean kontratatutako gazteen kopurua 
• Urtean kontratatutako gazteen kopurua 

• 18 
• 18 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Urtean kontratatutako gazteen kopurua • 20 • 18 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EAEko unibertsitateak eta ikerketa-zentroak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Unibertsitate Politika eta Koordinazioko Zuzendaritza 

Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena Nazioarteko mugikortasunerako unibertsitate-bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

2018-2020 ikasturtean ikasleen nazioarteko mugikortasun-programak dituzten Euskal 
Autonomia Erkidegoko unibertsitateei eta goi-mailako arte- eta kirol-irakaskuntzen 
ikastetxeei diru-laguntzak ematea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko eta goi-mailako 

arte-irakaskuntzako ikasleen 
nazioarteko mugikortasuna 
sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.600.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1.649.129,47 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.41.0001.1.454.99.
42312.001/M 
20.0.1.07.41.0001.2.454.99.
42312.001/N 
20.0.1.07.41.0001.3.454.99.
42312.001/P 
 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua • 1984 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradunen kopurua • 2100 • 1984 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateak eta goi-mailako arte- eta 
kirol-irakaskuntzen ikastetxeak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

Ildoa 
Erraztasunak ematea ikasketetan sartzeko, mantentzeko eta horiek amaitzeko, batez ere, 
derrigorrezko eskolaldiaren ondorengoetan 

Jarduketaren izena 
Unibertsitateko beka orokorra, desgaituentzako beka eta 
bikaintasun akademikoko beka 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitateko beka orokorraren, bikaintasun akademikoko bekaren eta mugitzeko zailtasun 
bereziak dituzten ikasleentzako bekaren deialdia izapidetzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko edo goi-mailako 
ikasketekin jarraitzea eta 
amaitzea bermatzea, gazteen 
prestakuntza ziurtatzeko, eta 
ikasketa-espediente onak 
dituzten ikasleak saritzea, 

Bikaintasun Akademikorako Beka 
emanez. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

26.480.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

31.299.429,53 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.41.0001.1.453.01.
42312.002/E 
20.0.1.07.41.0001.2.453.01.
42312.002/F 
20.0.1.07.41.0001.3.453.01.
42312.002/G 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua 
• Bekarik gabeko eskabideen kopurua, baldintzak ez betetzeagatik 

• 10805 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradunen kopurua • 11800 • 10805 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Autonomia Erkidegoko eta Espainiaren Estatutko unibertsitateak 
eta goi-mailako arte- eta kirol-irakaskuntzen ikastetxeak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

Ildoa 
Erraztasunak ematea ikasketetan sartzeko, mantentzeko eta horiek amaitzeko, batez ere, 
derrigorrezko eskolaldiaren ondorengoetan 

Jarduketaren izena 
Unibertsitateko prezio publikoen salbuespena hainbat 
egoeratan 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitateko matrikularen prezioa murrizteko edo salbuesteko aplikazioa unibertsitateko 
prezio publikoak arautzen dituen Aginduan jasotako egoeraren batean dauden ikasleei: 
guraso bakarreko familiak, terrorismoaren biktimak, genero-indarkeriaren biktimak, familian 
desgaitasuna duen kideren bat 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Zailtasun ekonomiko bereziko 
egoeran dauden ikasleei 
laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Aurreunibertsitarioak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

2.776.469 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4.727.089,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.41.0001.3.418.01.
42312.001/G; 
20.0.1.07.41.0001.3.453.01.
42312.005/G; 
20.0.1.07.41.0001.2.453.01.

42312.006/J; 
20.0.1.07.41.0001.2.453.01.
42312.007/N 
 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Salbuespen kopurua • 24813 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Salbuespen kopurua • 6000 • 24813 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• UPV/EHU, UD/DU, MU eta Tecnun 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Gazte ikertzaile gehiago 

Ildoa Gazte ikertzaile eta teknologoentzako laguntza 

Jarduketaren izena Elkarlanerako Ikasiker beka 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Elkarlanerako Ikasiker bekaren deialdia izapidetzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko ikasleen ikerketa-

karrera erraztea 
Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

300.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

175.400,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.41.0001.1.453.01.
42312.008/E;  
20.0.1.07.41.0001.2.453.01.
42312.008/F; 
20.0.1.07.41.0001.3.453.01.
42312.008/G 
 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua • 147 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako beken kopurua • 105 • 147 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Unibertsitate Sistemako unibertsitateak eta ikerketa-taldeak. 
• Oinarrizko eta Bikaintasuneko Ikerketa Zentroak (BERC). 
• Ikerketa Sanitarioko Institutuak (Iis) eta Ikerketa Kooperatiboko 

Zentroak (CIC), Eusko Jaurlaritzak aitortuak eta Zientzia, Tekno 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Hezkuntza 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Unibertsitate Politika eta 
Koordinazioko Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena Joan-etorrietarako eta ekintzailetzarako bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Mugikortasun eta ekintzailetzarako beken deialdia izapidetzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko ikasleen eta 
ikasketak amaitu berri dituztenen 
laneratzea sustatzea eta erraztea 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak eta graduatu berriak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.700.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2.424.628,30 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.07.41.0001.3.418.01.
42230.004/P 
20.0.1.07.41.0001.3.454.99.
42230.003/G; 
20.0.1.07.41.0001.2.454.99.
42230.004/J; 
 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako beken kopurua • 1117 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako beken kopurua • 1141 • 117 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 

 

  



Jarraipen-ebaluazioa, 2020. urtea - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 – III. eranskina: ebaluatutako ekintzen fitxak 
 

 

Gobernantza Publikoa eta Autogobernuaren Saila 

ERAKUNDE HARREMANETARAKO SAILBURUORDETZA  

Gobernu Irekiaren Zuzendaritza 

Saila 
Gobernantza Publikoa eta 
Autogobernua 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Gobernu Irekiaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena 
Gobernu Irekiaren arloan profesionalak espezializatzeko eta 
prestatzeko bekak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 
Gobernu Irekian, Gardentasunean eta Herritarren Interneteko Partaidetzan espezializatzeko 
beka bat eta Kazetaritza Digitaleko beste bat 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

Deialdia bertan behera geratu da COVID 19 

pandemiagatik 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gobernu Irekiaren arloan 
profesionalen espezializazioa eta 
prestakuntza bultzatzea, arlo 

horretako espezialisten kidego 
bat prestatzeko 

Ez  
Deialdia bertan behera 
geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Hartzaileak 

Goi-mailako unibertsitate-titulua edo berrogei urte arteko gradua duten pertsonak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

15.000 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Beka izan zutenek txosten bat egingo dute bekaren amaieran. •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Deitutako beken kopurua; • 2 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  



Jarraipen-ebaluazioa, 2020. urtea - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 – III. eranskina: ebaluatutako ekintzen fitxak 
 

 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Gobernantza Publikoa eta 
Autogobernua 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gobernu Irekiaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena Irekia Eraiki 2 jardunaldiak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gobernu irekiaren gakoak herritarren parte-hartzearen esparruan, administrazioen eta 
gazteen artean 

Egindako jarduketa ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Deialdia bertan behera geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gobernu Irekiaren arloan 
profesionalen espezializazioa eta 
prestakuntza bultzatzea, arlo 
horretako espezialisten kidego 
bat prestatzeko 

Ez  
Deialdia bertan behera 
geratu da COVID 19 
pandemiagatik 

Hartzaileak 

Gazteak, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

8.810 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekitaldira joan diren beste autonomia-erkidego batzuetako 
zuzendarien kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardunaldietako parte-hartzaileen kopurua • 75 •  

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Berdintasuna, Justizia eta Gizarte Politikak Saila 

Gazteria Zuzendaritza 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
Euskadiko Gazteak 2020 lau urtez behingo ikerketaren landa-
lana 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskadiko 15-29 urteko gazteen lagin adierazgarri baterako telefono bidezko landa-lana 
egitea, "Euskadiko gazteak 2020" ikerketaren oinarri gisa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskadiko Gazteak 2020 txostena 
egiteko oinarri izango diren 
inkestak egitea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

82.038,00 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

82.038,00 € 

Aurrekontu-partida 
Gazte-gaiei buruzko 
informazioa biltzea. Gazteen 
Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

•  •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboentzat 

Ildoa Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 
Etxebizitza libre eta babestua erosketa edo alokairu bidez 
eskuratzeko kostuaren 2020ko adierazleak egitea, eta 
txostena idaztea, argitaratzea eta zabaltzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Etxebizitza libre eta babestua erosketa edo alokairu bidez eskuratzearen kostuaren 12 
adierazle sintetikoak lantzea euskal gazteriarentzat, eta Espainiakoarekin alderatzea. 
"Bizitegi-emantzipazioaren kostua Euskadin 2020" txostena idatzi, argitaratu eta zabaltzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

18 eta 34 urte bitarteko gazteen 
merkatu libreko etxebizitzen 
kostu teorikoaren adierazle 
batzuen bilakaera aztertzea, 
Espainia osokoekin alderatuz eta 
sexuaren, adinaren eta lurralde 

historikoen araberako aldeak 
aztertuz. 

Partzialki 
Ez dira Espainia osokoekin 
alderatu 

Ez alderatzea erabaki 
da; izan ere, kasu 
batzuetan, ez dago 
konparatzea 
ahalbidetzen duen 
pareko daturik. 

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

4.500 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

4.840,00€ 

Aurrekontu-partida 
Ikerketa-azterlanak. Gazteen 
Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
Gazteen errealitatearen diagnostiko eguneratuaren ikerketa 
egitea eta zabaltzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Euskal gazteriaren egoeraren diagnostikoa 2020" egitea eta zabaltzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteriaren arloan erantzukizun 
politikoak eta teknikoak dituzten 
pertsonei eta gizarteari, oro har, 
Euskadiko gazteen diagnostiko 
bat ematea, gazte-politiken eta -
programen eragina planifikatzeko 

eta ebaluatzeko. 

Partzialki Oraindik ez da zabalkundea egin  

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Gazteen Euskal Behatokiko langileek 
egina, kanpoko inolako kontrataziorik 
gabe 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
Gazteaukera.euskadi.net ataria eta Euskadiko gazteen leihatila 
bakarra sortu, garatu eta zabaldu 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lotutako aplikazio informatikoak mantentzea, laguntza teknikoko zerbitzua eta edukiak sare 
sozialetan lotzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Gazte-informaziorako sarbidea 
telematikoki hobetzea eta 
zabaltzea. 
- Internet bidezko gazteentzako 
zerbitzuen eta jardueren 
eskaintza hobetzea eta zabaltzea. 

- Atariaren bidez gazteen parte-
hartzea sustatzea. 
- Gazteriaren arloko 
profesionalen sare bat sortzea. 

Bai   

Hartzaileak 

18 eta 30 urte bitarteko gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

90.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

67.596,00€ 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.009/P 

Oharrak 

Aurreikusitako ekintzez gain, 
publizitatea egin zen Gazteaukera 
ataria eta Covid-19rekin lotutako 
ikus-entzunezko edukiak sustatzeko. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Webgunearen bidez egindako kontsulten kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteaukera atarira egindako bisiten kopurua • 1600000 • 1431486 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Gazteriaren Zuzendaritzaren zenbait programa, hala nola auzolandegiak eta Euskadiko 
Gazteak Lankidetzan, bertan behera geratu ziren programa horiek sortzen dituzten bisita-
kopuruak. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena 
Aurrera Begira: gazteen igurikimenen adierazleak 2020 
Ikerketa idaztea eta zabaltzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Aurrera Begira: gazteen igurikimenen adierazleak 2020" Ikerketa idaztea eta zabaltzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal gazteek oraina nola 
hautematen duten eta epe 
laburrerako dituzten itxaropenak 
ezagutaraztea, enpleguari eta 
emantzipazioari dagokienez. 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Gazteen Euskal Behatokiko langileek 
egina, kanpoko inolako kontrataziorik 
gabe 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena Enplegua eta gazteria EAEn 2020 txostena idaztea 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Enplegua eta gazteria EAEn 2020" txostena idaztea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteek enpleguari dagokionez 
duten egoeraren diagnostikoa 
egitea 

Partzialki Oraindik ez da zabalkundea egin 

Izenburua aldatu egin da 
eta hauxe da: la 
juventud de Euskadi en 
el Mercado de Trabajo. 
2020ko Lan Merkatuaren 
Erroldaren Analisia 

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Gazteen Euskal Behatokiko langileek 
egina, kanpoko inolako kontrataziorik 
gabe 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena 
Telefono bidezko landa-lana egitea Euskadiko 15-29 urteko 
gazteen lagin adierazgarri bati, "Aurrera Begira: gazteen 
espektatiben adierazleak 2020" ikerketaren oinarri gisa. 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Telefono bidezko landa-lana egitea Euskadiko 15-29 urteko gazteen lagin adierazgarri bati, 
"Aurrera Begira: gazteen itxaropenen adierazleak 2020" ikerketaren oinarri gisa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aurrera Begira, 2020ko gazteen 
itxaropenen adierazleak, 
txostena egiteko oinarri izango 
diren inkestak egitea. 

Partzialki Oraindik ez da zabalkundea egin  

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

26.015 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

16.456,00€ 

Aurrekontu-partida 
Gazte-gaiei buruzko 
informazioa biltzea. Gazteen 
Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako inkesten kopurua • 1500 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Magnitudea: 1.500 inkesta telefoniko egitea EAEko 15-29 urteko gazteen lagin adierazgarri 
bati. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena Igarotze-bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitatetik lan-mundura igarotzeko beken programari esker, unibertsitateko gradu 
ofizialeko titulazio bat lortu duten edo ikasketa horien azken ikasturtean matrikulatuta 
dauden 850 ikaslek lehen esperientzia praktikoa izango dute lan-munduan. Programan parte 
hartzen duten unibertsitate-gazteen laneratzeari buruzko jarraipen espezifikoa egingo da, 
eta enpresak sentsibilizatuko dira gazteak lehen lan-esperientzietan sar daitezen laguntzeak 
duen garrantziari buruz, funtsezko elementua baita epe ertainean enpresen benetako 
beharretara hobeto egokitzen diren lanbide-profiletan eragiteko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Unibertsitateko tituludun gazteei 
lan-munduko lehen esperientzia 

praktikoa erraztea. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

3.200.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3.000.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.4.452.00.
32220.001/A. 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Beka hau eskatu duten ikasleen kopurua 
• Beka hau jaso duten gazteen kopurua. 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beka kopurua • 1600 • 1456 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak EAEko lantokietan 
kontratatzeko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko enpresek EAEri lotutako eta itzultzeko asmoa duten 35 urtetik beherako gazteak 
kontratatzeko laguntzak, EAEn lan egin ez dutenak eta kontratazioaren aurreko 12 
hilabeteetan EAEtik kanpo bizi direnak. 
2020ko deialdian, gainerako baldintzak betetzen dituzten eta EAEra itzuli diren pertsonek 
parte hartzeko aukera jasotzen da, baldin eta itzuli zirenetik 3 hilabete baino gehiago igaro 
ez badira eta aldi horretan lanik egin ez badute. 
Era berean, diruz lagundu ahal izango dira, partzialki, deialdi honen esparruan 
kontratatutako pertsonak EAEra itzultzeari lotutako lekualdatze-gastuak, kontratatutako 
pertsona horiek gastu horiek osorik jasan behar izan ez ditzaten. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

2020an Lanbidek ez zion gazteriari eskatu kreditua 
transferitzea. Lanbiderekin kontrastatzea programaren 
gauzatze-maila. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal Autonomia Erkidegoarekin 

lotura duten gazteei lan-aukera 
bat ematea EAEn, baldin eta, 
prestakuntza- eta/edo lan-aukera 
baten bila abiatu ziren herrialde 
eta eskualdeetatik itzuli nahi 

badute, beren kualifikazioari 
egokitutako lan-kontratu 
mugagabeak edo gutxienez 12 
hilabeteko iraupena dutenak 
finantzatuz. 
Era berean, euskal enpresen 
lehiakortasuna sustatzea, beren 

gaitasun profesionalak eta/edo 
hizkuntza-gaitasunak Euskaditik 
kanpo eskuratu edo handitu 

dituzten gazteak sar ditzaten 
erraztuz. 
 

Ez   

Hartzaileak 

35 urtetik beherako pertsonak, EAErekin lotura dutenak, jaiotzeagatik edo ikasketa ofizialak edo administrazio-auzotasuna 
izateagatik, irten aurreko 2 urteetan, eta gutxienez azken 12 hilabeteetan EAEtik kanpo egon direnak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.185.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

89.144,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 04 45200 010 Oharrak 
Oraindik ez da deialdia amaitu, diru-
laguntzaren baldintzak betetzeko 
egiten duen jarraipenagatik. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 
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• Diru-laguntza eskatzen duten enpresen kopurua 
• Itzultzeko laguntza eskatzen duten pertsonen kopurua: 

• 13 
• 5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontratatutako gazte langabeen kopurua • 40 • 10 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gizarte- eta lan-arloko informazioa eta orientazioa 

Jarduketaren izena 
GazteBizHitza - Ikasketei, lanari eta etxebizitzari buruzko 
orientazio eta aholkularitza zerbitzua gazteentzat 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen emantzipaziorako online orientazio- eta aholkularitza-zerbitzua, whatsapp, helbide 
elektroniko eta telefono bidez 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eusko Jaurlaritza osoari buruzko 
informazio espezializatua eta 
kalitatezkoa eskaintzea, bai eta 
arreta pertsonalizatua ere, euskal 
gazteek ikasketen, lanaren eta 
etxebizitzaren arloetan egindako 

galderei erantzuteko. Gazteei 
aholkuak ematea beren 
prestakuntza-ibilbideak 
aukeratzeko eta lana bilatzeko, 
lan-merkatuari buruzko 
informazioa sartuz 

(enplegagarritasun-maila). 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

103.000 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

119.110,00 € 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.01.12.001.1.238.99.3
2220.010/T 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteek zerbitzua zenbateraino erabiltzen duten 

• Egindako kontsulten kopurua. 
•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• GazteBizHitza atarira egindako bisiten kopurua • 160000 • 49000 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Ekintzailetza-bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Programa horri esker, gutxienez 70 gaztek parte hartuko dute unibertsitate-zentroetan 
enpresa-tailerrak garatzeko eta enpresa berriak sustatzeko sortutako 70 proiektuetako 
batean. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Programak honako gaitasun 
hauek garatzea ahalbidetuko du, 
besteak beste: EAEko ekosistema 
ekintzailera hurbiltzea; negozio-
ereduak diseinatzeko teknikekin 
familiarizatzea; printzipio 

estrategikoetara eta 
merkaturatze-printzipioetara 
hurbiltzea; finantzaketa-iturri 
nagusiak ezagutzea; Business 
Plan baten egitura praktikora 
hurbiltzea eta familiarizazioa 

babes- eta ezagutza-prozesuekin. 
Programa oso erakargarria da 
beren enpresa-ideia garatu nahi 
dutenentzat, eta unibertsitate-
eremuan ekintzailetza indartzea 
ekarriko du, enpresa-sarearen 
sorrera sustatzeko azpiegiturak 

eskura jarrita eta lehendik 
dauden beste programa 

batzuekin lankidetzan. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateko ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

800.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

500.000,00€ 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.4.452.00.
32220.003/T 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 
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• Lanbide Heziketako gazte parte-hartzaileen kopurua 
• Unibertsitateko gazte parte-hartzaileen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Laguntza kopurua • 150 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Ebaluazio-adierazleei dagokienez, honako emaitza hauek aurreikusten dira: 
- Parte hartu duten gazteen kopurua; (helburua: 150 urtean): 75 unibertsitateetan eta 75 
LHn. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboentzat 

Ildoa Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena Gazteen emantzipazioa Euskadin 2020 txostena idaztea 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Gazteen emantzipazioa Euskadin 2020" txostena idaztea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteek emantzipazioari 
dagokionez duten egoeraren 
diagnostiko zehatza egitea. 

Bai  

Titulua aldatu egin da 
eta hauxe da: "Gazteria, 
emantzipazioa eta 
etxebizitza-premia 
Euskadin 2020" 

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Gazteen Euskal Behatokiko langileek 
egina, kanpoko inolako kontrataziorik 
gabe 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ekintzaren betetze-maila • 100 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila; 18 eta 34 urte bitarteko 
biztanleei dagozkien datuak ustiatzeko etxebizitza-beharrei buruzko 
inkestaren datu-baseak eman ditu. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Prestakuntza: "Nola landu nerabeekin berdintasun-gaiak" 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

3 edizio 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan 
egiten duten eragileei ikuspegi 
eta tresna pedagogikoak ematea, 
gizon nerabeekin lan egitea 
errazteko, genero-ikuspegitik, 
hezkuntza formaleko eta ez-

formaleko espazioetan. 

Bai  

Eskaera handia zela eta, 
tailerraren beste bi 
edizio egin behar izan 
ziren, 3 guztira 

Hartzaileak 

Bitartekariak eta gazteekin lan egiten duten eragileak. 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

500 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

2.250,00€ 

Aurrekontu-partida 
Gazteriaren arloko 
prestakuntza-ikastaroak. 
Gazteen Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako tailerren kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 
• Tailerraren batez besteko balorazioa (0-10) 

• 3 
• 30 
• 9,0999999999999996 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastaroan parte hartu duten profesionalen kopurua • 30 • 30 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena 
Erasmus+ programako gazte-kapitulua kudeatzeko Espainiako 
Agentzia Nazionalean parte hartzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Erasmus+ programako gazte-kapitulua kudeatzeko Espainiako Agentzia Nazionalean parte 
hartzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen gaitasunen eta 
oinarrizko gaitasunen maila 
hobetzea. Europako bizitza 
demokratikoan eta lan-
merkatuan parte har dezaten 
sustatzea. Herritartasun aktiboa, 

kulturen arteko elkarrizketa eta 
gizarteratzea sustatzea. 
Gazteriaren esparruaren eta lan-
merkatuaren arteko loturak 
indartzea. Lanaren kalitatean 
hobekuntzak sustatzea, 

lankidetza handiagoaren bidez. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida 
Aurrekontuko partida 
esleitzeke 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 
• Diruz lagundutako proiektuen onuradun gazteen kopurua 
• Diruz lagundutako elkarteen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako elkarteen kopurua • 20 • 21 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena 

Europako Erkidegoko eta Europar Batasuneko beste eskualde 
eta estatu kide batzuetako gazte-taldeen artean gazteen 
mugikortasuna edo trukea sustatzeko jarduerak garatzeko 
diru-laguntzen deialdia 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Europako Erkidegoko eta Europar Batasuneko beste eskualde eta estatu kide batzuetako 
gazte-taldeen artean gazteen mugikortasuna edo trukea sustatzeko jarduerak garatzeko 
diru-laguntzen deialdia. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteak gizartean integra 

daitezen sustatzea, 
mugikortasun-jarduerak errazten 
dituzten trebetasunak, 
gaitasunak eta gaitasunak 

eskuratuz. 

Bai   

Hartzaileak 

Elkarteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

145.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

144.882,00€ 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.004.12.001.4.454.99.
32220.001/I 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 
• Diruz lagundutako elkarteen kopurua 
• Diruz lagundutako proiektuen onuradun gazteen kopurua 

• 25 
• 20 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako elkarteen kopurua • 20 • 20 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena Teknologien erabilerako segurtasunari buruzko prestakuntza 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Formakuntza kurtso bat 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteekin hezkuntza formalaren 
eta ez-formalaren esparruan lan 
egiten duten profesionalei 
prestakuntza ematea, teknologia 
berrien erabileran jokabide 
arduratsuak sustatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

600,00€ 

Aurrekontu-partida 
Gazteriaren arloko 
prestakuntza-ikastaroak. 
Gazteen Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 
• Ikastaroaren batez besteko balorazioa 

• 1 
• 20 
• 8 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastaroan parte hartu duten profesionalen kopurua • 20 • 20 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Substantziarik gabeko Adikzioen prebentzioa: online jokoak 
eta kirol-apustuak gaiari buruzko heziketa programa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kurtsoaren edizio bat 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Hezkuntza formalaren eta ez-
formalaren esparruan gazteekin 
lan egiten duten profesionalei 
prestakuntza eta informazioa 
ematea, jokoaren eta teknologia 
berrien erabilerarekin lotutako 

jokabide osasungarriak 
sustatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteriaren arloko langileak gazte-informazioa, udalak, aldundiak, gazte- eta astialdi-elkarteak eta beste erakunde batzuk. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

1.500 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

1.344,00€ 

Aurrekontu-partida 
Gazteriaren arloko 
prestakuntza-ikastaroak. 
Gazteen Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 
• Ikastaroaren batez besteko balorazioa 

• 1 
• 10 
• 8,6999999999999993 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastaroan parte hartu duten profesionalen kopurua • 10 • 10 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Gazte-eragileak indarkeria matxistaren prebentzioari buruz  
prestatzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

3 ikastaro: "Indarkeria matxista eta gazteria: prebentziorako pilulak" 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan 
egiten duten eragileei ezagutzak 
ematea, gazteen 
egunerokotasunean indarkeria 
matxistaren adierazpenak 
identifikatzeko eta gazteekin 

prebentziozko lan-estrategiak 
identifikatzeko, gazteen 
ahalduntze indibidual eta 
kolektiboko prozesuak sortzeko, 
indarkeria matxistari aurre egin 
eta/edo gainditzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Bitartekariak eta gazteekin lan egiten duten eragileak. 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

2.800 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

2.900,00€ 

Aurrekontu-partida 
Gazteriaren arloko 
prestakuntza-ikastaroak. 
Gazteen Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 
• Gogobetetze-mailaren batez besteko balorazioa 

• 3 
• 51 
• 9 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastaroan parte hartu duten profesionalen kopurua • 50 • 51 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txar mota berriak prebenitzea 

Ildoa Eskolako jazarpenaren (bullying eta ziberbullying) detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena 
3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko 
intimitatearen pornografizazioa prestakuntza-ikastaroa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Prestakuntza-ikastaro bat: "3.0 erotika: zibersexua, sextinga eta nerabezaroko 
intimitatearen pornografizazioa". 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nerabeekin eta gazteekin lan 
egiten duten eragileei Internetek 
eta harreman- eta komunikazio-
bitarteko digitalek nerabeak 
adierazteko, komunikatzeko eta 
harremanetan jartzeko moduan 

nola eragiten duen helarazi, 
batez ere eremu sexualetan eta 
erotikoetan, arriskuak 
minimizatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten bitartekariak eta eragileak. Zerbitzua: Gazteen Euskal Behatokia. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.600 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2.069,10€ 

Aurrekontu-partida 
Gazteriaren arloko 
prestakuntza-ikastaroak. 
Gazteen Euskal Behatokia 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikastaroen kopurua 
• Ikasleen kopurua 
• Gogobetetze-maila 

• 1 
• 13 
• 8,8000000000000007 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikastaroan parte hartu duten profesionalen kopurua • 13 • 13 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Gazte asoziazionismoaren ekimenak babestea 

Jarduketaren izena 
Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko 
elkarteentzako diru-laguntzen deialdia 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteriaren arloan programak eta jarduerak garatzeko elkarteentzako diru-laguntzen 
deialdia. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazte-elkarteen eta aisialdi 
parte-hartzailearen jarduera 
sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

268.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

525.125,00€ 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.4.454.99.
32220.003/E 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Elkarte eskatzaileen kopurua 
• Parte hartu duten elkarteen kopurua 

• 70 
• 52 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako elkarteen kopurua • 55 • 52 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Gazte-boluntariotzaren bultzada 

Jarduketaren izena 
Nazioarteko boluntarioen auzolandegiak programa, elkarteekin 
eta udalekin lankidetzan 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nazioarteko Boluntariotza Lanaren esparruan, jatorri desberdinetako gazte-talde batek bi eta 
lau aste bitarteko epean gizarte-proiekzioko lan bat egiteko konpromisoa hartzen du bere 
borondatez eta eskuzabaltasunez, jarduera osagarriekin konbinatuta. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Covid-19k eragindako osasun-krisiak ezarritako 
murrizketek programa gauzatzea eragotzi zuten. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jatorri eta gizarte-egoera 
desberdinetako gazteei 
elkarrekin bizitzeko eta elkar 
ezagutzeko aukera ematea, 
aurreiritziak gainditzen laguntzen 
duen boluntariotzako 

esperientzia komun baten bidez. 
Gizartean eragina duen lana 
egiten laguntzea, komunitatearen 
onerako, ingurumenaren, 
elkartasunaren, lankidetzaren eta 
abarren esparruan. 

Ez  

Covid-19k eragindako 
osasun-krisiak ezarritako 
murrizketek programa 
gauzatzea eragotzi 
zuten. 

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

370.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

0,00€ 

Aurrekontu-partida 

19.0.1,04.12.0001.1.237.51.
32220.001/P; 
19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.001/T; 
19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.002/K. 

Oharrak 
Covid-19k eragindako osasun-krisiak 
ezarritako murrizketek programa 
gauzatzea eragotzi zuten. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazte onuradunen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Hitzarmenak udalekin eta beste batzuekin 
• Erakundeak. 

• 8 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Ohar orokorrak 
Covid-19k eragindako osasun-krisiak ezarritako murrizketek programa gauzatzea eragotzi 
zuten. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Gazte-boluntariotzaren bultzada 

Jarduketaren izena Euskadiko Gazteak Lankidetzan programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gehienez ere 100 gazte ekitaldi horretarako aukeratutako herrialdeetara eta lankidetza-
proiektuetara joatea errazten du, garapenerako lankidetza-erakundeei programarako 
proiektuak aurkezteko deialdia egiten dien aginduaren bidez. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Covid-19k eragindako osasun-krisiak ezarritako 
murrizketek programa gauzatzea eragotzi zuten. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskadiko gazteak Hegoaldeko 
herrialdeetan garapenerako 
lankidetza-ekintzetan 
sentsibilizatzea eta euskal 
gazterian herrien eta kulturen 
arteko elkartasun-kultura 

sustatzea. Horretarako, 
hautatutako pertsonek zuzenean 
parte hartzen dute garapenerako 
lankidetza-ekintzetan Amerika, 
Asia eta Afrikako herrialdeetan, 
eta, horri esker, haien garapena 

"in situ" ezagutzeko aukera dute. 

Ez  

Covid-19k eragindako 
osasun-krisiak ezarritako 
murrizketek programa 
gauzatzea eragotzi 
zuten. 

Hartzaileak 

30 urtetik beherako gazteak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

320.000 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

11.890,00€ 

Aurrekontu-partida 

19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.003/P: 
19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.004/T; 
19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.005/K; 
19.0.1.04.12.0001.4.453.01.
32220.001/I; 
19.0.1.04.12.0001.4.454.99.
32220.004/I. 

Oharrak 
Covid-19k eragindako osasun-krisiak 
ezarritako murrizketek programa 
gauzatzea eragotzi zuten. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Helmugako herrialdeen kopurua 
• Elkartasun proiektuetan parte hartu duten gazteen kopurua 
• Sentsibilizazio- eta kontzientziazio-ekintzen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Euskadiko gazte parte-hartzaileen kopurua • 100 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Covid-19k eragindako osasun-krisiak ezarritako murrizketek programa gauzatzea eragotzi 
zuten. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Gazte-boluntariotzaren bultzada 

Jarduketaren izena 
Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile soziokulturalaren 
tituluak ematea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Begirale, zuzendari eta dinamizatzaile soziokulturalaren tituluak ematea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aisialdiko hezkuntza sustatzea. 
Aisialdia ahalbidetzen duen 
elkarte-mugimenduari zerbitzua 
eta laguntza eskaintzea. 
Haur eta gazteen aisialdian 
prestakuntza espezifiko eta 

egokia duten hezitzaile-talde bat 
boluntariotzara ekartzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Gastu orokorrak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Gastu orokorrak 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.1.225.00.
32220.001/P 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako tituluen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako tituluen kopurua • 1000 • 669 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Covid-19k eragindako osasun-krisiaren ondorioz ezarritako murrizketen ondorioz, nabarmen 
murriztu dira ofizialki aitortutako eskolek 2020an emandako prestakuntzak, dinamizatzaile 
soziokulturalei eta boluntarioei zuzendutakoak; beraz, emandako diploma-kopu 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-eremuan sustatzeko 
diru-laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko gazte-ekipamenduen sarea toki-eremuan sustatzeko diru-laguntzak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Tokian-tokian elkartzeko eta 
parte hartzeko lekuak 
ahalbidetzea, gazteek beren 
ekimenak garatu ahal izan 
ditzaten, beren garapenaren 
protagonista izan daitezen. 

Bai   

Hartzaileak 

Udalak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

290.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100.074,00€ 

Aurrekontu-partida 

19.0.1.04.12.0001.4.722.01.
32220.001/E = 
18/19):19.0.1.04.12.0001.4.
722.01.32220.002/I = 
19/20): 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Jasotako eskaeren kopurua 
• Diruz lagundutako proiektuen kopurua 

• 15 
• 11 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua • 20 • 11 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua - IJE, bai eta 
informazioa gaika zabaltzea ere, bere webgunearen bidez eta 
gazteen artean presentzia handiena duten sare sozialen bidez 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskadiko Gazte Informazio Zerbitzua-IJE, bai eta informazioa gaika zabaltzea ere, bere 
webgunearen bidez eta gazteen artean presentzia handiena duten sare sozialen bidez. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Webgunearen bilatzailea 
hobetzea, gazteei beren 
intereseko informazioa 
aurkitzeko erraztasunak 
emateko, EGIZek prestatua. 
Hobekuntzak ezartzeko edukien 

indexazioa aztertzea, gazteek, 
Internet bidez, beren intereseko 
gaiei buruzko informazio osoa, 
eguneratua, zehatza, praktikoa 
eta erabilerraza eskura dezaten. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

30.250 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

30.250 € 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.008/K 

Oharrak 

Koordinazio-zentroari laguntza 
teknikoa emateko zerbitzua. Gastu-
aurrekontua GazteBizHitza 
Zerbitzurako eta Gazte 
Informaziorako Laguntza Teknikorako 
kontratuari dagokiona da. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ezarritako hobekuntzen deskribapena 
• - Aztertutako terminoak 
• - Zer saretan dagoen. 
• - Sareetako sarreren kopurua 
• - Sareetako sarrera motak. 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sareko bulego eta informazio-guneen kopurua • 61 • 57 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
Gazteen Euskal Behatokiaren Dokumentazio Zentroa 
kudeatzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Gazteriaren esparruko literatura zientifikoa hautatzea, dokumentazioa eskuratzea, 
katalogatzea, mailegatzea eta zabaltzea. 
Dokumentazio Zentroan sartutako artikulu nabarmenen eta monografien urteko 11 buletin 
egitea eta zabaltzea, eta gai interesgarri eta gaurkotuei buruzko 6 irakurketa-gida egitea eta 
zabaltzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteei buruzko ezagutza 
zientifikoa eta aditua zabaltzea, 
Behatokiaren Dokumentazio 
Zentroa mantenduz eta albisteen 

buletinak, irakurketa-gidak, 
berrikuntzen buletinak, artikulu 
zientifikoen berrespenak eta abar 

eginez. 

Bai   

Hartzaileak 

Arduradun politikoak, profesionalak, bitartekariak eta gazteekin, gazteekin eta, oro har, gizartearekin lan egiten duten 
eragileak. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

3.800 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

3.800 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Dokumentazio-zentroan sartutako artikuluen eta monografien 
urteko buletinen kopurua 

• Egindako irakurketa-giden kopurua 

• 0 
• 10 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa EGKren eta Eusko Jaurlaritzaren arteko koordinazioa eta lankidetza 

Jarduketaren izena 
Diru-laguntza izenduna Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari 
(CJE-EGK), bere ohiko jardueretarako 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EGK-ren ohiko jarduerarako diru laguntza zuzena 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

CJE-EGKn parte hartzen duten 
gazte-elkarteen jarduerak 
sustatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-elkarteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

250.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

250.000,00€ 

Aurrekontu-partida 
19.0.1.04.12.0001.3.418.21.
32220.001/V. 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako jarduketen kopurua • 1 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Kultura 

Helburua 
Kulturaren kontsumoa bultzatzea eta gazteei zuzendutako zein gazteek sortutako kultura-
jarduerak garatzeko interesa indartzea 

Ildoa Teknologiaren bidez kultura eskuratzeko modu berriak 

Jarduketaren izena Gazte Txartela urteko kanpaina 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Europan homologatutako euskal gazte-txartel bakarra da, European Youth Card Association 
(EYCA) erakundekoa baita; beraz, Gazte-txartelaren titular diren gazteek, Gazte-txartelak 
eskaintzen dizkien abantailez gain, beste autonomia-erkidego batzuetako gazte-txartelek 
eskaintzen dituzten abantailez ere baliatu daitezke. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteek ondasun eta zerbitzu 
soziokulturalak eta komertzialak 
eskuratzeko dituzten abantailak 
handitzea eta hobetzea. 

Bai   

Hartzaileak 

14 urtetik gorako gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

88.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

124.000,00€ 

Aurrekontu-partida 

19.0.1.04.12.0001.1.238.99.
32220.006/P: 
19.0.1.04.12.0001.1.234.00.
32220.001/P: 

Oharrak 
88.000 = kudeaketa-zerbitzuak; 
36.000 = titularrentzako bidaia-
asegurua; 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Komunikabideetan egindako publizitate-kanpainen kopurua 
• Zerbitzuetan egindako ezarpen berrien eta hobekuntzen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradunen kopurua • 100 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Sozializazioa 

Arloa Aisialdia 

Helburua Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Ildoa Aisialdiko eremuetan euskararen erabilera sustatzea 

Jarduketaren izena 
Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera 
txertatzea, gazteriaren arloko diru-laguntzak emateko orduan 
balorazio gisa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Programen edo jardueren garapenean euskararen erabilera txertatzea, gazteriaren arloko 
diru-laguntzak emateko orduan balorazio gisa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen elkarteek egiten dituzten 
jardueretan euskararen erabilera 
sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gazte-elkarteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida 
Aurrekontuko partida 
esleitzeke 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diru-laguntzen eskaeren kopurua 
• Emandako diru-laguntzen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardueraren betetze-maila: 0-100 • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Euskal gazte eleaniztun gehiago 

Ildoa 
Hizkuntza-gaitasunak garatzea beste hizkuntza batzuetan, mundura gehiago irekitzeko 
oinarri gisa 

Jarduketaren izena 
Eskabideak kudeatzea, inprimatzea eta gazteria-esparruko 
txartelak bidaltzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteentzako nazioarteko gidez eta txartelez (ISIC, ITIC, IYTC-GO 25, aterpekide-agiria...) 
hornitzea, bai eta inprimagailuen eta Datacard txartelen mantentze-zerbitzua ere 
 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen mugikortasunerako 

Europako bitartekoak sustatzea. 
Bai   

Hartzaileak 

18 eta 30 urte bitarteko gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

46.000,00 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

13.000 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Gauzatutako zenbatekoa. Kontratua 

enpresa esleipendunak ez 
betetzeagatik suntsiarazi zen. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emandako txartel kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emandako txartel kopurua • 310000 • 304000 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gazteria Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 
Diru-laguntza izenduna, lan-esperientzia errazten duen 
Reactivate programa egiteko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntza izenduna, lan-esperientzia errazten duen Reactivate programa egiteko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Helburua da gazteak 
prestakuntza praktikoko 
programetan hartzen dituzten 

enpresak suspertzea eta gazteen 

langabezia hobetzea. 

Bai  

Ekimena ez da agertzen 
Gazteria Zuzendaritzaren 
2020ko hasierako 
programazioan, eta 
Covid-19k eragindako 
osasun-krisiaren 
ondorioz jarri zen abian. 
Diru-laguntza zuzena da 
(ez izenduna). Hasiera 
batean, 1.150.000 
euroko diru-laguntza 
eman zen. Izapidetze- 

Hartzaileak 

Goi-mailako titulazioa duten gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

950.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

855.196,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.16.12.0001.3.454.01.
32220.00G 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradunen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradunen kopurua • 180 • 207 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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GIZARTE POLITIKETAKO SAILBURUORDETZA  

Familia Politika eta Aniztasuneko Zuzendaritza 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteei sexu-bizitza osasungarria izaten laguntzea 

Ildoa Heziketa afektiboa eta sexuala 

Jarduketaren izena 
Eskolako prestakuntza eta sentsibilizazio-programa, aniztasun 
afektibo-sexualari, familia eta genero-aniztasunari buruz, 
lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleentzat 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Sexu-, familia- eta genero-aniztasunari buruzko prestakuntza eta sentsibilizazioa ematea 
lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleei, "Berdindu Eskolak" erakundeak garatzen dituen 
prestakuntza-jarduerak osa ditzaten; azken horiek irakasleei soilik zuzenduta daude. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LGTBIfobia prebenitzea. Eskola 

Segurua 
Lesbiana, gay, trans, bisexual eta 
intersexualen hezkuntzarako 
eskubide eraginkorraren alde lan 
egitea. 
Sexu-, familia- eta genero-

aniztasunari buruz 
sentsibilizatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Nerabeak; Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

59.940 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

447.220 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.04.22.0000.1.238.91.
31220.003/j 

Oharrak 

Aurrekontua, guztira, ezin zaie 
gazteei egotzi. Aurrekontu glovala 
da, planeko zenbait ekintzatarako 
erabiltzen dena, eta 2020an ez dago 
banakatuta, kontratu bakar baten 
parte baita. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartu duten ikasleen kopurua 
• Programan parte hartzen duten ikastetxeen kopurua 

• 1590 
• 79 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Programan parte hartu duten ikasleen kopurua • 3300 • 1590 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Berritzeguneak, Hezkuntza Saila, Berdindu 

Ohar orokorrak (Bigarren Hezkuntza.- 1.950) 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txar mota berriak prebenitzea 

Ildoa Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena Familia Bitartekaritzako Judizioz Kanpoko Zerbitzua 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familia-bitartekaritzako zerbitzua, familia barruan sortzen diren gatazkak judizioz kanpoko 
prozedura gisa ebazteko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familia barruan planteatzen diren 
eta judizializatu gabe dauden 
gatazkak konpontzeko 
bitartekotza egitea. 
Familia-bitartekaritzarekin 
lotutako gaiak ikertzea eta 

zabaltzea 

Bai   

Hartzaileak 

Familia-gatazkako egoran dauden familiak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

755.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

755.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Ez dago gazteentzako esleipen 
zehatzik. % 13,7 gazteen populazioa 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonen kopurua • 13979 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Artatutako pertsonen kopurua • 11700 • 13979 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txar mota berriak prebenitzea 

Ildoa Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena Gurasotasun positiboko ekintzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familiekin lan egiten duten profesionalei prestakuntza ematea, familiei gurasotasun 
positiboaren gakoak helaraz diezazkieten. Familiekin lan egiten duten profesionalentzako 
ikastaroak (0-2, 2-6, 6-12, 12-18). 
Familientzako gurasotasun positiboko prestakuntza (pilotatzea). 
Osakidetzako profesionalei prestakuntza ematea gurasoen sentsibilitatea hobetu dezaten, 
haurtxoarekiko harremanetan zaurgarritasun-egoerak detektatzea. 
Gurasotasunaren inguruko webgunea eta newsletterra, gurasotasun positiboari buruzko 
webgunea, familiekin lan egiten duten profesionalei zuzendua. 
Familientzako baliabideen web proiektua. 
Azterlanen eta programen emaitzak aurkezteko eta zabaltzeko jardunaldia. 
Gizarte Segurantzaren esparruan ematen diren amatasuneko eta aitatasuneko kontribuzio-
prestazioak parekatzen dituen kontziliaziorako laguntzei buruzko dekretua. 

Egindako jarduketa Partzialki 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

Familiekin lan egiten duten profesionalentzako 
prestakuntza, familiei gurasotasun positiboaren gakoak 
helaraz diezazkieten. Familiekin lan egiten duten 
profesionalentzako ikastaroak (0-2, 2-6, 6-12, 12-18). 
2020an, 0-2 urte bitarteko haurrak dituzten familiekin 
lan egiten duten profesionalei zuzendutako ikastaroaren 
2 edizio egin ziren. Egindako ekintza. Osasun-
arrazoiengatik aldez aurretik suntsiarazitako kontratua. 
Gurasotasun positiboari buruzko prestakuntza familiei 
(pilotatzea). Egin gabeko ekintza 
Osakidetzako profesionalentzako prestakuntza, 
gurasoen sentsibilitatea hobetu dezaten, haurrarekiko 
harremanetan zaurgarritasun-egoerak antzeman 
ditzaten. Gauzatu gabeko ekintza. 
Gurasotasuna webgunea eta newsletterra, gurasotasun 
positiboari buruzkoa, familiekin lan egiten duten 
profesionalei zuzendua. Egin gabeko ekintza. 
Familientzako baliabideen web proiektua. Egin gabeko 
ekintza. 
Azterlanen eta programen emaitzak aurkezteko eta 
zabaltzeko jardunaldia. Egin gabeko ekintza. 
Kontziliaziorako laguntzei buruzko dekretua, Gizarte 
Segurantzaren esparruan ematen diren kontribuzio-
mailako amatasun-prestazioa eta aitatasun-prestazioa 
parekatzen dituena. 
325 onuradun 
Familiekin lan egiten duten profesionalentzako 
prestakuntza, familiei gurasotasun positiboaren gakoak 
helaraz diezazkieten. Familiekin lan egiten duten 
profesionalentzako ikastaroak (0-2, 2-6, 6-12, 12-18). 

2020an, 0-2 urte bitarteko haurrak dituzten familiekin 
lan egiten duten profesionalei zuzendutako ikastaroaren 
2 edizio egin ziren. Egindako ekintza. Osasun-
arrazoiengatik aldez aurretik suntsiarazitako kontratua. 
Gurasotasun positiboari buruzko prestakuntza familiei 
(pilotatzea). Egin gabeko ekintza 
Osakidetzako profesionalentzako prestakuntza, 
gurasoen sentsibilitatea hobetu dezaten, haurrarekiko 
harremanetan zaurgarritasun-egoerak antzeman 
ditzaten. Gauzatu gabeko ekintza. 
Gurasotasuna webgunea eta newsletterra, gurasotasun 
positiboari buruzkoa, familiekin lan egiten duten 
profesionalei zuzendua. Egin gabeko ekintza. 
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Familientzako baliabideen web proiektua. Egin gabeko 
ekintza. 
Azterlanen eta programen emaitzak aurkezteko eta 
zabaltzeko jardunaldia. Egin gabeko ekintza. 
Kontziliaziorako laguntzei buruzko dekretua, Gizarte 
Segurantzaren esparruan ematen diren kontribuzio-
mailako amatasun-prestazioa eta aitatasun-prestazioa 
parekatzen dituena. 

325 onuradun 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familiekin lan egiten duten 
profesionalei eta gurasoei balioek 
eta familia-hezkuntzak 
helaraztea seme-alaben garapen 
osoa lor dezaten, ezaugarri hauek 

ditu: 
- Adingabearen interes gorenean 
oinarrituta egotea. 
- Haien beharrei adi egotea 
- Gaitasunak garatzea 
- Bortitza ez izatea 
- Aintzatespena eta orientazioa 

eskaintzea 
- Eta mugak ezartzea 

Partzialki 

Exekuzioa proiektatutakoa 
baino askoz txikiagoa izan 
denez, helburuak lortzea ere 
askoz txikiagoa da. Neurri 
batean, alarma- eta pandemia-
egoeraren arrazoiak. 

Lortu den profesional eta 
familia kopurua 
proiektatutakoa baino 
askoz txikiagoa da. 

Hartzaileak 

Familiekin harremanetan dauden profesionalak, arlo hauetan: Osasuna, Hezkuntza, Gizarte Zerbitzuak, Justiziako elkarte eta 
talde psikosozialak. 
Eta seme-alabak dituzten familiak 
 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

162.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Gurasotasun positiboko ikastaroak : 
9135,5 euros 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Ez dira parte-hartzaileen datuak 
adinaren arabera banakatzen. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako profesionalen kopurua 
• Gurasotasuna webgunera egindako bisiten kopurua 
• Jaiotzagatiko eta zaintzagatiko baimenak parekatzeko 

eszedentziarako laguntza berria jaso duten pertsonak 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako profesionalen kopurua • 500 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• ETXADI, EHUko Psikologia ebolutiboko Saila, Osakidetza, Udalak, 
Aldundiak … 

Ohar orokorrak Soldata Arrakalaren Planean sartua, 2.3.2. neurria. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena 
LGTBI + Lanbide lantaldea, LGTBI kolektiboaren lan-
diskriminazio ezaren alde 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

LGTBI + Lanbide lantaldearen bilerak, LGTBI kolektiboa diskriminatua ez izateko ekintzak 
garatzeko. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Bi aldeen beste premiazko jarduketa batzuek hori 
eragotzi dute 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lanbideko profesionalak LGTBI 
kolektiboaren sentsibilizazioan 
trebatzea. 
LGTBI gazteei informazioa, 
orientazioa eta laguntza ematea 
langileak hautatzeko 

prozesuetan. 

Ez   

Hartzaileak 

Lan adinean dauden LGTBI kolektiboko pertsonak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Lortutako akordioak 
• Lantaldearen urteko bileren kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Lortutako akordioak • 1 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ahaleginak egingo dira Lanbideko taldearekin harremanak hasteko. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena Hemen Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntza zuzena CEARi (errefuxiatuei Laguntzeko Batzordea), adin nagusitasuna 
betetzean adingabeak babesteko zentroetatik emantzipatzeko inolako laguntzarik gabe 
irteten diren gazte atzerritarrei orientazioa eta laguntza emateko Hemen programa 
garatzeko. 

Egindako jarduketa bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bizkaiko Foru Aldundiko 
adingabeak babesteko 
zentroetatik irten eta 
emantzipazio-programetan sartu 
ezin izan diren eta egoera 

bereziki ahulean eta 
babesgabetasunean dauden gazte 

atzerritarrentzako gizarteratze-
ibilbideak sortzea eta laguntzea. 

Bai   

Hartzaileak 

18 eta 23 urte bitarteko gazteak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

40.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Esleitzeke 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.04.22.0000.3.454.99.
31220.018/H 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten gazteen kopurua (18-23 urte) 
• Artatutako gazteen kopurua 
• Oinarrizko premiak beteta dituzten gazteen kopurua 

• 257 
• 257 
• 257 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten gazteen kopurua (18-23 urte) • 140 • 257 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Bizkaiko Foru Aldundiak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena 
Haurren eta nerabeen eskubideei buruzko sentsibilizazio-
programa 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Haurren eta nerabeen eskubideak gizartean zabaltzeko kanpaina. Azaroaren 20aren inguruan 
antolatzen da, Haur eta Nerabeen Eskubideen Egun Unibertsala, haur eta nerabeen 
eskubideen alde lan egitearen garrantziaz sentsibilizatzeko. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Beste kanpaina batzuk egitea lehenetsi da 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizartea sentsibilizatzea K9 ume 
eta nerabeen eskubideak 
babesteko beharraz. 
Adingabekoen artean haien 
eskubideak eta horiek 
dakartzaten betebeharrak 

zabaltzea. 

Ez   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har, bereziki nerabeak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

20.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Koordinatutako ekintzen kopurua 
• Bertaratutakoen kopurua 
• Parte hartu duten haurren partaidetza-kontseiluen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Koordinatutako ekintzen kopurua • 1 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Berdindu Eskolak prestakuntza-programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxeei aholkularitza eta arreta ibiltaria emateko zerbitzu aditua, LGTBIfobia kasuak 
artatzeko, sexu-, familia- eta genero-aniztasuna tutoretza-planean txertatzeko eta haur, 
lehen eta bigarren hezkuntzako ikastetxe guztiak sentsibilizatzeko. Irakasleei prestakuntza 
ematea eta LGTBI eskubideak kudeatzen laguntzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lesbiana, gay, trans, bisexual eta 
intersexualei hezkuntzarako 
eskubide eraginkorra erraztea. 
Sexu-, familia- eta genero-
aniztasuna integratzeko 

sentsibilizatzea eta prestatzea. 
Aniztasun afektibo-sexuala 

hezkuntza-esparru araututik 
lantzea. 
Eusko Jaurlaritzaren Berdindu 
zerbitzuaren baliabideei buruzko 
informazioa ematea. 

Bai   

Hartzaileak 

Hezkuntza-sistema (irakasleak eta beste profesional batzuk). Berritzeguneetako langileak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

70.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

447.220,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.04.22.0000.1.238.91.
31220.003/j 

Oharrak 

Aurrekontua, guztira, ezin zaie 
gazteei egotzi. Aurrekontu glovala 
da, planeko zenbait ekintzatarako 
erabiltzen dena, eta 2020an ez dago 
banakatuta, kontratu bakar baten 
parte baita. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Jardunean dauden eta prestakuntza jaso duten irakasleen eta 
orientatzaileen kopurua 

• Prestatutako ikastetxeen kopurua (Bigarren Hezkuntza) 

• 656 
• 5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Jardunean dauden eta prestakuntza jaso duten 
irakasleen eta orientatzaileen kopurua 

• 1400 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Kontratuaren erakunde esleipenduna, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Saila, Berritzeguneak, ikastetxeak. 
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena Berdindu Eskola Segurua Programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Berdindu Eskola segurua programa: "Eskola segurua; LGTBIfobia prebenitzea eta horri aurre 
egitea" estrategiak ukitzen dituen erakundeen arteko topaketa-, kontraste-, koordinazio- eta 
lankidetza-esparru bat sortzea. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

LGTBIfobiari aurre egiteko eta 
aurrea hartzeko abian jarritako 
jarduerei buruz erakundeek 
dituzten esperientziak 
partekatzea. 
Bertan dauden erakunde eta 

eragileen jarduerak koordinatzea. 
Berdinduren kasuan, berezko 
jarduerak zuzentzeko eta 
doitzeko konpromisoa gehitu da, 
Eusko Jaurlaritzak Berdindu 
zerbitzu publikoari eskatzen dion 

etengabeko hobekuntzarako 
konpromisoan 
 

Ez   

Hartzaileak 

Lehen eta bigarren hezkuntzako ikasleak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Koordinatutako ekintzen kopurua 
• Erakundeen arteko topaketen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Koordinatutako ekintzen kopurua • 2 •  
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena 
Haur eta nerabeenganako indarkeriaren aurkako 
sentsibilizazio- eta kontzientziazio-kanpaina 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Haurren eta nerabeen aurkako indarkeriari buruzko sentsibilizazio-kanpainak egitea eta 
garatzea, aldizka, komunikabideetan eta kirol-, hezkuntza- eta osasun-eremuetan. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Beste kanpaina batzuk egitea lehenetsi da 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizartea sentsibilizatzea haurrak 
eta nerabeak indarkeria mota 
guztietatik babesteko beharraz. 
Haur eta nerabeenganako 
indarkeria zero tolerantziaz 
gizartea kontzientziatzea 

Ez   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har baina bereziki, kirol, hezkuntza eta osasun arloetan 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

20.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gutxienez sentsibilizazio-kanpaina bat (1) egitea •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sentsibilizazio-kanpainen kopurua • 1 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Haurrek eta nerabeek Internet segurtasunez eta arduraz erabil 
dezaten hezkuntza programa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Teknologia digitalen erabilera seguru eta arduratsua sustatzeko ekimenak abiaraztea, 
arrisku-faktoreak murriztuz: egON line programako material pedagogikoak zabaltzeko 
aukera aztertzea eta Safer Internet Day lehiaketaren IV. ediziorako deialdia egitea, 
teknologia digitalen erabilera seguru eta arduratsua lantzeko, 8 eta 16 urte bitarteko haur 
eta nerabeen parte-hartzearekin. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19ren agerpena eta ikasgeletan sartzeko 
zailtasuna 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arrisku-egoerak prebenitzea, 
tresna digitalak arduraz 
erabiltzearen garrantziaz haurrak 
eta nerabeak sentsibilizatuz. 

lan egiten duten adingabeekin 
erabilera segurua, arduratsua eta 
osasungarria lantzearen 

garrantziaz hezitzaileak 
sentsibilizatzea eta horretarako 
baliabideak eskaintzea. 

Ez   

Hartzaileak 

Haurrak eta nerabeak, haien familiak eta hezkuntza-komunitatea 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

30.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Lehiaketan parte hartu duten adingabeen kopurua 
• Lehiaketara aurkeztutako proiektuen kopurua 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Lehiaketan parte hartu duten adingabeen kopurua • 600 •  

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena Ardurapeko seme-alabengatiko familientzako laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eusko Jaurlaritzak seme-alabak dituzten familiei ematen dizkien diru-laguntzak, honako 
jardun-ildo hauen bidez: 
A) Ardurapeko seme-alabengatiko laguntza ekonomikoak. 
B) Erditze edo adopzio nazional anizkoitzagatiko laguntza ekonomikoak. 
C) Nazioarteko adopzioagatiko laguntza ekonomikoak 
 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familiei laguntza ekonomikoa 
eskaintzea, seme-alaben 
jaiotzarekin edo adopzioarekin 
eta haien mantentze-lanekin 

lotutako gastuei aurre egiten 
laguntzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Familia-unitatea osatzen duten gurasoak. 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

28.600.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

21.855.400,00 € 

Aurrekontu-partida 

04.3124.22.45301.001, 002 y 
003, y 
16.3124.22.45301.001, 002 y 
003. 

Oharrak 
Gauzatutako aurrekontuaren % 
21,36 familia gazteentzat izan zen. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradun kopurua guztira 
• Aurkeztutako laguntza-eskaeren kopurua, guztira 
• Familia gazteek aurkeztutako laguntza-eskaeren kopurua eta 

guztizkoarekiko ehunekoa 

• 27451 
• 32128 
• 5923 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua guztira • 35550 • 27451 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Familia gazteak dira aitak, amak edo biek 14-30 urte dituztenak. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena Familientzako laguntzak, familia eta lana bateragarri egiteko 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 

deskribapena 

Familientzako laguntzak, familia eta lana bateragarri egiteko: 
- Seme-alaba adingabeak zaintzeko. 
- Mendetasun-egoeran edo osasun-egoera oso larrian dauden senideak zaintzeko. 
- Seme-alaba adingabeak zaintzeko langileak kontratatzeko. 
 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familia eta lana bateragarri 
egiten laguntzea, bai eta gizonen 
eta emakumeen aukera-
berdintasuna sustatzea ere, bai 

enplegua lortzeari eta enpleguan 
jarraitzeari dagokionez, bai 
mendetasun-egoeran edo 

osasun-egoera larrian dauden 
seme-alabak edo senideak 
zaintzen modu intentsiboan 
jarduteko aukerei dagokienez. 

Bai   

Hartzaileak 

Seme-alabak edo mendeko senideak dituzten familiak, zaintzeko eszedentzian edo lanaldi-murrizketan daudenak, edo 3 
urtetik beherako seme-alaben zaintzaile bat kontratatzeko laguntza behar dutenak 

2020rako 
programatutako 

aurrekontua 

52.145.650 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

2.779.876,00 € 

Aurrekontu-partida 

Para cuidado de menores: 

20.01.04.22.0000.1.453.01.3
1242.004 
Para contratación de 
cuidadores: 
20.01.04.22.0000.1.453.01.3
1242.005 
Para cuidado de 
dependientes: 
20.01.04.22.0000.1.453.01.3
1242.006 

Oharrak 

Gauzatutako aurrekontua, guztira 
19.718.646 €adingabeak zaintzeko 
294.021 €zaintzaileak kontratatzeko 
731.746 €mendeko pertsonak 
zaintzeko. 
Aurrekontua, guztira, ezin zaie 
gazteei egotzi. 
(Zenbateko zenbatetsia, gazteen 
ehunekoa oinarritzat hartuta ( % 13 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradun kopurua guztira 
• Diru-laguntzen eskaeren kopurua 

• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Onuradun kopurua guztira • 33835 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Ezin da jakin eskaera egin duten gazteen ehunekoa, ez baita adierazten adina eskabidean. 
Soldata Arrakalaren Planean sartua, 2.7.1 neurria. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena "Concilia +" webgunea bultzatzea 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Impulso de la página web Concilia+, para configurarla como herramienta efectiva de apoyo y 
acompañamiento en materia de conciliación a las empresas. Cambio de imagen 2020. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familia- eta lan-bizitza. 
- Pertsonen zaintzan 
erantzunkidetasunak duen 
garrantziari buruz, bai eta 
familia- eta lan-bizitza bateratzen 
laguntzeko beharrari buruz ere 

gizartea sentsibilizatzea. 
- Pertsonen kudeaketan 
kontziliazioaren, malgutasunaren 
eta ordutegien 
arrazionalizazioaren ikuspegia 
txertatzearen eraginkortasun 

ekonomiko eta errentagarritasun 
handiari buruz enpresak heztea 
eta sentsibilizatzea. 
- Kontziliazio-neurriak hartzeak 
ekar ditzakeen neurriak, 
konpromisoak eta ondorioak 
ezagutzeko interesa duten langile 

eta enpresentzat tresnak 
eskaintzea. 

- Bizitza pertsonala, familia eta 
lana uztartzearekin lotutako 
alderdiak kontsultatzeko 
erreferentzia-espazio gisa 
kokatzea. 

 

Partzialki  

Kontzilia zerbitzuak 
kontratatzen dira, horien 
artean, webgunea 
eguneratzea, Concilia+ 
izatetik Kontzilia izatera 
pasatzeko. Kontzilia 
webgune berriak izango 
duen egitura ezartzen da 
eta Kontzilia markaren 
irudi berria osatuko 
duten elementu berriak 
defin 

Hartzaileak 

Biztanleria oro har 

2020rako 
programatutako 

aurrekontua 

10.890 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

22.264,00 € 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

Kontzilia zerbitzu-kontratuak hainbat 
zerbitzu hartzen ditu barne, horien 
artean webgunea kudeatzea eta 
eguneratzea. Ez dago gazteentzako 
esleipen zehatzik. % 13,7 gazteen 
populazioa 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Web orrira egindako bisiten kopurua 
• Jasotako kontsulten kopurua 
• Erabiltzaile-kopurua 

• 50 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Web orrira egindako bisiten kopurua • 195000 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Kolektiboen arteko berdintasuna 

Jarduketaren izena 
Berdindu zerbitzua, LGTBI pertsonei eta hurbilekoei arreta 
emateko 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Concilia+ webgunea bultzatzea, enpresei kontziliazioaren arloan laguntza eta laguntza 
emateko tresna eraginkor gisa konfiguratzeko. 2020ko irudi-aldaketa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laguntza behar duten LGTBI 
kolektiboko pertsonei eta haien 
ingurukoei laguntza eskaintzea . 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har, LGTBI kolektiboa eta haren ingurunea, bereziki, eta arauz kanpoko genero-portaerak adingabeak 
dituzten familiak. 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

215.700 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

447.220,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.04.22.0000.1.238.91.
31220.003/j 

Oharrak 

Aurrekontua, guztira, ezin zaie 
gazteei egotzi. Aurrekontu glovala 
da, planeko zenbait ekintzatarako 
erabiltzen dena, eta 2020an ez dago 
banakatuta, kontratu bakar baten 
parte baita. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteei erantzundako kontsulten kopurua (16-35 urte) •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteei erantzundako kontsulten kopurua (16-35 
urte) 

• 765 • 286 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Erakunde esleipenduna: Anitz federazioa 

Ohar orokorrak 
Datuak bereizteko modua ez da berdina Gazte Planean eta Berdindu zerbitzuan; beraz, ezin 
dugu 14-30 urte tartea doitu. Hona hemen gure mailak: < 16 urte, 16/25, 26/35, 36/45, 
46/55, >55. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Kolektiboen arteko berdintasuna 

Jarduketaren izena 
Haur eta nerabeei laguntzeko telefono eta telematika 
zerbitzua, 116111 Zeuk Esan 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Haur eta nerabeei laguntzeko telefono eta telematika zerbitzua, 116 111 Zeuk Esan, arazo, 
zailtasun edo kezkaren bat duten adingabeei orientazioa, aholkularitza eta informazioa 
eskaintzen diena. Babesgabetasun-egoeren edo inguruan dituzten adingabeen eskubideen 
urraketen berri eman nahi duten helduei ere zuzenduta dago.. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizartea sexu-, familia- eta 
genero-aniztasunaren inguruan 
sentsibilizatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Dituzten arazoengatik, zailtasunengatik edo kezkengatik orientazioa, aholkularitza eta informazioa behar duten adingabeak, 
eta, oro har, haur edo nerabe baten eskubideak urratzeagatik edo babesgabetasunagatik kezkatuta dauden herritarrak 
(gurasoak, profes 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

248.435 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

205.000,00 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Zaila da kalkulatzea zenbat neraberi 
eman zain harreta 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteei erantzundako kontsulten kopurua (12-18 urte*) •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteei erantzundako kontsulten kopurua (12-18 
urte*) 

• 350 • 435 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Agintzari 

Ohar orokorrak (*) Ezinezkoa da 14-30 urte bitarteko datuak ematea. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Tratu txar mota berriak prebenitzea 

Ildoa Gurasoen aurkako indarkeriaren detekzioa, prebentzioa eta arreta 

Jarduketaren izena Familia Bitartekaritzako Judizioz Kanpoko Zerbitzua 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familia-bitartekaritzako prozesuen esparruan agindutako familia-terapiako programetarako 
sarbidea erraztea (Familiei Laguntzeko Interinst Planaren 33. neurria) 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bitartekaritza-prozesuak familia-
terapia bat hastean datzan 
akordio batekin amaitzen 
direnean, errenta baxuko familiei 
familia-terapiako programetan 
sartzeko aukera eskaintzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Egoera jakin batzuetan familia-gatazkan dauden familiak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

60.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3.055,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Ez dago gazteentzako esleipen 
zehatzik. % 13,7 gazteen populazioa 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Artatutako pertsonen kopurua • 28 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Artatutako pertsonen kopurua • 28 • 28 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena 
Familian eta lanean kontziliazio erantzukideak duen 
garrantziari buruzko gizarte-sentsibilizazioko kanpaina 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gizonek hazkuntza- eta zaintza-lanetan parte hartzearen garrantziaz ohartarazteko 
publizitate-kanpaina bat egitea eta garatzea. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Kanpainaren sormena prestatu zen, baina exekuzioa 
atzeratu egin zen, lehenik, hauteskundeak deitu 
zirelako, eta, ondoren, COVID-19k sortu zuelako, beste 
komunikazio-kanpaina eta baliabide batzuei ekin behar 
izan baitzitzaien. Kanpaina 2021ean kokatzea erabaki 
zen. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Gizartea familiaren eremuan 
kontziliazio erantzukidea 

sustatzeko beharraz 
sentsibilizatzea 

Ez   

Hartzaileak 

Hainbat sektore eta enpresa-mota ordezkatzen dituzten EAEko enpresak (Zuzentaraua eta plantilla) 

2020rako 

programatutako 
aurrekontua 

20.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gutxienez 30 enpresen parte-hartzea proiektu pilotuetan 
• Gutxienez bi (2) ekintza egitea 

•  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten enpresen kopurua • 30 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Soldata Arrakalaren Planean sartua, 2.3.4. neurria. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena 
Enpresa txiki eta ertainetan kontziliazio erantzukiderako 
programak ezartzen laguntzeko eta azterlanak egiteko 
laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresetan kontziliazio-planak finantzatzeko diru-laguntzen lerro espezifiko bat sortzeko 
oinarriak ezartzea, Emakunde-Emakumearen Euskal Erakundeak enpresetan berdintasun-
planak ezartzeko garatzen dituen diru-laguntzen ildoekin koordinatuta. Araudi erregulatzailea 
egitea, eta materialak eta prozedurak garatzea barne hartzen ditu. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Enpresetan sortutako COVID-19ren ondoriozko egoera 
ekonomiko eta soziala dela-eta, neurri hori une 
egokiagora atzeratu genuen. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresetan kontziliazio 
erantzukiderako planen garapena 
bultzatzea: diru-laguntzen 
programa arautzen duen araua 
egitea, azterlanak, materialak eta 

prozedurak egitea. 

Ez   

Hartzaileak 

Hainbat sektore eta enpresa-mota ordezkatzen dituzten EAEko enpresak (Zuzentaraua eta plantilla) 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

75.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Eragindu diren langileen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Enpresen parte-hartzearen zenbakia • 50 •  

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Soldata Arrakalaren Planean sartua, 2.2.1. neurria. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena 
Enpresa txiki eta ertainetan kontziliazio erantzukiderako 
programak ezartzen laguntzeko eta azterlanak egiteko 
laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntzen lerroa, euskal enpresei bizitza pertsonala, familia eta lana bateragarri egiteko 
neurriak ezartzen laguntzeko. Eskabideak aurkeztea, izapidetzea eta ebazpena. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Enpresetan sortutako COVID-19ren ondoriozko egoera 
ekonomiko eta soziala dela-eta, neurri hori une 
egokiagora atzeratu genuen. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresei bateragarritasun-planak 
egiten eta abian jartzen 
lagunduko dieten aholkularitza-
zerbitzuak kontratatzeko 
laguntza ekonomikoa ematea. 

Ez   

Hartzaileak 

Hainbat sektore eta enpresa-mota ordezkatzen dituzten EAEko enpresak (Zuzentaraua eta plantilla) 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

100.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Eragindu diren langileen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Enpresen parte-hartzearen zenbakia • 25 •  

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena 
Familian eta lanean kontziliazio erantzukideak duen 
garrantziari buruzko gizarte-sentsibilizazioko kanpaina 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Publizitate kanpaina 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Kanpainetako funtsak beste publizitate-kanpaina batzuk 
egiteko erabiltzen dira (familia-bitartekaritzako 
zerbitzua, Zeuk Esan) 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familia-kontziliazioaren arloko 

proiektu esperimentalak egitea 
Ez   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Iragarkia zenbat programatan eman den •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emisio kopurua •  •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da balio objektiborik finkatu magnitude-adierazlearentzat 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea 

Ildoa Oinarrizko beharrak estaltzea 

Jarduketaren izena 
Immigrazioko teknikariak kontratatzea eta immigrazioaren eta 
kulturen arteko bizikidetzaren arloko jarduerak garatzea 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko toki-erakundeentzako, toki-erakunde autonomoentzako eta tokiko merkataritza-
sozietateentzako diru-laguntzak, teknikarien jarraipena egiteko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Etorkinen integrazioa sustatzea    

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har, baina batez ere etorkinak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

880.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

788.083,05 € 

Aurrekontu-partida 
20,0,1,04,22,000,4,422,01,3
1220,001/I 

Oharrak 

Diru-laguntza honetarako 
aurreikusitako urteko aurrekontua 
880.000 eurokoa da. Aurten, diru-
laguntza eskatu duten erakundeen 
kopurua txikiagoa izan da, eta 
aurrekontu osoa ez da agortu. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• EAEko udalerrien kopurua 
• Immigrazioaren eta kulturaren arteko bizikidetzaren arloko 

jarduera-kopurua 
• 28 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Biztanle-kopurua • 1407022 • 1503620 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• EAEko udalak, Tolosaldea Garatzen, S.A. Arabako Errioxako Guardiako 

Kuadrilla 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena Arrisku digitalei aurre egiteko programa pilotua 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Teknologia digitalen erabilera segurua eta arduratsua sustatzeko programa pilotu bat abian 
jartzea. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19ren agerpena eta ikasgeletan sartzeko 
zailtasuna 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Adingabeak teknologia berrien 

erabileraz kontzientziatzea 
Ez   

Hartzaileak 

Haurrak eta nerabeak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

110.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartzen duten adingabeen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Programari atxikitako zentroen kopurua • 8 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea 

Ildoa Oinarrizko beharrak estaltzea 

Jarduketaren izena 
Premia bereziko egoera puntualetan haurrei arreta emateko 
programa pilotuak garatzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Behar izanez gero (gaixotasuna, laneratzea …) haurrei arreta emateko zerbitzuak emateko 
programa pilotu baten garapena bultzatzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Premia bereziko egoeretan 

haurren arreta hobetzea 
Bai   

Hartzaileak 

Haurrak eta nerabeak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

110.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

845.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Zaila da kalkulatzea zenbat neraberi 

eman zain harreta, hala ere gehiengo 
bat dira 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartzen duten adingabeen kopurua • 1000 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Programari atxikitako zentroen kopurua • 4 • 8 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Agintzari, Gurutze Gorria, Save the Children, Caritas Bizkaia eta 
Gipuzkoa, Margotu, Elkarbanatu eta Afroamerikana 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Partaidetza 

Helburua Komunikazioa, partaidetza eta elkarren ezagutza bultzatzea 

Ildoa Partaidetzaren kultura eta eztabaidarako guneak 

Jarduketaren izena 
Haurren parte-hartzea sustatzeko proiektu pilotua abian 
jartzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Haurren parte-hartzea sustatzeko proiektu pilotua abian jartzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Haurren parte-hartzea bultzatzea Bai   

Hartzaileak 

Haurrak eta nerabeak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

47.600 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

47.600,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartzen duten adingabeen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Atxikitako udalen kopurua • 8 • 9 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EDE FUNDAZIOA, Aguraingo udala, Legutioko udala, Amurrioko udala, 
Portugaleteko udala, Gordexolako udala, Durangoko udala, Zumaiako 
udala, Ataungo udala eta Urretxuko udala 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Familia Politika eta Aniztasuna 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Berdintasuna etxea eta familian (kontziliazio erantzunkidea) 

Jarduketaren izena 
Familientzako laguntza-lerroa, familia eta lana bateragarri 
egiteko 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Familientzako laguntzak familia eta lana bateragarri egiteko: 
- Urtebetetik beherako adingabearen jaiotzagatiko eta zaintzagatiko ordaindutakoaren 
araberako prestazioen aldiak parekatzeko. 

Egindako jarduketa bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Familia eta lana bateragarri 
egiten laguntzea, bai eta gizonen 
eta emakumeen aukera-
berdintasuna sustatzea ere, bai 
enplegua lortzeko eta horretan 
jarraitzeko orduan, bai seme-

alabak zaintzeko dedikazio 
intentsiboa izateko aukeretan. 

Bai   

Hartzaileak 

Urtebetetik beherako seme-alabak dituzten familiak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

2.747.782 €, urtebetetik 
beherako adingabearen 
jaiotzagatiko eta 
zaintzagatiko 
ordaindutakoaren araberako 
prestazioen aldiak 
parekatzeko. 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

172.581,00 € 

Aurrekontu-partida 

Urtebetetik beherako 
adingabearen jaiotzagatiko 
eta zaintzagatiko prestazio 
kontributiboen aldiak 

parekatzeko: 
20.01.04.22.0000.1.453.01.3
1242.007 

Oharrak 

172.581 €, urtebetetik beherako 
adingabearen jaiotzagatiko eta 
zaintzagatiko ordaindutakoaren 

araberako prestazioen aldiak 
parekatzeko. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradun kopurua 
• Diru-laguntza eskaeren kopurua 
• Emandako diru-laguntzen kopurua, guztira 

• 0 
• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua • 33835 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak 
Ezin da jakin gazte eskatzaileen ehunekoa, eskaeran ez baita adierazten adina. 
Soldata-zorroen Planean sartuta dago, 2.7.1 neurria. 
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Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritza 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea 

Ildoa Oinarrizko beharrak estaltzea 

Jarduketaren izena 
Hirugarren sektore sozialaren jarduerak sustatzea esku-hartze 
sozialaren esparruan 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hirugarren sektoreko erakundeei pertsona, familia, talde eta komunitateekin esku-hartze 
sozialeko jarduerak egiteko diru-laguntza, pertsona guztien autonomia pertsonala eta 
komunitate-integrazioa sustatzera eta babestera bideratuak, bereziki honako gai hauetan 
sartzen direnean edo gai horiei buruzkoak direnean: gizarte-zerbitzuak; gizarteratzea; 
familiaren babesa; haurren eta nerabeen arreta eta babesa; etorkinen integrazioa eta, oro 
har, kulturartekotasuna; Adinekoentzako arreta eta babesa; mendekotasun-egoeran eta, oro 
har, desgaitasunen bat duten pertsonentzako arreta eta babesa; eta askatasuna eta 
aniztasun afektiboa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Pertsonen, familien, taldeen eta 
komunitateen gizarteratzea 

Bai   

Hartzaileak 

Gizarte-bazterkeria jasateko arriskuan dauden haur eta nerabeak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

4.792.480 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

4.792.480 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua 
• Nerabeei eta gazteei zuzendutako proiektuen kopurua 
• Nerabe eta gazteentzako proiektuen ehunekoa 

• 193 
• 78 
• 27,5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua • 185 • 193 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Hirugarren sektore sozialeko erakundeak. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Arreta integrala 

Jarduketaren izena 
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntza 
ekonomikoa 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Genero-indarkeriaren biktima diren eta errenta-maila jakin bat duten emakumeentzako 
laguntza ekonomikoa, baldin eta uste bada adinagatik, prestakuntza orokor edo 
espezializaturik ez izateagatik eta beste inguruabar sozial batzuengatik zailtasun bereziak 
izango dituztela enplegu bat lortzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Genero-indarkeriaren biktima den 
emakumearen mendekotasun 
ekonomikoa ez dadila oztopo izan 
erasotzailearengandik bereizteko, 
eta, laguntza ekonomikoari esker, 

emakumeak ahaldundu ahal 
izatea, erasotzailearekiko edo 

ustezko erasotzailearekiko 
independentea den bizitza 
autonomo berri bati ekin ahal 
izatea eta hura gizartean berriz 
integratzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak, baldin eta zenbait baldintza betetzen badituzte, besteak beste: 
erasotzailearekin edo ustezko erasotzailearekin duten bikote-harremana behin betiko amaitu izana, indarrean dagoen 
kredentziala izatea eta indarr 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

171.600 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

171.600 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Emakumeei emandako laguntzen kopurua 
• Emakume gazteei emandako laguntzen kopurua 
• Emakume gazteei emandako laguntzen ehunekoa 

• 236 
• 63 
• 26,699999999999999 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Emakumeei emandako laguntzen kopurua • 270 • 236 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Lanbide 
• Justizia Zuzendaritza (Lan eta Justizia Saila) 
• Udaletako gizarte-zerbitzuak (udalak) 
• Foru-aldundietako gizarte-zerbitzuak (foru-aldundiak) 
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• SEPE 
• Emakumeen elkarteak eta genero-indarkeriaren aurkakoak, eta emakume 

horiei arreta ematen dieten profesi 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Gizarte Zerbitzuen 
Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Arreta integrala 

Jarduketaren izena 
Telefono bidezko 24 orduko informazio eta arreta zerbitzua 
genero indarkeriaren biktimentzat 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

24 orduko telefono bidezko informazio- eta arreta-zerbitzu espezializatua, genero-
indarkeriaren biktima diren emakumeentzat, emakumeen aurkako indarkeriaren edozein 
adierazpenen biktima diren emakumeei laguntza, aholkularitza, informazioa, laguntza eta 
abar ematen espezializatutako profesionalek artatua. Berehalako arreta da, anonimoa eta 
konfidentziala, eguneko 24 orduetan ematen da urteko egun guztietan, eta jarraitu 
beharreko pausoei, eskura dauden baliabideei, bideratzeei eta abarri buruzko informazioa 
ematen da 51 hizkuntzatan eta entzumen- eta/edo hizketa-zailtasunak dituzten emakumeei 
ematen zaie arreta. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Indarkeria matxistaren biktima 
den emakumeari laguntza eta 

babesa ematea, bere egoeraz 
jabetu dadin eta tratu txarren 
egoera horretatik ateratzeko 
pausoak ematen lagun diezaion. 

Emakumeei indarkeriari buruzko 
informazioa ematea, bai eta 
emakumeei arreta ematen dieten 
profesionalei ere, biktima horien 
baliabideei, zerbitzuei eta 
eskubideei buruz. Arreta egokia 
emateko hainbat zerbitzutara 

bideratzea. Prozesu judizialean 
laguntzea 

Bai   

Hartzaileak 

Emakumeen aurkako indarkeria-mota guztien biktimak, emakume horien senide eta hurbilekoak eta haiek artatzen dituzten 
profesionalak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

60.466 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

60.466 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Erantzundako dei kopurua 
• Emakume gazteei emandako arreta pertsonalen kopurua 
• Indarkeriaren biktima izan diren emakume gazteen kopurua 

• 2674 
• 245 
• 211 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erantzundako dei kopurua • 3900 • 2674 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Esleitzeke (gaur egun, Agintzari) 

Ohar orokorrak 
Emakume gaztetzat hartu dira 12 eta 30 urte bitartekoak. Era berean, 12 eta 17 urte 
bitarteko 5 gazte artatu dira, biktimarik ez. Eta 18 eta 30 bitarteko adin-tartetik 211 biktima 
eta 29 hurbileko emakume artatu ziren. Indarkeriaren biktima izan den emaku 
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JUSTIZIAKO SAILBURUORDETZA 

Justiziako Zuzendaritza 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Justizia 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea 

Ildoa Oinarrizko beharrak estaltzea 

Jarduketaren izena 
Junil Justiziako V. Planean (proiektua) 2021erako 
aurreikusitako ekintzak abian jartzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazte Justiziako hezkuntza-zentroen sarea mantentzea, Euskal Autonomia Erkidegoko 
adingabeei ezarritako askatasunaz gabetzeko neurriak eta hezkuntza-taldearekiko 
bizikidetzak betetzen direla bermatzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Adingabeen epaitegiek Euskadin 

bizi diren adingabeei ezartzen 
dizkieten edozein erregimeneko 
barneratze-neurriak, hezkuntza-
taldearekiko bizikidetza-neurriak 
eta asteburuetako egonaldiak 
betetzen direla bermatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Euskadin bizi diren adingabeak, Adingabeen Epaitegi batek ezarritako neurri bat bete behar dutenak gazte-justiziako 
zentroan. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

9.201.934,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.16.43.0100.1.238.99.
14120.001/E, 
…………………….1.238.99.14120
.003/A, 
…………………..…3.238.99.1412
0.006/C, 
………………….…1.238.99.14120
.002/I, 
………………….…3.238.99.14120
.016/G,  
…………………….3.238.99.14120
.005/K 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazte Justiziako hezkuntza-zentroetan gauzatutako neurrien 
kopurua 

• Emakume onuradunen kopurua 
• Gizon onuradunen kopurua 

• 25 
• 128 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua • 153 • 153 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Gazte Justiziako Zerbitzua, Adingabeen Epaitegiak eta Fiskaltzak, Talde 

psikosozial judizialak, erakunde laguntzaileak, etab. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Justizia 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Baztertuta geratzeko arrisku-egoerak prebenitzea 

Ildoa Oinarrizko beharrak estaltzea 

Jarduketaren izena 
Junil Justiziako V. Planean (proiektua) 2021erako 
aurreikusitako ekintzak abian jartzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoan adingabeei ezarritako askatasunaz gabetzen ez duten neurriak 
betetzen direla bermatzen duten ingurune irekiko zentroen, zerbitzuen eta programen sarea 
mantentzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal Autonomia Erkidegoan bizi 
diren adingabeei adingabeen 
epaitegiek ezarritako neurriak 
betetzen direla bermatzea: 
eguneko zentrora joatea, 
tratamendu anbulatorioa, 

zaintzapeko askatasuna, gizarte- 
eta hezkuntza-lanak egitea, 
gizartearentzako lanak egitea eta 
asteburuetan etxean egotea. 

Bai   

Hartzaileak 

Euskadin bizi diren adingabeak, Adingabeen Epaitegi batek ezarritako neurri bat bete behar dutenak gazte-justiziako 
zentroan. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2.323.492,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.16.43.0100.2.238.99.

14120.011/K, 
……………….……1.238.99.14120
.0117/I, 
…………………..…2.238.99.1412
0.011/J, 
……………….….…3.238.99.1412
0.007/G, 
…………………..…2.238.99.1412
0.004/F, y otras por un 
importe total de 25.000 
euros. 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gauzatutako neurrien kopurua 
• Emakume onuradunen kopurua 
• Gizon onuradunen kopurua 

• 74 
• 364 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua • 438 • 438 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Gazte Justiziako Zerbitzua, Adingabeen Epaitegiak eta Fiskaltzak, Talde 
psikosozial judizialak, erakunde laguntzaileak, etab. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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GIZA ESKUBIDE, MEMORIA ETA LANKIDETZAKO SAILBURUORDETZA  

Biktimak eta Giza Eskubideen Zuzendaritza 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Biktimak eta Giza Eskubideak 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Elkarrekin Bonuak programa hezkuntzaren arloan 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bakearen, giza eskubideen, indarkeriarik ezaren eta printzipio demokratikoen sustapena 
indartzeko ekimen gehigarri bat da, eta haren helburu nagusia da elkarbizitzaren eta 
adiskidetzearen kultura finkatzera bideratutako elkarte-sarearen eta erakunde publikoen 
arteko lankidetza-ekintzak biderkatzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Eskolako eta eskolaz kanpoko 
jarduera guztietan balioetan 

oinarritutako hezkuntza 
bultzatzea, ikastetxeko urteko 
planean txertatzeko 
orientabideak ezarriz. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikastetxeetako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

350.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

350.000 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.01.31.0000.4.454.99.
46210.015/J 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako proiektuen kopurua 
• Parte hartu duten erakundeen kopurua 
• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua 

• 180 
• 22 
• 68 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako proiektuen kopurua • 180 • 180 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• Udalak, ikastetxeak, irabazi-asmorik gabeko elkarteak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Biktimak eta Giza Eskubideak 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena 
EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluaren (EGK) arteko lankidetza-hitzarmena 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko Administrazio Orokorraren eta Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren (EGK) arteko 
lankidetza-hitzarmena, 2017-2020 aldirako Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Euskal 
Planaren jarduera-ardatzak partekatzeko, diseinatzeko eta garatzeko gazteriaren eta 
hezkuntza ez-formalaren esparruan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluarekin batera, 
legegintzaldi berriko lan-plana 
zehaztea eta garatzea, 
Bizikidetzaren eta Giza 

Eskubideen 2017-2020 Planaren 
esparruan. 

Bai   

Hartzaileak 

30 urtera arteko gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

65.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100.000,00€ 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.01.31.0000.2.454.99.
46210.016/M 

Oharrak 
Proiektu garrantzitsuenetako bat ezin 
izan zen egin COVID 19 delakoaren 
ondorioz. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako proiektuen kopurua 
• Parte hartu duten erakundeen kopurua 
• Parte hartu duten gazteen kopurua 

• 5 
• 22 
• 21431 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako proiektuen kopurua • 6 • 5 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EGK 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Emakunde 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena 
Diru-laguntza izenduna EHUri, Emakumeen eta Gizonen 
Berdintasuna: berdintasun-eragileak Masterraren berezko 
titulua egiteko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen 33.3 artikuluak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioari ezartzen dio euskal unibertsitateek 
prestakuntza espezializatua eman dezatela sustatu behar duela, emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako agente gisa, bai eta genero-ikuspegia txertatu dezatela ere beren diziplina 
eta jakintza-arlo guztietan. Horregatik, Emakundek Euskal Herriko Unibertsitatearekin 
(UPV/EHU) lankidetzan jarraitzen du urtero, eta diru-laguntza izendun bat ematen du 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari buruzko Masterraren (berdintasun-eragileak) 
berezko titulua egiteko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Emakumeen eta gizonen 
berdintasunerako politikak 

ezartzeko beharrezko gaitasuna 
duten profesionalak prestatzeko 
beharra eskatzen duten gizarte-
eskaerak betetzea, bai 
administrazio publikoetan, bai 
beste erakunde batzuetan. EAEko 
administrazio publikoekin 

lankidetzan aritzea emakumeen 
eta gizonen berdintasunaren 
arloko prestakuntza-planak 
diseinatzen. Balio-aldaketa 
sustatzea, pertsonei sexuaren 

arabera esleitutako genero-

estereotipoak eta rolak ezabatuz. 

Bai  
Urtez urte 
inplementatzen dugun 
jarduera kontinuista da. 

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

37.010 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

4.885 € 

Aurrekontu-partida 

1.47.32230.01.0000.418.01.0
01                                  
1.47.32230.01.0000.418.01.0
02 

Oharrak 

Gazteen ehunekoa oinarri hartuta 
kalkulatutako zenbatekoa ( % 13,2, 
Gazteen Euskal Behatokiaren datuen 
arabera, EAEn 15 eta 29 urte 
bitarteko 287.274 pertsona daudela 
adierazten duena) 2018an EAEko 
biztanleria osoarekin alderatuta 
(2.180.449 pertsona, Eus 
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Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Beka eskatzen duten ikasleen kopurua 
• 47 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ekintzaren betetze-maila (% 0-100) • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• UPV/EHU 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena 
Emakumeen aurkako indarkerian esku hartzeko Deustuko 
Unibertsitateko master ofizialeko ikasleentzako diru-laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Emakundek, Deustuko Unibertsitatearekin koordinatuta, 2003an ekin zion Emakumeen 
aurkako indarkerian esku hartzeko Masterraren baterako finantzaketari, emakumeen 
aurkako indarkeria desagerrarazten laguntzeko, indarkeriaren egoerak eta kausak ikertuz eta 
jokabide horiek prebenituz, bai eta profesionalak prestatuz ere. Urtero, Emakundek 
emakumeen aurkako indarkeria desagerrarazten lagunduko duten neurriak bilatzeko 
konpromisoa berritzen du, eta, beraz, Unibertsitatearekin lankidetzan jarraitzen du. 
Deustukoa, laguntza-deialdi publiko bat eginez (ikasleentzako bekak), Emakumeen aurkako 
indarkerian Esku Hartzeari buruzko Master Ofizialaren edizio berri bakoitza finantzatzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Profesionalen prestakuntza 
babestea genero-indarkerian 

esku hartzeko. Emakumeen 
aurkako indarkeria prebenitzeko 
egoera, kausa eta estrategiei 
buruzko ikerketa bultzatzea. 

Emakumeen aurkako indarkerian 
esku hartzen espezializatutako 
langileen prestakuntza babestea. 

Bai  
Urtero inplementatzen 
dugun jarduera 

Hartzaileak 

Unibertsitarioak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

26.244 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

26.243 ¬ 

Aurrekontu-partida 

1.47.32230.01.0000.453.01.0
04                                  
1.47.32230.01.0000.453.01.0
05 

Oharrak 6.561, 01 + 19.682= 26.243,01€ 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diru-laguntza jasotzen duten ikasleen kopurua • 15 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Beka jasotzen duten ikasleen kopurua • 15 • 15 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Deustuko Unibertsitatea 
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena GIZONDUZ prestakuntza eta sentsibilizazio programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 

deskribapena 

Gizonduz sentsibilizazio eta prestakuntza programa garatzea, hainbat prestakuntza-ikastaro 
antolatuz, gizonak berdintasunaren alde inplikatzera bideratua. Gazteei zuzendutakoak: 1. 
Lan arriskuen prebentzioa eta gizonen identitateen eraikuntza; 2. Arriskuak murriztea, 
drogamendekotasunen prebentzioa eta gizonen identitateen eraikuntza;3. Bide heziketa, 
istripuen prebentzioa eta gizonen identitateen eraikuntza; 4. Gizonak eta osasuna. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Berdintasunaren alde 
sentsibilizaturik eta inplikaturik 
dauden gizon kopurua handitzea. 
Berdintasunaren arloan 

prestakuntza jaso duten gizonen 
kopurua handitu, %5ean. 

Partzialki  

COVID-19a dela eta 

ikastaro gutxiago egin 
dira eta ikasle kopurua 
ez da handitu, aurreko 
urtearikin konparatuz. 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

13.828 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

37.350,00 € 

Aurrekontu-partida 
1.47.32230.01.000.238.82.00
4 

Oharrak 

37350 euro (Estimazio bat da 
kontuan izanda gazteak diren parte-
hartzaileen portzentajea  %45ekoa 
dela) 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikastaro kopurua 
• Parte-hartzaile kopurua sexuaren arabera 
• Parte-hartzaile kopurua adinaren arabera 

• 69 
• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partaidetzaren hazkundearen ehunekoa, aurreko 
urtearekin alderatuta 

• 5,0000000000000003E-2 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Berdintasunaren aldeko eskola-agendak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastetxeetan (DBHko 1. eta 2. mailak) berdintasun-mezuak dituen eskola-agenda bat egitea 
eta zabaltzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteak errespetu- eta 
berdintasun-balioetan 
sentsibilizatzea. 
EAEko DBHko 1. eta 2. mailako 
ikasleen% 100en artean 
zabaltzea berdintasun-mezua 

duten eskola-agendak. 

Bai   

Hartzaileak 

DBHko 1. eta 2. mailako ikasleak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

70.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

60.689 ¬ 

Aurrekontu-partida 
1.47.01.0000.1.238.81.32230
.002.E 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bidalitako agenda-kopurua • 43600 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Agenda jasotzen duten EAEko ikastetxeen ehunekoa • 0,94999999999999996 • 0,94999999999999996 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteak Berdintasunean 2.0 proiektua publikoki ezagutzera emango da eta hainbat 
ikastetxetan abiatuko da. Proiektua teknologia berrien bitartez jokaera matxista eta sexistak 
prebenitzera bideratua, batez ere mutilen eta gazteen artean. Besteak beste, bideo-joko 
batek eta unitate didaktiko batek osatzen dute proiektua 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteak Berdintasunean 
egitasmoan parte hartzen duten 
ikastetxe kopurua mantentzea. 
Berdintasunaren alde 
sentsibilizaturik eta inplikaturik 

dauden gizon gazte kopurua 
handitzea. 

Partzialki  

Aurreko urteko ikastaro 
kopuruari eutsi zaio, 
baina ikasle kopurua ez 
da handitu, COVID-19a 
dela-eta. 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

20.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

20.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
1.47.32230.01.000.238.82.00
4 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako saio kopurua 
• Parte-hartzaile kopurua sexuaren arabera 
• Parte hartzaile kopurua adinaren arabera 

• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partaidetzaren hazkundearen ehunekoa, aurreko 
urtearekin alderatuta 

• 5,0000000000000003E-2 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Sentsibilizazio kanpaina EITBn 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei bereziki eragiten dien kanpaina. Gazteei zuzendutako berdintasunari buruzko 
espazioak daude; irratiko iragarkiak eta bideo sentsibilizatzailea Eitb.eus-en. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Pertsonen sozializazioarekin 
zerikusia duten eragile guztiek 
erantzukizun handia dutelarekin 
gizartea sentsibilizatzea 
berdintasuna irakasteko eta 
berdintasunezko ereduak 

erakusteko, bereziki belaunaldi 
gazteenei begira. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

13.860 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

10.560,00 € 

Aurrekontu-partida 
1.47.32230.01.000.238.82.00
4 

Oharrak 

Gazteen ehunekoa oinarri hartuta 
kalkulatutako zenbatekoa ( % 13,2, 
Gazteen Euskal Behatokiaren datuen 
arabera, EAEn 15 eta 29 urte 
bitarteko 287.274 pertsona daudela 
adierazten duena) 2018an EAEko 
biztanleria osoarekin alderatuta 
(2.180.449 pertsona, Eus 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• EITBko agerpen/euskarri kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• EITBko agerpenen kopurua mantentzea • 1 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena “Gizonok esan eta egin” kanpainia 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

"Gizonok esan eta egin" kanpainan jasotako konpromisoa hainbat bidetatik zabaltzea 
(Internet, ikastaroetan entregatzea, etab.), eta sinadurak Gizonduz programaren webgunean 
eskuragarri dagoen aplikazioaren bidez biltzea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizonok esan eta egin 
kanpainarekin gizonen 
konpromisoa eta atxikimendua 
sustatzen jarraitzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Gizonak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

90.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Ez dauka aurrekontu espezifikorik 

Aurrekontu-partida 
1.47.32230.01.000.238.82.00
4 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Kanpainarekin konpromisoa hartu duten gizonen kopurua. • 240 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kanpainarekin konpromisoa hartu duten gizonen 
kopurua. 

• 200 • 240 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena 
UPV-EHUren udako ikastaroa, "Emakumeen eta neskatoen 
kontrako sexu-aholkuei buruzko interpretazioak eta 
diskurtsoak" izenburupean. 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ikastaro bat egitea, gizarteko hainbat eremutan egiten den sexu-indarkeriari buruzko 
narratibak hausnartzeko eta aztertzeko, hainbat eragile sozializatzaileren bidez 
(komunikabideak, fikzioak, literatura, publizitatea, sare sozialak eta beste batzuk). 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Narratiba horiek nola eraikitzen 
diren ulertzeko eztabaidatzea, 
horiek zalantzan jartzea eta, 
azkenik, diskurtsoa berrjabetzeko 
estrategiak identifikatzea, 
emakumeek irudikapen 

mugatzaile horiek gainditu ahal 
izan ditzaten. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

6 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

1.313,30 € 

Aurrekontu-partida 
1.47.01.0000.2.454.01.32230
.001.F 

Oharrak 
1313,3€ (ikasleen %24a 34 urte 
baino gutxiagokoak ziren) 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikasleen kopurua • 92 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

•  •  •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• UPV-EHU 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena Beldur Barik kanpainia 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei bereziki eragiten dien kanpaina. Gazteei zuzendutako berdintasunari buruzko 
espazioak daude; irratiko iragarkiak eta bideo sentsibilizatzailea Eitb.eus-en. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Emakumeen aurkako indarkeria 
prebenitzeko estrategiei buruz 
gazteen artean hausnarketa- eta 
eztabaida-prozesuak sortzea. 
Gazteen artean gertatzen diren 
indarkeria sexistaren alderdiak 

identifikatzea. Gazteekin 
desparekotasuneko eta 
emakumeen aurkako 
indarkeriako egoerak gainditzeko 
aukera ematen duten banakako 
eta taldeko jarrerak eta 

portaerak eraldatzea eta 
eraikitzea. Emakumeen aurkako 
indarkeria (batez ere, emakume 
gazteek jasaten dutena) 
prebenitzea, indarkeria sexista 
ezagutu aitortzeko tresnak eta 
baliabideak emanez, eta, haiekin 

lan eginez, jokabide sexistak 
prebenitzea, eta eraso sexisten 

aurrean rol aktiboa hartzera 
animatuz. 

Bai  

Helburu guztiak bete 
dira, Covid-19 
pandemiaren bidez 
jarduera batzuen 
formatuak egokituz. 

Hartzaileak 

12 eta 26 urte bitarteko gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

170.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

126.917,40 € 

Aurrekontu-partida 
1.47.32230.01.0000.238.99.0
12 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 
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• Lehiaketara aurkeztutako lanen kopurua; 
• Lehiaketan parte hartu duten gazteen kopurua 
• Programan parte hartu duten udalen eta mankomunitateen 

kopurua 

• 242 
• 1469 
• 51 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Partaidetzaren hazkundearen ehunekoa, aurreko 
urtearekin alderatuta 

• 5,0000000000000003E-2 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Emakunde – Instituto Vasco de 
la Mujer 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Emakumeen aurkako indarkeria errotik kentzea 

Ildoa Sentsibilizazioa eta prebentzioa (zero tolerantzia) 

Jarduketaren izena Diru laguntza Euskadiko Gazteriaren Kontseiluarentzat 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskadiko Gazteriaren Kontseiluari diru-laguntza izenduna emateko dena, emakumeen eta 
gizonen arteko berdintasunaren arloko 
aholkularitza-zerbitzua emateko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Diru-laguntza honen helburua 
Euskadiko Gazteriaren 
Kontseiluari laguntza ematea da, 
pertsona adituen 
kontratazioarekin jarraitzeko. 
Adituek 2020ko urtean zehar 

aholkua emango dute emakume 
eta gizon gazteen arteko 
berdintasunaren arloko politika 
eta ekintzen garapena ezartzeko 

Bai   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

20.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

20.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
1.47.32230.01.0000.454.99.0
14 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako aholkularitza kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erantzundako kontsulten ehunekoa • 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Erakunde erantzunkideak: Emakunde, hiru foru-aldundiak eta Eudel. 
Erakunde laguntzaileak: Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saila, Eusko 
Jaurlaritzako Gazteria Zuzendaritza, EITB, EHU 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Gogora 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Gogora 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Bakea eta bizikidetza 

Jarduketaren izena Memoria Plaza 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Erakusketa ibiltariaren hezkuntza tailerrak. Helburua, memoria anitzak erakustea, horien 
gaineko gogoeta kritikoa eragitea eta memoria desberdinak jasotzea. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Memoria anitzak erakustea, 

horien gaineko gogoeta kritikoa 
eragitea eta memoria 
desberdinak jasotzea. 

Ez   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

25.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 ¬ 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Erakusketetara joandako pertsonak •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erakusketa udalerri/unibertsitate berrietan egin da • 100 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia 

Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteen enplegu-aukerak hobetzea 

Jarduketaren izena NBEren bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nazio Batuen sistemako nazioarteko erakundeek herrialde pobretuetan egiten dituzten 
garapen-proiektuetan parte hartzen duten lankide boluntario gazteei laguntzeko bekak 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Nazio Batuen sistemari lotutako 

nazioarteko hainbat erakundetan 
Euskadiko lankide boluntarioak 
sartzea herrialde pobretuetan 

giza garapen jasangarriari 
lagunduz. 

Ez   

Hartzaileak 

Unibertsitate-titulua duten gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

300.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartutako lankidetza-programen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Esleitutako beken kopurua • 15 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Jarduketa honetako gehienezko adina 35 urtekoa da gaur egun, baina berrikusten ari dira. 
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Saila 
Berdintasuna, Justizia eta Gizarte 
Politikak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Garapenerako Lankidetzaren 
Euskal Agentzia 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteen enplegu-aukerak hobetzea 

Jarduketaren izena BEK bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Profesionalak garapenerako lankidetzaren arloan espezializatzeko eta prestatzeko bekak. 
Garapenerako Lankidetzaren arloan gazteen (28 urtetik beherakoak) espezializazioa eta 
prestakuntza sustatzea, Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentziaren bulegoetan egiten 
den 12 hilabeteko bekaren bidez. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

COVID-19 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Garapenerako lankidetzaren 
esparruan profesionalen 
formakutza eta espezializazioa 
sustatu 

Ez   

Hartzaileak 

Unibertsitate-ikasketak dituzten eta lankidetzaren edo garapenerako hezkuntzaren arloan gutxienez urtebeteko esperientzia 
izan duten gazteak, ahal dela Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeetan. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

80.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Lagundu diren GKEen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Esleitutako beken kopurua • 4 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Lehendakaritza 

KANPO HARREMANETARAKO IDAZKARITZA NAGUSIA 

Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Kanpo harremanak 

Ardatza Emantzipazio eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena Gazteak Kanpo Ekintzaren arloan prestatzeko bekak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 
Profesionalak Kanpo Ekintzaren arloan espezializatzeko bekak, Europar Batasunaren, 
Kanpoko Euskal Erkidegoaren eta Kanpo Harremanen eremuetan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kanpo Ekintzaren arloan 
profesionalen espezializazioa eta 
prestakuntza bultzatzea, Euskal 

Autonomia Erkidegoan Kanpo 
Ekintzako espezialisten kidego 
bat osatzeko. 

Bai   

Hartzaileak 

Tituludunak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

72.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

72.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.01.22.0000.1.453.01.
13110.002/B 
20.0.1.01.23.0000.1.453.01.
13110.002/F 

Oharrak 
Beken programa urte anitzekoa 
da.72.000 2020an ordaindu ziren eta 
72.000 2021ean. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Deitutako beken kopurua 
• Esleitu ondoren egindako uko egiteen kopurua 

• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Deitutako beken kopurua • 8 • 6 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak 
Dekretu honek beste bi zuzendaritzen bekak ere arautzen ditu: Europako Gaiak eta Euskal 
Erkidegoa 
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Kanpoan den Euskal Komunitatearentzako Zuzendaritza 

Saila Lehendakaritza 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Kanpoan den Euskal 
Komunitatearentzako 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Aukera-berdintasuna hezkuntza-sisteman 

Ildoa 
Erraztasunak ematea ikasketetan sartzeko, mantentzeko eta horiek amaitzeko, batez ere, 
derrigorrezko eskolaldiaren ondorengoetan 

Jarduketaren izena Gaztemundu 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal diasporako gazteak beren intereseko gaietan trebatzeko programa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal diasporako gazteak beren 
intereseko gaietan prestatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Euskal diasporako 18 eta 35 urte bitarteko gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

51.600 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

16.000,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.01.23.0000.1.454.99.
13110.003/J 

Oharrak 
Programa 2020ko urtarriletik irailera 
bitartean garatzea 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Jasotako eskaera kopurua 
• Ordezkaritza duten herrialdeen kopurua 
• Ukitutako euskal etxeen kopurua 

• 186 
• 11 
• 61 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua guztira • 186 • 186 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Euskal Etxeak eta Aiko Kultur Elkartea 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraioen Saila 

ETXEBIZITZA SAILBURUORDETZA 

Etxebizitzako Plangintzaren eta Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

Saila 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Etxebizitza Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboentzat 

Ildoa Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteek etxebizitza eskura dezaten bultzatzea, etxebizitza 
berriak, zuzkidura-bizitokiak edo bitartekaritza-programak 
sustatuz 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 
Horretarako, etxebizitza babestuaren lehentasunezko erreserba ezarriko da gazte-
kolektiboarentzat. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen emantzipazioa 
bultzatzea. 

Bai  

36 urtetik 
beherakoentzako kupoak 
egiteko betebeharra 
ezartzen da alokairuko 
etxebizitzen sustapen 
guztietan (abenduaren 
26ko 210/2020 
Dekretuaren arabera). 

Hartzaileak 

Gazteak, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

32.526.050 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

12.463.848,62 € 

Aurrekontu-partida 

Zerbitzua (Zuzendaritza) 31, 
azpikontzeptua (CAC) 622.05, 
programa 4312; zerbitzua 
(Zuzendaritza) 32, 
azpikontzeptuak (CAC) 
714.01 eta 722.01, programa 
4312 

Oharrak 
Sailaren aurrekontua, gazteengan 
duen eragin zuzena 
indibidualizatzeko aukerarik gabe. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Etxebizitza berria eskuratu duten gazteen kopurua 
• Zuzkidura eskuratu duten gazteen kopurua 
• ASAP eta Bizigune bitartekaritza-programen bidez etxebizitza bat 

eskuratu duten gazteen kopurua. 

• 310 
• 519 
• 1529 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Gazteei zuzendutako sustapen berriko etxebizitzen 
kopurua 2020an 

• 460 • 310 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Visesa eta Alokabide 

Ohar orokorrak 
2. eta 3. ebaluazioetan adierazten den bezala, datua programaren hasieratik 2020/12/31ra 
arte jasotzen da. 
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Saila 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Etxebizitza Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboentzat 

Ildoa Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 

Etxebizitza partekatuen programa berriak eta belaunaldien 
arteko bizikidetza sustatzea, eta parke publikoko etxebizitzak 
errenten arabera birgaitzeko programa pilotuak garatzea. 
Alokairua ordaintzen laguntzeko Gaztelagun programa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Etxebizitza partekatuen programa berriak eta belaunaldien arteko bizikidetza sustatzea, eta 
parke publikoko etxebizitzak errenten arabera birgaitzeko programa pilotuak garatzea. 
Alokairua ordaintzen laguntzeko GAZTELAGUN programa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen emantzipazioa sustatzea Bai  
Gaztelagun programa 
sendotu da 

Hartzaileak 

35 urtetik beherako gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

8.000.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

11.483.121,47 € 

Aurrekontu-partida 

Zerbitzua (Zuzendaritza) 32, 
azpikontzeptuak (CAC) 
453.02 eta 238.80, 4312 
programa 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Gazteak Gaztelagun programan • 1693 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• GAZTELAGUN programaren onuradun diren gazteen 
kopurua 2020/12/31n 

• 4500 • 1693 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Alokabide 

Ohar orokorrak Magnitude-adierazleari dagokionez, adierazle metatua da. 
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Saila 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Etxebizitza Plangintzaren eta 
Prozesu Eragileen Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Etxebizitza 

Helburua Etxebizitza bat eskuratzeko aukera gehiago gazte-kolektiboentzat 

Ildoa Gazte-alokairua hobetzeko formula eta neurri berriak garatzea 

Jarduketaren izena 
Etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako etxebizitzarako 
prestazio ekonomikoa 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Etxebizitzarako eskubide subjektiboari lotutako etxebizitzarako prestazio ekonomikoa. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen emantzipazioa sustatzea Bai  
EPE prestazioa finkatuta 
dago 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

2.000.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2.328.686,27 € 

Aurrekontu-partida 
Zerbitzua (Zuzendaritza) 32, 

azpikontzeptua (CAC) 453.01, 
programa 4312 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• EPE-a jaso duten gazteen kopurua • 85 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• EPE-a jaso duten gazteen kopurua • 0 • 85 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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AZPIEGITURA ETA GARRAIOKO SAILBURUORDETZA  

Garraio Plangintzaren Zuzendaritza 

Saila 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Garraio Plangintzaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumo arduratsua egiten duen gazte gehiago 

Ildoa Komunikazio mota berrietara egokitutako tresna tenkologikoen garapena 

Jarduketaren izena Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa sustatzea 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Garraio publikoaren sareari buruzko informazioa sustatzea Moveuskadin 

Egindako jarduketa bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Landa-eremuetarako edo 

dentsitate txikiko eremuetarako 
garraio publikoari, ikasketa-
zentroei, industria-eremuei, 
aisialdi-eremuei (gau-txoriak) 
eta abarri buruzko informazioa 
ematea. 

MaaS estrategia garatzea 
Moveuskadirentzat 

Bai  

Maas Moveuskadiren 
abiapuntuko egoeraren 
diagnostikoa egin da. 
Halaber, EJIEri enkargu 
bat egin zaio 
Moveuskadiren 
bilakaerarako. 

Hartzaileak 

Gazteak eta, oro har, erabiltzaileak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

24.496,20 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

22.108,56 € 

Aurrekontu-partida 

1. 
20.0.1.03.41.0300.4.238.99.
51412.012/P 
2. 
20.0.1.15.41.0300.4.238.61.
51412.001/N 

Oharrak 

1. Maas Moveuskadiren abiapuntuko 
egoeraren diagnostikoa: 18.029,00 € 
2. BIKE INFRAESTRen MOVEUSKADI 
aplikazioaren mantentze ebolutiboa: 
149.841,58 
BIZKAIBUSen aurrekontua ez da 
gauzatuko Bizkaiko Foru Aldundiak 
gastu hori bere gain hartzen duelako 
(Ze 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Moveuskadi plataforman izandako bisita kopurua 
• Moveuskadi aplikazioko deskargen kopurua 

• 3135 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Mugikortasun eta Garraio Jasangarriaren ataria 
(Moveuskadi) mantentzea 

• 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Bizkaiko Garraio Partzuergoa. 
• Gipuzkoako Garraioen Lurralde Agintaritza. 
• Euskotren 
• Metro Bilbao 
• Renfe 
• Bizkaia zubi esekia 
• Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak. 
• Bilbo, Donostia, Gasteiz, Barakaldo, Etxabarri eta Erandioko udalak. 

• Artxandako funi 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Garraio Plangintzaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumo arduratsua egiten duen gazte gehiago 

Ildoa Komunikazio mota berrietara egokitutako tresna tenkologikoen garapena 

Jarduketaren izena 
Bidegorri sareari, bizikleta bideei eta bizikletak alokatzeko 
puntuei buruzko informazioa Moveuskadi.com atariaren bidez 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bidegorrien, bizikleta-bideen eta bizikletak alokatzeko puntuen sareari buruzko informazioa 
sustatzea Moveuskadiren bidez 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bizikleta garraiobide gisa erabil 
dadin bultzatzea. 

Bai  

Maas Moveuskadiren 
abiapuntuko egoeraren 
diagnostikoa egin da. 
Halaber, EJIEri enkargu 
bat egin zaio 
Moveuskadiren 
bilakaerarako. 

Hartzaileak 

Gazteak eta, oro har, erabiltzaileak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.15.41.0300.4.238.61.
51412.001/N 

Oharrak 

Garraio publikoaren sareari buruzko 
informazioa sustatzeko ekintzak 
jasotzen du ekintza honen 
aurrekontua. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Moveuskadi plataforman izandako bisita kopurua 
• Moveuskadi aplikazioko deskargen kopurua 

• 3135 
• Play Store +100 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Mugikortasun eta Garraio Jasangarriaren ataria 
(Moveuskadi) mantentzea 

• 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• • Bizkaiko Garraio Partzuergoa (CTB) 
• • Gipuzkoako Garraioen Lurralde Agintaritza (ATG) 
• • Arabako Mugikortasun Agintaritza (AMA) 
• • Euskotren 
• • Metro Bilbao 
• • Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako foru-aldundiak 
• • Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udalak 
• • Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Saila 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta 
Garraioak 

Zuzendaritza 

arduraduna 
Garraio Plangintzaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumo arduratsua egiten duen gazte gehiago 

Ildoa Baliabideen kontsumo eta erabilera jasangarria egiteko heziketa eta prestakuntza 

Jarduketaren izena Garraio txartelen MUGI-BAT-BARIK programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Garraio publikoa erraztea, BAT- BARIK- Mugi txartelen erabilera ahalbidetuz hiru lurraldeetan 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Garraio Plangintzaren Zuzendaritzak koordinazio-lanak 
egiten ditu elkarreragingarritasuna ezar dadin 
bultzatzeko. 
Beharrezko aldaketa teknikoak egiteko eskumena duten 
operadoreek atzerapenak izan dituzte COVID-19aren 
ondorioz. Hala ere, Metro Bilbaok, Tuvisak, Alavabusek 
eta Lurraldebusek hainbat jarduera egin dituzte 
etorkizunean martxan jartzeko. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Masterplana garatzea, tarifa-
sistemen arteko erabateko 

elkarreragingarritasuna 

ezartzeko: bat (Araba) eta Barik 
(Bizkaia) eta Mugi (Gipuzkoa); 
proiektu pilotuak abian jartzea 
eta sendotzea. 
Metro Bilbao: mugi txartelaren 

ezarpena 1. eta 2. lineetan 
TUVISA: elkarreragingarritasuna 
ezartzea 
Lurraldebus: 
elkarreragingarritasuna ezartzea 
Bilboko Udala: 
elkarreragingarritasuna ezartzea 

Partzialki 

2020an ez da amaitu Alavabus, 
Tuvisa eta Metro Bilbao 
operadoreen 
elkarreragingarritasuna 

Operadoreek 
elkarreragingarritasuna 
abian jartzeko lanak 
egiten jarraitzen dute: 
Metro Bilbao: mugi 
txartela ezartzea 1. eta 
2. lineetan 
TUVISA: Barik-MUGI 
txartelen ezarpena 
Lurraldebus: Barik-Bat 

txartelen ezarpena 
Alavabus: Barik-Mugiren 
ezarpena 

Hartzaileak 

Gazteak eta, oro har, erabiltzaileak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

55.375 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida - Oharrak Programak ez dira gauzatu 2020an 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Txartelen erabilera gurutzatuko mugarriak abian jartzea • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Txartel bakarra ezartzea. BAT-BARIK-MUGI integrazio-
Masterplanaren arabera ezarritako mugarriak. 

• 3 • 0,5 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Bizkaiko Garraio Partzuergoa. 
• Gipuzkoako Garraioen Lurralde Agintaritza. 
• Arabako Mugikortasun Agintaritza. 
• Euskotren 
• Metro Bilbao 
• Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Aldundiak 
• Bilboko, Donostiako eta Gasteizko udalak. 
• Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapena Saila 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Osasun Saila 

OSASUN SAILBURUORDETZA 

Osakidetza 

Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osakidetza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen osasun mentala eta emozionala hobetzea 

Ildoa Arreta eta prebentzioa antsietate-eta depresio- egoeretarako 

Jarduketaren izena 
Jateko ohituren arazoentzat tratamendu espezifikoaren 

programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Elikadura-jokabidearen nahasmenduen tratamendu espezifikoa Osakidetzako zentro 

publikoetan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 

partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Dauden problematika 

desberdinetara egokitutako 

tratamendu- eta errehabilitazio-

programak eskaintzea. Hala 

behar duten kasuei tratamendu 

intentsiboa eskaintzea. 

Bai   

Hartzaileak 

15 eta 29 urte bitarteko gazteak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida 

Asistentzia-sisteman 

integratutako programa. Ez 

da zenbatespenik egin. Eta, 

era berean, ezin da 

programako aurrekontu-

partida bereizi. 

Oharrak 

Asistentzia-sisteman integratutako 

programa. Ez da zenbatespenik egin. 

Eta, era berean, ezin da programako 

aurrekontu-partida bereizi. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programetan lan egiten duten profesionalen kopurua 

• Kontsulta kopurua 

• 0 

• 1901 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Artatutako pertsonen kopurua •  • 228 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak • OSAKIDETZA 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osakidetza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen osasun mentala eta emozionala hobetzea 

Ildoa Arreta eta prebentzioa antsietate-eta depresio- egoeretarako 

Jarduketaren izena UPRIGHT esku-hartze psikopedagogikoa 
Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Nerabeen buru-ongizatea sustatzea eta nahasmendu mentalak prebenitzea, haien 

erresilientzia-gaitasuna hobetuz. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 

partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

- Erresilientzia-programa integral 

berritzaile bat eskoletan batera 

sortzea, gazteen (12 eta 14 urte) 

osasun mentala sustatzeko. 

- Nerabeen ongizate mental 

positiboan moderatzaile gisa 

jarduten duten erresilientzia-

faktore espezifikoak ebaluatzea. 

- Programaren eraginkortasuna 

frogatzea eta etorkizunean 

izango duen eragina 

aurreikustea, bizi-kalitatea, buru-

ongizatea, errendimendu 

akademikoa eta absentismoa eta 

eskola-jazarpena hobetzeari 

dagokionez. 

- Programa EBren barruko eta 

kanpoko beste herrialde 

batzuetara transferitzea, eta 

gazteen buru-ongizaterako 

ekintza-plan berritzaileak 

definitzea ahalbidetzea. 

 

Bai  

Europako proiektuak 4 

urteko iraupena du 

(2021eko abendura 

arte). Programak 

planifikatutako eskemari 

jarraitzen dio eta 

aurreikusitako aldi 

bakoitzean lortu 

beharreko helburuak 

betetzen dira. COVID-19 

pandemia iritsi denez, 

egokitzapen batzuk egin 

behar i 

Hartzaileak 

12 eta 14 urte bitarteko gazteak 
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2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

231.678 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

710.727,00 

Aurrekontu-partida  Oharrak 

UPRIGHT proiektua Europako 

Batzordearen Horizonte 2020 

programak finantzatzen du, 4 urtetan 

gauzatzeko (2018-2021 aldia). 

Egikaritutako aurrekontua 

Kronikgunerako eta Osakidetzarako 

kalkulatu da 2020ko abendura arte. 

- Kronikgunerako eta Osakidetzarako 

au 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Esku-hartzean parte hartu duten gurasoen kopurua - 500. 

helburua 

• (Euskadi) 

• Esku-hartzean parte hartu duten irakasleen kopurua - 30 helburua 

• (Euskadi) 

• Egindako saioen kopurua 

• 406 

• 73 

• 100 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Esku-hartzean parte hartu duten gazteen kopurua • 600 • 580 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 

• Osakidetza: 

• - Arabako ESI. Psikiatria-zerbitzua 

• - Debagoieneko ESIa. AP Ikerketa Unitatea 

• - Gipuzkoako ESI. AP Ikerketa Unitatea 

• Gasteizko Berritzegunea 

• Ikastetxeak: 

• - IES Aurkezpen Maria BHI 

• - Los Herrán 

• - IPI Ikasbidea Durana 

• - Samaniego BHI 

• - Miguel 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osakidetza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteei sexu-bizitza osasungarria izaten laguntzea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea 

Jarduketaren izena 
Farmazietan eta espetxeetan hiesaren aurkako kita banatzeko 

programa 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 
Berriek farmazietan eta espetxeetan erabilitako xiringak saltzea eta trukatzea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 

partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

GIB eta beste infekzio batzuk (c 

hepatitisa, adibidez) 

transmititzeko arriskua 

minimizatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Drogak bide parenteraletik hartzen dituzten gazteak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

76.800 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

85.680,00 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten farmazien kopurua 

• Banatutako hiesaren aurkako kit-kopurua 

•  

• Xiringak trukatzen dituzten espetxe-kopurua 

• 40 

• 91795 

• 3 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Xiringak trukatzen dituzten farmazien kopurua • 40 • 40 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak •  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osakidetza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteei sexu-bizitza osasungarria izaten laguntzea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea 

Jarduketaren izena 
GIB/HIESa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia prebenitzeko 

programa 

Gazteak 

helburu 
Ez 

Jarduketaren 

deskribapena 

GIB/HIESa, STIak eta nahi gabeko haurdunaldia prebenitzeko programa, material 

pedagogikoa banatuz eskolatutako nerabeentzat 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 

partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Sexu-harremanetan modu seguru 

eta arduratsuan moldatzeko 

trebetasun eta baliabide 

pertsonalen garapena sustatzea. 

GIB bidezko infekzioari, sexu-

transmisiozko infekzioei eta nahi 

gabeko haurdunaldiari buruzko 

ezagutzak hobetzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Eskolatutako nerabeak eta gazteak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

660 € 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

40.000,00 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten ikastetxeen kopurua • 96 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestakuntza-proiektuak dituzten ikastetxeen kopurua • 300 • 96 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak •  
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Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osakidetza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen osasun mentala eta emozionala hobetzea 

Ildoa Arreta eta prebentzioa antsietate-eta depresio- egoeretarako 

Jarduketaren izena 
Erresilientzia eta kurrikulo sozio-emozionala: arazo 

emozionalak konpontzeko trebetasunetan trebatzea ikasle 

nerabeetan 

Gazteak 

helburu 
Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Ikasle nerabeen irakasleei (DBH, LH eta Batxilergoa) Curriculum sozioemozionalean (arazo 

emozionalak konpontzeko trebetasunetan trebatzea) prestakuntza ematea, ondoren 

irakasleek irakaskuntza hori ikasgelan ezarri ahal izateko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 

partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Erresilientzia sozioemozionala 

indartzea Bizkaiko ikasle 

nerabeetan (12-18 urte). 

Horretarako, beste bi helburu 

behar dira: 

- Irakasleei prestakuntza ematea 

zeharkako konpetentzia 

sozioemozionalen irakaskuntzan 

trebatzeko, ondoren ikasle 

nerabeek konpetentzia sozio-

emozional horietan prestakuntza 

jaso dezaten. 

- Nerabe horien familiei 

(gurasoei) gaitasun berberak 

irakastea, seme-alaben 

hazkuntzan eta hezkuntzan lagun 

diezaieten eta, horrela, adingabe 

horien heltze sozioemozionala 

bultza dezaten. 

 

Bai  

Helburua Zaratamoko 

Berritzegunearen (B06) 

eta OMIE Fundazioaren 

lankidetzari esker bete 

ahal izan da 

Hartzaileak 

DBH, LH eta Batxilergoko ikasle nerabeak. 12-18 urteko adinak 

2020rako 

programatutak

o aurrekontua 

Ez du aurrekontu propiorik. 

Ikastetxeek Hezkuntza Sailak 

Hezkuntza Berrikuntzarako 

proiektuei urtero ematen 

dizkien diru-laguntzak 

eskatzearen eta araudian 

2020rako 

egikaritutako 

aurrekontua 

Hezkuntza Sailak ikastetxe 

publikoetarako Hezkuntza 

Berriztatzeko proiektuetarako 

ematen duen diru-laguntzaren 

mende dago, hein handi batean. 
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ezarritakoa betetzearen 

mende dago. 

Aurrekontu-partida 

Hezkuntza Sailak diru-

laguntza etetea datorren 

urterako. Horrek jarduera 

honetan eragin handia izango 

duela aurreikusten da. 

Oharrak 

Aurrekontua itunpeko ikastetxeen 

interesaren eta Hezkuntza Sailak 

hezkuntza-berrikuntzako 

proiektuetarako emandako diru-

laguntzaren araberakoa da. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte hartu duten irakasleen eta gurasoen kopurua 

• Egindako saioen kopurua 

• Irakasleen eta gurasoen gogobetetasuna 

• 0 

• 0 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Esku-hartzean parte hartu duten gazteen kopurua •  • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak • Osakidetza, Hezkuntza Saila eta OMIE Fundazioa 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza 

Saila Osasuna 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Haurren gehiegizko pisua eta obesitatea murriztea 

Ildoa Gazteen artean jarduera eta ariketa fisikoa sustatzea 

Jarduketaren izena 
EAEko unibertsitatez kanpoko ikastetxeen titular diren guraso-
elkarteentzako eta irakaskuntza-kooperatibentzako diru-
laguntzak, ikasleen artean mugikortasun aktiboa sustatzeko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eskola-bideak, patioen eraldaketa eta jarduera fisikoa familian sustatzeko partaidetza-
prozesuak sortzeko laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jarduera fisikoa sustatzea eta 

sedentarismoa murriztea. 
Ikasleen osasuna eta autonomia 
hobetzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Unibertsitateaz kanpoko ikasleak. Lehen hezkuntzako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

94.000,00 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

94.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.08.11.0000.4.454.99.
41130.003 (28.200 €) 
20.0.1.08.11.0000.4.454.99.
41130.004 (65.800€) 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diruz lagundutako elkarteen kopurua • 21 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Elkarte eskatzaileen kopurua •  • 85 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Haurren gehiegizko pisua eta obesitatea murriztea 

Ildoa Elikadura osasungarria sustatzea 

Jarduketaren izena 
Elikadurarekin lotutako ohitura osasungarriei buruzko 
prestakuntza eta informazioa ematea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Informazio- eta prestakuntza-materialak prestatzea eta zabaltzea, elikadura osasungarriari 
buruzko orientabide eta mezu erraz, argi eta homogeneoekin. 

Egindako jarduketa Partzialki 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Pandemiaren ondorioz, materialak egin eta inprimatu 
ziren, baina ezin izan zen zabalkundea egin. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

- Haur eta gazteen artean fruta 
eta barazkien kontsumoa 
handitzea  
- Kalitatezko informazioa ematea, 
haur eta gazteek erabaki 
osasungarriak har ditzaten 

elikadura aukeratzerakoan 
 

Ez  

COVID pandemiaren 
ondorioz, ezin izan ziren 
egindako materialak 
aurkeztu eta zabaldu. 

Hartzaileak 

Lehen hezkuntzako eta unibertsitatez kanpoko irakaskuntzako ikasleak eta irakasleak. - Familiak. - Osasunaren 
profesionalak. - Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

60.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

5.650,00 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.08. 
11.0000.1.238.99.41130. 02 

Oharrak 
Aurrekontu osoak 2020an osasuna 
sustatzeko arloan egindako material 
guztiak biltzen ditu. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako aleen kopurua • 16000 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako aleen kopurua • 16000 • 16000 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Pandemiaren ondorioz, materialak egin eta inprimatu ziren, baina ezin izan zen zabalkundea 
egin. 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteei sexu-bizitza osasungarria izaten laguntzea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea 

Jarduketaren izena EAEko haurren txertaketa-egutegia 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Nerabeak papilomaren birusaren aurka txertatzeko programa. 

Egindako jarduketa bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Dauden arazoetarako egokiak 
diren tratamendu- eta 
errehabilitazio-programak 
eskaintzea. Txertaketaren bidez 
ahalik eta estaldura handiena 
lortzea. 

Bai  
Estaldura Td % 92 eta 
Papiloma % 88 

Hartzaileak 

12 urteko nerabeak (neskak). 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.414.400 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

540.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Zenbat programatarako eskatzen den diru-laguntza •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Td eta Papiloma txertoen estaldurak •  • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Osakidetza eta Hezkuntza Saila. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteei sexu-bizitza osasungarria izaten laguntzea 

Ildoa Sexu-transmisiozko gaixotasunak prebenitzea 

Jarduketaren izena 
GIB, C hepatits eta sexu-transmisiozko infekzioen arloan lan 
egiten duten GKEentzako diru-laguntzak 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

GIB, c hepatits eta sexu-transmisiozko infekzioen arloan lan egiten duten GKEentzako diru-
laguntzak 

Egindako jarduketa bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

GIBaren, c hepatitisaren eta 
sexu-transmisiozko infekzioen 
prebentzioa. 

Bai   

Hartzaileak 

Irabazi-asmorik gabeko gizarte-ekimeneko erakundeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

300.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

300.000,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua 
• Programetan parte hartzen duten gazteen kopurua 

• 32 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Erakunde eskatzaileen kopurua •  • 15 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea 

Jarduketaren izena 
Arriskuen prebentzio- eta murrizketa-programak/prebentzio 
selektiboa jaietan eta aisialdian 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteen artean aisialdiko droga-kontsumoari lotutako arrisku-kontsumoak eta arriskuak 
murriztea helburu duten programak abian jartzea. 

Egindako jarduketa ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Jaiegunetarako aurreikusitako prebentzio-programen 
kontratazioak, gazteei zuzendutakoak, atzera egin zuen, 
objektiboki atzeraezinak zirelako. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aisialdia eta drogen kontsumoa 

binomioaren disoziazioa erraztea. 
Arrisku-jokabideak murriztea, 
batez ere jai- eta aisialdi-

eremuetan gertatzen direnak. 

Ez 
Aisialdiko eta jaiegunetako 
programen errealizazio partziala 

Jaietako eta kaleko 
programei buruzko 
aurrekontu-partidak ez 
ziren erabili, eta diru 
horren zati bat 
profesionalen eta 
ikasleen bi prestakuntza-
proiektu online egiteko 
erabili zen. 

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

250.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

9.996,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.08.11.0900.1.238.99.
41160.004/n, 
adingabeentzako eta 
alkoholarentzako programak 
kontratatzeko. 

Oharrak 

Profesionalentzako online gaikuntza-
tailerrak: 9.616 euro. Lehen 
hezkuntzako 6. mailako eta DBHko 1. 
zikloko prebentzioa: 9.996 euro. 
Guztira 19.612 euro 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programak egiten diren udalen kopurua 
• Programetan parte hartzen duten gazteen kopurua 

• 10 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Toki-erakunde laguntzaileak. • 0 • 10 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Toki-erakundeak, udalak eta mankomunitateak, eta hirugarren sektoreko 
erakundeak. 

Ohar orokorrak 
Toki-erakundeek ezinezkotzat eta ezinezkotzat jo zuten 2020an arriskuak prebenitzeko eta 
murrizteko programak egitea jai-eremuan eta kalean. 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Substantzia adiktiboen eta jokabide-adikzioen kontsumo problematikoak dituzten nerabeei 
eta gazteei zuzendutako programak abian jartzea, bai eta teknologia digitalen erabilera 
egokia jorratzen dutenei zuzendutakoak ere. 

Egindako jarduketa bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kontsumo problematikoei edo 
teknologia digitalen erabilera 
desegokiei lotutako arriskuak 

murriztea. 

Bai  

Pandemia-egoerak 
zailtasunak eragin baditu 
ere, 8 proiektu egin dira 
kalteberatasun-faktore 
espezifikoak dituzten 
gazteentzat, Laguntzen 
Aginduaren bidez (IV. 
kapitulua). Horietako bat 
jokabide-adikzioei 
buruzkoa da. 

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

50.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

239.584,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.08.11.0900.1.238.01.
41160.002/f Arriskuen 
prebentziorako programen 
kontratazioak 

Oharrak 
Laguntzei buruzko Aginduaren bidez, 
8 proiektuak finantzatzeko 239.584 
euro erabiliko dira. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diruz lagundutako proiektuen kopurua 
• Programetan parte hartzen duten gazteen kopurua 
• Urtean egindako bileren kopurua 
•  

• 8 
• 1249 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun kopurua •  • 1249 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Gizakia Fundazioa, Jeiki Fundazioa, Izan Fundazioa, Giza Sustapenerako 
eta Komunitate Garapenerako Susterra Elkartea, Deustu-San Inazioko 
Laguntza Psiko-Sozialerako Modulua, Kale Dor Kayiko Ijito Elkartea, Erain 
Elkartea 

Ohar orokorrak 
Proiektuak pandemia-egoerara egokitu behar izan dira, saio-kopurua aldatuz edo jarduketa 
batzuk telematikoki eginez. 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena Arriskuak prebenitzeko eta gutxitzeko programak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteei zuzendutako sentsibilizazio-ekintzak abiaraztea, arriskuaren pertzepzioa eta drogek 
eta ausazko eta online jokoek norberaren osasunean eta autonomian duten eraginaren 
ezagutza areagotzen laguntzeko. 

Egindako jarduketa ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Ezin izan da sentsibilizazio-kanpainarik egin kale-
programa batean, pandemiaren ondorioz. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Arriskuaren pertzepzioa eta 
drogen eta ausazko eta online 
jokoen eraginaren ezagutza 
areagotzea. 

Ez   

Hartzaileak 

Gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

50.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Erakunde laguntzaileen kopurua 
• Sortutako materialak 
• Programetan parte hartzen duten gazteen kopurua 

• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten taldeen kopurua •  • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez dira egiten pandemia-egoeragatik. 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea 

Jarduketaren izena Tabako-kerik gabeko Euskadi programa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Tabakismoaren epidemiari aurre egitea 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Ezin izan dira erabat egin pandemiaren ondorioz. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Tabakismoaren epidemiari aurre 
egitea. 

Partzialki 
Tabakoaren kontsumoa 
prebenitzeko eta eteteko 
programen zati bat egitea. 

Pandemia-egoerak 
zailtasunak eragin baditu 
ere, gazteek 
zuzendutako Kerik 
Gabeko Gazteak 
programari eta 
Osakidetzak kontsumoa 
eteteko egindako 
programei eutsi zaie. 

Hartzaileak 

Gazteak 
Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

50.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Erakunde laguntzaileen kopurua 
• Sortutako materialak 
• Programetan parte hartzen duten gazteen kopurua 

• 0 
• 5863 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten pertsonen kopurua •  • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza 
• Osakidetza 

Ohar orokorrak 
Eskura dauden datuak Keri Gabeko Gazteak programakoak dira. Oraindik ez da parte hartu 
Osakidetzan tabakoa uzteko programetan. 
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Saila Osasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Osasun Publikoaren eta 
Adikzioen Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Tabako eta alkoholaren kontsumoa murriztea 

Jarduketaren izena 
Zigarro elektronikoa eta nikotina aska dezaketen gailuak 
erabiltzeko sentsibilizazioari buruzko kanpaina 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Zigarro elektronikoaren eta nikotina aska dezaketen gailuen kontsumoa murriztea 

Egindako jarduketa ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Ezin izan dira erabat egin pandemiaren ondorioz. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Zigarro elektronikoaren eta 
nikotina aska dezaketen gailuen 
erabilera murriztea 

Ez 
Kanpaina ez bada ere, gailu 
berriei buruzko informazioa 
eman da 

Kerik Gabeko Gazteak 
programan unitate 
didaktiko bat sartu da, 
DBHko 1. eta 2. mailako 
ikasleekin lan egiteko 
nikotina kontsumitzeko 
gailu berriei buruzko 
informazioa ematen 
duena. 

Hartzaileak 

Gazteak 
Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

20.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Programan parte hartzen duten pertsonen kopurua 
• Sortutako materialak 
• Programan parte hartzen duten gazteen kopurua 

• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte hartu duten pertsonen kopurua •  • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza eta Zuzendariordetzak 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 

Segurtasun Saila 
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SEGURTASUN SAILBURUORDETZA 

Segurtasuna Koordinatzeko Zuzendaritza 

Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Segurtasuna Koordinatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Trafiko-istripuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Udaltzaingoek prestakuntza-jarduerak egitea trafikoan 
ezbehar-kopurua murrizteko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Udaltzaingoek ikastetxeetako nerabeei eta gazteei zuzendutako bide-segurtasuneko 
ikastaroen bidez zirkulazioan ezbehar-tasari buruz sentsibilizatzea eta prebenitzea. Bide-
arriskuak identifikatzea bidaiari eta oinezko gisa. 
Jarduerak ikasgelan eta bizikletaz egiten dira, ikastetxearen inguruan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Istripu-arriskua murriztea. 
Eguneroko joan-etorrietan sor 

daitezkeen arriskuez 
kontzientziatzea. 
Arriskuak hartzerakoan erabaki 
irrazionalak identifikatzeko gai 
izatea, arriskuari egokitzen diren 
estrategiak landu ahal izateko 

 

Partzialki  

Emandako datuak 
2020ko ebaluazioan 
emandako berberak dira, 
2020/2020 ikasturterako 
baitziren (2020ko lehen 
hiruhilekora arte). 
2020ko martxotik 
jarduera guztiak eten 
ditu COVIDek 

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

Gastu orokorrak 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

Gastu orokorrak 

Aurrekontu-partida  Oharrak 
Donostiako Udaltzaingoaren 
Unitateari esleitutako 3 agente 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako jarduera kopurua 

• Parte hartu duten ikasleen kopurua 

• 116 

• 1903 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikasleen eta ikastetxeen parte-hartzea • 0 • 1903 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  
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Ohar orokorrak 
Emandako datuak 2020ko ebaluazioan emandako berberak dira, 2020/2020 ikasturterako 
baitziren (2020ko lehen hiruhilekora arte). 2020ko martxotik jarduera guztiak eten ditu 
COVIDek 
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Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Segurtasuna Koordinatzeko 
Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa 
Prebentzio-jarduera bat garatzea, osasun-arazo nagusiei aurre egiteko: zirkulazio-istripuak, 
mendekotasun-portaerak, hiesa, transmisio-gaixotasunak, nahi ez diren haurdunaldiak, 
elikadura-nahasmenduak, jarduera fisikorik eza eta jokabide sedentarioarekiko 

Jarduketaren izena Alkoholemiaren eta drogen prebentzio-kontrolak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gidariek edari alkoholdunak edo bestelako drogak kontsumitzeari aurrea hartzeko kontrolak 
egitea, beren buruarentzat arriskutsuak direlako eta hirugarren pertsonei eragiten dietelako. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Istripu-arriskuak murriztea eta 
gidarien alkohol eta droga-
kontsumoa murriztea 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Gastu orokorrak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Gastu orokorrak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Alkoholemia-proben kopurua 
• Droga-proben kopurua 
• Emaitza positiboen kopurua 

• 23025 
• 2637 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako droga-alkoholemiako proba kopurua • 0 • 25662 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Datuak COVIDek baldintzatuta daude 
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Ertzaintzaren Zuzendaritza 

Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Ertzaintzaren zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Berdintasuna, errespetua eta genero-indarkeriaren prebentzioa 

Jarduketaren izena Biktimen arreta zerbitzuaren ebaluazioa 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Biktimari ematen zaion arreta ebaluatzea eta, beharrezkoa bada, prozedura hobetzea. 
Etxeko indarkeriaren eta/edo genero-indarkeriaren ondoriozko jarduerak. Prozedura osoaren 
jarraipenean eta kontrolean, analisian eta hobekuntzan, biktimen gogobetetzea kudeatzen 
da, gogobetetze-maila ezagutzeko eta aztertu ahal izateko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Genero-indarkeriaren 
biktimentzako arreta ebaluatzea. 

Hobetzeko arloak detektatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Etxeko indarkeriaren eta/edo genero-indarkeriaren biktima diren emakumeak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Gastu orokorrak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Gastu orokorrak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako galdetegien kopurua 
• Ebaluatutako biktimen kopurua 
• Biktima horiek jasotako arretarekin duten gogobetetze-maila 

• 1 
• 0 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Biktimari arreta emateko prozeduran egindako 
hobekuntzak 

• 1 • 1 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Ertzaintzaren zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena Ikastetxeetako jarduerak, jokabide kitzikagarriak prebenitzeko 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 

deskribapena 

Ikastetxeek eskatutako prestakuntza-jarduerak, honako gai hauei buruz: arriskuak 
Interneten, berdinen arteko tratu txarrak: eskola-jazarpena eta genero-indarkeria, 
gizalegearen aurkako jokabideak, droga-kontsumoa, prebentzioa kirol-jardueretan, giza 
eskubideak, bide-segurtasuna eta gorroto-delituak, gazteen banda antolatuak eta 
indarkeriazkoak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Jokabide desegokiak eta 
indarkeriazko ekintzak 
prebenitzeko neurrien ezarpenal 
orientatu, bultzatu eta sakondu. 

Bizikidetza egokian lagunduko 
duten faktore positiboak edo 
prebentiboak babestea eta 

sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Gastu orokorrak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Gastu orokorrak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Ikasleek betetako ebaluazio inkesta koputua 
• Ikastetxeak jarduera ebaluatzeko betetako inkesten kopurua. 
• Egindako dibulgazio-jardueren kopurua 

• 1112 
• 111 
• 525 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako dibulgazio-jardueren kopurua • 600 • 525 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Joko eta Ikusikizun Zuzendaritza 

Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Joko eta Ikuskizun 
Zuzendaritza 

Ardatza Berdintasuna eta gizarteratzea 

Arloa Gizarte-ekintza eta berdintasuna 

Helburua Nortasun desberdinen arteko berdintasunean aurrera egitea 

Ildoa Kolektiboen arteko berdintasuna 

Jarduketaren izena 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-klub, kirol-
sozietate anonimo eta -federazioen arteko lankidetza-
protokoloari buruzko publizitate-kanpainak, kiroleko 
indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta 
intolerantziaren aurka borrokatzeko. 20 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailaren eta kirol-kluben, kirol-sozietate anonimoen eta 

kirol-federazioen arteko lankidetza-protokoloari buruzko publizitate-kanpainak garatzea, 
kiroleko indarkeriaren, arrazakeriaren, xenofobiaren eta intolerantziaren aurka borrokatzeko. 
2020an, San Mames estadioan, 2020ko Eurokoparen egoitza denez, ekainaren 15ean, 20an, 
24an eta 28an. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 

gero 

Covid-19ren ondorioak 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

19/2007 Legearen eta 10/2015 

Legearen aplikazio-eremuan 
sartzen diren kirol-ikuskizunetan 
gertatutako indarkeria-gertaerak 

saihestea. 

Ez  Covid-19ren ondorioak 

Hartzaileak 

Kirol-elkarteak eta -klubak. 
Kirol sozietate anonimoak. 
Kirol-federazioak. 
Publikoa, oro har. 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

71.280 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

0,00 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Kanpainen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kanpainen kopurua • 4 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Joko eta Ikuskizun 
Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Gazteen artean sentsibilizazio-ekintzak garatzea, kontsumo 
arduratsu eta ingurumenarekiko jasangarriko ohituretan eta 
jarreretan aurrera egin ahal izateko. 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Ertzaintzaren boluntarioen programaren barruan, ASAJERek (Arabako Errehabilitatutako 
Jokalarien Elkartea) hitzaldiak emango ditu ikastetxeetan, online ausazko jokoen arriskuari 
buruz informatzeko eta prebenitzeko. 

Egindako jarduketa Ez 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Covid-19ren ondorioak 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Adingabeak ausazko online 
jokoen arriskuaz sentsibilizatzea. 
Joko patologikoaren sintomak 
antzemateko eta, behar izanez 
gero, laguntza eskatzeko tresnak 
ematea. 

Ez  Covid-19ren ondorioak 

Hartzaileak 

Euskal Herriko ikastetxeetako DBHko ikasleak. 
Hezkuntza-komunitatea, oro har. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

- € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Hitzaldi-kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Hitzaldi kopurua • 0 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Joko eta Ikuskizun 
Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Jokoari eta sare sozialei lotutako arriskuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Adingabeek debekatuta duten lokaletan jokoan eta alkohol-
kontsumoan sartzea saihestea. 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kontzientziazio- eta ikuskapen-kanpainak egitea. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Legez ezarritako debeku-
kasuetan adingabeen presentzia 
eta jokoa saihestea 

Bai   

Hartzaileak 

18 urtetik beherako adingabeak eta gazteak, oro har. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako ikuskapenen kopurua •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Ikuskapen kopurua • 3775 • 2384 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Ertzaintza. Joko eta Ikuskizun Zuzendaritza. Komunikazio Z. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Trafikoko Zuzendaritza 

Saila Segurtasuna 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Trafikoko Zuzendaritza 

Ardatza Ongizatea eta bizitza osasungarria 

Arloa Osasuna 

Helburua Gazteen portaera arriskutsuak eta/edo adikzioak (sustantziarekin edo gabe) prebenitzea 

Ildoa Trafiko-istripuen inguruko sentsibilizazioa eta prebentzioa 

Jarduketaren izena 
Bide-arriskuko jokabideei eta horien ondorioei buruzko 
kanpainak (abiadura, alkohola eta drogak edo segurtasun-
gailuak) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Kanpaina horiek nerabeei eta ikastetxeetako gazteei zuzenduta daude, "Gerta dakizuke/Te 
puede pasar", "Teatro-forum – Norabide guztiak" eta "Don 't be Dummy!" Programen bidez. 
Zuk ez duzu ordezkorik/Para ti no hay repuesto ". 

Egindako jarduketa Partzialki 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

2020rako planifikatutako sentsibilizazio-ekintzak 
alarma-egoeratik eratorritako osasun-neurri berrietara 
egokitu eta gauzatu ziren. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Aurregidari/nerabeen 

kolektiboan bide-arriskuko 
jokabideak kontzientziatzea eta 
prebenitzea. 

Bai   

Hartzaileak 

DBH-ko eta Erdi Mailako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

316.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

315.424,00 € 

Aurrekontu-partida 

11 2221 23 45499 001; 11 
2221 23 23882 001; 11 2221 
23 23899 007 y 11 2221 23 
23899 009 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Parte-hartzaile kopurua • 7241 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Parte-hartzaile kopurua • 15000 • 7241 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Lana eta Enplegua Saila 

LANEKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO SAILBURUORDETZA 

Gizarte Ekonomiaren Zuzendaritza 

Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Gizarte Ekonomiaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia 

Jarduketaren izena 
Gizarte-ekonomia garatzeko eta zabaltzeko ikastaroak 
gazteentzat 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Unibertsitate- eta sozietate-esparruko hainbat hezkuntza-eragile: - Gizarte-ekonomiaren 
arloko prestakuntza espezifiko eta bereizia lortzera bideratutako ekintzak, kooperatibismoari 
edo lan-sozietateei buruzko ezagutza, oro har, hastera, hobetzera edo kualifikatzera 

bideratuak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen artean enpresa-
bokazioak piztea helburu duten 
proiektuak koordinatzea; gazte 
unibertsitarioei gizarte-

ekonomiako enpresa bat 
diseinatzeko eta sortzeko 
prestakuntza ematea 

Bai   

Hartzaileak 

Euskal enpresak; gizarte-ekonomiako enpresetako bazkide langileak, unibertsitateko eta bigarren hezkuntzako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

150.000,00 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.01.13.12.0000.1.452.00.3
2120.004/L 
20.01.13.12.0000.2.452.00.3
2120.004/M 
20.01.13.12.0000.3.452.00.3
2120.004/N 
20.01.13.12.0000.1.454.99.3
2120.004/H 
20.01.13.12.0000.2.454.99.3
2120.004/I 
20.01.13.12.0000.3.454.99.3
2120.004/J 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 



Jarraipen-ebaluazioa, 2020. urtea - Eusko Jaurlaritzaren IV. Gazte Plana 2018-2021 – III. eranskina: ebaluatutako ekintzen fitxak 
 

 

• Onuradun kopurua • 1000 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gizarte-ekonomiako enpresetako langile gazteen, 
unibertsitateko ikasleen eta DBHko ikasleen kopurua 

• 300 • 400 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EHU 
• Deustuko Unibertsitatea 
• MU 
• UNED 
• AZATZA-OTALORA 
• BIZIKOOP 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Gizarte Ekonomiaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia 

Jarduketaren izena 
Gizarte-ekintzailetza: gizarte-ekonomiako enpresetan bazkide 
berriak sartzeko laguntza 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bazkide langileak gizarte-ekonomiako enpresetan sartzeagatiko diru-laguntza. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizarte-ekonomiako enpresen 

sozietate-oinarria handitzea. 
Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

50.000,00 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

100.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.01.13.12.0000.1.453.01.3
2120.001/H 
20.01.13.12.0000.2.453.01.3
2120.001/I 
20.01.13.12.0000.3.453.01.3
2120.001/J 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bazkide langileen kopurua • 263 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradunen kopurua edo onoradunen ehunekoa • 70 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Gizarte Ekonomiaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia 

Jarduketaren izena Gizarte ekintzailetza programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gizarte-ekonomiako enpresak sustatzeko eta enpresa-plana diseinatu, garatu eta gauzatzeko 
gastu orokorretarako laguntzak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresa-mintegiak bermatzeko 
gaitasuna duten eskualdeko 
gizarte-ekonomiako hezkuntza-
erakundeen eta enpresen 
partaidetza duten erakundeen 
aldetik jarduera-planak 

aplikatzeko lurraldean, jarduera-
planak egin, garatu eta 
gauzatzearen bidez, gizarte-
ekonomiako enpresen sorrera 
sustatzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Enpresa sortu berriak. Berezko nortasun juridikoa duten erakundeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

- 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

50.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.01.13.12.0000.1.752.01.1
2291.001/H 
20.01.13.12.0000.2.752.01.1
2291.001/I 
20.01.13.12.0000.3.752.01.1
2291.001/J 
20.01.13.12.0000.1.752.01.3
2120.001/D 
20.01.13.12.0000.2.752.01.3
2120.001/E 
20.01.13.12.0000.3.752.01.3
2120.001/F 
20.01.13.12.0000.2.752.01.3 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Sortutako enplegu-kopurua 
• Diruz lagundutako erakunde laguntzaileen kopurua 

• 47 
• 4 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Sortutako enpresen kopurua • 10 • 13 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• ELKAR LAN 
• AZARO FUNDAZIOA 
• WORK-LAN 
• SAIOLAN 
•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Gizarte Ekonomiaren 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzailetza eta gizarte-ekonomia 

Jarduketaren izena Junior Kooperatibak programa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Hezkuntza-arloan kooperatibak sortzeko programa, gazteen espiritu ekintzailea garatuz eta 
bideratuz, haien prestakuntza-jarduerak enpresa bat sortzeko benetako esperientziarekin 
uztartzen baitituzte. Jarduera-ildo horren barruan, kooperatiba-sozietateak eratzea diruz 
laguntzen da. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kooperatiba-sozietateak abian 
jartzen laguntzea. Gazteen 
kolektiboari dagokionez, 
hezkuntza arloan kooperatibak 
sortzeari forma juridiko bat 

ematea da helburua, beren 
prestakuntza jarduerak benetako 

lanen garapenarekin uztartzen 
dituzten gazteen espiritu 
ekintzailea garatuz eta bideratuz. 

Ez   

Hartzaileak 

Enpresa sortu berriak. Enpresa batean prestakuntza akademikoa garatzen duten unibertsitateko ikasleak osatzen duten 
kooperatiba-sozietateak, unibertsitatearen tutoretzapean. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

10.000,00 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

0 ¬ 

Aurrekontu-partida Ez Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradun kopurua • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Enpresa onuradunen kopurua • 1 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

OSALAN 

Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 
arduraduna 

OSALAN-Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal 
Erakundea 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazteriaren lan-baldintzak hobetzea 

Ildoa Informazioa eta komunikazioa 

Jarduketaren izena 
Lehen eta Bigarren Hezkuntzan laneko arriskuen prebentzioa 
sustatzeko plana 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

"GaztePreben" sendotzea. Atal espezifiko bat da OSALANen webgunean gazteentzat, eta 
hainbat eremutako arriskuen prebentzioaren arloko edukiak zabaltzen ditu: etxea, eskola, 
astialdia, lanekoak, formatu digital interaktiboko edukien bidez, deskargatzeko aukera 
dagoelarik. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 

partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Arriskuen prebentzioaren kultura 
sustatzea, oro har, eta, bereziki, 

lanekoa, gazteen artean 

Bai   

Hartzaileak 

Lehen Hezkuntzako, Bigarren Hezkuntzako, Lanbide Heziketako (LH) eta Batxilergoko ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida Aurrekontu-esleipenik gabe Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Webeko trafikoaren hazkundea (%) • -0,10440000000000001 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sarrera kopurua webgunean • 6000 • 6889 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 

OSALAN-Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal 
Erakundea 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazteriaren lan-baldintzak hobetzea 

Ildoa Informazioa eta komunikazioa 

Jarduketaren izena 
Ikasleek OSALANera egindako bisitak, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko informazioa eta dokumentazioa 
jasotzeko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lanbide Heziketako (LH) ikasleek OSALANera  egiten dituzte bisitak, laneko arriskuen 
prebentzioari buruzko informazioa eta dokumentazioa jasotzeko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Bisitak gelditu egin ziren pandemiagatik 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Laneko arriskuen prebentzioaren 
kultura sustatzea LHko ikasleen 
artean 

Partzialki  

Pandemiaren ondorioz, 
bisitak bertan behera 
utzi behar izan ziren 
2020ko martxoaren 
hasieran (azkena 
2020/03/05ean izan 
zen). 

Hartzaileak 

EAEko Lanbide Heziketako ikasleak 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida Aurrekontu-esleipenik gabe Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Osalan bisitatu zuten zentroen kopurua • 6 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• LHko ikasleen kopurua • 400 • 91 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Lanbide Heziketako Sailburuordetza 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 

OSALAN-Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal 
Erakundea 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazteriaren lan-baldintzak hobetzea 

Ildoa Informazioa eta komunikazioa 

Jarduketaren izena ADI Proiektua 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

OSALANen eta Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioaren (FTSI) arteko hitzarmena, 
Euskadiko Lanbide Heziketako prestakuntza-zentroak bisitatzeko, ikasleen artean lan-
arriskuen prebentzioa sustatuz. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen arloan laneko arriskuen 

prebentzioa sustatzea 
Bai   

Hartzaileak 

EAEko Lanbide Heziketako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

10.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

10.000 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.48.01.0100.3.454.01.
31130.002/L 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bisitatutako LHko zentroen kopurua 
• Gogobetetze-maila 

• 4 
• 0,89119999999999999 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Adi proiektuan prestatutako LHko ikasleen kopurua • 300 • 356 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Siderurgia Integraleko Langileen Fundazioa (FTSI) 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 

OSALAN-Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal 
Erakundea 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena 
Udako ikastaroa laneko segurtasunaren eta osasunaren arloan, 
Osalanek unibertsitatean antolatzen duena 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Osalanek udako ikastaro bat egiten du urtero LSOren gaurkotasuneko gai bat jorratuz 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gizarte osoari, eta, bereziki, 
unibertsitatearen esparruari, 
aurrezaintzako gaurkotasuneko 
gaietan parte hartzea bultzatzea 

Bai  

Pandemiaren ondorioz, 
presentzialak ez diren bi 
ikastaro egin dira, eta 
onarpen okerragoa izan 
dute. 

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har, eta unibertsitateko ikasleak, bereziki 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak + 4651,11€ 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.48.01.0100.3.238.82.
31130.001/U 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Osalanen Laneko segurtasun eta osasun uda ikastaroan emandako 
ordu-kopurua 

• 22 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Osalanen Laneko segurtasun eta osasun uda 
ikastaroko ikasle kopurua 

• 100 • 212 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• UPV/EHU 

Ohar orokorrak 
2020an bi ikastaro egin dira modu mistoan (aurrez aurrekoa/online) 
- Lan-ingurune digitala eta LAP (ikasleak: 36 aurrez aurre eta 52 online) 
- LAP eta COVID19 (Ikasleak: 39 aurrez aurre eta 85 online) 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 

OSALAN-Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal 
Erakundea 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena BAMEko ikasleen prestakuntza eta erizaintzako gradua 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lurralde ezberdinetan praktikak antolatzen dira ikasleentzat Lan Osasunaren arloan 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Etorkizuneko lan-osasuneko 
espezialisten prestakuntzan parte 
hartzea 

Bai   

Hartzaileak 

Lan-osasunarekin lotutako espezialitateetako ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak 

Aurrekontu-partida Aurrekontu-esleipenik gabe Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• BAME eta erizaintzako ikasleei eskainitako prestakuntza-orduen 
kopurua 

• 2190 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• BAME eta erizaintzako ikasleei eskainitako 
prestakuntza-orduen kopurua 

• 5 • 7 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• UPV/EHU 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 

OSALAN-Laneko Segurtasun 
eta Osasunerako Euskal 
Erakundea 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Hezkuntza 

Helburua Balioetan oinarritutako hezkuntza 

Ildoa Arrisku-egoerak prebenitzeko prestakuntza 

Jarduketaren izena 
UPV/EHUko laneko segurtasun eta osasuneko masterreko diru-
laguntza 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Osalanek finantziazioa eman dio UPV/EHUri, eta organismoko teknikariek master 
presentzialerako prestakuntza eman dute 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Prebentzioko goi-mailako 
teknikarien prestakuntzan parte 
hartzea 

Bai   

Hartzaileak 

EHU-ko ikasleak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

Baliabide propioak + 13000€ 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

Baliabide propioak + 13000€ 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.48.01.0100.3.418.01.

31130.001/u 
(Diru-laguntzaren zatia) 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• UPV/EHUko laneko segurtasun eta osasuneko masterrean 
emandako unibertsitate-kredituak, guztira 

• 5,5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Osalanen Laneko segurtasun eta osasun uda 
ikastaroan emandako ordu-kopurua 

• 30 • 55 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• UPV/EHU 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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ENPLEGU SAILBURUORDETZA 

Lanbide 

Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena Lanean hasteko azterketa - LH eta Unibertsitateak 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Inkesta eta analisi estatistikoen bidez, Lanbide Heziketako zentroetan eta EAEko 
unibertsitateetan (EHU/EHU, Deustuko Unibertsitatea, Mondragon Unibertsitatea) tituludunak 
lan-bizitzan sartzea aztertzen da, titulazioaren arabera bereizita. Txostenetan, batez ere, 
tituludun berrien lan-egoera eta lan-merkatua aztertzen dira: lan-egoera aldi desberdinetan, 
enpleguaren ezaugarriak, soldata, egonkortasuna, ahokadura, sektorea, okupazioa, 
mugikortasuna, etab.) 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Univertsitate-sustapena hasi den 

testuinguru ekonomikoa eta lan-
merkatuaren testuingurua 
deskribatzea. 
Amaitu eta hiru urtera 
(unibertsitate-prestakuntza) edo 
amaitu eta urtebetera (lanbide-
heziketa) Ikasleen lan-egoera 

deskribatzea. Inkesta egiteko 
unean biztanleria landunaren 
enpleguaren ezaugarriak 
deskribatzea. 
 

Bai   

Hartzaileak 

LHko ikastetxeetan edo unibertsitateetan ikasi nahi duten gazteak, familiak, profesionalak, orientatzaileak eta 
ikastetxeetako, unibertsitateetako edo LHko arduradunak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

12.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

203.000 € 

Aurrekontu-partida 

41 3111 01 23899 001 
(Telefono plataforma) 
Ez dago aurrekontu-partida 
espezifikorik jarduera 
horretarako, "Telefono-
plataforma. Erabiltzaileei 
arreta emateko zerbitzua " 

Oharrak 

Ez dago aurrekontu-partida 
espezifikorik jarduera horretarako, 
"Telefono-plataforma. Erabiltzaileei 
arreta emateko zerbitzua " 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 
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•  •  

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako txostenen kopurua • 92 • 158 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EHU 
• Deustuko Unibertsitatea, 
• Mondragon Unibertsitatea, 
• LHko ikastetxeak 

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena 

Unibertsitateetan dauden laneko informazio eta orientazio-
zerbitzuak, azken ikasturtean dauden edo unibertsitate-
ikasketak egin berri dituzten unibertsitate-ikasleentzat (Euskal 
Herriko Unibertsitatea) 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lana bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari 
diren pertsonei arreta ematea. 
Unibertsitateko enplegu-zentroa garatzea, espazio fisiko egonkor gisa, non erakundeak 
eskatzaileen eta erabiltzaileen eskura jartzen baitu lana bilatzeko baliabideei buruzko 
autokontsulta-tresnak dituen leku bat, bai eta orientatzaile batek laneratzeko ibilbidean eta 
hori errazten duten tresnen erabileran laguntzea ere. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen enplegagarritasuna 
hobetzea eta lan-merkatuan 
lehen aukera bilatzen duten gazte 
tituludunei laguntza ematea. 

Bai  

Hasierako helburuak 
aldatzea, Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuko 
zuzendari nagusiaren 
2020ko uztailaren 16ko 
ebazpenaren arabera: 

helburu horiek % 25 
murriztea, emandako 
diru-laguntzaren 
zenbatekoa aldatu gabe. 
563 tituluduni 
erantzutea 
Lana bilatzen ari d 

Hartzaileak 

Unibertsitateko tituludun gazteak eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonak. 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

131.224 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

262.448,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 03 41801 002 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Lana bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludunei eta 
ikasketak amaitzen ari diren pertsonei arreta ematea 

• 75 pertsona laneratzea: 42 6 hilabete edo gehiagoko kontratuetan 
eta 33 3 hilabete edo gehiagoko kontratuetan. 

• 703 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Artatutako pertsonen kopurua • 563 • 703 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• EHU 

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteen enplegu-aukerak hobetzea 

Jarduketaren izena 
Laneratzeko enpresak sortzen eta mantentzen laguntzeko 
programa 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 

deskribapena 

Gizarte-desabantailako edo bazterketako egoeran dauden kolektiboak lan-merkatuan sartzea 
helburu duten eta laneratzeko proiektu pertsonal bat gauzatzen duten ondasun edo 
zerbitzuen ekoizpen-egiturentzako diru-laguntzak, ikaskuntza-prozesu egoki baten bidez, 
gizarte- eta lan-trebetasunak, oinarrizko prestakuntza, lan-kualifikazioa eta merkatuaren 
gaineko ezagutzak lortzeko, enplegagarritasun-baldintzak hobetu ahal izateko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lan-merkatutik urrun dauden 
pertsonen enplegagarritasuna 

handitzea hiru urtez, eta enplegu 
ez-finalistan laguntza integrala 

eskaintzea. 

Bai  

Laneratzeko enpresan 
laguntza-prozesu bat 
egin ondoren lan-
merkatuan sartzen diren 
pertsonen ehunekoa % 
60 ingurukoa izan ohi 
da. 

Hartzaileak 

Desabantaila sozialeko edo bazterketako egoeran dauden kolektiboak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

2.4480.800 €  (30 urte edo 
gazteagoak) 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

199.149,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45200 008 Oharrak 

199.149 €, 2020ko deialdiaren 
aurrekontutik, 30 urtetik beherakoek 
betetako laneratzeko lanpostuak 
diruz laguntzeko erabili ziren. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• EEIko langileak • 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• EEIn lan egiten duten gazteak • 150 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteen enplegu-aukerak hobetzea 

Jarduketaren izena 
Prestakuntza Eusko Jaurlaritzaren/Hezkuntza Sailaren 
titulartasun juridikoko lanbide-heziketako ikastetxe publikoekin 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeei lehentasunez zuzendutako eskaintzaren 
prestakuntza-programazioa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Langabeen enplegagarritasun-
maila hobetzea, lehentasunez, 

eta gazteen artean, batez ere 
kualifikazio eskasa dutenak, 
lanekoak ez diren prestakuntza 

eta praktikak emanez, haien 
laneratzean eragiteko. 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 
krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

Langabeak eta landunak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.101.818 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

1.353.273,26 € 

Aurrekontu-partida 
41 3231 05 23891 001 
41 3231 05 23891 002 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako pertsonak • 435 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako gazteak • 500 • 122 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Lanbide-heziketako ikastetxe publikoak 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gizarte- eta lan-arloko informazioa eta orientazioa 

Jarduketaren izena Hitzarmena Novia Salcedo Fundazioarekin 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Diru-laguntza hau gazte tituludunak laneratzeko ekintza berritzaileak egiteko ematen da, 
arreta berezia jarriz genero-berdintasunaren ezarpenean eta enpresen gizarte-
erantzukizunaren garapenean. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1. Gazteen enplegagarritasuna 
eta laneratzea hobetzea, laguntza 
emanez eta enpresetan sartzeko 
ekintza berritzaile dinamikoagoak 
eta kalitate handiagokoak 
eskainiz (coaching teknikak, 

gazteen eta enpresen arteko 
lankidetza-sareak sortzea 
sustatuko da …). 
2. Gaitasunak garatzea. 
3. Gazte jendea enpresetara 
hurbiltzea. 

Partzialki B) Egiaztatzeke 2. helburua: 

2. helburua: programan 

parte hartzen duten 50 
pertsona laneratzea, 
gutxienez 6 hilabetez 
kontratatuz, 2020ko 
kontabilitate-itxiera 
baino lehen, 2020ko 
azaroaren 1era arte 
egindako kontratazioak 6 
hilabetetik gorakoak izan 
daitezen, gutxienez 
2021eko maiat 

Hartzaileak 

Unibertsitateko edo goi-mailako heziketa-zikloko tituludunak, 30 urtetik beherako langabeak direnak 

2020rako 
programatutak

o aurrekontua 

61.600 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

1. ordainketa aurreratuan emandako 
diru-laguntzaren % 50 ordaindu da. 
2. ordainketa egiteke, ezarritako 
helburuen betetze-mailaren arabera, 
61.600 euro gehienez. 

Aurrekontu-partida 41 3211 03 45401 001 Oharrak 

1. ordainketa aurreratuan emandako 
diru-laguntzaren % 50 ordaindu da. 
2. ordainketa egiteke, ezarritako 
helburuen betetze-mailaren arabera, 
61.600 euro gehienez. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• 250 gazteri arreta ematea, eta horietatik gutxienez 200k 
zeharkako gaitasunei eta/edo gaitasun teknikoei buruzko 
tailerretan parte hartzea 

• Programan parte hartzen duten pertsonak laneratzea, gutxienez 6 
hilabetez kontratatuz hamar hilabeteko epean. 

• Artatutako eta aurreko helburuaren arabera praktika-programetan 
edo enplegua sortzeko eredu berrian txertatu ez diren pertsonen 
parte-hartzea. 

• 252 
• 0 
• 68 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 
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• Gazteei arreta ematea • 250 • 252 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Unibertsitateko edo goi-mailako heziketa-zikloko tituludunak, 30 urtetik beherakoak, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan gutxienez 3 hilabetez edo 4 hilabetez txandaka izena 
emanda dutenak eta azken 6 hilabeteetan langabezian daudenak. 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Aktibaziorako prestakuntza 

Jarduketaren izena Zentro pribatu eta publikoetako heziketa programak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoko langile langabeei lehentasunez zuzendutako prestakuntza-
eskaintza finantzatzeko laguntzak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lanekoak ez diren prestakuntza 
eta praktikak emanez langabeen 

enplegagarritasun-maila 
hobetzea, lehentasunez, eta 
gazteen artean, batez ere 

kualifikazio eskasa dutenak, l, 
haien laneratzean eragiteko. 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 
krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

Langabeak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

4.747.299 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

4.730.695,81 € 

Aurrekontu-partida 41 3231 05 45521 007 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako pertsonen kopurua • 7132 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako gazteak • 5000 • 2404 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Prestakuntza-zentro pribatuak 
• Eusko Jaurlaritzaren mendekoak ez diren prestakuntza-zentro publikoak. 
• EAEn lantokiak dituzten enpresak 
• Europako Gizarte Funtsa 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena Diru-laguntza Mondragon Unibertsitateari 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Orientazio profesionala Mondragon Unibertsitatearekin, enplegua bilatzeko prozesuan dauden 
unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonei arreta emateko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen enplegagarritasuna 
hobetzea eta lan-merkatuan 
lehen aukera bilatzen duten gazte 

tituludunei laguntza ematea. 

Bai  

Hasierako helburuak 
aldatzea, Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuko 
zuzendari nagusiaren 
2020ko uztailaren 16ko 
ebazpenaren arabera: 
helburu horiek % 25 
murriztea, emandako 
diru-laguntzaren 
zenbatekoa aldatu gabe. 
Helburu berriak honako 
hauek dira: lana bilat 

Hartzaileak 

Unibertsitateko tituludun gazteak eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

83.741 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

87.472,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 03 45499 004 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• X pertsonei arreta ematea 
• 20 pertsona sartzea 6 hilabete edo gehiagoko kontratuen bidez, 

eta 5 pertsona 3 hilabete edo gehiagoko kontratuen bidez. 

• 207 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Artatutako pertsonen kopurua • 188 • 207 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Mondragon Unibertsitatea 

Ohar orokorrak 
Hartzaile guztiak gazteak dira Gogoan izan artatzeko eta laneratzeko pertsonen helburuak % 
25 murriztu direla COVID 19 krisiaren eraginez. 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza lan-merkatuaren eskaerari egokitzea 

Jarduketaren izena Diru-laguntza Deustuko Unibertsitateari 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Lana bilatzen ari diren edo ikasketak amaitzen ari diren unibertsitateko gazte 
tituludunentzako orientazioa 
Unibertsitateko enplegu-zentroa garatzea, espazio fisiko egonkor gisa, non erakundeak 
eskatzaileen eta erabiltzaileen eskura jartzen baitu lana bilatzeko baliabideei buruzko 
autokontsulta-tresnak dituen leku bat, bai eta orientatzaile batek laneratzeko ibilbidean eta 
hori errazten duten tresnen erabileran laguntzea ere. 
 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen enplegagarritasuna 

hobetzea eta lan-merkatuan 
lehen aukera bilatzen duten gazte 
tituludunei laguntza ematea. 

Bai  

Hasierako helburuak 
aldatzea, Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuko 
zuzendari nagusiaren 
2020ko uztailaren 16ko 
ebazpenaren arabera: 
helburu horiek % 25 
murriztea, emandako 
diru-laguntzaren 
zenbatekoa aldatu gabe. 
Helburu berriak hauek 
dira: lana bilatzen ari 

Hartzaileak 

Unibertsitateko tituludun gazteak eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonak. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

83.069 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

166.138,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 03 45499 002 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Unibertsitateko tituludunak edo amaitze-prozesuan daudenak 
• 45 pertsona laneratzea: 25, 6 hilabete edo gehiagoko kontratuen 

bidez, eta 20, 3 hilabete edo gehiagoko kontratuen bidez. 

• 381 
• 0 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Tituludunen edo amaitze-prozesuan dauden pertsonen 
kopurua 

• 338 • 381 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Deustuko Unibertsitatea 
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Ohar orokorrak 
Hartzaile guztiak gazteak dira Gogoan izan artatzeko eta laneratzeko pertsonen helburuak % 
25 murriztu direla COVID 19 krisiaren eraginez. 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gerturatze eta abiadura handiagoa hezkuntza-eta lan-arloaren transituan 

Ildoa Prestakuntza-sistema dualaren garapen integrala 

Jarduketaren izena 
Hezibi programa: prestakuntza eta lana txandakatzea 30 
urtetik beherako gazteentzat 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Prestakuntza eta ikas-ekinezko lana gazteentzat. Prestakuntzarako eta ikaskuntzarako 
kontratu bat sinatu dute. Ikas-ekinezko lanbide-heziketaren eredua, lanbide-heziketako 
ikasleei eta gazte langabeei zuzendua, lanbide-gaitasunak hobetzeko, profesionaltasun-
ziurtagiri bat edo prestakuntza-titulu bat eskuratuz. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen kualifikazio-maila 

handitzea, enpleguarekin 

txandakatuz. 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 
krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

30 urtetik beherako gazte langabeak, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua sinatzeko baldintzak betetzen 
badituzte. 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

2.300.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

199.150,94 € 

Aurrekontu-partida 41 3231 05 45521 004 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Hezibi programan sartutako pertsonak • 346 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Hezibi programan sartutako kontratatutako pertsonak • 1000 • 346 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Prestakuntza-zentro pribatuak 
• Prestakuntza-zentro publikoak 
• Erakunde eta enpresa pribatuak 

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea 

Jarduketaren izena Enplegua sustatzeko tokiko ekintzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Deialdi honen bidez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak Euskal Autonomia Erkidegoko 
enplegu-politikaren tokiko dimentsioa indartu nahi du, tokiko errealitate sozial eta 
ekonomikora egokitutako esku-hartze malguko eredu bat definituz, haren produkzio-
ingurunea eta esku hartzen duten eragileak sakonki ezagutzeko tentazioa eginez, bai eta 
lurralde-kohesioa sustatzea ere, helburuak partekatzea eta tokiko eragileekin jarduteko 
konpromisoak eta irizpideak zehaztea ahalbidetuko duten akordioen bidez. Ildo horretan, 
gogorarazi behar da Euskadin badaudela langabeziak gehien astintzen dituen eremuak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1., Jarduketaren xede den 
lurraldearen garapen 
sozioekonomikoan eta 

modernizazioan eragina duten 
eta Euskadiko eskualde guztietan 
enplegu-aukerak modu orekatuan 

eskaintzeko aukera ematen duten 
enplegua sortzeko proiektuak 
abian jartzea, Enpleguaren Euskal 
Estrategia 2020 delakoarekin eta 
emakumeen eta gizonen 
berdintasun-printzipioarekin bat 
etorriz. 

Era berean, helburu berarekin, 
enpresei diru-laguntzak ematea 
aurreikusten da, toki-erakundeek 
sustatutako proiektu 
estrategikoen esparruan. 

2. Deialdi honen azken helburua 
Lanbide-Euskal Enplegu 

Zerbitzuan izena emanda dauden 
langabeen enplegagarritasuna 
hobetzea da. 
 

Partzialki  
Proiektu estrategikoen 
betetze-maila hutsaren 
hurrengoa izan da 

Hartzaileak 

Langabeak 

2020rako 
programatutako 

aurrekontua 

6.600.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

2021ean exekutatuko den 
likidazioaren zain 
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Aurrekontu-partida 
41 3211 02 42201 001                                                                                                
41 3211 02 42201 004 

Oharrak 
2021ean exekutatuko den 
likidazioaren zain 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Laneratutako pertsonen kopurua • 4561 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Laneratutako gazteen kopurua • 660 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Proiektua sustatzen duen toki-erakundearen lurralde-eremuan lantokia 
duten mankomunitateak, kuadrillak, udalerri-taldeak, udalerriak eta 
enpresa pribatuak. 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 35 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea 

Jarduketaren izena 
2017-2020ko Gazte Enplegurako Plan Operatiboaren toki-
erakundeetako gazteak kontratatzea 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Toki-erakundeek gazteak kontratatzeko laguntzak, 2014-2020 Gazte Enplegurako Programa 
Operatiboaren esparruan 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Llanbide-esperientzia eskuratuz 

enplegagarritasuna bultzatzea 
Bai   

Hartzaileak 

Langabeziak bereziki eragindako udalerrietako udalak eta nortasun juridikoa duten toki-garapeneko agentziak. 
Laguntza horien azken hartzaileak 16 urtetik gorakoak eta 30 urtetik beherakoak izan behar dira, langabezian egon behar 
dute eta Gazte Bermean eta 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

6.500.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

3.593.516,66 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45200 004 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Kontratatutako gazteen kopurua • 187 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontratu kopurua: • 400 • 187 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea 

Jarduketaren izena 
Enpresa arruntean desgaitasuna duten pertsonen kontratazio 
mugagaberako diru laguntza 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresei diru-laguntzak ematea desgaitasuna duten pertsonak kontratatzeko 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Desgaitasuna duten pertsonak, 
bai jatorrizkoak, bai gerora 
sortutakoak, enpresa arrunteko 
lanpostuetan sartzen laguntzea. 
Horrela, lan-merkatuan sartzea 
errazten zaio egoera ekonomiko 

zailari gehitutako zailtasunak 
dituen kolektibo bati. 

Bai   

Hartzaileak 

% 33ko edo gehiagoko desgaitasu aitortuta duten pertsonak 

2020rako 

programatutako 
aurrekontua 

140.000 € (%20 egozgarri) 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

64.541,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45200 017 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Desgaitasuna duten langileen kontratu mugagabeen kopurua: • 132 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Desgaitasuna duten gazteen kontratu mugagabeen 
kopurua 

• 40 • 22 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteen enplegu-aukerak hobetzea 

Jarduketaren izena Txanda-kontratua 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

LANBIDEn izena emanda dauden edo iraupen jakineko kontratu batekin lanean ari diren 
txanda-kontratuetarako laguntzak. Lanaldi osoko kontratuak eta mugagabeak izan behar 
dute. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresa-plantillen berrikuntza 
eta enplegua sustatzea 
bultzatzea 

Bai   

Hartzaileak 

30 urtetik beherakoak eta 45 urtetik gorakoak 

2020rako 

programatutako 
aurrekontua 

625.000 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

30 urtetik beherakoentzako txanda-
gastua egin den guztizkotik: 312.480 
euro, lehen ordainketari 
dagozkionak. Gazteen erreleboa 
egiteko gastua, guztira: 504.000 
euro. 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45200 014 Oharrak 

Diru-laguntza 2 ordainketatan 
ordainduko da. % 60 lehenengo 
ordainketan eta % 40 bigarrenean, 
emakida ebatzi eta 12 hilabetera. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Guztira egindako txanda-kontratuen kopurua: • 125 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Guztira egindako txanda-kontratuen kopurua: • 80 • 71 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
•  

Ohar orokorrak 
Txandako diru-laguntzak bi kolektibo hartzen ditu lehentasunez: gazteak (16-29 urte) eta 45 
urtetik gorakoak. Salbuespen bat dago: txanda-hartzaile gisa kontratatutako pertsona ez 
dago adin-tarte horretan, eta, beraz, lehentasunezko adin-tarteetan dagoen 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Enplegarritasun-balditzak hobetzera bideratutako gaikuntza 

Jarduketaren izena Kualifikazio txikiko gazteen prestakuntza 2018-2021 
Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEn kualifikazio baxuko gazte langabeak gizarte- eta lan-arloan aktibatzeko prestakuntza-
ekintzak egiteko diru-laguntzen deialdia. Horren bidez, prestakuntza-proiektuak finantzatuko 
dira, prestakuntza-ibilbideak sortzen dituztenak oinarrizko konpetentzietan, konpetentzia 
soziopertsonaletan eta oinarrizko mailako konpetentzia tekniko-profesionaletan, 
prestakuntzaren hartzaileen garapen pertsonala eta gizarteratzea eta 2. mailako 
profesionaltasun-ziurtagiriak eskuratzea errazteko. 16 eta 25 urte bitarteko gazte langabeek 
parte hartu ahal izango dute, baldin eta DBH lortu ez badute eta, hainbat arrazoirengatik, 
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden 2. mailako profesionaltasun-
ziurtagiriak egiteko aukerarik ez badute. Era berean, beste Enplegu Zerbitzu Publiko 
autonomiko batean izena emanda dauden gazte langabeek ere parte hartu ahal izango dute. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Kualifikazio txikiko gazte 
langabeen aktibazio soziolaborala 
EAEn 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 
krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

16 eta 25 urte bitarteko langabeak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

1.618.500 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

344.625,00 

Aurrekontu-partida 41 3231 05 45521 010 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako prestakuntza-ekintzen kopurua • 180 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako gazteak • 200 • 180 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Prestakuntza-zentro pribatuak eta Eusko Jaurlaritzaren mendekoak ez 
diren prestakuntza-zentro publikoak. 

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gizarte- eta lan-arloko informazioa eta orientazioa 

Jarduketaren izena Enplegagarritasun-prozesuetan orientazioa 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Euskal Autonomia Erkidegoan lanbide-orientazioko ekintzak eta zerbitzuak garatzeko diru-
laguntzak. Ekintza eta zerbitzu horiek 2020tik 2021era bitartean gauzatuko dira, Lanbide-
Euskal Enplegu Zerbitzuarekin lankidetzan, hiru diru-laguntzen lerroren bidez: 
A) Lanbideko erabiltzaileei oro har zuzendutako orientazio profesionaleko ekintzak eta 
zerbitzuak garatzeko laguntzak. 
B) Desabantaila-egoeran dauden kolektiboetako pertsonei zuzendutako lanbide-orientazioko 
ekintzak eta zerbitzuak garatzeko laguntzak. 
C) Enplegu-zentroen jarduera garatzeko laguntzak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Bi urteko deialdia da, 2020ko uztailetik 2021eko 
uztailera bitartekoa; beraz, oraindik ez da amaitu, eta ez 
dugu behin betiko daturik 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enplegua bilatzeko orientazioa 
eskaintzea eta laneratzea 
sustatzea 

Bai  

Hasierako helburuak 
aldatzea, 
salbuespenezko neurrien 
arabera, Lanbide-Euskal 
Enplegu Zerbitzuak 
kudeatutako enplegu-
arloko diru-laguntzen 
deialdiak COVID-19k 
eragindako osasun-
krisiari aurre egiteko 
adierazitako alarma-
egoeratik eratorritako 
egoeretara e 

Hartzaileak 

Lan-adinean dagoen edozein pertsona, edozein dela ere enplegu-bilaketa aktiboan interesa erakusten duen egoera. 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

580.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2.025.819,94 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 03 45200 001 Oharrak 

2020-2021eko bi urteko deialdirako 
diru-laguntza lerroen artean 
esleitutako aurrekontua, zati batean 
gauzatzeke 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Informazio eta orientazio ekintza pertsonalizatuetan artatutako 
pertsonen kopurua 

• 59233 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Informazio eta orientazio ekintza pertsonalizatuetan 
artatutako pertsonen kopurua 

• 0 • 16708 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Orientaziorako erakunde laguntzaileak eta enplegu-zentroak 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Aktibaziorako prestakuntza 

Jarduketaren izena 
Nekazaritza-, elikagai- eta itsas- eta arrantza-gaikuntzarako 
prestakuntza-programazioa 2018-2020 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gomendio honen xedea da Hezkuntza Sailak, haren mendeko lanbide-heziketako ikastetxe 
publikoen bidez, nekazaritzaren, elikagaien eta itsasoaren eta arrantzaren eremuko 
prestakuntza-programazioa egitea, langabeei eta landunei prestakuntza emateko. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

1. Enplegagarritasuna hobetzea  
2. Laneratzea lortzea  

3. EAEko langabeek eta landunek 
lehen sektorean dituzten 
kualifikazio-beharrei erantzutea.  

4. Eskura dauden baliabide 
publikoen erabilera optimizatzea 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 
krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

Langabetuak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

84.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

52.595,13 € 

Aurrekontu-partida 
41 3231 05 23899 001 y 
 41 3231 05 23899 002 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako pertsona kopurua • 30 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako gazteak • 70 • 6 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Prestakuntza-zentro publikoak 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Aktibaziorako prestakuntza 

Jarduketaren izena Kontratazio konpromisoa dituzten prestakuntza-ekintzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Deialdia langile langabeei zuzendutako kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-
ekintzak finantzatzeko laguntzak arautzeko da. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gure erkidegoan instalatuta 
dauden edo ezarri berri diren 
enpresek sortutako lanpostu 
berriei prestakuntza 
espezializatua eta egokia 
eskaintzea, prestakuntza-

ekintzen helburu nagusia 
langabezian dauden langileak 
ekoizpen-sistemak eskatzen 
dituen enpleguetan laneratzea 
dela kontuan hartuta. 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 

krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

Langabetuak 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

666.667 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

163.776,27 € 

Aurrekontu-partida 41 3231 05 45521 006 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestatutako pertsona kopurua • 507 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Prestatutako eta kontratatutako gazteen kopurua • 200 • 91 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 

• Prestakuntza-zentro pribatuak 
• Prestakuntza-zentro publikoak 
• Prestatutako pertsonen kontratazioak egiten dituzten erakunde eta 

enpresa pribatuak 
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Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena 
Gaztenpresa, aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua 
enpresa-ekimenetan 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Gazteek sustatutako enpresa-ekimenei aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua ematea 
(Enplegu Plana). Lanbiderekin batera finantzatutako Gaztenpresa Fundazioaren (Laboral 
Kutxa) ekimena da, eta haren helburua da enplegua sortzeko laguntzak sustatzea eta 
enpresak sortzen laguntzea, aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua eskainiz. 

Egindako jarduketa 
Ez 
(BUKATU 
GABE) 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

Jarduketa hau 2020ko uztailetik 2021eko ekainera 
bitartean gauzatuko da. 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Enpresa-ekimena duten gazteei 
aholkularitza eta laguntza 
indibiduala ematea. Enplegua 
sustatzea eta enpresak sortzen 
laguntzea 

Partzialki   

Hartzaileak 

Negozio-ideia bat duten mota guztietako pertsonak, baina fundazioaren helburua batez ekintzaileak dira, bereziki gazteak. 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

85.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2020 urtean: 42.000 € eta 2021 
urtean: 42.000 €  = 84.000 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45401 002 Oharrak 
Diru-laguntza izendunaren 
guztizkoaren % 30 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Enpresa berrien kopurua 
• Mantendutako edo sortutako enplegu-kopurua 
•  

• 400 
• 720 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazteek sortutako enpleguak • 220 •  

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Laboral Kutxa 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Prestakuntza / gaikuntza hobetzea 

Jarduketaren izena 
Gizarteratzeko eta laneratzeko proiektu bereziak, lana lortzeko 
edo mantentzeko zailtasunak dituzten langile landunentzat eta 
langabeentzat 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Prestakuntza- eta laneratze-arloek koordinatuta jarduten duten eta jarduera hauetako bat 
edo batzuk barne har ditzaketen proiektuak diruz laguntzen dituzten lan-esparru integral 
batean ematen diren diru-laguntzak: 
A) prestakuntza-ekintzak, bai PZNren berezko konpetentzia profesionaletan, bai PZetan 
sartzeko oinarrizko konpetentzietan; Lanbidek baimendutako edo Prestakuntza Ekintzen 
Katalogoan erregistratutako prestakuntza-ekintzak, bai eta enpleguan txandakatzeko 
ekintzak ere. 
B) Parte-hartzaileen kontratazioa sustatzen duten enplegu-aukerak aztertzeko ekintzak 
C) Orientaziorako eta laneratzeko ekintzak, laneratze pertsonalizatuko ibilbideak egitea 
sustatzen dutenak. 
D) Gutxienez 6 hilabeteko eta gutxienez ezarritako lanaldiaren% 70eko kontratazioak. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 

beteta 
Zeintzuk ez 

Betetze-mailari 

buruzko oharrak 

Gizarteratzeko eta laneratzeko 

edo enplegagarritasuna 
hobetzeko  langileentzat eta 
landunentzat jarduera integralak 
finantzatzea 

Partzialki  

Jarduteko helburua bete 
da, hein batean, COVID-
19 kodeak eragindako 
krisiaren ondoriozko 
nahasmendu ekonomiko 
eta sozialaren ondorioz; 
izan ere, epe labur eta 
ertainean EAEko enpresa 
eta biztanleria aktibo 
gehienei eragin die eta 
eragiten jarraituko du. H 

Hartzaileak 

Langabetuak (gazteak, emakumeak, 45 urtetik gorakoak, etab.) 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

1.950.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

276.267,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3231 05 45521 002 Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Onuradun kopurua • 1277 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Onuradun izan diren gazteen kopurua • 780 • 205 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Prestakuntza-zentro pribatuak 
• Prestakuntza-zentro publikoak 
• Beste administrazio publiko edo erakunde pribatu batzuk 
• Eusko Jaurlaritzaren fundazio publikoak 
• Udalerriak 
• Mankomunitateak edo kuadrillak 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Baztertuta geratzeko arriskuan dauden gazteak laneratzea 

Ildoa Orientazio eta laguntza espezifikoa 

Jarduketaren izena 
Lagundutako enplegua, desgaitasuna duten pertsonak lan-
merkatu arruntean integratzeko neurri gisa 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enplegu lagundurako jarduerak garatzeko laguntzak, laneratzeko zailtasun handienak 
dituzten pertsona desgaituak lan-merkatu arruntean gehiago sartzeko tresna gisa. 
Enplegu lagundurako jarduerak enplegu lagundurako unitateek garatzen dituzte. Talde 
horiek diziplina anitzekoak izango dira, eta gutxienez lan-prospektore bat eta lan-prestatzaile 
bat izango dituzte. 
Desgaitasuna duten pertsonei laguntzeko eta merkatu arrunteko enpresei laguntzeko 
jarduerak kontratazioaren aurretik garatzen dira (enpresari informazioa eta sentsibilizazioa 
ematea, enplegu-aukera indibidualizatuak bilatzea eta erakartzea, pertsonaren eta 
lanpostuaren arteko egokitzapena aztertzea, etab.), baita pertsona lanpostuan sartu ondoren 
ere (banakako prestakuntza, enpresari eta langileei laguntza ematea, laguntza 
pertsonalizatua, etab.). 
Diru-laguntzen erakunde onuradunak irabazi-asmorik gabeko elkarteak, fundazioak eta beste 
erakunde batzuk dira, bai eta EAEko enplegu-zentro bereziak ere, helburu soziala 
desgaitasunen bat duten pertsonen alde laneratzea edo enplegua sortzea badute. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 

gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Lan-kontratuen bidez lan-
merkatu arruntean sartzea 
sustatzea eta desgaitasuna duten 
eta laneratzeko zailtasun 
handienak dituzten pertsonen 

enpleguari eustea, bai eta 
enpresei laguntzea ere, bai 
kontratatu aurretik, bai langilea 
lanpostuan sartu ondoren, 
enplegu lagundurako jarduketen 
bidez. 

Enplegu lagundurako unitatea 

osatzen duten profesionalen 
soldata-kostuak eta Gizarte 
Segurantzakoak finantzatzea da 
diru-laguntzaren xedea, bai eta 
jarduerarekin lotutako 
administrazio-, koordinazio- eta 
lekualdaketa-gastu orokorrak 

ere. Emandako diru-laguntzen 
zenbatekoak ezin izango ditu 
gainditu soldata-kostuak eta 
Gizarte Segurantzakoak. 
Finantzaketa hori Lanbiden 
enplegu-eskatzaile gisa izena 

emanda dauden eta laneratzeko 

zailtasun handienak dituzten 
desgaitasunen bat duten 
pertsonen enplegu-aukerak 
aztertzeko eta laneratzeko 

Partzialki 
Ez da iritsi aurreikusitako 
laneratze-helburuetara 

Eskaera guztietan 
aurreikusitako laneratze-
helburuen % 75 lortu da. 

Diru-laguntzaren urtean 
lortu beharreko 
kontratuen 
aurreikuspenak ez dira 
adinaren arabera 
bereizten 
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konpromisoari eta helburuak 
lortzeari lotuta dago. 

Era berean, enplegu-zentro 
berezietatik datozen eta 
definitutako desgaitasun-motak 
dituzten langileak lan-merkatu 
arruntean sartzea aurreikusten 
du, bai eta deialdiaren aurreko 

ekitaldietan egindako laneratzeen 
jarraipena eta laguntza ematea 
ere pertsonei eta enpresei. 
Diru-laguntzaren zenbatekoa 
honako hauen arabera ezartzen 
da: 
- Txertatutako langileen kopurua, 

desgaitasun-motaren eta -
mailaren eta kontratuaren 
iraupenaren arabera. 
- Prospekzio-jardueraren 
bolumena eta enplegu-aukerak 
bilatzea eta atzematea 
- Prestatzaileek jarraipena eta 

laguntza ematea enpresa 
arruntetan 2020ko urtarrilaren 
1a baino lehen kontratatutako 
enpresei. 
 

Hartzaileak 

% 33ko edo gehiagoko desgaitasun intelektuala, buruko gaixotasuna edo garuneko paralisia aitortuta duten pertsonak. 
- % 65eko edo hortik gorako desgaitasun fisikoa edo sentsoriala duten pertsonak, edo pertsona gorrak edo entzumen-
desgaitasuna dutenak,% 33 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

320.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

65.850,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 04 45200 002 Oharrak 

Ile 2020ren justifikazioak 
entregatzeko azken eguna gaur da 
(2020/03/30). Hala ere, onuradunen 
adinaren araberako ustiapena egin 
daiteke, espedienteak ez daudelako 
ez berrikusita ez ordainduta, eta, 
beraz, ezin da gauzatu den 
aurrekontuaren estimaziorik e 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Aurreikusitako kontratazio kopurua, desgaitasuna duten 
pertsonena 

• Finantzaketa eskatzen duten erakundeen kopurua 

• 0 
• 9 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontratatu nahi diren gazte desgaituen kopurua • 23 • 27 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan-esperientziak erraztea 

Jarduketaren izena 
Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta eta Etxebizitzarako 
Prestazio Osagarria 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Eskubide subjektibo bat eratzen duen gizarte-prestazio bat da. Gainera, Etxebizitzarako 
Prestazio Osagarria ere jasoko da. 
DSBE + EPO 
 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Bazterkeria-arriskuko egoerak 
prebenitzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 
programatutako 
aurrekontua 

53.212.495 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

41.443.313,17 € 

Aurrekontu-partida 
41 3121 06 45302 001 RGI 
41 3121 06 45302 002 PCV 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Prestazioaren titularrak • 54747 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Gazte titularrak: • 4405 • 3854 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 30 urtetik beherako pertsonak (titular guztien% 8,4, 2020ko iraileko datuen arabera). 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Esperientzia duten gazteen kontratazioa bultzatzea 

Jarduketaren izena 
Gazteak itzultzeko laguntzak, gazteak EAEn kokatutako 
lantokietan kontratatzeko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

EAEko enpresek EAEri lotutako eta itzultzeko asmoa duten 35 urtetik beherako gazteak 
kontratatzeko laguntzak, EAEn lan egin ez dutenak eta kontratazioaren aurreko 12 
hilabeteetan EAEtik kanpo bizi direnak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Euskal Autonomia Erkidegoarekin 
lotura duten eta prestakuntza- 
eta/edo lan aukera baten bila 
veste herrialde batera joan ziren 
gazteei EAEn lan-aukera bat 
ematea. 

Partzialki  
Egoera pandemikoa dela 
eta, espero zen emaitza 
ez da ona izan. 

Hartzaileak 

35 urtetik beherako gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

1.770.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

89.144,00 € 

Aurrekontu-partida 41 3211 04 45200 005 Oharrak 
Oraindik ez da deialdia amaitu, diru-
laguntzaren baldintzak betetzeko 
egiten duen jarraipenagatik. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Diru-laguntza eskatzen duten enpresen kopurua 
• Itzultzeko laguntza eskatzen duten pertsonen kopurua 

• 13 
• 5 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Itzuli diren gazteen kopurua. • 40 • 10 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Gazte ekintzaile gehiago 

Ildoa Ekintzaileen ekimenak babestea 

Jarduketaren izena Ekintzailetzarako laguntzak 
Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Enpresa-proiektuak sustatzen dituzten pertsonentzako laguntzak, 4 diru-laguntza lerroren 
bidez: 
A) Enpresa-ideia bat garatzeko laguntzak 
B) Enpresa-proiektu berriak abian jartzeko laguntzak 
C) Proiektua ezartzeko laguntzak 
D) Enpresa-jarduera bat sendotzeko laguntzak. 
 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Finantzaketa lortzeko eta 
laguntzeko baldintzak sustatzea, 
ideia berritzaileak hazkundea eta 

enplegua sortzen duten produktu 
eta zerbitzu bihur daitezkeela 
bermatzeko. Deialdi honen bidez, 

ekintzailetza-prozesuaren etapa 
bakoitzean laguntza ematen zaie 
ekintzaileei: sortzea, abian 
jartzea eta sendotzea. 

Bai   

Hartzaileak 

Biztanleria, oro har 

2020rako 

programatutak
o aurrekontua 

2.112.804 € 

2020rako 

egikaritutako 
aurrekontua 

2021ean exekutatuko den 
likidazioaren zain 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45200 010 Oharrak 
2021ean exekutatuko den 
likidazioaren zain 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Tokiko Ekintzailetza proiektuen esparruan enpresa-ideia bat 
garatzeko laguntzen onuradun diren gazteen kopurua 

• Ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan enpresa-proiektu 
berriak abian jartzea bultzatzeko laguntzen onuradun diren 
gazteen kopurua 

• Enpresa-jarduera bat hasi eta jarduera hori ezartzeko laguntza 
ekonomikoa behar duten gazteen kopurua 

• 0 
• 0 
• 25 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Sortutako enpresen kopurua • 880 • 0 



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 
 

 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Udalerriak, udalerri-elkarteak, mankomunitateak edo kuadrillak, bai eta 
horien mendeko erakundeak ere 

Ohar orokorrak 
Gazteak = 30 urte edo gutxiago 
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Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 

arduraduna 
Lanbide 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehen lan-esperientziak erraztea 

Jarduketaren izena 
Lehen Aukera programa, LHko eta unibertsitateko tituludun 
gazteentzat. Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko 
laguntzen deialdia 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Titulazioa edo kualifikazioa duten gazteak, langabezian daudenak eta aurretik lan-
esperientzia gutxi edo esperientziarik ez dutenak kontratatzeko deialdia, beren tituluarekin 
lotutako lanpostuetan, kontratu mugagabe baten bidez edo praktiketako kontratu baten 
bidez. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen enplegagarritasuna 
hobetzen laguntzea, lehen lan-
esperientzia emanez, 
esperientzia eskuratuz eta haien 
laneratzea sendotuz. 

Bai   

Hartzaileak 

16 urtetik gorako eta 30 urtetik beherako gazteak, deialdian zehaztutako gainerako baldintzak betetzen dituztenak. 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

4.000.000,00 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

2021ean exekutatuko den 
likidazioaren zain 

Aurrekontu-partida 41 3211 02 45200 001 Oharrak 
2021ean exekutatuko den 
likidazioaren zain 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Kontratatutako enpresen kopurua 
• Praktikaldiko kontratuak 

• 231 
• 227 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Kontratu mugagabeen kopurua: • 80 • 90 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak Hartzaile guztiak gazteak dira 
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Enplegua eta Inklusioaren Zuzendaritza 

Saila Lana eta Enplegua 
Zuzendaritza 
arduraduna 

Enplegua eta inklusioa 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 
Novia Salcedo diru-laguntza izenduna, Gazte Enpleguaren 
Hamarkada Adierazteko Nazioarteko Kanpainaren 2021 Ekintza 
Plana eta VIII Bilbao Youth Employement Forum egiteko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Beharrak integratzen aurrera egiteko ekintzak eta ekimenak, eta gazteen langabezia-
egoerari ideiak, edukiak eta irtenbide adostuak ekarriko dizkion hausnarketarako, 
pentsamendurako, eztabaidarako eta ekintzarako nazioarteko mugimendua babestea 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Gazteen langabezia hobetzea Bai  
Helburuen % 100 bete 
dira 

Hartzaileak 

Goi-mailako titulazioa duten gazteak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

45.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

45.000 € 

Aurrekontu-partida 
120.0.1.04.11.0000.3.454.01
.32110.001/G 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Betetze-maila (0-100) • 100 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Betetze-maila (0-100) • 100 • 100 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak  
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Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saila 

TURISMO ETA MERKATARITZAKO SAILBURUORDETZA 

Merkataritza Zuzendaritza 

Saila 
Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Merkataritza Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Jarduketaren izena 
Merkataritza-banaketa kudeatzeko teknikariak prestatzeko 
beken programa 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Merkataritza-sektorea hobeto ezagutzeko bekak, haren garapenean osagai praktiko handia 
dutenak. Bekadunak 9 hilabetez merkataritza-banaketaren arloan lan egiten duten enpresa 
edo erakundeetara bideratzen dira, eta enpresa edo erakunde horietan erakundearen 

eguneroko jardunean parte hartzen dute, tutore batek gainbegiratuta. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki eginez 
gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Merkataritza-sektoreko 
arduradunen eta titularren 
gaikuntza handitzea; 
merkataritza-banaketarekin 

lotutako lanpostuetan sartzeko 
behar besteko gaitasuna duen 
tituludunen kolektibo bat 
prestatzea 

Bai   

Hartzaileak 

Marketin eta Publizitateko edo Salmenta eta Merkataritza Guneen Kudeaketako goi-mailako zikloetako unibertsitate-
tituludunak, 32 urtetik beherakoak 

2020rako 
programatutak
o aurrekontua 

70.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

87.383,49 € 

Aurrekontu-partida 

2020-2020ko bekak: 
19.0.1.09.12.000.1.453.01.7
6121.001 
19.0.1.09.12.000.2.453.01.7
6121.001  
19.0.1.09.12.000.3.453.01.7

6121.001  
 

Oharrak 

Araba:0                                       
Gipuzkoa: 40025,47                           
Bizkaia: 47358,02 
Eskaera gutxi jaso direnez, 
gauzatutako azken aurrekontua 
aurrekontuan jasotakoa baino 
txikiagoa da. 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Bekadunen kopurua 
• Prestakuntza teorikoko orduak 
• Praktiketako prestakuntza-orduen kopurua 

• 9 
• 0 
• 0 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Bekadunen kopurua • 29 • 9 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 
• merkataritza-banaketako enpresei aholkularitza ematen lan egiten duten 

erakundeetan parte hartzen du. 

Ohar orokorrak Ez da oharrik egin 
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Saila 
Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Merkataritza Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Gazteentzako lan-aukerak sustatzea EAEko sektore estrategikoetan 

Jarduketaren izena 
Merkataritza Ganberentzako diru-laguntza, "Euskal 
prestakuntza Retail 2020n" proiekturako 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Retail arloan formakuntza eskeintzeko programa 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 

eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Merkataritza-sektorearen 
prestakuntza integraleko 

programa bat diseinatzeko 
eta garatzeko lankidetza 
egituratzea. Programa 
horren helburua Euskadiko 

txikizkako sektorearen 
profesionalizaziorako eta 

lehiakortasuna hobetzeko 
erreferentziazko 
prestakuntza-eskaintza bat 
egituratzea da. 

Bai  

Hasierako programak 
aldaketak izan ditu 
Covid19ren 
pandemiara 
egokitzeko eta 
egoera berriarekin 
bat datozen 
jarduerak egiteko. 

Hartzaileak 

Euskadiko txikizkari merkataritzako enpresetako langileak eta jabeak/Merkataritzako 
ekintzaileak/Erakunde eta Administrazio Publikoetako merkataritzako teknikariak 

2020rako 
programatu
tako 

aurrekontua 

128.000 € 

2020rako 
egikaritutako 

aurrekontua 

128.000,00 € 

Aurrekontu-partida 

20.0.1.09.12.0000.1.454
.99.76121.033/C 
20.0.1.09.12.0000.2.454
.99.76121.034/H 
20.0.1.09.12.0000.3.454
.99.76121.035/M 

Oharrak 

Araba: 21.760                              
Gipuzkoa: 42.240                  
Bizkaia:64.000Oraindik ez 
daukagu azken datu 
exekutatua, justifikazioa 
likidatu ez delako, baina 
aurreikusita dago 
programatutako gastu guztia 
gauzatzea. Guztiak apuntatzen 
ditu 

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Taldeko prestakuntzan parte hartu duten gazteen 
kopurua 

• Aholkularitza jaso duten gazteen "Counselling" saltokien 

kopurua 
• "Experts Talks" hitzaldietako parte-hartzaile gazteen 

kopurua 

• 0 
• 0 
• 0 
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Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Talde-prestakuntzan parte hartu duten 
saltokien kopurua; eta aholkatutako saltokien 
kopurua 

• 0 • 0 

Erakunde erantzunkideak eta 

entitate laguntzaileak 

• Arabako Merkataritza eta Industria Ganbera Ofiziala. 
• Gipuzkoako Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera 

Ofiziala. 
• Bilboko Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganbera 

Ofiziala 

Ohar orokorrak 

Programa ez da likidatu, eta, beraz, ez daukagu programaren azken daturik, 
justifikazioari begiratzea falta baita. Pandemiarekin jarduerak aldatu ziren eta 
prestakuntza online izan da. - 13.846 saio egin dira web orrian, eta % 61 ikusle 
gazteak izan dira. 

 

  



Evaluación de seguimiento Año 2020 - IV Plan Joven del Gobierno Vasco 2018-2021 | Anexo III: fichas de acciones evaluadas 

 

 

KONTSUMOBIDE 

Saila 
Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

KONTSUMOBIDE 

Ardatza Gizarte-partaidetza eta -konpromisoa 

Arloa Kontsumoa 

Helburua Kontsumo arduratsua egiten duen gazte gehiago 

Ildoa 
Baliabideen kontsumo eta erabilera jasangarria egiteko heziketa eta 
prestakuntza 

Jarduketaren izena 
Komunikazio-modu berrietara egokitutako tresna 
teknologikoak garatzea 

Gazteak 
helburu 

Ez 

Jarduketaren 
deskribapena 

Tailerren edukia gai hauetara bideratuta egongo da: hondakinak, Natur 
Baliabideak eta Kontsumo arduratsua, baita beste tailer batzuk ere hainbat 
arlotan: 1. Etiketatze arloa, 2. Erosketa eta zerbitzuen arloa, 3. 
Kontsumitzaileen eskubide eta betebeharren arloa, 4. Segurtasun arloa, 5. 
Finantza-zerbitzuen arloa, 6. Elikaduraren arloa, 7. Publizitatearen arloa, 
ingelesezko tailerrak eta publizitateari, gazteriari eta kontsumoari buruzko 
jardunaldi teoriko praktikoak, 8. Pertsonentzako jardunaldi teoriko-praktikoak 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

jasangarriko ohituretan eta 
jarreretan aurrera egin ahal 
izateko. 
Kontsumitzaileek eta 
erabiltzaileek 'kontsumo 

arduratsuaren' irizpideen 
arabera jardutea; hau da, 
beren eskubideak eta horiek 
erabiltzeko modua 
ezagutzea, merkatuan esku 
hartzen duten guztiek 

kontuan har eta errespeta 
ditzaten ondasunak 
erosterakoan edo zerbitzuak 
kontratatzerakoan. 

Publizitateak 
kontsumitzaileengan duen 
eraginari buruz hausnartzea 

eta publizitate-mezuekiko 
jarrera kritikoa garatzea 
ahalbidetzen duten tresnak 
eskuratzea. 
Jardunaldi teoriko-
praktikoak hezitzaileentzat: 
kontsumoaren arloan 

interesgarriak diren gaiei 
heltzea, hezkuntza-lana 
erraztuko dieten tresnak 
emateko. 
Gazteengan teknologia 

berrien erabilera arduratsua 
sustatzea, haien eskubideak 

eta betebeharrak ezagututa 
 

Bai  
Aurreikusitako 
helburuen % 93,45 
lortu da 
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Hartzaileak 

Bigarren hezkuntzako 2. zikloko ikasleak, batxilergoa, helduen hezkuntza-zentroak, heziketa-zikloak, 
hezkuntza-premia bereziak dituzten pertsonak, gizarte-talde desberdinak eta herritarrak, oro har 

2020rako 
programatu

tako 
aurrekontua 

62.700 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

62.700 € 

Aurrekontu-partida  Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako tailerren kopurua 
• Parte-hartzaileen kopurua 
• Gazteen kopurua 

• 1868 
• 20251 
• 20251 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako tailerren kopurua • 2000 • 1868 

Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

•  

Ohar orokorrak 

Kontsumobidek eskaintzen dituen prestakuntza-ekintzak 14 urtetik gorako 
pertsonei zuzenduta daude. Ematen ditugun datuak prestakuntza-programa oro 
har gauzatzeari buruzkoak dira. Parte hartzen duten pertsona gehienak gazteak 

dira 
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Turismo eta Ostalaritza Zuzendaritza 

Saila 
Turismoa, Merkataritza eta 
Kontsumoa 

Zuzendaritza 
arduraduna 

Turismo eta Ostalaritza 
Zuzendaritza 

Ardatza Emantzipazioa eta autonomia 

Arloa Enplegua 

Helburua Kalitate oneko enplegua duen gazte gehiago 

Ildoa Lehenengo lan-esperientziak ematea 

Jarduketaren izena 

Lankidetza-hitzarmena, Eusko Jaurlaritzako Turismo, 
Merkataritza eta kontsumo Sailaren eta Deustuko 

Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien Fakultateko 
Turismo Sailaren artekoa, ikasleen prestakuntza-
praktikak egiteko 

Gazteak 
helburu 

Bai 

Jarduketaren 
deskribapena 

Bekak emango dira honako hauetan lehen lan-esperientziak izateko: Estatuko 
turimo-azoketan, Basquetourreko marketin-atalean, Getxoko gurutzaontzien 
bulegoan eta Loiuko aireportuko turismo-bulegoan. 

Egindako jarduketa Bai 

Arrazoia, ez 
eginez edo 
partzialki 
eginez gero 

 

Jarduketaren helburuak 
Helburua 
beteta 

Zeintzuk ez 
Betetze-mailari 
buruzko oharrak 

Turismo-eskoletako ikasleek 
ikasketa-planetan 

eskuratutako 
prestakuntzaren 
prestakuntza praktiko 
eguneratua eta osagarria 

izatea, ikasleek kalifikazio 
hobea izan dezaten, 
turismo-sustapeneko 
jardueraren benetako 
inguruabarretara egokituta, 
ondoren lan-munduan 

sartzen laguntzeko. 

Bai  
Bete dira 
proposatutako 
helburuak 

Hartzaileak 

Deustuko Unibertsitateko Turismo Eskoletako ikasleak, Bilbon eta Donostian kokatutako zentroetan 

2020rako 
programatu
tako 
aurrekontua 

25.000 € 

2020rako 
egikaritutako 
aurrekontua 

16.135,77 € 

Aurrekontu-partida 
20.0.1.09.11.0000.3.454
.99.75111.003.E 

Oharrak  

Ebaluazio adierazleak 2020 urtean lortutako emaitzak 

• Egindako praktiken kopurua 
• Ikasleen kopurua 

• 10 
• 10 

Munta adierazlea Balio objektiboa Lortutako balioa 

• Egindako praktiken kopurua • 12 • 10 
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Erakunde erantzunkideak eta 
entitate laguntzaileak 

• Deustuko Unibertsitateko Gizarte eta Giza Zientzien 
Fakultateko Turismo Saila. 

Ohar orokorrak 

Martxoan, bi ikaslek praktikak egingo zituzten Donostiako Sevatur azokan, 
baina bertan behera geratu zen COVID-19k sortutako egoeragatik. Beraz, 
aurreikusitako praktika-kopurua (bi gutxiago) eta azkenean gauzatutako 
zenbatekoa murriztu egin dira. 

 


