


 



 

1 

 

 

 

 

 

 

 

SARRERA ........................................................................................................................................ 2 

LEADER PROGRAMA ETA TOKIKO GARAPENA .......................................................................... 3 

ZEIN DA CEDERNA GARALUR ELKARTEA? .................................................................................. 4 

"NAFARROAKO MENDIALDEA 2014-2020" TOKIKO GARAPEN PARTE-HARTZAILERAKO 

ESTRATEGIA (TGPE) ....................................................................................................................... 5 

Zenbateko finantza-zuzkidura dauka? ...................................................................................... 6 

Zein da programak barne hartzen duen eremu geografikoa? .................................................. 6 

Zein dira programaren helburuak? ........................................................................................... 8 

Nork eska dezake laguntza? ...................................................................................................... 9 

Zein proiektu mota bil daitezke deialdira? .............................................................................. 10 

Zer baldintza bete behar ditut?............................................................................................... 11 

Zer konpromiso hartzen ditut? ............................................................................................... 12 

Zenbateko diru-laguntza jasoko dut? ...................................................................................... 14 

Zer inbertsio-mota subentzionatuko DIDATE? ........................................................................ 14 

Zein kostu EZ didate diruz lagunduko? ................................................................................... 15 

Gehiago jakiteko, jarri harremanetan Cederna Garalur Elkartearekin ................................... 17 

Ardatz estrategikoen eta ekintza- eta proiektu-moten koadroa ............................................ 19 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

LEADER PROGRAMA ETA TOKIKO GARAPENA 

LEADER programa duela 25 urte sortu zuen Europako Batzordeak, Nekazaritza Politika 

Erkidearen (NPE) zutabeetako baten gisa. Ordutik, LEADER programaren helburua Europako 

landa-eskualdeen garapen integrala, endogenoa eta jasangarria bultzatzea izan da, gizarte- eta 

ekonomia-kohesioa indartuz, eta landa- eta hiri-eremuen arteko etena murriztuz.  

 

1. irudia. Nafarroako Mendialdeko landa-garapenerako programen historia. Ezkerretik eskuinera: 1993: 

Arbizuko hestebeteen fabrikaren modernizazioa; 2005: Orhipean, ogibideak eta usadioak. 2006: Ultzama 

Ibarrean baliabide mikologikoak antolatzea. 2013: fisioterapia-zentroa Zubirin (Esteribar) 

Landa-garapenerako programek eskualde-gobernuen eta Europar Batasunaren baterako 

finantziazioa dute, Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtseko (LGENF) 19. 

neurriaren bitartez. Nolanahi ere, Europar Batasunak funts horiek tokiko ekintza-taldeen (TET) 

bitartez kudeatzea exijitzen du.  

Europan, TETk lurralde bat hartzen dute, antzeko ezaugarri fisiko, ekonomiko, sozial eta 

demografikoa dituen eremu geografikoa. Tokiko ekintza-taldea lurraldearen garapenean 

eragiten duten eragile politiko, ekonomiko eta sozial guztiek osatzen dute.  

Tokiko ekintza-taldeek ez dute soilik lurraldea ordezkatzen, baita, eta  batez ere, lurraldeko 

giza- eta politika-arloak ere: TET horiek herritarren, enpresen eta erakunde publikoen 

partaidetza-foro egonkor eta iraunkorrak dira; lurraldearen ezagutza metatzen dute, eskaerak 

eta premiak jasotzen dituzte, eta hobetzeko aukerak identifikatzen dituzte.  Osoko ikuspegi 

horretatik, tokiko ekintza-taldeek LEADER programaren helburuari erantzuten dion hainbat 

urtetako lurralde-estrategia lantzen dute, parte-hartzearen bitartez.  

Lurralde-estrategia horiek hainbat urtetarakoak dira, Europako estrategien programazio 

aldiekin bat eginda.  

2014-2020 aldirako, Europar Batasunak lurralde-estrategiak toki-garapeneko partaidetzen 

bitartez definitu behar direla ezarri du: horrela, TETk 2014-2020 aldirako tokiko garapen parte-

hartzailerako estrategiak (TGPE) landu dituzte.  

Nafarroako Mendialdean, Cederna Garalur Elkarteak kudeatzen du 2014-2020 aldirako 

"Nafarroako Mendialdea" TGPE. 
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ZEIN DA CEDERNA GARALUR ELKARTEA? 

Cederna Garalur Elkartea da Nafarroako Mendialdeko tokiko ekintza-taldea. Nafarroako 

Mendialdeak 120 udalerri eta 100.000 biztanle pasatxo hartzen ditu bere baitan, eta 

Nafarroako Foru Erkidegoko azaleraren % 48 da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1991n sortuz geroztik, Cederna Garalur Elkartearen helburua Nafarroako Mendialdeari 

bultzada sozioekonomikoa ematea izan da; alegia, pertsonen bizi-kalitatea nabarmen 

hobetuko duten politikak eta ekintzak bultzatzea, eta zerbitzu publikoen eta pribatuen sarea 

finkatzea, landa-eremuetako herritarrak bertan mantentzeko eta jendea bertara erakartzeko.  

25 urte hauetan, Cederna Garalur Elkarteak landa-

garapeneko sei programa kudeatu ditu: LEADER I 

(1991-1995), LEADER II (1995-1999), LEADER+ 

Nafarroako Mendialdea eta LEADER+ ADESNAR (2002-

2008), eta azkenik, Nafarroako Mendialdea LGP, 2007. 

eta 2013. urteen bitartean.  

Programa horien bitartez, Cederna Garalur Elkartea 

funtsezko tresna bihurtu da tokiko garapenerako. 

Laguntzak eskatzen dituztenei aukera-berdintasuna 

bermatzen die, aurkeztutako proposamenen kalitatea, 

eskualdeko idiosinkrasia eta arazo bereziak aintzat 

hartzea, eta proiektuak sustatzen dituztenei (eragile 

publikoak nahiz pribatuak izan) baliabideen 

kudeaketan eta arretan eraginkortasuna bermatzen dizkie.  

2014-2020 aldirako, Cederna Garalur Elkarteak toki-garapenerako programa berria definitu du 

prozesu parte-hartzaile baten bidez. Horretan, toki-erakundeek, enpresek, elkarteek eta 

partikularrek ere parte hartu dute; horrela, "Nafarroako Mendialdea 2014-2020" tokiko 

garapen parte-hartzailerako estrategiak (TGPE) 61 jarduera-ildo identifikatu ditu bost ardatz 

estrategikotan.  

Zifrak landa-garapeneko 

programaren barnean 

1991z geroztik, Cederna Garalur 

Elkarteak: 

• Landa-garapeneko 6 programa 

kudeatu ditu 

• 22 milioi euro kudeatu ditu 

• 890 proiekturi babesa eman die 

• 411 erakunde publikori eta 

pribaturi babesa eman die  
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"NAFARROAKO MENDIALDEA 2014-2020" TOKIKO 

GARAPEN PARTE-HARTZAILERAKO ESTRATEGIA 
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65%

35%

LGNEF (EB) Nafarroako Gobernua

Zenbateko finantza-zuzkidura dauka? 

"Nafarroako Mendialdea 2014-2020" TGPE 

Nafarroako Foru Erkidegoko Landa 

Garapeneko, Nekazaritzako eta Abeltzaintzako 

Zuzendaritza Nagusiko Landa Dibertsifikazioko 

Departamentuak onartu du, eta 5.997.990,86 

euroko finantza-zuzkidura dauka; 3.898.694,09 

euro Europar Batasuneko Landa Garapenerako 

Europako Nekazaritza Funtsarenak (LGENF), 

eta 2.099.296,77 Nafarroako Gobernuarenak, 

ekarpen publikoekin eta pribatuekin osatu 

beharrekoa.  

 

Zein da programak barne hartzen duen eremu geografikoa? 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cederna Garalur Elkarteak tokiko garapen parte-hartzailerako programa ezarriko du uztailaren 

13ko 514/2015 Ebazpenak onartutako jarduera-esparru geografikoan. Aipatu jarduera-esparru 

geografikoak honako 122 udalerriok hartzen ditu barne:  
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1. taula. "Nafarroako Mendialdea 2014-2020" TGPEren esparru geografikoa 

EIN 

KODEA 
UDALERRIA 

 

EIN 

KODEA 
UDALERRIA 

 

EIN 

KODEA 
UDALERRIA 

31003 Abaurregaina 31082 Etxalar 31159 Irunberri 

31004 Abaurrepea 31084 Etxarri Aranatz 31248 LUZAIDE 

31009 Oibar 31085 Etxauri* 31172 Elo 

31010 Altsasu 31101 Ezkabarte* 31181 Nabaskoze* 

31017 Anue 31093 Ezkaroze 31185 Otsagabia 

31019 Agoitz 31102 Ezkurra 31186 Odieta* 

31020 Araitz 31103 Ezporogi 31187 Oitz 

31025 Arakil 31110 Galipentzu 31188 Olaibar* 

31024 Arano 31111 Galoze* 31189 Olazti 

31022 Arantza 31112 Garaioa 31194 Ollo 

31027 Arbizu 31113 Garde 31195 Orbaitzeta 

31028 Artzibar 31115 Garralda 31196 Orbara 

31031 Areso 31117 Goizueta 31198 Orontze 

31033 Aria* 31118 Goñi* 31199 Orotz-Betelu 

31034 Aribe 31119 Gorza* 31211 Orreaga 

31037 Arruazu 31256 Hiriberri Aezkoa 31203 Petilla Aragoi* 

31040 Atetz 31124 Ibargoiti 31209 Erromantzatua 

31058 Auritz 31259 Igantzi 31210 Erronkari 

31044 Bakaiku 31126 Imotz 31212 Zare 

31049 Basaburua 31127 Irañeta 31213 Saldias* 

31050 Baztan 31904 Irurtzun 31216 Zangoza. 

31137 Beintza-Labaien 31128 Izaba 31222 Sartze* 

31052 Belaskoain* 31129 Ituren 31226 Sunbilla 

31250 Bera 31130 Iturmendi* 31123 Uharte Arakil 

31054 Bertizarana 31131 Itza 31236 Ultzama 

31055 BETELU 31132 Itzagaondoa 31237 Untziti 

31253 Bidaurreta* 31133 Itzaltzu 31239 Urdazubi 

31059 Burgi 31134 Jaurrieta 31240 Urdiain 

31069 Kaseda 31135 Xabier 31241 Urraulgoiti 

31071 Gazteluberri* 31136 Txulapain* 31241 Urraulgoiti 

31075 Ziritza* 31138 Lakuntza 31242 Urraulbeiti 

31081 Donamaria 31140 Lantz* 31244 Urrotz 

31221 Doneztebe 31144 Larraun 31243 Urrotz Hiria 

31083 Etxarri* 31146 Leatxe* 31245 Urzainki 

31087 Elgorriaga 31149 Leitza 31247 Uztarroze 

31090 Eratsun 31908 Lekunberri 31252 Bidankoze 

31091 Ergoiena* 31151 Lerga 31261 Esa 
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31092 Erroibar 31153 Lesaka 31262 Zabaltza* 

31094 Eslaba 31155 Ledea 31073 Ziordia 

31095 Espartza Zaraitzu 31156 Lizoain-Arriasgoiti 31263 Zubieta 

31098 Esteribar 31158 Longida 31264 Zugarramurdi 

 

Taula horretan, izartxoa (*) duten udalak ez daude tokiko ekintza-taldearen barnean, nahiz eta 

udalerri horietako partikularren eta bestelako erakundeek aurkeztutako laguntza-eskaerak ere 

aintzat hartuko dituen Cederna Garalur Elkarteak, "uhartetasun" eta "lurralde-jarraitutasun" 

irizpideak direla-eta, Nafarroako Gobernuaren apirilaren 14ko 272/2015 Ebazpeneko 

bosgarren atalaren arabera.  

 

 

 

Zein dira programaren helburuak? 

� Enplegua sortzea ohiko sektoreetan: nekazaritzan, abeltzaintzan nahiz baso-sektorean. 

Halaber, ekintzailetzari eta ETEei babesa ematea, prestakuntzaren eta berrikuntzaren 

bitartez haien jarduera dibertsifika dezaten.  

�  Natura-baliabideak eragimenez erabiltzea, Nafarroako Mendialdeko ondare historiko-

artistikoa, kulturala, arkitektonikoa eta ingurumenekoa berreskuratuz, mantenduz, 

kontserbatuz eta balioa emanez eta modu jasangarrian ustiatuz.  

� Zerbitzu publikoak eta herritarren bizi-kalitatea hobetzea, arreta berezia emanez egoera 

ahulenean dauden edo gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskua duten kolektiboei.  

Hiru helburu horiek "Nafarroako Mendialdea 2016-2020" TGPEn identifikatutako 5 jarduera-

ardatzetan jasotako 61 neurriren bitartez garatzen dira.  

1. Herritarrak mantendu eta finkatu, landa-eremuan bizi-kalitatea hobetuko duten eta 

despopulazioa saihestuko duten zerbitzuak garatuz.  

2. Lehen sektorea eta basogintza-sektorea garatu.  

3. Natura-baliabideen ustiapen eraginkorra eta jasangarria, baita energia aurrezteko eta 

energia-eragimenerako neurriak ere.  

4. Zerbitzu-, turismo- eta merkataritza-sektorea garatu, eta ondarearen aprobetxamendu 

jasangarria egin eta ondareari balioa eman. 

5. Industria-sektorea indartu eta enpresa sortzen eta finkatzen lagundu.  
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Nork eska dezake laguntza? 

Proiektuaren izaera ekonomikoari erreparatuta, Nafarroako Mendialdea TGPEk proiektu 

produktiboak eta ez-produktiboen artean bereizten du.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Txabola bat zuhaitzean. Basoa Suites. 'Nafarroako Mendialdea 2007-2013' LGP programak 

finantzatutako proiektua. 2013-2015. urteak. Iturria: www.basoasuites.com 

 

Proiektu produktiboak 

Inbertsioak eta ondasunak edo 

zerbitzuak ekoiztea, helburu nagusia 

ekonomia-jarduera izanik 

Proiektu ez-produktiboak 

Beren horretan ekonomia-jarduera ez 

diren inbertsioak eta ondasunak edo 

zerbitzuak sortzea 

• Pertsona fisiko batek edo hainbatek 

osatutako enpresak 

• Merkataritza-sozietateak, eraldake- 

tako nekazaritzako sozietateak, 

kooperatibak, lan-sozietate  anoni- 

moak 

• Izaera juridiko aitortua duten beste 

sozietate batzuk: fundazioak, elkar- 

teak, partzuergoak, sindikatuak, 

nekazaritzako erakunde profesiona- 

lak 

• Pertsona fisikoak 

• Tokiko erakunde publikoak  

• Izaera juridiko aitortua duten beste 

sozietate batzuk: undazioak, elkar- 

teak, partzuergoak, sindikatuak, 

nekazaritzako erakunde profesiona- 

lak 
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Zein proiektu mota bil daitezke deialdira? 

Programaren onura jaso dezaketen proiektu edo ekintza-motak 'Nafarroako Mendialdea 2014-

2020' TGPEko ardatz estrategikoetan aurreikusitako ondorengo jarduera-ildoen barnean 

jasotzen dira:  

1. ARDATZA Biztanleriari eutsi eta finkatu, zerbitzu publikoak hobetuz 

1.1 ildoa Hobekuntzak komunikazio-sareetan, bizi-kalitatea hobetzeko eta eskualdeetako ekonomia-

garapena sustatzeko.  

1.2 ildoa 

Kalitateko zerbitzu publikoak martxan jarri eta daudenak hobetu, tokian tokiko biztanleriari 

eusteko eta bizi-kalitatea hobetzeko, gizarte-egoera ahulean dauden kolektiboak bereziki 

zainduz.  

 

2. ARDATZA Lehen sektorea eta basogintza sektorea garatu, lehiakorrak eta berritzaileak izan daitezen 

2.1 ildoa 
Berrikuntza eta dibertsifikazioa lehen sektorean, eta nekazaritzako elikagaien balio kate osoan 

parte hartzea bultzatu.   

2.2 ildoa Lehen sektoretik eta basogintzatik datozen produktuak merkaturatu.  

2.3 ildoa Lehen sektorea ekintza zehatzen bitartez finkatu.  

2.4 ildoa Produktu ekologikoak eta barietate autoktonoak bultzatu.   

 

3. ARDATZA Natura-baliabideen erabilera jasangarria eta ustiapen eraginkorra:  

3.1 ildoa Natura-baliabideak ustiatu. 

3.2 ildoa Energia berriztagarriak erabiltzea bultzatu, natura-baliabide propioak baliatuta.  

 

4. ARDATZA Zerbitzuen sektorea garatu eta ondareari balioa eman.  

4.1 ildoa Produktuei eta baliabideei balioa emateko estrategiak garatu eta inplementatu.  

4.2 ildoa Turismo sektore koordinatua eta jasangarria garatzeko bultzada. 

4.3 ildoa 
Tokiko merkataritzarako ekimen berriak bultzatu, eta merkataritza eta esku-langintza 

profesionalizatzea eta finkatzea bultzatu.  

 

5. ARDATZA Industria-sektorea indartu, eta enpresak eta enplegua sortzeari bultzada eman.  

5.1 ildoa Industria-sektorea finkatu.  

5.2 ildoa 
Ekintzailetza eta enpresa finkatzea bultzatu, sentsibilizazio-ekintzen, eskaeraren araberako 

prestakuntzaren, eta enpresei laguntzeko azpiegituren bitartez.  

2. taula. 'Nafarroako Mendialdea 2014-2020' TGPEn aurreikusten diren jarduera-ildoak. 
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Zer baldintza bete behar ditut? 

 

Pertsona nahiz erakunde eskatzaileek: 

• Pertsona fisikoa bada, eskera egiten duen unean 18 urte beteak izatea. 

• Zerga eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharretan egunean egotea. 

• Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeko 13.2. artikuluan jasotako 

egoeraren batean ez egotea. 

• Azken hiru zerga-urteetan jasotako diru-laguntzei buruzko aitorpena aurkeztu beharko 

da, minimis laguntzen araubidea betetzen dela ziurtatze aldera. 

• Proiektuak dakartzan konpromiso ekonomikoak bere gain hartzeko finantziazio-gaitasun 

nahikoa edukitzea, bai baliabide propioen bitartez, bai laguntzekin bateragarriak diren 

kanpo-finantziazioaren bitartez.  

• Proiektua produktiboa bada, mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen definizioari buruzko 

2003ko maiatzaren 6ko Europako Batzordearen 2003/361/EE gomendioaren arabera, ETE 

izatea. 

Proiektuari dagokionez, honako hauek bete behar ditu:  

• Jarduera 'Nafarroako Mendialdea 2014-2020' TGPEn dauden udalerrietakoren batean 

kokatuta egotea (ikus 2. taula). 

• 'Nafarroako Mendialdea 2014-2020' TGPEn jasota dauden helburuetakoren eta ekintza-

ildoetakoren batean laguntzea (ikus 5. taula). 

• Laguntza-eskaera aurkeztu aurretik inbertsioak edo gastuak hasi ez izana, kostu 

orokorreko gastuak eta/edo proiektua garatzeko lizentziaren gastuak salbu, eta betiere, 

gastu horiek 2015eko azaroaren 18az geroztikoak izan beharko dute. 

• Deskripzio-memoria bat aurkeztu beharko da, Nafarroako Gobernuko Landa 

Aniztasunerako Atalak proposatutako eranskinari jarraiki. Memorian, gutxienez, 

proiektuaren helburuak, gauzatzeko epeak, aurreikusten diren inbertsioak edo jarduerak, 

eta proiektuaren inbertsio- eta finantziazio-plana jaso beharko dira.  

•  Nafarroako Gobernuko dagokion departamentuko aldeko txostena, honako 

jardueretarako:  

o Turismorako, ostatu emateko zerbitzuetarako, denbora librerako, aisiarako eta 

antzekoetarako:  Garapen Ekonomikorako Departamentua 

o Landa- eta natura-ondarerako, eta antzekoetarako:  Kultura, Kirol eta Gazteria 

Departamentua 

o Lehen sektorerako: Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko 

Departamentua 

o Nekazaritzako elikagaien industriarako: Enpresa Sustatzeko Zerbitzua 

 

Txosten horiek proiektu-sustatzaileak eskatu behar ditu, eta gutxienez eskaera hori 

aurkeztu beharko da.  
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Hala badagokio, ingurumen-inpaktuaren balorazioa beharko da, ingurumena babesteko 

esku-hartzeari buruzko 4/2005 Foru Legearen arabera. Halaber, proiektuaren tipologiaren 

arabera, beharrezkoa den beste edozein txosten. 

Horiez gain, proiektua produktiboa bada:  

• Pertsona edo erakunde eskatzaileak, mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen definizioari 

buruzko 2003ko maiatzaren 6ko Europako Batzordearen 2003/361/EE gomendioaren 

arabera, ETE izan beharko du. 

• Deskribapen-memoriak gainera, marketin-plan bat eta ekonomia-emaitzen aurreikuspen-

plan bat jaso beharko ditu.  

 

 

Interpretazio-ibilbidea Altsasuko 'Dantzaleku' hariztian. 'Nafarroako Mendialdea' 2007-2013 LGP 

programak finantzatutako proiektua. 2014. urtea 

Zer konpromiso hartzen ditut? 

• Diru-laguntza emango dela jakinarazten denetik hilabete bateko epean gardentasun-

aitorpena aurkezteko konpromisoa. 

• Proiektua gauzatzeko konpromisoa ezar daitezkeen arau komunitarioak, estatukoak eta 

tokikoak betez; bereziki, gastuen subentzionagarritasunari, bateraezintasunari, estatuko 

laguntzei, kontratazio publikoari, publizitateari, ingurumenaren babesari, eta aukera 

berdintasunari dagokienez. 

• Eragiketa Cederna Garalur Elkartearen TGPEk barne hartzen duen lurraldean garatzekoa, 

salbu eta proiektuko produktua merkaturatzeko apustua egitean, lurralde-muga hori 

gainditu behar bada. 

• Inbertsio-plana ezarritako epearen barnean burutzeko konpromisoa, arrazoi 

justifikatuengatik eta onartutakoa betez eman daitezkeen luzapenei kalterik sortu gabe. 
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• Europako Erkidegoko funtsak jasotzeko, proiektuarekin lotura duten gastuak eta 

ordainketak justifikatzeko konpromisoa; gorde beharreko agiriak gordeko dira, 

elektronikoak barne. 

• Kostuen moderazioarekin betetzekoa.  

• Jasotako diru-laguntza kontabilitatean edo erregistro-liburuan erregistratzeko 

konpromisoa; Europar Batasunaren (LGENF) eta Nafarroako Gobernuaren parte-hartzea 

aipatuko da, testu honekin: 20104-2020 LGP (LGENF-NG). 

• Helburu berdinerako eskatutako edo lortutako beste diru laguntza publikoen berri 

emateko konpromisoa.  

• Laguntzaren xede den jarduera bost urtez mantentzeko konpromisoa, diru-laguntzaren 

azken ordainketaren ebazpen-datatik kontatzen hasita, ezinbesteko kasuetan izan ezik. 

• Herritarrei eragiketaren xedeari eta LGENFk emandako laguntzari buruzko informazioa 

emateko konpromisoa, honako baldintzok beteta: 

o Arau honen barnean emandako laguntzen publizitatea Nafarroako 2014-2020 LGP 

programan ezarritakoak eta ondorioetarako ezarritako arau komunitarioek, 

estatukoek eta eskualdekoek gidatuko dute. 

o Arau honen babesean emandako diru-laguntzak publiko eginen dira diru-laguntzei 

buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legeak eta 1306/2013/EE Erregelamenduko 

111. artikuluak xedatutakoaren arabera. 

• Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko Departamentuari azpi-

neurriaren jarraipen- eta ebaluazio-adierazleak lantzeko beharrezkoak diren datuak 

emateko konpromisoa. 

• Europako, estatuko nahiz erregioko instituzioek laguntza egoki eman dela eta 

konpromisoak bete direla egiazta dezaten, egin beharreko kontrolak eta egiaztapenak 

onartzeko konpromisoa.   

• Nafarroa 2014-2020 LGP programa kudeatzen duen agintaritzak egoki deritzon beste 

edozein. 

 

Bidankoze (Erronkari). Iturria: www.vallederoncal.es 
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Zenbateko diru-laguntza jasoko dut? 

Proiektuak jasoko duen laguntza honako hau izanen da:  

 
Laguntza 

ehunekoa 

Banakako proiektuak. 

Gehienezko zenbatekoa 

Proiektu produktiboak % 30 50.000 € 

 

Proiektu ez-produktiboak % 70 50.000 € 

3. taula. 'Nafarroako Mendialdea 2014-2020' TGPEk diruz lagundutako proiektuek jasoko duten 

laguntza-intentsitatearen koadroa. 

.  

Agoizko erdigune historikoa edertzeko plana. Azoka plaza. 'Nafarroako Mendialdea 2007-2013' LGP 

programak finantzatutako proiektua. 2012-2013. urtea 

 

Zer inbertsio-mota subentzionatuko DIDATE? 

Honako inbertsioak lagunduko dira diruz:  

• Eraikinak eskuratzea, proiektuaren orientazioarekin bat etorrita, diruz lagun daitekeen 

inbertsio osoaren % 25 gainditu gabe. 

• Higiezina eraikitzea edo hobetzea; alegia, premia berrietara egokitzea ahalbidetuko duten 

inbertsioak, ez, ordea, konponketa edo mantentze-lan hutsak. 

• Ekipamendu-ondasunez hornitzea: makinaria eta ekipo berriak erostea edo erosteko 

aukera emanen duten alokatzeak, euskarri eta aplikazio informatikoak eta makineriarako, 

ekipoetarako, tresneriarako instalazioak barne, baita garraiorako edo banaketarako 

egokitzapenak ere. 

• 1) eta 2) ataletan jasotako gastuei lotutako kostu orokorrak, horien gaineko 

zenbatekoaren % 12ko mugarekin: 
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o Arkitekturako, ingeniaritzako eta aholkularitzako pertsonalaren zerbitzu-sariak, 

honako hauen ordainetan: besteak beste, proiektua idaztea, obra-zuzendaritza, 

analisiak, saiakuntzak, muntaia- eta eragiketa-ingeniaritza, prestakuntza- eta/edo 

informazio-jarduerak, txostenak, bideragarritasun-, merkatu-, aholkularitza juridikoko 

nahiz finantzarioko, peritazio- eta ingurumen-planak eta azterlanak.  

o Ekonomia- eta ingurumen-jasangarritasunari buruzko aholkularitzari dagozkion 

zerbitzu-sariak, bideragarritasun-azterlanena barne.   

o Inbertsio ukiezinak, besteak beste: informatika-programak erostea edo garatzea, 

patenteak, lizentziak, egile-eskubideak eta marka erregistratuak erostea, eta notario- 

eta erregistro-gastuak.  

o Erakunde onuradunek berreskuratzerik ez duten BEZ. 

• Prestakuntza-, informazio-, sustapen- eta zabalkuntza-jardueren kasuan: 

o Beharrezkoak diren materialak eta ekipoen alokairua. 

o Bidaiak eta dietak, Nafarroako Gobernuak ezarritako tarifen arabera. 

o Irakasleak eta adituak kontratatzea.  

o Sustapena eta zabalpena.  

• TGPEko ekintza-planarekin lotura duten laguntza teknikoak; besteak beste, natura- 

eta/edo kultura-ondarearen inbentarioa, babesa, leheneratzea eta aprobetxatzea.  

 

Arrautza ekologikoak 

ekoiztea Udaben 

(Basaburua). 'Nafarroako 

Mendialdea 2007-2013' LGP 

programak finantzatutako 

proiektua. 2014. urtea 

 

 

 

 

Zein kostu EZ didate diruz lagunduko? 

• Lursailak eta higiezinak erostea, ezta urbanizazio-lanak eta horiek eskuratzearekin lotura 

duten gastuak ere.  

• Ordezkatze hutseko inbertsioak, salbu eta erosketa berria lehendik zegoenarekiko ekipo 

edo makinaria desberdinerako bada, erabilitako teknologiari, errendimenduari edo 10 

urtetik gora antzinatasunari erreparatuta. 

• Makineria eta ekipoak eskuratzeko finantza-errentamendua eta/edo erosteko aukera 

ematen duen alokatzea.  

• Bigarren eskuko makineria eta ekipamendua. 
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• Ibilgailuak, proiektua gauzatzeko nahitaezkoa den egokitzapena duten, eta ezaugarrien 

arabera xede horretarako soilik erabili daitezkeen ibilgailuak izan ezik.  

• Material suntsikorra.  

• Udal-zerbitzu teknikoek proiektua idazteagatik eta gauzatzeagatik ordaintzea.  

• Eskura egindako ordainketak.  

• Enpresa baten funtzionamendu arrunta, interesak eta enpresa birfinantzatzea, aseguruak 

eta bestelako gastu orokorrak. 

• Gastu orokorrak eta industria-mozkina  

• Laguntza-eskaera aurkeztu aurretik hasitako inbertsioak, proiektua garatzeko kostu 

orokorrak, lizentziak eta laguntza teknikoa izan ezik, betiere, programa onartu 

ondorengoak badira. 

• Erakunde onuraduneko pertsonalak ibilgetuan burututako lanak. 

• Diruz lagundutako jardueraren izaerarekin bat ez datozen gastuak. 

• BEZa eta/edo pertsona/erakunde onuradunak berreskura ditzakeen zergak, sor ditzakeen 

interes zordunak, nahiz finantza-eragiketak ordaintzeko gastuak. 

• Ezkontideen eta lehen eta bigarren mailako familiarren artean ondasunak 

eskualdatzeagatik sortutako gastuak, besterentzeko prozedura edo modua edozein dela 

ere, salbu eta notarioaren aurrean formalizatutako salerosketa-kontratua badago eta hori 

merkatu prezioan egin bada (independenteki tasatua). 

• Interes zordunak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aiesako San Andreseko eihera 

berreskuratzea eta egokitzea erabilera 

soziokulturalerako.  

'Nafarroako Mendialdea 2007-2013' LGP 

programak finantzatutako proiektua. 

2013-2014 urte bitartean 
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Gehiago jakiteko, jarri harremanetan Cederna Garalur Elkartearekin 

Cederna Garalur Elkarteak 'Nafarroako Mendialdea 2014-2020' TGPE aplikatzeari buruzko 

nobedade guztiak emanen ditu argitara bere web-orrialdean (www.cederna.eu): programaren 

deskribapena, helburuak, ardatz estrategikoak, deialdiak, informazio-gida, eta abar.  

Gainera, Cederna Garalur Elkarteak 

herritarrei arreta egiteko 17 

bulego ditu Nafarroako 

Mendialdeko zortzi garapen-

agentzietan. Horiez gain, enpresei 

zerbitzua emateko hiru zentro ditu; 

Arbizun, Lesakan eta Izizen.  

Antsoaingo bulegoak programa 

osoko kudeaketa eta koordinazioa 

daramatza.  

Ondorengo taulak garapen-

agentzien posta-helbideak eta 

harremanetarako datuak jasotzen 

ditu, baita proiektuko teknikariak ere.  

 

4. taula. Cederna Garalur Elkartearen helbideak eta kontaktuak 

Kontaktu orokorra. 

Berriobide kalea 40, 001 bulegoa 

31013 Antsoain 

948206697. 

info@cederna.es 
 

Enpresentzako zerbitzu-zentroak 

Sakanako zerbitzu-zentroa 

Utzubar industrialdea,  

8. lursaila 

31839 Arbizu  

948 567 010  

sakana.admon@cederna.es 

Lesakako zerbitzu-zentroa 

Alkaiaga industrialdea 

Alasta karrika, 2B lursaila 

31770 Lesaka 

948 625 122 

bidasoa.admon@cederna.es 

Pirinioetako zerbitzu- 

zentroa 

Izize industrialdea 

31451 Izize 

637 312 661 

pirineo.admon@cederna.es 
 

LGPko teknikaria 

Antsoain 

LGPko teknikaria 

Antsoain 
LGPko teknikaria Lesaka LGPko teknikaria Agoitz 

Julia Calvillo  

948 206 697 

info@cederna.es 

Edurne Elso 

669 704 506 

eelso@cederna.es 

Begoña Iparragirre 

948 625 122. Posta 

bidasoa.admon@cederna.es 

Bakartxo Pozas 

637 312 661 

pirineo.admon@cederna.e

s 
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Baztan-Urdazubi-Zugarramurdi 

eskualdeko Garapen-Agentzia 

Marian Cestau 

606 408 613 

baztan@cederna.es 

Baztango Udala 

Foruen plaza, z/g  

31700 Elizondo 

Urdazubiko Udala  

San Salbador karrika, z/g  

31711 Urdazubi 

 Zugarramurdiko Udala  

Lapiztegia karrika, z/g  

31710 Zugarramurdi 
 

Bortziriak-Malerreka-Bertizarana eskualdeko 

Garapen-Agentzia 

Iñigo Agesta 

606 431 357 

bidasoa@cederna.es 

Bidasoako enpresa-zentroa 

Alkaiaga Industrialdea, Alasta karrika, 2B lursaila 

31770 Lesaka 

Malerrekako zerbitzuen mankomunitatea 

Zazpigurutze karrika 2, etxabea  

31740 Doneztebe 
 

Leitzaran-Larraun-Ultzama eskualdeko 

Garapen-Agentzia 

Elena Irigoyen 

617 609 328 

mendialdea@cederna.es 

Lekunberriko Udala 

Alde Zaharra 41, 1.a. 31870 

Lekunberri  

Ultzamako Udala 

San Pedro karrika, 8. 

31797 Larraintzar 

Leitzako Udala 

Elbarren karrika, 1.  

31880 Leitza 
 

Sakana eskualdeko Garapen-Agentzia 

Susana Mendinueta 

948 567 010 - 639 900 336.  

sakana@cederna.es  

Sakanako zerbitzu-zentroa 

Utzubar industrialdea, 8. lursaila.  

31839 Arbizu 
 

Esteribar, Erroibar, Auritz, Aezkoa, Orreaga, Luzaide 

eskualdeko Garapen-Agentzia 

Edurne de Miguel 

639 905 357 

erro-aezkoa@cederna.es 

Erroibarko Udala 

Frantziarako errepidea, z/g.  

31696  Lintzoain – Erroibar 

Esteribarko Udala 

Orreaga etorbidea, 13.  

31630 Zubiri  

Aezkoako Batzar Nagusia 

Santa Maria kalea, z/g.  

31671 Aribe 

Luzaideko Udala 

Elizaldea kalea.  

31660 Luzaide    
 

Pirinioaurreko arroetako eskualdeko Garapen-Agentzia 

Carlos Garcia 

639 905 359 

prepirineo@cederna.es 

Agoizko Udala 

Karrika Berria, 22.  

31430 Agoitz  

Ilunberriko Udala 

Kale nagusia, 46.  

31440 Ilunberri 
 

Erronkari eta Zaraitzu eskualdeko Garapen-Agentzia 

Xanti Alzuguren 

639 905 290 

roncal-salazar@cederna.es 

Pirinioetako zerbitzu- zentroa.  

Izize industrialdea.  

31451 Izize  

Erabilera anitzeko zentroa 

Urrutia karrika z/g, 1. solairua 

31680 Otsagabia  

Erronkariko Udala 

Julian Gaiarre pasealekua 1, 2. 

solairua 

31415 Erronkari  
 

Zangozerriko Garapen-Agentzia 
 

Gabriela Orduna 

639 904 401 

sanguesa@cederna.es 

Kultura Etxea 

Alfontso Borrokalaria 20, 1.a.  

31400 Zangoza 
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Ardatz estrategikoen eta ekintza- eta proiektu-moten koadroa 

5. taula.  Cederna Garalur Elkartearen TGPE estrategia. Jarduera-ardatzen eta -ildoen koadroa.  

1. ARDATZA 

BIZTANLERIARI EUTSI ETA FINKATU                                              

Biztanleriari eutsi eta biztanleria hori finkatu Nafarroako Mendialdean, bizi-maila egokia 

bermatuko duten eta landa-eremuetako guneak jendez hustea saihestuko duten kalitateko 

zerbitzuekin hornituz. 

1.1 ildoa 
Landa-eremuetan komunikazioetan hobekuntza esanguratsuak ekarriko dituzten jarduerak 

bultzatu, bizi kalitatea hobetzeko eta eremuaren ekonomia-garapena sustatzeko. 

1.1.1 

Informazioaren eta komunikazioen Teknologietarako (IKT) irisgarritasuna hobetu, 

enpresentzat eta, oro har, herritarrentzat. Bereziki, abiadura handiko sarbidea landa-eremu 

eta landa-gune sakabanatu guztietan. 

1.1.2 
Lurraldeko herritarrak eta enpresak IKTak erabil ditzaten sentsibilizatzen, eta horiek ikasten 

eta erabiltzen lagundu (telezerbitzuak, telelana, eta abar). 

1.1.3 

Lurraldean irisgarritasuna hobetzen lagunduko duten jarduerak bultzatu, helburu sozialei 

(oinarrizko zerbitzuetarako irisgarritasuna), eta helburu ekonomikoei begira (turismoa, 

merkataritza, prestakuntza, eta abar), eta, halaber, garraioaren erabilera jasangarria bultzatu. 

1.2 ildoa 

Kalitateko zerbitzuak bermatzera bideratutako ekintzak; xedea izanik, lurraldeko biztanleriari 

eustea, eta kolektibo guztiei bizi kalitate egokia ematea, bereziki gizarte egoera ahulean 

daudenei arreta berezia emanda. 

1.2.1 Bizi-kalitatea kudeatzearen inguruko esperientziak ezagutu eta elkarri trukatu. 

1.2.2 

Gizartea eta kultura dinamizatzera bideratutako ekintzak. Gune kultural eta erabilera 

anitzekoak udalerrietan. Gizartean, kultura eta aisian parte hartzeko ekintzak, bereziki gazteei 

bideratuak. Udalerrietan erabilera anitzeko guneak bultzatu.  

1.2.3 
Gizarte-boluntariotzarako jarduerak babestu (esate baterako, helduei bideratutakoak, eta 

ondareari nahiz ingurumenari buruzko gaiak), eta halako ekimenak koordinatzea babestu. 

1.2.4 Gizarte-arreta elebiduna. 

1.2.5 
Ekintza berritzaileak eta erakusgarriak babestu, landa-eremuetan hezkuntza- eta osasun-

zerbitzuak bermatze aldera. 

1.2.6 Herritar guztiek udaletako informazioa eskuratzeko irisgarritasuna hobetzeko ekintzak. 

1.2.7 

Etxebizitzarako eta oinarrizko zerbitzuetarako (ura, energia) aukera errazteko neurriak 

bultzatu, biztanleria lurraldeak sustraitzea lortze aldera.  Herrigune historikoak garatzeko 

eta/edo dinamizatzeko planak. 

1.2.8 
Bateratze-zerbitzuak garatzeko eta martxan jartzeko laguntza, eta gizarte-egoera ahulean 

dauden kolektiboei babesa eman. 
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1.2.9 
Bereziki emakumeei, gazteei, luzaroko langabeei eta 45 urtetik gorako langabeei 

bideratutako enplegua sustatzeko jarduerei babesa eman, landa-eremuan gera daitezen. 

1.2.10 
Lurraldeko proiektuetan eta jardueretan genero-ikuspegia garatzeko eta txertatzeko ekintzei 

babesa eman. 

1.2.11 
Tokiko gobernantza-eredua garatzen jarraitzeko ekintzak, garapen-estrategian lurraldeko 

eragileen parte-hartze aktiboa sustatuz. 

1.2.12 
Gizarte-bazterkeria pairatzeko arriskua duten kolektiboen integrazioa sustatuko duten 

ekintzak. 

2. ARDATZA 

LEHEN SEKTOREA ETA BASOGINTZA SEKTOREA GARATU, LEHIAKORRAK ETA BERRITZAILEAK 

IZAN DAITEZEN Lurraldean berritzaileak, lehiakorrak eta jasangarrian izango diren lehen 

sektorea eta basogintza-sektorea garatzea eta ustiatzea bultzatu. 

2.1 ildoa 
Lehen sektorean berrikuntza sustatzeko ekintzak, dibertsifikazioa eta nekazaritzako elikagaien 

balio kate osoan parte hartze handiagoa bultzatuz.  

2.1.1 

Nekazaritzako elikagaien ekoizleak eta eraldatzaileak babesteko ekintzak, etorkizunari begirako 

haien jasangarritasuna hobetze aldera: eraldatzeko zerbitzuak sortu, kalitatea hobetu 

baliabideak kudeatzeko, merkaturatu, finantziazio-tresnak bilatu.  

2.1.2 
Dibertsifikazioa bultzatu, alternatibak bilatzen espezializatuta dauden erakundeekin lankidetza 

garatu.  

2.1.3 

Berrikuntza eta ezagutza sustatu prozesu osoan: giza baliabideak, ekoizpena eta merkaturatzea 

kudeatu. Inplementazio-arloan sentsibilizazio-, informazio-, prestakuntza- eta 

akonpainamendu-ekintzak garatu.  

2.1.4 
Unibertsitateen, zentro teknologikoen eta INTIAren arteko lankidetza-ekintzak, lehen 

sektorerako interesekoak diren proiektuak lantzeko. 

2.2 ildoa Lehen sektoretik eta basogintzatik datozen produktuak merkaturatzea bultzatzeko ekintzak. 

2.2.1 
Ekoizleei laguntza eman produktua merkaturatzen eta produktuaren inguruko marketinean. 

Prestakuntza teknikoa eta salmentarako laguntza. 

2.2.2 
Zirkuitu laburra garatzeko ekintzei laguntza eman, bai norbanakoari bideratuta, bai hainbaten 

artean landutako proiektuei bideratuta (merkaturatzeko elkartzeei, kasu). 

2.2.3 

Jardun bateratuak sektoreen artean produktuen sustapen gurutzatua lantzeko; esate baterako, 

nekazaritza-sektorearen eta turismo-sektorearen artekoa. Nekazaritza sektorearen sustapen 

soziala eta kulturala. 

2.2.4 
Tokian tokiko produktuak kontsumitzeko sentsibilizazio-ekintzak bultzatu, haurtzarotik beretik 

heztera bideratutako ekintzak, irakasleen eta sektoreko adituen arteko lankidetzan. 

2.2.5 
Sektoreak dituen arazoei (hiltegiak, eraldatze-zentro bateratuak, eta abar) irtenbide 

bateratuak eman. 
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2.3 ildoa Lehen sektorea finkatzen lagundu, sektorea indartzeko ekintzak praktikara eramanez. 

2.3.1 
Lankidetza-sareak bultzatu eta sortu, enpresa-asoziazionismoa sustatu, eta enpresa-taldeei eta 

profesionalen taldeei babesa emateko jarduketak. 

2.3.2 

Jarduera onak eta proiektu eredugarriak zabaltzen eta ezartzen babesa eman. Sektoreak 

integratu. Inplementatzen, jarraipena egiten, promozioan, dibulgazioan eta merkaturatzen 

lagundu. 

2.3.3 Bitartekaritza bidez lurzoruaren kudeaketa eraginkorra eta lurzati-biltze ordenatua bultzatu. 

2.4 ildoa Produktu ekologikoak eta tokiko arrazak eta barietateak garatzeko eta finkatzeko bultzada. 

2.4.1 
Ekoizpen ekologikoa eta nekazaritza ekologikoa sustatu eta babestu. Prestakuntza-ekintzak eta 

ekoizpeneko, eraldaketako eta merkaturatzeko proiektu kolektiboak. 

2.4.2 

Bertako arrazak eta barietateak berreskuratzeko eta mantentzeko babes-ekintzak; 

ekoizpeneko, eraldaketako eta merkaturatzeko proiektu kolektiboak; eta lankidetza 

teknologia-zentroekin eta unibertsitateekin. 

2.4.3 Nekazaritza ekologikoaren arloan "lurraldeko estrategia" bat diseinatzeko ekintzak.  

3. ARDATZA 

Natura-baliabideen erabilera jasangarria eta ustiapen eraginkorra:  

Natura-baliabideen aprobetxamendu jasangarria egiteko eta energia aurreztu eta 

eraginkortasunez erabiltzeko neurriak bultzatu. 

3.1 ildoa Natura-baliabideak ustiatu. 

3.1.1 Natura-ondarea modu jasangarrian ustiatzeko ekimenak babestu. 

3.1.2 
Baso-baliabideak ustiatzearen eta kudeatzearen inguruko sentsibilizazio-ekintzak, eta 

ingurumen-hezkuntzako ekintzak. 

3.2 ildoa 
Natura baliabideak energia iturri gisa aprobetxatzea bultzatu, lurraldean energia 

berriztagarriak erabiltzea sustatuz.  

3.2.1 

Energia berriztagarrien arloan (biomasa, bio-sorkuntza, eta abar), kanpo-aholkularitzako 

laguntza-zerbitzu "espezializatuak", eta energia berriztagarrien inguruko proiektu 

erakusgarriak bultzatu. 

3.2.2 
Natura-ondarea kolektiboki kudeatzeko planak lantzeko eta martxan jartzeko ekintzak, natura-

baliabideak (basoak, energia-iturriak, eta abar) eragimenez eta modu jasangarriak baliatzeko. 

3.2.3 

Enpresa-arloan energia aurreztera eta eraginkortasunez erabiltzera bideratutako ekintzak, eta 

energia-iturri berriztagarriak, azpiproduktuak, hondarrak eta hondakinak erabiltzea eta 

hornitzea sustatzera bideratutako ekintzak, bio-ekonomia garatze aldera. 
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4. ARDATZA 

Zerbitzuen sektorea garatu eta ondareari balioa eman.  

Zerbitzu- eta turismo-sektoreak sustatu eta garatu, eta lurraldeko kultura- eta natura-ondareak 

aprobetxatzea modu jasangarrian. 

4.1 ildoa 
Lurraldeko produktuak eta baliabideak balioztatzeko estrategiak garatzeko eta ezartzeko 

ekimenak bultzatu.  

4.1.1 

Lurraldeko kultura-ondarearen eta ondare arkitektonikoaren inguruan tokiko biztanleria 

prestatzeko eta sentsibilizatzeko ekintzak, turismoarekiko tokiko kultura positiboa garatze 

aldera. Bereziki, ikasleei eta gazteei bideratuta. 

4.1.2 

Ondare-baliabideak (kulturalak, arkitektonikoa eta naturala) eta ondare immateriala (usadioak, 

ogibideak, historia, eta abar) zaintzeko, berreskuratzeko eta balioztatzeko ekimen berritzaileak 

bultzatu eta horiei babesa eman. 

4.1.3 
Egun dauden bideak eta bidezidorrak aprobetxatzea eta erabiltzea bultzatu, bai herrien arteko 

komunikaziorako, bai bestelako erabilpenetarako, turismorako kasu. 

4.2 ildoa Turismo sektore koordinatua eta jasangarria garatzeko bultzada. 

4.2.1 
Turismo-plan jasangarria eta eskualdeko turismo-produktuak sortu, kudeatu eta merkaturatu. 

Turismoa sustatzeko jarduerak. 

4.2.2 

Eremuan turismoa garatzeko estrategia bat lantzeko jarduerak, sektorearen koordinazioa.  

Sektoreko erakundeen eta enpresen arteko lankidetza, eta informazioa (estatistikak) 

kudeatzeko eta ustiatzeko jarduerak. 

4.2.3 

Nafarroako Mendialdeko turismo-, merkataritza- eta ondare-eskaintza zabaltzeko eta 

merkaturatzeko tresna berritzaileak garatzeko ekintzak, IKT mugikorretan oinarrituta: web, 

gizarte-sareak, aplikazioak... 

4.2.4 

Kalitateko turismo-eskaintza bat sustatu: establezimenduen aitorpena, kalitatea kudeatzeko 

sistemak, profesionalizazioa (prestakuntza marketinean, hizkuntzak, harrera, merkaturatzea, 

eta abar). 

4.3 ildoa 

Tokiko merkataritzarako ekimen berriak garatzera, merkataritza profesionalizatzera eta 

finkatzera, eta lurraldean dagoen eskulangintza garatzera bideratutako jarduerak sustatu, eta 

horiei babesa eman. 

4.3.1 

Merkataritza-estrategiak garatzeko laguntza, bai Nafarroako Mendialdean, bai eskualde- eta 

herri-mailan (hirigintza komertziala), merkataritza dinamizatzeko, banaketarako eta landa-

eremuetako biztanleak hornitzeko soluzioak jartzeko. 

4.3.2 
Tokian-tokian erostearen alde sentsibilizatzeko jarduerak haurtzarotik; erosketa horiek 

dendetan eta zerbitzuetan izatea ulertuta. 

4.3.3 

Turismoaren eta merkataritzaren bitartez nekazaritzako eta basogintzako produktuak 

balioztatzeko eta merkaturatzeko estrategia bat bultzatu. Turismora egokitutako produktuen 

espezializazioa. 

4.3.4 Merkataritza eta eskulangintza babestu, horien salmenta-bideak dibertsifikatze aldera. 
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4.3.5 
Sektorera bideratutako prestakuntza-ekintzak, zerbitzuaren kalitatea eta profesionalizazioa 

hobetze aldera. 

4.3.6 
Dendarik ez duten herriguneei zerbitzua emateko soluzioak sustatu, tokiko merkataritza 

kaltetu gabe. 

4.3.7 
Eskulangintza babesteko plan bat diseinatu eta hori martxan jarri (irudiak, salmenta-bideak, 

aintzatespena, eta abar). 

5. ARDATZA 
Industria-sektorea indartu, eta enpresak eta enplegua sortzeari bultzada eman.  

Industria-ehuna bultzatu eta finkatu, eta enpresak sortzea sustatu. 

5.1 ildoa Industria sektorea indartzeko eta finkatzeko ekintzak. 

5.1.1 Enpresa-lankidetza eta sareak sortzea bultzatzera bideratutako jarduerak. 

5.1.2 
Enpresei dibertsifikazio-prozesuetan laguntza emateko ekintzak (aukerak identifikatu eta 

neurriak martxan paratu). 

5.1.3 Zerbitzu profesionalen eta tokiko gremioen jarduerak garatzeko bultzada.  

5.1.4 

I+G+B garatzea eta enpresen eta ikerketa-zentroen eta teknologia zentroen transferentzia eta 

lankidetza bultzatuko duten jarduerei babesa eman, enpresen lehiakortasuna hobetzera 

bideratuta. 

5.1.5 Tokiko baliabideak darabiltzaten bertako enpresak sortzeko promozio-ekintzak. 

5.1.6 Enpresak nazioartekotzeko sustapen- eta babes-ekintzak. 

5.2 ildoa 
Prestakuntza zonaldeko berariazko premietara egokitzea ahalbidetuko duten jarduerak 

bultzatu, prestakuntza hori jasotzea erraztu eta eremuan enplegua sortzea areagotu. 

5.2.1 Enpresak sortzea babesteko ekintzak. 

5.2.2 

Eremuan prestakuntza-estrategia bat definitzeko jarduerak: eremuan premiak identifikatu, eta 

prestakuntza espezializatuko eskaintza bat garatzea bultzatu. Prestakuntza-arloko eragileen 

parte-hartzea bultzatu enpresa-sektorearen lankidetzarekin, estrategia definitze aldera.  

5.2.3 
Enplegurako eta ekintzailetzarako ekipamenduak bultzatu (bulegoak, haztegiak, lan 

partekatuko guneak, eta abar). 

5.2.4 
Azpiegituren (industrialdeak, nabeak) eta lurzoruen eskaintza bultzatzeko eta aprobetxatzeko 

ekintzak, eta aukerak identifikatzeko eta hartu beharreko neurriak hartzeko. 

5.2.5 Ekintzailetza-kultura eta -izaera bultzatzeko ekimenak. 

5.2.6 Prestakuntza-ekintzak, jarduera-sektoreetan lehiakortasuna hobetze aldera. 
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