
 

ARDATZ ESTRATEGIKOAK EKINTZA-LERRO N. EKINTZAK 

1. Enplegua eta jarduera ekonomikoa 

sortzea eta sendotzea. 

1.1 Nekazaritzako elikagaien sektorearen garapena eta 
iraunkortasuna bultzatzea 

1.1.1 
1.1.1 Lurraldeari lotutako nekazaritzako elikagaien ekoizpena eta eraldaketa bultzatzea, eta kanal laburren bidez merkaturatzea. 

1.1.2 Biodibertsitatea eta nekazaritza eta abeltzaintza agroekologikorako eta/edo ekologikorako trantsizioa sustatzea. 

1.1.3 Erabilera kolektiboko espazioak sortzea eta bultzatzea, eraldaketa, biltegiratzea eta merkaturatzea errazteko. 

1.1.4 Hurbileko produktua ikusaraztea eta sentsibilizatzea, produktu iraunkorra eta kalitatezkoa den aldetik. 

1.1.2 
1.1.3 
1.1.4 

1.2 Turismo iraunkorra, hurbileko merkataritza eta 

ostalaritza sustatzea 

1.2.1 1.2.1 Hurbileko merkataritza eta ostalaritza bultzatzea. 

1.2.2 Turismo iraunkorra eta dibertsifikazioa eta berrikuntza sustatzea turismoaren eskaintzan. 

1.2.3 Turismo-produktuak sortzeko lankidetza eta laguntza. 

1.2.2 
1.2.3 

1.3 Enpresa-garapena, azpiegitura ekonomikoak, tokiko 

enplegua eta ekintzailetza bultzatzea 

1.3.1 1.3.1 Tokiko enplegua sustatzeko azpiegiturak, ekipamenduak eta berrikuntza-zentroak aztertzea eta abian jartzea. 

1.3.2 Jarduera ekonomikoak dibertsifikatzeko ekintzak abian jartzea. 

1.3.3 Pertsonen zaintzarekin lotutako enpresa-proiektuak aztertzea eta abian jartzea. 

1.3.4 Lurraldeko jarduera ekonomiko berritzaileen prestakuntza, orientazioa eta aholkularitza. 

1.3.5 Belaunaldien arteko erreleboa eta dauden negozioen eskualdaketak sustatzea. 

1.3.6 Enpresak sortzea eta ekintzailetzari laguntzea. 

1.3.7 Enpresa-asoziazionismoa sustatzea. 

1.3.2 
1.3.3 
1.3.4 
1.3.5 
1.3.6 
1.3.7 

2. Baliabide naturalen erabilera eraginkorra

  

2.1 Baliabide naturalen aprobetxamendua bultzatzea 

energia berriztagarrietara igarotzeko 

2.1.1 2.1.1 Energia berriztagarriei eta autokontsumoari buruzko sentsibilizazioa, aholkularitza eta prestakuntza. 

2.1.2 Energia-komunitateak eta eskari-agregatzaileak bultzatzea. 

2.1.3 Biomasa eta beste energia berriztagarri batzuk aprobetxatzeko proiektuak ikertzea, garatzea eta abiaraztea. 

2.1.4 Eraikin publikoetako energia berriztagarrien azpiegiturak. 

2.1.2 
2.1.3 
2.1.4 

2.2 Lurraldeko baliabide naturalen kudeaketa eta 

erabilera 

2.2.1 2.2.1 Baso-kudeaketa iraunkorra eta horren ondoriozko baliabideen aprobetxamendua. 

2.2.2 Ur-baliabideen kudeaketa iraunkorra. 

2.2.3 Hondakinen kudeaketa eraginkor berritzailea. 

2.2.4 Artzaintza aktiboa sustatzea, ingurunea kontserbatzeko tresna gisa. Herri-lurren kudeaketa iraunkorra. 

2.2.2 
2.2.3 
2.2.4 

3. Kultura-, historia-, arkitektura- eta ingurumen-

ondarea 

3.1 Ingurumen-ondarearen balorizazioa  
3.1.1 3.1.1 Ingurumen-ondareari balioa ematea. 

3.1.2 Naturaguneen kudeaketa eta aprobetxamendu jasangarria 

3.1.3 Ingurumen-hezkuntza eta/edo herritarrek ingurumen-ondarea kontserbatzen eta hobetzen parte hartzea. 

3.1.2 
3.1.3 

3.2 Lurraldearen eta bere kulturaren balorizazioa 

3.2.1 3.2.1 Kultura, historia- eta arkitektura-ondarearen balioa nabarmentzea 

3.2.2 Gizarte eta kultura-asoziazionismoa sustatzea eta elkartzeko sareak sortzea. 

3.2.3 Lurraldeari lotutako ezagutzen belaunaldien arteko transmisioa bultzatzea. 

3.2.4 Euskararen ezagutza eta erabilera balioestea eta bultzatzea. 

3.2.2 
3.2.3 
3.2.4 

4. Zerbitzu publikoak hobetzea, genero-

berdintasuna eta gizartera  

4.1 Mugikortasuna erraztea  4.1.1. 4.1.1. Pertsonentzat eta salgaientzat mugikortasun-aukerak aztertzea eta abian jartzea. 

4.1.2 Azken miliako logistika-azpiegituren sustapena 4.1.2 

4.2 Etxebizitzarako irisgarritasuna 
4.2.1 4.2.1 Egungo gizarte-eskaerei lotutako etxebizitza-eredu alternatiboak sustatzea. 

4.2.2 Etxebizitzaren eskaria eta eskaintza lotuko dituzten ekintzen sentsibilizazioa eta abian jartzea bultzatzea. 

4.2.3 Pertsonei etxebizitza eskuratzen laguntzea. 
4.2.2 
4.2.3 

4.3 Azpiegitura eta zerbitzu publikoak bultzatzea  

4.3.1. 4.3.1. Azpiegitura eta ekipamendu berritzaileak sustatzea, kontziliazioa eta bizi-kalitatea bermatzeko. 

4.3.2 Zahartze aktiboa eta adinekoei eta mendekoei arreta emateko eredu alternatiboak bultzatzea. 

4.3.3 Baliabide digitaletarako sarbidea erraztea. 

4.3.4 Gizarte- eta kultura-dinamizazioa. Erabilera anitzeko espazio publikoak. 

4.3.2 
4.3.3 
4.3.4 

4.4 Kolektibo kalteberen gizarteratzea eta genero-

berdintasuna bultzatzea 

4.4.1 4.4.1 Egoera ahulean dauden kolektiboen laneratzea eta gizarteratzea sustatzea. 

4.4.2 Egoera ahulean edo gizarte-bazterketako egoeran dauden pertsonen mugikortasuna bermatzea. 

4.4.3 Genero-berdintasunaren arloan prestakuntza, sentsibilizazioa eta kontzientziazioa bultzatzea. 

4.4.4. Emakumeen enplegagarritasuna eta garapen profesionala bultzatzea. 

4.4.2 
4.4.3 
4.4.4 

 


