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Akitania-Berria, Euskadi, Nafarroa, hiru eskualde, bi
herrialde, lurralde bakarra: mugaz gaindiko, eskualde
barruko, nahiz Europa mailako garapen ekonomikoa,
soziala eta kulturala sustatuko duten proiektuak
garatzeko lankidetza-espazio komuna.
Jomuga hori lortzeko bideratu da 2014-2020 aldirako
Euroeskualdeko Plan Estrategikoa. Planak lau lehentasun
handi eta berrogei ekintza inguru biltzen ditu eta
bertan zehazten dira LLETren (Lurralde Lankidetzarako
Europako Talde) egunerokotasunaren ildoak. 2019
ekitaldian Nafarroako lehendakaritzapean garatu da
plana.
Euroeskualdearen ikusizko identitate berriaren diseinua
eta webgune berriaren plazaratzea izan dira 2019 urteko
ezaugarri nagusiak. Duela hiru hamarkada eman zituen
lehen pausoak Euroeskualdeak, eta egun 3,5 milioi
euroko aurrekontua eta 100.000 km2-tik gorako lurraldea
ordezkatzen duen entitatearen sendotasuna baieztatzen
duen identitate berrian lanean jardun du. Gainjarritako bi
zubi edo arku irudikatzen dituen logotipoak lurraldeen
arteko batasunari eta lankidetzari egiten die erreferentzia.

Era berean, 2019an jauzi kualitatibo eta kuantitatibo
handia eman da Europako proiektuen kudeaketan. Gaur
egun, Euroeskualdeak Europako lau proiektu kudeatzen
ditu FEDER esparruan, Espainia-Frantzia-Andorra Mugaz
Gaindiko Lankidetza Programa Operatiboaren (POCTEFA)
bidez, eta proiektuburu da lau horietatik hirutan. Proiektu
horiek guztiak bere estrategiako lehentasunezko
ardatzetan kokatzen dira eta Euroeskualdeko erronkei
erantzuten diete: hiritartasuna sendotzea, ezagupenaren
eta berrikuntzaren ekonomia garatzea, mugikortasuna
sustatzea eta ingurumena zaintzea.
2019ko ekintzen txostenak ondorengo puntuak azaltzen
ditu:
- 2014-2020 aldirako Euroeskualdeko Estrategiaren
hedapena;
- Finantza tresnen balantzea;
- 2019ko finantza balantzea;
- Euroeskualdeko komunikazio-estrategiaren
inplementazioa.

Bere historian zehar, Euroeskualdeak informazio,
baliabide eta tresna ondare handia bildu eta sortu du, eta
egun, hori guztia eskuragarri jarri du euroregion-naen.eu
webgunean. Baina helburua informazioa emate hutsetik
haratago doa. Elkarrekintzaren zubi izan nahi du, hiritar,
ikasle, langile nahiz enpresentzako tresna operatibo.
Zentzu horretan, azpimarragarria da, Euroeskualdeak
dagoeneko 115 proiektutik gora finantzatu dituela
adieraztea.

04

1

2014-2020
Euroeskualdearen
estrategiaren
hedapena
1.1 Euroeskualdeko hiritartasuna....................................6
Eleaniztasuna..............................................................6
Kultura.........................................................................8
Hezkuntza....................................................................9
Gazteria.................................................................... 10
Kirola......................................................................... 10
1.2 Enpresen ezagutza,
berrikuntza eta
lehiakortasunerako ekonomia................................. 11
Unibertsitate mailako lankidetza
eta mugikortasuna................................................... 11
Ikerketa – Berrikuntza
Garapen Ekonomikoa............................................... 12
Enplegua................................................................... 15
1.3 Lurralde jasangarria eta garraioa............................ 18
Mugikortasuna eta garraioa.................................... 18
Basogintza – Nekazaritza
Nekazaritzako elikagaiak........................................ 19

05

Eskola Futura proiektuaren 2. Promozioaren jaurtiketa, Baiona 2019ko otsailaren 7a.

Eskola Futura ikasleei harrera EHUn. Donostia.

Urteko ekintza-plana Euroeskualdeko Estrategian oinarritzen da eta
lau lehentasun operatibo nagusi ditu:
1.1
1.2
1.3
1.4

Euroeskualdeko hiritartasuna
Ezagutzaren ekonomia, berrikuntza, enpresen lehiakortasuna
Lurralde jasangarria
Gobernantza

1.1 Euroeskualdeko
hiritartasuna
Eleaniztasuna
Hizkuntza
da
Euroeskualdeko
hiritartasunaren
eraikuntza eta kohesioaren oztopo nagusietako bat.
Lau hizkuntza elkarrekin bizi diren lurraldeak, haien
ezagutza sustatzen du. « Empleo » proiektuak ardatz
hori sendotzeko hizkuntzen diagnostikoa egin zuen eta
haren arabera, agerikoa da auzokoen hizkuntzaz dugun
ezagutza-maila baxua.

eskola elebidunetako irakasleen kontrataziorako
lehiaketetan aurkezteko aukera izan dezaten. Eskola
Futurak hiru helburu nagusi ditu: lehena, Iparraldeko
irakasleria elebidunaren beharrak asetzea; bigarrena,
Euroeskualdeko hizkuntzen ezagutza indartzeko tresna
praktikoa izatea eta hirugarrena, gazteen enplegua
sustatzea.

Eleaniztasuna, eta era berean, euskara hiru eskualdeen
hizkuntz komun gisa erabiltzea, elementu nagusia
da Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko
Deialdiaren bidez sustatzen diren proiektuetan. Horrez
gain, hizkuntzak ikasi eta erabiltzea zeharkako erronka
bat da Proiektu-deialdi honetan eta hainbat egitasmoren
bidez indartzen da: hizkuntza-elkartrukeak, formazioa,
tailerrak eta mintegiak.

Euskararen Erakunde Publikoarekin (EEP siglez ezaguna)
eta Okzitanieraren Erakunde Publikoarekin (frantsesezko
OPLO siglez ezaguna) lankidetzan diseinatu eta ezarri
den proiektu honek Pirinioetako alde bietako lau
unibertsitaterekin dugun elkarlan estuan du oinarria:
Bordeleko Unibertsitatea eta Akitaniako Goi Mailako
Irakaskuntza eta Hezkuntza (ESPE) Bordele-Montagne
Unibertsitatea eta Frantsesa Atzerriko Hizkuntza
Ikasketetarako Departamentua (DEFLE) Euskal Herriko
Unibertsitatea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoa.

ESKOLA FUTURA
Eleaniztasunaren markoan, Euroeskualdea POCTEFAk
finantzaturiko eta 2017an abiarazitako proiektu bat
garatzen ari da, frantsesa eta euskara hizkuntzetan
elebidun diren lehen hezkuntzako irakasleak formatzeko:
ESKOLA FUTURA (Irakaslegaiak AEN). Frantsesa eta
euskara menderatzen dituzten irakasleen eskaintza
handitzeko beharretik sortu den proiektu honek
mugaren alde bietako ikasle gazteek frantseseko nahiz
euskarako konpetentziak barneratzea du helburu,
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2019. urtean, proiektu honetarako hautatuak izan
diren ikasleen formazio linguistikoa izan da ardatz:
Euskadi eta Nafarroako 11 ikasle formatu dira BordeleMontaigne Unibertsitatean eta Akitania-Berriko 8 ikaslek
euskara ikasteko formazio trinkoa jaso dute Zornotzako
barnetegian. Era berean, irailean euskarako formazioa
jasotzen hasiko ziren 8 ikasle berriren hautaketa
ahalbidetu zuen deialdi berria zabaldu zen martxoan.

Proiektu hau praktika onen eredu gisa hautatu du
eskolako irakaskuntzarako School Education Gateway
online plataformak, Europako Batzordearen Hezkuntzako
Zuzendaritza Nagusiaren babesa jasotzen duenak.

Okzitaniera : inkesta soziolingustikoa abian
Europako proiektu beraren barruan eta okzitanieraren
egoera ezagutzeko asmoz, inkesta soziolinguistiko
bat egin da Okzitanieraren Erakunde Publikoarekin
elkarlanean. Inkestak hizkuntza honen erabilera eta
adierazpenak aztertzen ditu (hiztun kopurua, erabilera
eta transmisio motak, hiritarren joerak…) eta okzitaniera
hitz egiten den lurraldeak hartzen ditu: Akitania-Berria
eta Okzitaniar eskualdeak eta baita Aran Bailara ere.
Hedapen handiko proiektu hau entitate espezializatu
bati esleitu zitzaion, lehiaketa publiko bidez. 2020ko
urtarrilean hasi zuten lana eta 8.000 pertsona
elkarrizketatuko dituzte, haien okzitanieraren ezagutzamaila, erabilera eta adierazpena ezagutzeko.
Larrun Eskola : eskola eleanitza
Era berean, eta eleaniztasun eredu, Euroeskualdeak
jarraipena egin dio Larrun eskolari bere sorreratik
hona. 2016an, bideragarritasun-ikerketa bat finantzatu
zen Proiektu-deialdiaren bidez, eskola eleanitzaren
egokitasuna aztertzeko. Egun 2020-2021 ikasturtean
ateak zabalduko ditu. Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdeko ikastetxe honen egitekoa bertako
hiru hizkuntzetan (frantsesa, euskara eta gaztelania)
aditu izango diren gazteak formatzea izango da, tokiko
begiradatik hasi eta ikuspegi globalagoa hartzeko.

Larrun Eskolaren aurkezpena. Donostia,
2019ko azaroaren 19a.
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ATALAK proiektua

Kultura
Euroeskualdeko ekintza kulturala Proiektu-deialdi,
lankidetza estrategiko eta dinamizazio jardunaldien
bidez (lantalde teknikoak beregain hartzen dituenak)
garatzen da eta bertako interesdunen espektatibei
erantzutea du helburu. LLETk 2018ko Proiektu-deialdian
hautatutako kultura-proiektuen jarraipena eta 2019ko
Deialdiaren argitaratzea bideratu ditu, kultura gaiei
presentzia handia eskainiz.

948 Merkatua
Horrez gain, gure proiektuen sustatzaileek Nafarroako
arte azoka den 948 Merkatuaren hirugarren edizioa
erakusleiho izan dute euren lanen hedapenerako, LLETk
bertan jarritako standari esker.

Proiektu-deialdian dantza, antzerkia eta musikaren
inguruko lankidetzak sustatu eta indartzea ahalbidetu
duten 11 proiektu hautatu ziren, horretarako
sorkuntzarako eta hedapenerako erresidentziak bideratuz
eta lurralde osoan ikuskizunak eskainiz. Azpimarratzekoa
da Euroeskualdeak bere lurralde osoa hartzen duen
ikus-entzunezko lankidetza bat ere finantzatu duela
adieraztea: Matriochkas, las hijas de la guerra.
ATALAK 2.0
Finantzatutako proiektuen artean, nabarmentzekoa da
« ATALAK 2.0 » egitasmoa, Euroeskualdeko dantza arloko
profesionalen sorkuntzarako topagunea: lurraldearekin
bat egin eta elkarrekin hausnartzea. ATALAK 2.0
proiektuak garapen profesionalerako eta sorkuntzarako
aukerak eskaintzen dizkie dantza arloko profesionalei,
koreografia baten sorkuntzarako bi asteko erresidentzia
antolatu eta sorturiko koreografiak gure lurraldean barna
ezagutarazteko aukera eskainiz. Plataforma honek
alor hau egituratzen laguntzea du helburu, dantzaren
esparrua eta bere garapena argitara emateaz gain.

Kultura Lantaldea 948 Merkatuan.
Iruña, 2019ko azaroaren 22a.
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LLETaren Stand-a 948 Merkatuan

948 Merkatuaren hirugarren edizioa kultura eta sormen
industriaren Focus Grouparen espazio ere bihurtu da
(eskualdeko agentzia eta autoritateen presentzia bertan
zela), eta aurten Pirinioak-Mediterraneoa Euroeskualdera
ere zabaldu da, Katalunia, Balear Uharteak eta Okzitania
barnean hartzen dituelarik.
Euroeskualdeen arteko kultur proiektu europar baterako
beharrezko eragileak biltzea ahalbidetu du edizio honek.
2019ko azaroaren 21ean egindako lehen bileran, eta
2020ko urtarrilaren 29an egindako bigarren bileran,
parte hartu zuten Iruñean Pirinioak-Mediterraneoa eta
Mosa-Rin euroeskualdeek eta eskualdeetako kultur
zuzendaritzek. Giltzarri diren hiru gai izan dira bileren
egituratzaileak: artisten mugaz gaindiko mugikortasuna,
emakumeek kulturaren alorrean duten rola eta kulturak
ahalbidetutako gizarte eta lurralde inklusioa.

Aquitaine.eus hitzarmenaren esparruan emanaldia.

Itsaslaminak proiektuaren esparruko aktibitateak.

Hezkuntza
Lankidetza estrategikoak
Lankidetza estrategikoek Euroeskualdeko kultura eta
kultur arloko mugikortasuna garatzea ere ahalbidetu
dute 2019an.
« AQUITAINE.EUS: euskal kultur sortzaileen hedapena
eta mugikortasuna Akitanian zabaldu eta Euroeskualde
barruko artisten arteko harremanak sortzeko »
lankidetza estrategikoak (Etxepare Institutua, Euskal
Kulturaren Institutua eta Nafarroako Gobernuko Kultura
Sailaren Zuzendaritza) helburu horiei guztiei erantzun
die 2019an zehar. Donostiako D-FERIA, Bordeleko Escale
du livre, Leioako Umore Azoka, Libourneko FEST’ARTS,
Arroxelako Sunny Side of the Doc, Cenon-Bordeleko
Le Rocher de Palmer eta bereziki 948 Merkatua gisako
ekimenetan parte hartu dute.
Lankidetza estrategikoen barruan, ZUBIAK mugaz
gaindiko irrati programak, bere ohiko irratsaioak
eskaintzen jarraitu du 2019 urtean zehar (Euskadi
Irratiak, France Bleu Euskal Herri eta Euskalerria Irratiak
elkarlanean ekoiztuta).

« Itsas lamiak »
« Itsas lamiak » egitasmoa abiarazi da hezkuntza arloan,
Euroeskualdeko Hiritartasunerako Proiektu-deialdiak
sustatuta. 2018-2019 ikasturtean zehar, Miarritzeko
Malandain Baleta, Donostiako Cristina Enea Fundazioa
eta Iruñeko ingurumenerako hezkuntza taldeak
aurrendari izan den proiektu pedagogiko berritzailea sortu
dute, ikastetxe eremuan ingurumenaren zaintzarekiko
kontzientziazioa dantzaren bidez uztartu asmoz.
Martin Harriague koreografoaren ikuspegi artistikoan
oinarrituta, hondakin plastikoek itsasoko ekosistemetan
duten eragina hartzen du gaitzat Itsas lamiak obrak, eta
programa honen pilotaje fasea Iparraldeko, Donostiako
nahiz Iruñeko 17 ikastetxetako 442 ikaslerengana iritsi da.
Arrakasta horren jakitun eta irakasle nahiz ikasleen
iruzkin positiboak ikusirik, proiektua beste 45 talde berriei
zabaldu zaie, hobekuntza eta berrikuntza batzuekin.
Horrela, edizio berri honek saioen diseinuan garatutako
lana eta material pedagogikoaren kapitalizatzea eta
proiektua solidotzea ahalbidetu du, ikastetxeentzako
baliabide iraunkor bihurtuz.

Itsaslaminak proiektuaren
esparruko aktibitateak.
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Gazteria Lantaldea, 2019ko uztailaren 17a.

Euro Basque Rugby Challenge-aren aurkezpena, Donostia, 2019ko uztailaren 29.

Gazteria

Kirola

Finantzatutako proiektuak
Euroeskualdeko ikasle gazteen arteko elkartrukeak eta
mugikortasuna sustatzeko hainbat proiektu hautatu ditu
Proiektu-deialdiak alor honetan.

Era berean, Euskadiko Errugbi Federazioak (EEF)
Nafarroako Errugbi Federazioak (FNR) eta Errugbi 64
Departamentu Batzordeak (CD64) lankidetzan jardun
dute euskal errugbiarentzako mugaz gaindiko ekintzamarkoa osatzeko, eta 2019. urtean zehar hainbat ekitaldi
burutu dituzte.

Esate baterako, « Jeunes migrants » proiektuak,
« Transmenas » egitasmoaren jarraipenak (2018an
finantzatua),
Euroeskualdeko
bidaiderik
gabeko
adingabeen errealitatearen eta beharren ezagutza
hobetzea proposatzen du.
« Gaztegur » proiektuak zuraren sektoreko ikasleen
arteko ekintzak eskaintzen ditu, Euroeskualdean gako
den sektorea optimizatzeko.
« Gazte agora » proiektuak Euroeskualdeko lurralde
ezberdinetako gazteen komunikazio gaitasuna hobetzea
du helburu (frantsesez, euskaraz eta gaztelaniaz), baita
lurralde horietako errealitate ezberdinen ezagutza
partekatu eta Euroeskualdearen identifikazioa eta aitortza
indartzea ere.
« Gazteria » Lantaldea
Hiru lurraldeetako gazteen lankidetza bultzatu eta
publikoari zuzenduriko ekintza bateratuak eskaintzeko
asmoz, uztailaren 17an « Gazteria » izeneko lantaldea
sortu zen, eta dagoeneko honako ekintza komun hauek
zehaztu ditu:
- Akitania-Berriko gazteek Agenda 2030eko « Goals
Power Lab » jardunaldietan parte hartzea Bilbon,
2019ko azaroaren 16an.
- Euroeskualdeko gazteentzako lehen topaketa, 2020ko
abuztuan Urkiagako Portuan egingo dena.
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Gazteria Lantaldea, 2020ko urtarrilaren 30a.

Ekintza-planak gizonezkoen nahiz emakumezkoen
klubentzako mugaz gaindiko txapelketa baten antolaketa
proposatzen du. Eurobasque Rugby Challenge lehen
edizioa 2019ko abuztuan eta irailean egin zen.
Euskadiko Errugbi Federazioko ohorezko mailako lau
kluben (Ordizia Rugby, Hernani-At.SS, Getxo eta Bera
Bera) eta CD 64 batzordeko gazteen kategoriako hiru
kluben (Aviron Bayonnais, Biarritz Olympique eta Anglet
Olympique) partaidetza izan zuen. Finala Ordizian jokatu
zen irailaren 7an. Aviron Bayonnais izan zen lehen edizio
honetako irabazlea.

1.2 Enpresen
ezagutza,
berrikuntza eta
lehiakortasunerako
ekonomia
Baionako unibertsitatea

Euroeskualdeko ardatz nagusi honek hiru lurraldeetako enpresen elkar ezagutza eta
komunikazioa hobetzea du helburu eta baita bertako ikerketa eta garapenerako bideratzaile
eta eragileen arteko ezagutza ere; horrela berrikuntza teknologikoa (mugaz gaindiko startupen garapena); formazioa (lanbide heziketa eta unibertsitatea) eta enplegua sustatuz.
2019an bideratutako lana alor ezberdinen inguruan antolatu da.

Unibertsitate mailako
lankidetza eta mugikortasuna
LLETk lurraldeko 11 unibertsitateen (250.000tik gora
ikasle ordezkatzen dituztenen) arteko lankidetza
sustatzen jarraitu du, eta baita esparru honetako beste
bi lankidetza estrategiko garatu eta berritu ere.
« Euroeskualdeko beka » lankidetza
« Euroeskualdeko beka » lankidetzak Euroeskualdeko
laugarren bekadun promozioa osatzea ahalbidetu du.
AquiMob tresnak, Akitania-Berriko mugikortasunerako
hainbat laguntza bateratzen dituen leihoak, eskaerak
zentralizatzea, hautaketa egitea eta haien jarraipen
administratiboa eta finantzarioa egitea ahalbidetu
du. Euskadi eta Nafarroako unibertsitateak ere
baliabide honetara atxiki dira, eta erabileraren inguruko
formazioa jaso dute, horrela eskualdeen arteko praktika
administratiboen trukea eginez.
Bekaren 2019-2020 laugarren edizio honetan, hileroko
300 euroko 160 diru-laguntza eman dira. Batezbesteko
lau hilabeteko iraupena izanik, Euskadi eta Nafarroako
40 ikaslek jaso dute Euroeskualdeko beka.
Doktoregaien mugikortasuna sustatzeko finantziazio
beharrak identifikatu dira eta Akitania-Berriko
zentroetako lau doktoregaiei beka bana esleitu zaie.

EUSKAMPUS/Bordeleko Unibertsitateen
arteko lankidetza
2019an EUSKAMPUS/Bordeleko Unibertsitateen arteko
(Euroeskualdeko Nazioarteko Bikaintasuneko Campusa)
lankidetza estrategikoarekin jarraitzeko ahalegina
egin da; Euroeskualdeko bazkide estrategikoen
artean, nazioarteko lankidetzan erreferente izango
diren goi-mailako irakaskuntzarako, ikerketarako eta
berrikuntzarako espazioa sortzea du helburu lankidetza
estrategiko honek.
Azaroaren 29an ospatu zen « Bordeleko Euskampus
Eguna ». Bertan, eta 350 ikasle, irakasle eta
administrazio-arduradun elkartu ziren Bordeleko
Unibertsitateko Bastide Campusean.
Azpimarratzekoa da lankidetza honek Euroeskualdeko
unibertsitate mailako sustapen eta egituratze politika
mantentzea ahalbidetu duela. Alde batetik, diseinuari
emandako babesari eta titulazio bikoitz nahiz hirukoitzak
abiarazteari esker (polimeroen inguruko master
bikoitza, Bordeleko Unibertsitateak, EHUk eta NUPk
eskainitako kirolaren traumatologiaren unibertsitatearteko titulazioa) eta, bestetik, fabrikazio aurreratuan
eta fisika eta kimika alorrean sorturiko mugaz gaindiko
Lankidetzarako Laborategien sorkuntzari esker.

Euskampus Bordeaux eguna. Bordele, 2019ko azaroaren 29a.
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Mugazgaindiko esparruan transizio energetikoari buruzko eztabaida. Brusela, 2019ko urriaren 8a.

Ikerketa – Berrikuntza –
Garapen Ekonomikoa
Euroeskualdeak lurraldeko enpresen lankidetza indartzea
du helburu, bere estrategian gako diren sei sektoreetako
berrikuntza proiektuak hautatuz:
-

Aeronautika, aeroespaziala, fabrikazio aurreratua;
Osasungintza / Bio-osasungintza;
Nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien industria;
Eraikuntza jasangarria eta zura;
Energia berriztagarriak;
Itsaso eta itsasertzeko baliabideak.

LLETk Euroeskualdeko balio-kateak sortu nahi ditu
lehentasunezko sektore horietan, Euroeskualdeko
Proiektu-deialdiaren bidez nahiz POCTEFAren bidez.
Horrela, mugaz gaindiko espazioaren kohesio ekonomiko
eta soziala indartu nahi dira, ikuspegi ekonomiko
integratuago baten sustapenaren bidez.
2019an lankidetza estrategiko berriak abiarazi dira:
BIHARTEAN
BIHARTEAN lankidetza estrategikoa hiru lurraldeetako
Merkataritza Ganberen ardurapean. Hurbiltasunaren
nazioartekotzea helburu duten ekintzak sustatu nahi
ditu lankidetza honek. Bertako bazkideek 45 enpresa
txiki eta ertainei egin diete jarraipena, mugaz gaindi sor
daitezkeen arazoei irtenbidea emateko (azpi-kontratazio
bilaketa, hornitzaileak, bezeroak, banatzaileak, bazkideak
eta abar). Merkataritza Ganberek beren laguntza
eskaini diete enpresa hauei nazioartekotzean eman
dituzten lehen urratsetan, misio ekonomikoen bidez.
Gai bateragarriak identifikatu dituzte hiru lurraldeetako
kluster sektorialen artean (material berritzaileen
eraikuntza, diseinua eta kosmetika alorreko jarduera),
eta lankidetza indartzeko bide-orri bat proposatu dute.

COMPETITIV’eko
COMPETITIV’eko lankidetza estrategikoak izen bereko
POCTEFA proiektuaren esparruan sortu diren mugaz
gaindiko hiru proiekturi jarraipena ematea du helburu:
- ADDITIVALLEY- fabrikazio gehigarria (26 kide);
- BIG DATIA - big data & adimen artifiziala (17 kide);
- INNOVMEDICA - neurrira egindako osasungintzarako
gailuak (39 kide).

Lankidetza publiko-pribatu hau merkatariza ekintzen
antolaketan –azoka profesionaletan jarduteko enpresen
delegazioetan–; proiektu komunen eta proiektudeialdietarako erantzunen erredakziorako laguntzetan;
eta alor ezberdinek Europan duten ikusgarritasunaren
hobekuntzan zentratu da.
COMPET’plus
« COMPET’plus » proiektuaren hautapenarekin enpresen
berrikuntza eta lehiakortasunerako Euroeskualdeko
politika berretsi zuen 2019an POCTEFAk. Proiektu
honek hiru lurraldeetan bateragarri diren sektoreen
lankidetzarako harremanak handitu nahi ditu, honako
ekintzen bidez:
- Fluxu ekonomikoen analisia eta balio-kateen
sorkuntza;
- Defizita sortzen duten kate-begien identifikazioa
eta defizit horiek arintzeko eragileekin egingo diren
jarduerak;
- Hiru eskualde hauek bertako enpresentzako nahiz
hiritarrentzako aukera ekonomikoak eskainiko dituen
ingurune dinamiko bihurtzeko beharrezkoak diren
aukera ezberdinen eta lanpostu perfilen identifikazioa.
Era berean, mugaz gaindiko inguruneko trantsizio
energetikorako jardunaldi batean ere parte hartu du
Euroeskualdeak, Bruselan urriaren 8an, MOTk Eskualdeen
eta Hirien Europako Astearen barruan antolaturikoa.
LLETk bertan sorturiko jakintza eta oztopoak gainditzeko
moduak txertatu ditu itsasoko energia berriztagarrien
sektorean.
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Akitania-Berria Euskadi Nafarroako Osasun-Biosasun industriaren topaketak. Iruña, 2019ko urriaren 16 eta 17a.

Osasun-Biosasun industriaren topaketak
Urriaren 16 eta 17an Akitania-Berria Euskadi Nafarroako
Osasungintza eta Bio-Osasungintza Industriaren V.
topaketa antolatu zen Iruñean. Bertan, enpresa, ospitale
eta ikerketa zentroetako 150 ordezkari inguruk parte
hartu zuten.

Kolaborazio estrategiko berriak
2019an, LLETk aurrez hautatutako kolaborazio
estrategikoak abiarazteari eta haien jarraipena egiteari
ekin dio eta, horrez gain, beste zazpi kolaborazio berri
ere hautatu ditu, 2019ko Proiektu-deialdiaren barruan.

SODENA, GIPSO klusterrak, TIC Santé eta Basque Health
Cluster erakundeek Euroeskualdearen laguntzarekin
antolatutako
jardunaldi
hauek
Akitania-Berrian,
Euskadin nahiz eta Nafarroan osasungintza eta bioosasungintzaren sektoreko berrikuntzan diharduten
eragile guztiei zuzenduta daude. Helburua: hiru
lurraldeetako ospitale, teknologia-zentro eta enpresek
bil ditzaketen lankidetza aukerak aztertzea. Emaitza:
160 bilera baino gehiago egin ziren partaide ezberdinen
artean.

Nekazaritza eta nekazaritzako elikagaien alorrean:

Mugazgaindiko saretzea
Horrez gain, Mugaz gaindiko 4. Networking jardunaldiak
ere antolatu ziren urriaren 24 eta 25ean Iruñean,
CREA (Akitaniako enpresa-sortzaileek kluba), ANEC
(Nafarroako Aholkularitza Enpresen Elkarteak) eta
Espainiako Iparralderako Frantziako Industria eta
Merkataritza Ganbararen eskutik (Euroeskualdearekin
eta Bihartean-ekin elkarlanean); jardunaldi honek hiru
lurraldeetako 50 enpresa biltzea ahalbidetu zuen, bertan
egin ziren etorkizuneko truke ekonomikoak sustatzeko
« elkarrizketa azkarren » bidez.   

ERBELGEN
Bazkideak: Erbel, Euskal Erle Beltza, Apidena, Neiker,
UPV/EHU
Aurrekontua: 87.262 €
Dirulaguntza: 31.835,89 €
Proiektu honek erle beltzen ugalketa jokabideak
eta genetikaren oinarrizko ezaugarriak hobetzea
(oldarkortasuna, ekoizpena eta gaixotasunekiko
erresistentzia) du helburu, haien hazkuntzari ekarpenak
egiteko eta ekotipo honen babesa bermatzeko.
ISOTOPO
Bazkideak: UPV/EHU, INTIA, UPPA, CNTA, HAZI
Aurrekontua: 100.500 €
Dirulaguntza: 43.516,50 €
Proiektu honek Euroeskualdean JDB (jatorri deitura
babestua) eta AGB (adierazpen geografiko babestua)
duten produktuen benetakotasuna babestu eta
haien kalitatea eta lurraldetasunarekin loturiko irudia
indartzea du helburu.
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Osasungintza eta bio-osasungintzaren alorrean:
LIPOMODELAZIO GAILUA
Bazkideak: Leartiker S. Coop, Clinique Ramsay Santé
Belharra, OSFrenos S.L., Boursier-Sogreg
Aurrekontua: 104.118 €
Dirulaguntza: 45.083,09 €
Proiektu honen helburua lipomodelazio prozesuaren
eraginkortasuna hobetzea da. Teknika honek gorakada
bizi du une honetan, mastektomia ebakuntza jasan
duten pazienteen bularren berregituratze prozesuan.
Teknika honetarako ezinbestekoa da ahalik eta
xurgatutako gantz-ehun gehien erabiltzea eta ahalik
eta manipulazio gutxien egitea, injekzioek pazientea
kutsatzea saihesteko. Helburua dagoeneko erabiltzen
den teknika baten diseinua optimizatzea da: Redon
drainadura.
2PK
Bazkideak: Kusudama Therapeutics, Université de
Poitiers, Pharmamodelling
Aurrekontua: 151.200 €
Dirulaguntza: 64.950 €
Proiektu honen helburua trobamizinaz kargaturiko
nano-partikulen formulazio berri bat animalia
ereduetan balioztatzea da, KudDa-tob izenekoa.
Formulazio honek duen abantaila, denbora luzean
askatzen joatea da eta mukobiszidosi nahiz fibrosi
kistikoa duten eta Pseudomonas aerugiosak
eragindako biriketako infekzioa duten pazienteei
trobamizina emateko maiztasuna gutxitzea du helburu.

Aeroespazioa eta fabrikazio aurreratuaren alorrean:
TSIPIRENTSI 2
Bazkideak: Aldakin Automation SL, Ideko S. Coop,
EESC ESTIA Compositadour
Aurrekontua: 152.000 €
Dirulaguntza: 64.950 €
Proiektu honek material konposatuen operazio
mekanizatuak egiteko zelula robotizatu bat garatzea
du helburu, prozesuan sortzen diren txirbil eta hautsen
%95 gutxienez xurgatuko duena. Azken helburua,
diseinatu den gisako zelula robotizatua eraikitzea
da, eta horretarako bere osagai guztien fabrikazioa,
muntaketa eta balioestea gauzatu beharko dira.
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Eraikuntza jasangarriaren eta zuraren alorrean:
AKITANIA BERRIA EUSKADI NAFARROA
EUROESKUALDEKO BASOEN MAPA
Bazkideak: HAZI, CRPF Nouvelle-Aquitaine, GAN-NIK,
IES Murgia
Aurrekontua: 97.450 €
Dirulaguntza: 42.195,85 €
Proiektuaren helburua Euroeskualdeko lurralde osoa
hartuko duen baso-mapa bat osatzea da. Mapak hiru
datu-mota eskainiko ditu: lurren erabilera, basoen
mapa eta basoen azalerari buruzko estatistikak.

Energia berriztagarrien alorrean:
BIOREN4UNI
Bazkideak: UPV/EHU, UPPA, Alonso Hernández
asociados arquitectura SL
Aurrekontua: 133.142 €
Dirulaguntza: 57.333,53 €
Proiektu honek Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdeko hiru lurraldeetako unibertsitateen
campusak aztertuko ditu, hauek ingurumenean duten
eragin nagusiak zeintzuk diren neurtzeko eta isurpen
fokuak identifikatzeko (eraikinetan, argiztatzean eta
garraioan, batez ere). Energia iturri tradizionaletatik
energia iturri berriztagarrietarako aldaketan (energia
eolikoaren, basoetako biomasaren eta energia
fotovoltaikoaren ekoizpena eta erabilera) etorkizunean
suerta daitezkeen kasuistikak sortu eta ebaluatzea du
helburu proiektuak..

Mugazgaindiko langileen informazio jardunaldiak. Hendaia, 2019ko ekainaren 6 eta 7a.

Enplegua
Mugazgaindiko
enplegu
arroa
egituratzea
da
Euroeskualdearen lehentasunezko helburuetako bat.
Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak mugaz
gaindi bizi ziren edota gure lurraldearen mugikortasunean
interesa duten 3.863 lagunen alde jarduten du, beste
inoiz baino gehiago. Erabiltzaileek, hainbat alorretan
dituzten informazio beharrei erantzutea da gure jomugen
elementu nagusia: babes soziala, fiskalitatea, formazioa
edota mugaz bestaldeko lan baldintzen egoera.
Informazio-trukea indartzeko, Euroeskualdeak etengabe
mantendu eta osatzen du bere empleo-info.eu
webgunea eta bertako « Harremanak » atalean idazten
duten nahiz Hendaian dituen bulegoetara bertaratzen
diren erabiltzaileen zalantza guztiak argitzen ditu.
Abiarazi zenetik gaurdaino bete duen lehen urte honetan,
webguneak 8.600 bisitari izan ditu eta mugaz gaindiko
eremuan jarduten duten guztien erreferentziazko
informazio iturri bihurtu da.

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak aldi
berri bati eman dio hasiera, mugaz gaindiko enpleguari
dagozkien eskumenak dituzten administrazio publikoen
arteko lankidetza estuak sortuz: ekainaren 6an eta 7an,
lehenengo mugaz gaindiko informazio jardunaldiak
antolatu zituen Hendaian. Jardunaldien helburua lanjarduera mugaren beste aldera eramateak edo mugaz
gaindiko langile gisa burutzeak soldatapeko nahiz
norbere konturako langileengan eta haien familiengan
izango duen eraginaren berri ematea izan zen. Babes
soziala, familiaren babesa, eta fiskalitate arloa landu
ziren langileek eta beren familiek egun dituzten eta
etorkizunean izan ditzaketen eskubiderik gal ez dezaten
bere egoeragatik eta era berean norbere betebeharren
jakitun izan daitezen. Hiru eskualdeetako administrazioadituek ehun erabiltzaile inguru informatu zituzten.
Euroeskualdeak hainbat jardunaldi eta topaketa sustatu
ditu enplegurako azoka, apirilean Hendaiako Forum de
l’Emploi azokan, esaterako, edota Donostian urriaren
21ean eta 22an egin zen enplegu eta formaziorako
Lanbide-MERKALAN ekimena, besteak beste.

Merkalan-en presentzia, Donostia, 2019ko urriaren 21 eta 22a.
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Mugazgaindiko CoP hitzarmenaren aktibitateak.

Euroeskualdeko lanbide heziketa sistemaren egituraketa
Estrategiaren lehentasun honek garapen handia izan du
2019ko ekitaldian zehar, eta horren ondorio dira « CoP »
(praktika onen komunitatea) lankidetza estrategikoa;
KOMPAR lankidetza eta POCTEFA FORMA NAEN
proiektuaren onarpena (Euroeskualdean lanbideratzea
ahalbidetzeko mugaz gaindiko lanbide heziketaren
garapena).
Mugaz gaindiko CoP lankidetzak, 2016 eta 2019
bitartean garatua, lankidetza sendoa eta iraunkorra
sortu du lanbide heziketa zentroen, arloko eragileen eta
Euroeskualdko gainerako entitateen artean. Burututako
lana lanbide heziketaren mugaz gaindiko ekosistema
sendotzeko abiapuntu izan liteke, Euroeskualdearentzat
bereziki garrantzitsua den esparrua.
Bazkide taldeak, eta horien artean Pirinio-Atlantikoetako
Lanbide eta Artisautzaren Ganbara, Ikaslan Gipuzkoa,
Tknika eta ADI-Navarra, lanerako 10 jardunaldi antolatu
zituen 6 gai nagusiren inguruan:
- Enpresa harremanak;
- Berrikuntzaren eta zuzendaritza taldeen kudeaketa;
- Ikaskuntza/LH Duala;
- Metodologia berriak;
- Nazioartekotzea;
- Ekintzailetasuna.
Lankidetza honek Euroeskualdeko Lanbide Heziketaren
eta Irakaskuntzaren mapa osatu du, hiru lurraldeetako
ikastetxeen arteko osagarritasuna aztertu eta garatzea
ahalbidetuz.

Mugazgaindiko CoP hitzarmenaren aktibitateak.
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KOMPAR hitzarmenaren aktibitateak.

2019an abiarazi zen KOMPAR lankidetza estrategikoa,
egitasmo honek, hiru urtez, Euroeskualdeko Hiritartasuna
sustatzeko Proiektu-deialdian hautatua izan ondoren.
Lanbide heziketarako lantalde hau gizarte lanaren
alorrean dauden formazio aukerak zabaltzeko asmoz
eratu da, mugaz gaindiko esparruan giza alorretan
jardungo duten etorkizuneko profesionalentzat. Era
berean, Euroeskualdeko hezkuntza komunitatearen
metodologia pedagogikoa osatu eta hobetu nahi
da, Euroeskualdea bera ikasketetarako, lanerako eta
bizitzarako espazio gisa indartuz.
Plataforma honen zereginak hiru lantaldetan antolatzen
dira:
- Monitore-hezitzailea: gizarte-integrazioa;
- Gazteen hezitzailea;
- Gizarte eta hezkuntza mailako laguntza.
Eta ekintza ezberdinen inguruan garatzen dira:
- Erreferentziak konparatu eta balioestea;
- Mugikortasuna: mugikortasuna indartzeko markoa
sortzea (ekintza edo proiektuak garatzeko iraupen
laburreko mugikortasuna, ikastaroetarako mugikortasuna, ikasle eta irakasleentzako mugikortasuna...);
- Elkarlanerako dinamika sendotzea lanbide heziketaren
esparruan.
Sare honetan diharduten 11 zentroek formazioaren
kalitatea handitu eta osasun eta gizarte arloetan gero
eta handiagoak diren formazio-beharrei erantzutea dute
helburu.

KOMPAR hitzarmenaren aktibitateak.

Forma NAEN proiektuaren jaurtiketa. 2020ko otsailaren 21a.

2019an POCTEFAK « FORMA NAEN » proiektua hautatu
izanak indartu egin du Euroeskualdeak lanbide heziketa
arloan duen politika.

Euroeskualdearen babesaz gain, proiektu honek zazpi
bazkide sustatzaile eta hiru lurraldeetan banatutako
hamar erakunde laguntzaile barne hartzen ditu.

Proiektu honen helburua, bi urteko epean, 2020tik 2022ra,
Lanbide Heziketaren alorreko formazio kualifikatua
eta espezifikoa bilduko dituen eskaintza osatzea da.
Mugazgaindiko testuinguruari egokitu eta gazteriari
lan merkatuan sartzeko aukera errealak eskaintzeko
gaitasuna izango du.

Proiektua abiarazteko jardunaldia Baionan egin zen,
otsailaren 21ean. Egitasmoa martxan jartzeaz gain,
jardunaldi honetan lehen tailerrak osatu ziren, eta haietan
proiektu honetako partaide diren Lanbide Heziketako
zentroetan ikasten duten 40 ikaslek parte hartu zuten.

Proiektuak beharrezko ikerketa eta analisiak egitea
ahalbidetuko du, besteak beste, titulazioen balioespena,
eta kualifikazioen baliokidetzea, baita formazio praktikoa
eskainiko duten moduluen garapena eskaintzeko ere.
Lau helburu zehatz ditu:

Forma NAEN:

- Administrazio-kudeaketarako
mugaz
gaindiko
modulua. Modulu bat diseinatuko da hiru
eskualdeetako legedi eta merkataritza araudietan
aditu diren profesionalak formatzeko eta eskualde
horietako lan eta merkataritza harremanak sustatu eta
bideratzeko.

ZEHARKAKO ETA
ETENGABEKO
KOMUNIKAZIOA

Ikasleek, formatzaileek, enpresek, langileek eta erakunde publikoek proiektuan zehar egingo diren
komunikazio-ekintza guztietan esku hartuko dute, Euroeskualdearen eremu osoan burututako ekimen eta
ekintzen emaitzak denbora errealean hedatzeko.

forma
NAEN

- Automobilgintzaren
sektoreko
lanbideratzea
indartuko
• Ezagutzak eskuratzea, jarduteko
gai izatea eta eginikoa
ezagutaraztea; prestakuntzatik
abiatuta lanbideratzera
heltzeko eta lanbideratzeak prestakuntza eta informazio-operatiboaren hedapena indartu ditzan.
da baliokidetasunak
aztertuz;
tituluak
eta
eskumenak
• Euroeskualdea lan-aukeren
eta mugikortasunaren
espazio gisa ikus
dezagun
balioetsiko dira, formazio-esperientzia pilotu bat
garatuko da eta mugikortasuna ziurtatu.

Aipatu beharrekoa da Forma NAEN ekimena (eta ondorioz, azterketa hau), Eskualdeko Garapeneko Europako Funtsak (EGEF), %65-ean diruz
lagunduta dago, Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) programaren bitartez. POCTEFAren helburua Espainia-FrantzaiAndorraren arteko mugen inguruko lurraldeen arteko integrazio ekonomiko eta soziala indartzea da. Laguntza honek mugaz gaindiko jarduera
ekonomiko, jarduera sozial eta ingurumen jardueren garapenean jartzen du arreta, lurraldeko garapen jasangarri baten aldeko talde-estrategia
baten bidez.

-

forma
NAEN
Partaide diren zentroetako ikasle eta irakasleentzako
euroregion-naen.eu

sentsibilizazio ekintza anitzak sustatuko dira. Ikasleei
dagokienez, Euroeskualdeko garapen profesionalaren
aukerak aztertuko dira. Irakasleei begira, aldiz,
zeharkako lerroak landuko dira eta aukeraberdintasuna nahiz garapen jasangarria ikertuko dira,
praktika onen jardunaldien bidez.
Kontaktua :
leyre.azcona@euroregion-naen.eu

© F. de Bailliencourt - Shutterstock -

- Hizkuntza ezberdinetako hiztegi teknikoaz jabetzeko
ikastaroa diseinatu eta sortuko da, administraziokudeaketa eta automobilgintza alorretarako.

Kideak

Partaide elkartuak

PlaquetteA4_FormaNAEN_Mire_EUS.indd 1-2

14/02/2020 10:13
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1.3 Lurralde jasangarria
eta garraioa
Euroeskualdeko estrategiaren ardatz honek, gai hauek barne hartzen ditu: mugikortasun
jasangarria, nekazaritza eta nekazaritzako elikagaiak eta klima-aldaketaren kontrako
borroka, ingurumena…

Mugikortasuna eta garraioa
TRANSFERMUGA-RREKIN
Euroeskualdeak mugaz gaindiko mugikortasuna eta
garraioa hobetzeko politikari jarraipena emango dio,
hirugarren POCTEFA 2014-2020 Proiektu-deialdian
Transfermuga-rrekin proiektuaren bidez egindako
hautagaitzarekin.
Proiektu honek Transfermuga (2012-2013) eta
Transfermuga 2 (2015-2018) proiektuetan garatutako
lanari jarraipena ematen dio, aurrekoak ere POCTEFAren
finantziazioa jaso zuten eta LLETko estrategiaren ardatz
honetako zutabe sendoa osatzen dute. Proiektuak
mugaz gaindiko mugikortasunaren diagnostikoa, mugaz
gaindiko garraioaren garapenerako hainbat ikerketa eta
bidaiarientzako informazioaren hobekuntza ahalbidetu
ditu, mugaz gaindiko ibilbide-kalkulagailuaren gisako
tresnei esker.
Hirugarren
edizio
honetan,
TRANSFERMUGA
ELGARREKIN egitasmoarekin batu da, Garraio
Multimodalari
buruzko
informazioa
eskaintzeko
programa, SNCF eta Euskotreneko geltokietako
irisgarritasuna hobetu, eta gainerako garraiozerbitzuekin konexioa errazten duena (TER, Euskotrenen
topoa, Txik Txak autobusa, eta bizikletak).
2019an hautatu zenetik hasi eta datozen bi urteetan
zehar, goitik behera eraldatuko da Transfermuga.eu
ataria eta bere ibilbide-kalkulagailua; mugaz gaindiko
etorkizuneko konexioetarako ikerketak abiaraziko dira,
mugaz gaindiko trenbide zerbitzuen gorbernantza
aztertuko da eta Hendaiako geltokiaren intermodalitatea
hobetuko da.
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Smart City
Bertako bazkide izanik, Euroeskualdeak gertutik jarraitu
du SMARTMOB proiektuaren garapena, Bidasoa-Hego
Euskal Herria zonaldeko eta zehatzago Txingudiko Badia
(Irun, Hondarribia, Hendaia) inguruko mugaz gaindiko
mugikortasunaren erronkei buruzkoa. Euroeskualdeak
mugaz gaindiko mugikortasun-garraioaren eskaintzamapa berri baten inguruko hausnarketa eta garapenerako
inplikazioa agertu du, Transfermuga.eu proiektuarekin
eta ibilbide kalkulagailuarekin izan ditzakeen loturen
aukerak azpimarratuz.
Elkarreragingarritasuna
Euroeskualdeak EMOBASK proiektuaren jarraipena egin
du, Baiona-Donostia Eurohiriaren lurraldean dabiltzan
mugaz gaindiko bidaiarien artean garraio publikoaren
erabilera sustatzera eta Donostiako eta Euskal Herriko
eta Aturriko Mugikortasun Sindikatuko garraio-sare
publikoko ibilgailuen efizientzia energetikoa hobetzera
zuzenduriko proiektua.
SMARTMOB eta EMOBASK proiektuek elkarrekin
egindako bileran parte hartu du Euroeskualdeak.
Proiektuan onuradun hautatu diren ordezkariekin bildu da
(Donosti Bus, Euskal Herriko eta Aturriko Mugikortasun
Sindikatua eta Gipuzkoako Garraio eta Lurralde
Ordezkaritza) biltzen dituen elkarreragingarritasunerako
ekimenak ezagutzeko eta Euroeskualdeak alor honetan
egindako lanarekin izan ditzakeen sinergia posibleak
aztertzeko.

DBUSekin bilera.

Bidaiarientzako informazio ataria
eta ibilbideen kalkulagailua
Euroeskualdeak jarraipena egin dio bere ibilbidekalkulagailuari. Bere gardentasun politika ere bete du,
POCTEFA ikerketa guztiak Transfermuga.eu webgunean
publikatuz, azken hau erreferentziazko plataforma
bihurtu delarik.
Ikusgarritasuna Europan
2018an « Le Monde Smart Cities » eta « Best EGTC Awards »
(2. saria) sariak eskuratu ondoren, Euroeskualdeak eutsi dio
Europa mailan egiten dituen mugikortasun jasangarrirako
proiektuen hedapen-politikari. Horren harira, Transfermuga
izan da Europako Batzordeak Bruselan, 2019ko azaroaren
14an antolatu zuen « Boosting Cross-Border Regions
through better transport » kongresuan adibidetzat
hautatutako proiektu bat.
Batzordeko DG REGIO eta DG MOVE zuzendaritzen
ekimenez antolatu zen konferentzia, Komunikazioaren
(2017) 534 « Europar Batasuneko mugaz gaindiko
eskualdeen hazkundea eta kohesioa sustatzea » eta
Batasunaren barruko mugetan falta diren mugaz
gaindiko trenbide lerroen ikerketaren ondorio gisa.
Abiarazita zeuden esperientziei ikusgarritasuna emateko
asmoz, Batzordeak praktika onetarako espazio bat utzi
zuen, eta horien artean aurkeztu zen Transfermuga
Euroeskualdean plataforma ireki gisa garatutakoa,
ibilgailu partikularren presentzia murrizteko asmoz,
mugaren bi aldeetako garraio publikoari buruzko
informazioa eskaintzen duen Europako plataforma.

Basogintza - Nekazaritza Nekazaritzako elikagaiak
Basogintza
2018an eratutako lantaldeak jardunean jarraitu du
2019an zehar. Landa garapena, bioaniztasunaren
zaintza eta baliabideak balioestea bateratzen dituen
funtzio anitzeko ikuspegia garatu du. Partaideek zuraren
eraikuntzaren sustapenean jardutea erabaki zuten.
Norabide horretan, lantaldeak zura merkaturatzeko
lehiaketa publikoen baldintza juridiko eta teknikoak
aztertzeko eta bertako oztopo nagusiak identifikatzeko
ikerketa abiarazi du. Era berean, basoa-zura-papera
sektorearen aldeko politika publikoen inguruko lana ere
abiarazi dute. Horrez gain, BEM (Bois-Egurra-Madera)
saria txertatu da EGURTEK 2020 sarien edizio barruan.
Atal berri honek Euroeskualde zonaldean administrazio
publikoek sustatutako eraikinetan zura erabiltzea saritu
nahi du.
Horrez gain, 2019ko Proiektu-deialdiak 2020an
dagoeneko abiarazitako lankidetza berri bat hautatu
zuen: Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko
Basoen Mapa, Euroeskualdeko zonaldean dauden
basoen mapa garatuko duena. Bertan, hiru motako
datuak eskainiko dira: lurren erabilera, basoen mapa eta
basoen lurrazalaren estatistikak.

Mugazgaindiko garraioei buruzko konferentzia.
Brusela, 2019ko azaroaren 14a.
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Nekazaritza – Nekazaritzako elikagaiak
Ekitaldi honetan zehar 2018an onartutako bi proiektu
garatu dira.
DANEGAZ proiektuak bazkide eta interesdunek osaturiko
eragile-sare bat sortzea du helburu, Euroeskualdean
JDB (jatorri deitura babestua) duten gazten balio
katean, lankidetzak lehiakortasunarekin talka egiten
ez duten (koo-petentzia kontzeptua) eta beharrizan
komunei erantzungo dieten eta izaera berritzailea duten
elkarlanezko proiektuak sustatzeko.
Lehen bisita teknikoa Ordizian izan zen. Gaztandegi
batera egindako bisitan eta ondorengo hiru eztabaidatailerretan landutako gaiak honakoak izan ziren:
- Gaztandegietako langileen lan eta bizi baldintzak
hobetzea, proiektu-pilotu baten barruan, instalazioetan
egindako bisita baten ekarpenei esker bertako
langileen bizi kalitatea hobetzeko;
- Gazta laginetatik abiatuta ardi arrazak identifikatzeko
berrikuntza genetikoa;
- Gazta eta turismoa;
- Optimizazio energetikoa.
Bisita gehiago aurreikusten dira 2020 ekitaldirako.
TOKIPOMMES proiektuaren helburua Euroeskualdeko
zonaldeetako tokiko sagarrondo motak identifikatu
eta hautatzea da, frutagintzatik abiatuta garapen
jasangarrirako oinarriak ezarriko dituzten produktu
jakinen garapena sustatzeko. 2019rako aurreikusi ziren
jarduerak bete dira:
- Aurrerapausoak eman dira proiektuak biltzen dituen
ia 1.000 sagar moten arteko molekula-profilen
harmonizazioan;
- Molekulen karakterizazioan harmonizatutako datuak
eta
TOKI-POMMES
egitasmoan
eskuratutako
gainerako informazioak biltzeko datu-basea sortzen
ari da;
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- Erakunde bakoitzak bere mahaiko sagar moten
aurrehautaketa eta sagardorako sagar moten
aurrehautaketa egin du;
- Merkaturatze aukerak identifikatzeko merkatuaren,
kontsumoaren eta sagar moten promozioaren
aurrekarien ikerketa egiten ari dira.
Aurrez ere aipatu denez, 2019ko Proiektu-deialdian
hautatu eta 2020ko urtarrilean dagoeneko abiarazi
diren bi proiektu berri daude: alde batetik ERBELGEN,
erle beltzen hazkuntzari ekarpenak egiteko eta ekotipo
honen babesa bermatzeko haien ugalketa jokabideak
eta genetikaren oinarrizko ezaugarriak (oldarkortasuna,
ekoizpena eta gaixotasunekiko erresistentzia) hobetzea
helburu duena; eta bestetik ISOTOPO, Euroeskualdean
JDB (Jatorri Deitura Babestua) eta AGB (Adierazpen
Geografiko Babestua) duten produktuen benetakotasuna
babestu eta haien kalitatea eta lurraldetasunarekin
loturiko irudia indartzea helburu duena.
Azkenik, Euroeskualdeak produktuen optimizaziorako
mugaz gaindiko sektore baten egituraketa eta
garapenaren jarraipena ere egiten du lankidetza
estrategiko berri baten bidez, Sasi Ardi. Lankidetza
honek benetako elkarlana sustatu nahi du hiru
lurraldeetako abeltzainen artean, gizentzeko tailerren
sorkuntza, abeltzainentzako formazio eta produktu
horien potentziala egiaztatzeko nahiz errezetaproduktuen erabilera optimizatzeko merkatu-ikerketa
bat eginez.
Pirinioetako alde bietako artzaintza sektorea egituratzeko
Euroeskualdearen estrategia osatzen du lankidetza
honek, ardi-gaztaren produkzioaren optimizazioaz
diharduen DANEGAZ (jatorri deituradun gazta) proiektu
bidezko lankidetza estrategikoarekin batera.

2
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2.1 Akitania-Berria
Euskadi Nafarroa
Proiektu-deialdia
2019 ekitaldian, aurreko urteetan egin den gisa, bi
proiektu deialdi argitaratu dira.
« Euroeskualdeko Hiritartasuna » Proiektu-deialdiak
450.000 €-ko aurrekontua du kultura, hezkuntza,
gazteria, eleaniztasuna eta kirola alorretako beharrak
asetzeko.
« Jakintzaren ekonomia » Proiektu-deialdiak 350.000 €-ko
aurrekontua du, ezagupenaren ekonomiaren alorrari
oinarrizko sektore guztiei eskaintzeko.

« Euroeskualdeko Hiritartasuna »
Proiektu-deialdiaren hautaketa
Hona hemen Akitania-Berria Euskadi Nafarroa deialdiko
lehen saioan hautatu diren proiektuak biltzen dituen
taula.
Sektorea

Proiektuaren izena

Proiektuburua

Kidea

Kidea

Kidea

Kultura

Hemendik

Hemendik elkartea

Mito

Iratzoki & Lizaso

Labrit

Kultura

IKUSI MIKUSI
EUSKAL
HAUR ETA GAZTE
LITERATURA AZOKA

KIRIBIL Elkartea

GALTZAGORRI
ELKARTEA

Kultura

Mahaia

BizkaiKOA-Sala
Rekalde

Aurrekontua

Diru-laguntza

72.000 €

27.000 €

PAMIELA

138.742 €

36.000 €

Asociación Cultural
« La Caracola »

La Maison

69.270 €

22.743 €

Malandain Ballet
Biarritz

106.781,75 €

27.000 €

185.000 €

27.000 €

68.550 €

22.050 €

234.500 €

22.500 €

17.275 €

8.119,25 €

18.150 €

8.422,40 €

55.000 €

24.750 €

230.830 €

31.500 €

107.015,46 €

47.086,80 €

42.800 €

18.400 €

62.000 €

27.900 €

Kultura

ATALAK 2.0

DANTZAZ ELKARTEA

FUNDACION
BALUARTE

Kultura

ZALDI URDINA

ARTEDRAMA

Axut!

Beheko Larraine

Kultura

Burdina-Hierro
La saga du fer

Association
EZKANDRAI

IMAJIK Kooperatiba
elkarte ttikia

Adriana BILBAO
Konpainia

Kultura

Next Station

EIKEN Cluster
Audiovisual y de
Contenidos Digitales
de Euskadi

ASOCIACIÓN
CLUSTER
AUDIOVISUAL DE
NAVARRA

La Fidèle Production

Kultura

DANTZAGUNEAREN
JARRAIPENA

NAFARROAKO
DANTZARIEN
BILTZARRA

IPARRALDEKO
DANTZARIEN
BILTZARRA

GIPUZKOAKO
DANTZARIEN
BILTZARRA

Kultura

UNIMUSIC FESTIVAL
2020

Parallèles Attitudes
Diffusion/Rockschool
Barbey

UPNA Université
Publique de Navarre

AYUNTAMIENTO
BILBAO

Kultura

Karrikan 4

Communauté
d’Agglomération Pays
Basque – HAMEKA

Quiero Teatro

Ville d’Hendaye

Kultura

Matriochkas, les
filles de la guerre

Pyramide Production

Sincro produccion

HARURU FILMAK–
Solax Company
SCoop.

Heziketa

Itsas Laminak –
Sirenas – Sirènes

Malandain Ballet
Biarritz

Fondation Cristina
Enea Fundazioa

Area de Ecología
Urbana y Movilidad
del Ayuntamiento de
Pamplona-Iruña

Heziketa

EduChess

Fleming Herri Eskola

Aviron Bayonnais

Nicdo - Planetario
Pamplona

AGINTZARI CIS-GEK

UNIVERSITÉ DE PAU
ET DES PAYS DE
L’ADOUR

ZABALDUZ KOOP
ELK

AEMINA

ARABAKO
DANTZARIEN
BILTZARRA

Mairie de Bilbao

ZAKAN UTE
NAVARRA

BIZKAIKO
DANTZARIEN
BILTZARRA

Mairie du VitoriaGasteiz

Gazteria

JEUNES MIGRANTS

Gazteria

MugazabalduGazteak: Asociación Navarra
Líderes juveniles
Nuevo Futuro
transfronterizos

HeziZerb elkartea Educaciópn y
Servicios

CÉMÉA
Nouvelle-Aquitaine

22.000 €

10.120 €

Gazteria

GAZTEGUR

ALBAOLA ELKARTEA

FEDERATION
COMPAGNONNIQUE

DONIBANE

57.515 €

25.881,75 €

Consejo de la
Juventud de Navarra

93.064 €

40.948,16 €

Seaska Kultur
Elkartea

49.857,42 €

22.428,64 €

Gazteria

Gazte Aniztasuna

Eusko Ikaskuntza

Consejo Vasco de la
Juventud de Euskadi

Eleaniztasuna

Txikiak Handi

Euskal Herriko
Ikastolak E.K.E.

Nafarroako Ikastolen
Elkartea

GUZTIRA
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Kidea

449.850 €

« Ezagupenaren ekonomia »
Proiektu-deialdiaren hautaketa
Hona hemen Proiektu-deialdiaren bigarren saioan
hautatu diren proiektuen taula.

Sektorea

Proiektuaren izena

Proiektuburua

Kidea

Kidea

Aeronautika,
fabrikazio
aurreratua

Soluciones de bajo coste y
alto impacto para el
mecanizado de composites

ALDAKIN AUTOMATION
S.L.

IDEKO S. Coop

EESC ESTIACOMPOSITADOUR

Nekazaritza

ERBELGEN

ERBEL

Euskal Erle Beltza

Apidena

Neiker, UPV/EHU

Nekazaritza

Red transfronteriza para la
protección de la autenticidad
de las marcas de calidad de
la Eurorégion

UPV/EHU

INTIA

UPPA, CNTA

HAZI

Eraikuntza
iraunkorra, zura

Mapa forestal de
la Eurorregión EuskadiAquitaine-Navarra

Hazi Fundazioa

CRPF Nouvelle-Aquitaine

GAN-NIK

IES Murgia

Energia
berriztagarriak

BIOREN4UNI

UPV-EHU

UPPA

Alonso Hernández
asociados arquitectura S.L

Dispositivo de Lipomodelaje

Leartiker S. Coop

Clinique Ramsay Santé
Belharra

OSFrenos S.L

2PK

KUSUDAMA
THERAPEUTICS

UNIVERSITÉ DE POITIERS

PHARMAMODELLING

Osasuna,
Biosasuna
Osasuna,
Biosasuna

Kidea

Bousier-Sogreg

Aurrekontua

Diru-laguntza

152.000 €

64.950 €

87.262 €

31.835,89 €

100.500 €

43.516,50 €

97.450 €

42.195,85 €

133.142 €

57.333,53 €

104.118 €

45.083,09 €

151.200 €

64.950 €

Aurreko deialdietako
proiektuen egikaritzea:
Proiektu-deialdia

Esleituriko laguntza

Emandako laguntza

Ordaindu beharrekoa

Ordaintzeke dauden
proiektuak

2016

435.501 €

252.651 €

179.850 €

6/23

2017

680.534,79 €

477.214,51 €

200.954,28 €

9/28

2018

699.492,44 €

337.700,72 €

361.791,72 €

18/24

2019

800.714,86 €

180.340 €

620.374,86 €

25/25

2.616.243,09 €

1.247.906,23 €

1.362.970,86 €

GUZTIRA
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2.2 Euroeskualdeko
lankidetza
estrategikoak
2019ko hautapena
4 lankidetza berri:
- « Kompar » (mugaz gaindiko lanbide heziketa)
Esleitutako dirulaguntza: 60.000 € ;
- « Lankidetza ekonomikoa – Euroeskualdeko CCI »
Esleitutako dirulaguntza: 64.000 € ;
- « Competitiv’eko » (lankidetza ekonomikoa Baionako
CCI)
Esleitutako dirulaguntza: 62.000 € ;
- « Sasi Artalde » (SASI ARDItik datozen produktuak
optimizatzeko mugaz gaindiko sektorearen
egituratzea eta garapena)
Esleitutako dirulaguntza: 17.200 €.

2019an, 9 lankidetza estrategiko berritu zein sortu dira:
5 berritze:
- « Euroeskualdeko beka »
Esleitutako dirulaguntza: 60.000 € ;
- « Aquitaine.eus » (hartu-eman artistikoak)
Esleitutako dirulaguntza: 50.000 € ;
- « Zubiak » (euskarazko irratsaioa)
Esleitutako dirulaguntza: 40.000 € ;
- « Euskampus »
Esleitutako dirulaguntza: 30.000 € ;
- « Mugaz gaindiko errugbia »
Esleitutako dirulaguntza: 60.000 €.

Aurreko urteetako lankidetza
estrategikoaren egikaritzea:
Urtea
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Aurrekontua

Egikaritutakoa

Egikaritzeke
dagoena

2018

274.400 €

243.435,58 €

0€

2019

400.000 €

310.340 €

89.760 €

GUZTIRA

674.400 €

553.675,58 €

89.760 €

2 bazkidek %100etik beherako egikaritzeak kitatu dituzte
ehunekotan (30.964,42 €-ko diferentzia).
9 bazkide saldoa ordaintzeko zain daude.

3

Finantzen
balantzea
2019ko aurrekontuaren diru-sarrerek eta gastuek
3.510.000 €-ko zenbatekoa dute.
Diru-sarreren kontuak 1.709.095, 11 €-ko diru-sarrerak
agertzen ditu. Gastuen partidak 2.199.552,88 €-ko
zenbatekoa ageri du.
Beraz, ekitaldi honek urteko + 490.457,71 €-ko
soberakina ageri du (1.199.679,07 €-ko soberakin
kapitalizatua kenduta).
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2019ko Gastuak
Gastu mota

Aurreikusitako gastua

Egindako gastua

Egikaritze % / aurreikuspenak

Izaera orokorreko gastuak

795.000 €

578.159,63 €

72,72%

Langileen gastuak

423.000 €

217.141,37 €

51,33%

Amortizazioa

16.953,75 €

13.452,79 €

79,35%

Ordaindutako dirulaguntzak

2.212.000 €

894.307,88 €

40,43%

Inbertsioen atalean eginiko transferentziak

23.046,25 €

(agindutako eragiketak)

-

40.000 €

6.033,50 €

3.510.000 €

1.709.095,17 €

Inbertsio-gastuak

Guztira

-

Egindako gastuak - Banaketa

15,08%
49%

Egikaritutako gastuak
72,72%

Izaera orokorreko gastuak

0,35%

5,13%

Langileen gastuak

94,87%

33,83%

79,35%

Amortizazioa

52,33%

12,71%

20,65%

40,43%

Ordaindutako dirulaguntzak

0,79%

27,28%

59,57%

15,08%

Kapital gastuak

84,92%

Egikaritutako %

Egikaritze %

Diru-sarrerak 2019
Diru-sarrera mota

Aurreikusitako diru-sarrerak

1.650.000 €

Eskualdeen kuotak
LLETko kuotatik geratzen den saldoa
Transferitutako soberakina
Beste erakunde batzuen ekarpenak

(POCTEFA, ibilbideen kalkulagailua, askotariko ordainketak..)

Inbertsioen etekinak

GUZTIRA

Jasotakoak (diru-sarrera errealak)

1.650.000 €

100%

40.000 €

40.000 €

100%

1.199.679,07 €

1.199.679,07 €

(agindu bidezko eragiketa)

100%

580.320,93 €

496.100,09 €

85,49%

40.000 €

13.452,79 €

33,63%

3.510.000 €

3.399.231,95 €

96,84%

Jasotako diru-sarerak - Banaketa
0,40%
14,59%

48,54%
35,29%

Diru-sarreren egikaritzea
Eskualdeen kuotak

100%

2018ko kuotetatik gelditzen den saldoa

100%

Atzeratutako soberakinak

85,49%

Beste erakunde batzuen ekarpenak
1,18%
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Egikaritze % / aurreikuspena

Inbertsioen etekinak

33,63%
Egikaritutako %

14,51%

66,37%
Egikaritze %

4
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4.1 Identitate berria
Akitania-Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeko
helburuak bete asmoz,
ikusizko identitate berria
diseinatu zen 2019ko ekitaldian. Kontzeptu honek
zubiak, elkarrekin lotutako pasabideak, eraikitzeko nahia
islatzen du, sare dinamikoa sortuz, dimentsio berriak
aurkituz eta elkarren ezagutzaren eta aitortzarako bideak
luzatuz.
Arkuek hiritarren arteko hurbiltasuna indartzeko
proiektu guztiei zabaldutako aliantza bat irudikatzen
dute, horretarako behar den espazioa bazter guztietan
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dagoelarik, Hendaian bai, baina Iruñean ere bai, eta
Donostian, Bordelen, Gasteizen, Bidarten… Espazio
horren zirkunferentzia bertako ekimen eta aurrerapenek
marrazten dute.
Arkuek eta puntuek Euroeskualdearen mugikortasuna
irudikatzen dute, izan ere dena aldatuz doa, ezer ez baita
finkoa; eskumenak bateratzen diren guneak, partekatzen
ditugun galderak, praktika onak trukatzeko espazioa…
Euroeskualdea lurralde osoa argitzen duen puntu multzo
bat da.

4.2 Webgune berria,
erronka berriak
2019aren amaieran webgune berria abiarazi zen,
lankidetza ezezagunen berri emateko eta lurraldeko
eragile sozioekonomiko guztiekin batera Akitania-Berria
Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen erronka berriei aurre
egiteko.
Bistakoa da estrategia digital berria zertan datzan:
informaziotik elkarrekintzara pasatzea. Webgunearen
helburua hiritar arruntei zein Euroeskualdearen laguntza
jaso nahi duten proiektuburu eta bertako bazkideei
martxan dauden ekimenen berri emateko tresna
operatibo izatea da (proiektu-ingeniaritza, eskumenen
bilaketa, finantziazioa…).
Atari honek ahalik eta pertsona gehienen erreferentzia
izan nahi du, 2014-2020 Plan Estrategikoko helburuei
erantzuten dieten proiektuen eraikuntzarako beharrezko
dituzten datuen irisgarritasuna eskainiz, hau da:
- Euroeskualdeko hiritartasuna sendotzea;
- Ezagupenaren eta berrikuntzaren ekonomia garatzea;
- Mugikortasuna sustatu eta ingurumena zaintzea.

Partekatu. Berritu. Zaindu. Akitania-Berria Euskadi
Nafarroa Euroeskualdeak bertako lurralde eta herritarren
artean elkarrizketak sortuz eragiteko duen borondatea
agerian uzten duten hiru ekintza. Norbera bere
hizkuntzan mintzatuz, entzuna, ulertua eta aditua izango
den elkarrizketa.
Webgunearen erabilera dinamikotik abiatuta, 2020ko
urtarrilean jarri zen martxan hilero argitaratzen den
newsletterra, gure hartzaileei (ikasleak, proiektuen
sustatzaileak, partikularrak, enpresak nahiz erakundeak)
Euroeskualdearen inguruko ekintzen berri ematea, denen
arteko harremanak indartzea eta webgunearen kontsulta
sustatzea helburu duena.
Abenduaren 2an argitaratu zenetik, webgune berriak
3.000 bisitaritik gora jaso ditu.
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4.3 2019: Twitter bidezko
dinamizazioaren
hastapena
Partekatu, berritu, zaindu; Euroeskualdearen balioak
presente egon dira @Euroregion_naen Twitter kontuan.
Ekimen honek erakundearen ikusgarritasuna sustatzea
du helburu, hiru lurraldeetako biztanleen eta haren
bazkideen artean.
Urte osoan zehar
kopurua, bigarren
Eureskualdeak sare
handituz joan da,

Hilabetea

etengabe hazi da jarraitzaileen
seihilekotik aurrera, batez ere.
sozialetan duen presentzia ere
azken urteotan, informazioaren

Txioak

Aztarnak

hedapenerako ezinbesteko bitarteko bihurtu den espazio
honetan parte-hartzerako beharra identifikatu denetik
gaur egunera arte. Horren ondorioz, sare sozialetan gero
eta presentzia handiagoa izan du Euroeskualdeak eta
hori ezinbestekoa izan da erakundeak lortu nahi duen
ikusgarritasuna handitzeko.
Jarraian ageri den taulak Euroeskualdeak eta
plataformako bazkideek 2019ko ekitaldian izan duten
parte-hartzearen eboluzioa agertzen du.

Perfilaren bisitak

Aipuak

Jarraitzaile berriak

Urtarrila 2019

0

1.558

0

0

2

Otsaila 2019

0

4.240

1

0

1

Martxoa 2019

6

2.838

387

16

8

Apirila 2019

0

1.223

84

2

-1

Maiatza 2019

0

1.215

47

6

0

Ekaina 2019

0

738

90

26

5

Uztaila 2019

3

1.620

68

10

1

Abuztua 2019

0

814

17

2

-3*

Iraila 2019

10

3.422

67

20

4

Urria 2019

14

7.382

140

53

8

Azaroa 2019

9

3.399

249

30

18

Abendua 2019

16

5.408

110

14

2

Urtarrila 2020

47

21,3 k

472

22

33

Otsaila 2020

60

24,9 k

472

18

20

165

80.057

2.204

219

98

Guztira

* Twitterrek adierazi duenez, abuztuko datuak ez dira zehatzak zerbitzuak izandako matxura baten ondorioz.

Euroeskualdea Twitter bidez jarraitzen duten hartzaileen
artean, gehienak gizonezkoak dira (56 %) eta
gazteleradunak (59 %). Euskadin dute gehienek jatorria
(15 %), eta ondoren Akitania-Berrian (13 %). Jasotako
datu hauek ezinbestekoak dira eduki digitalen ekoizpenari egiten dioten ekarpenerako eta baita etorkizunean
helburu izango ditugun hartzaileengana gerturatzeko
ere.
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