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2022an, Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen 2021-2027 Plan Estrategiko berria jarri 
da abian. Ibilbide-orri berri horrek ezarritako erronkei hobeto erantzuteko, Euroeskualdearen finantza-
tresnek zenbait bilakaera izan dituzte urte honetan. 

Halaber, 2019an abiarazitako Europako hiru proiektu amaitu dira 2022an (Transfermuga-rrekin, 
Compet’Plus et Forma NAEN). Eta ekimen horiek POCTEFA 2014-2020 programazioko proiektuekin 
bat egiten dute, hain zuzen: Transfermuga, Empleo eta Eskola Futura.

Era berean, POCTEFA 2021-2027 aldirako Mendebaldeko Eremu Funtzionala koordinatzeko lanak 
ere hasi ditu Euroeskualdeak. Eremu horri esker, EGEF funtsak lurraldeka banatu ahal izango dira gure 
eskualdean identifikatutako hiru lehentasunei erantzuteko: enplegua, eleaniztasuna eta mugikortasuna. 

Gainera, abian jarritako Euroeskualdeko proiektuak garatuz joan dira urtean zehar eta emaitza 
nabarmenak izan dituzte arlo guztietan. 

2022 urterako jardueren txostenak honako puntu hauek jorratzea proposatzen du:

• Euroeskualdearen finantzazio tresnen hedapena
• Europako proiektuen amaiera
• Lurraldearen dinamizazioa eta ekitaldiak
• POCTEFA 2021-2027 aldirako mendebaldeko eremu funtzionalaren ezarpena
• 2021-2027 Plan Estrategikoaren adierazleen jarraipena
• Finantza-txostena
• Gure bazkideen testigantzak

Sarrera
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01
2022an, aurreko urteetan onartutako hainbat proiektu garatu dira; batzuek argia ikusi dute eta beste 
batzuk errealitate bihurtu dira. Euroeskualdeak zuzenean parte hartu du proiektu horien jaulkipenean 
eta, atal honetan, ekimen horietako batzuk nabarmenduko dira. Jarraian ageri dena proiektuen 
aukeraketa bat baino ez da; izan ere, Euroeskualdeko Hiritartasunaren ardatzak 43 proiektu ditu abian, 
talde teknikoak egunero gainbegiratuta. 

Fermin Muguruzaren Black is Beltza II: Ainhoa animaziozko filma zinema-aretoetara iritsi da, 2022ko 
irailean, Donostiako Zinemaldian 3.000 pertsona baino gehiagoren aurrean estreinatu ondoren. 
Lanak animaziozko film onenaren kategoriako izendapena eskuratu zuen Espainiako Goya Sarietan. 
Euroeskualdeak lagundutako film laburrek ere arrakasta izan dute eta Estibalitz Urresolaren Cuerdas 
obra fikziozko film labur onenaren atalean izendatu dute. Euroeskualdeak mugaren bi aldeetako 
aldibereko proiekzioa babestu du bi kasuetan. 

Euroeskualdeak eskala batean baino gehiagotan lan egiten du, hartzaile eta helburu desberdinak 
hartuz. Helburuetako bat da mugaren bi aldeetako herritarrak batzea da, proiektu komunen inguruan. 
Maddi pastorala horren adibide bikaina da: Sara, Urdazubi, Ainhoa, Añorga eta Zugarramurdiko 
biztanleek elkarrekin proiektu bat garatu eta denak eszenatokira igotzea du helburu ekimenak, parte-
hartzaileen jatorria bereizten ez duen ikuskizun batean. Bada, hiru lurraldeetako aktoreak protagonista 
izan dituen beste lan bat ere: Oihana. Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako konpainiak bildu 
dituen lanak elkartasunaren eta ingurumena zaintzearen garrantzia jartzen ditu mahai gainean. 
Hiritartasunaren alorrak kirola ere barne hartzen duela jakinik, Euroeskualdeak Bi on be aplikazioa 
sortzea ahalbidetu du 2022an. Aplikazioak Bidasoaren arroko kirol-instalazio guztiak biltzen ditu, eta 
mugaz gaindiko kirol-jarduerak sustatzea eta instalazioak partekatzea ditu helburu. Erabat hirueleduna 
da eta kontsultak online egin daitezke edo aplikazioa iOS zein Android sistemetara deskargatu. 

2022a Gazteen Europako Urtea izan dela kontuan hartuta, gazteek eta gazteentzat egindako proiektuek 
oihartzun berezia izan dute: ikasleen mugikortasuna eta akuikultura sektoreak lurraldean dituen aukeren 
aurkikuntza helburu duen Akuaekin proiektutik hasi eta lurraldeko ikasle gazteentzako zientzia-azoka 
bat egitea da xede duen Steamnet proiekturaino. Ekiontziri esker, bestalde, arotz eta ebanista gazteek 
itsasontzi-maketa bat eraiki ahal izan dute elkarrekin, eta Vive la Bidea, ekimenak jatorri desberdineko 
gazteek Euroeskualdeari, lurraldeei eta aukerei buruzko ikuspegiak trukatzeko abagunea eskaini du. 
Urte berezi honetan, beraz, gazteak jarri ditugu erdigunean.

Euroeskualdearen 
finantziazio
tresnak 

1. Cuerdas
2. Black is Beltza II : Ainhoa

3. Oihana

1. Ekiontzi
2. Viva la Bidea
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PROIEKTUA DESKRIBAPENA BAZKIDEAK PROIEKTUAREN 
AURREKONTUA

EMANDAKO 
DIRULAGUNTZA

KULTURA

Bibaka
«BIBA!” Fermin Muguruzaren animazio-filma da. Dirulaguntzarekin filmaren 
komunikazioa, aurrestreinaldien antolaketa eta zinema-aretoetako 
estreinaldien kudeaketa finantzatuko da.  

BIB2 Ainhoa AIE
Euskadi
Gastibeltza Filmak
Akitania Berria
Katakrak
Nafarroa

60.000 € 30.000 €

Dantz Point

Proiektu honen helburua Euroeskualdeko hiru leku enblematikotan 
musika elektronikoko ekitaldiak antolatzea eta streaming bidez 
ikusteko aukera eskaintzea da. Horrela, ekimenak musika eta kultur 
zein arkitektura ondareak uztartzen ditu, ospe txarra izan ohi duen 
musika-kultura hori eta hiru lurraldeetako ondare oparoa sustatzeko 
helburuarekin. 

Contemporary Concept S.L
Euskadi
SolarSoundsSystem Basque Country
Akitania Berria
Musex Industries S.L
Nafarroa

95.000 € 28.300 €

Hemendik 2.0

Proiektu honen bidez, askotariko gaiak bilduko dituen plataforma 
digital laueledun bat sortu nahi da, bideo-edukiei lehentasuna emango 
diena, Euskal Herriko memoria kolektiboa garatzen jarraitzeko eta 
lurralde barruan zein nazioartean partekatu ahal izateko. 

Hemendik
Akitania Berria
Mito
Euskadi
Labrit Multimedia
Nafarroa
Iker Treviño
Euskadi

83.200 € 30.000 €

Hiruak Bat

Proiektu honek Euroeskualdearen nortasuna sustatu nahi du, hiru 
lurraldeetako 70/80 gaztek dantza, ahots-polifonia eta euskal musika 
tradizionala nahasten dituen ikuskizun baten diseinua elkarrekin 
garatu eta lortutako emaitza lurralde bakoitzeko udalerri batean 
irudikatzea ahalbidetuz. 

Leinua
Akitania Berria
Soinuenea
Euskadi
Nafarroako Abesbatzen Elkartea
Nafarroa

33.850 € 16.925 €

Ikusi Mikusi

Proiektuak bi eguneko euskara hutsezko literatur azoka bat sortu 
nahi du, sektoreko profesionalak, ikastetxeak eta gizarte zibileko 
profesionalak bilduko dituena, eta liburuen aurkezpenak eta tailerrak 
eskainiko dituena. 

Kiribil
Akitania Berria
Galtzagorri
Euskadi
Pamiela
Nafarroa

144.700 € 30.000 € 

Kantauri Gazia
Proiektu honen helburua gazteak Kantauriko itsas ekosistemari buruz 
sentsibilizatzea, eta sentsibilizazio horretarako hainbat material 
eskaintzea da, hala nola bideoak eta gidak. 

601 Producciones
Nafarroa
Dibulitoon Studio
Euskadi
Conglomira Elkartea
Akitania Berria

61.496 € 30.000 €

Kordak

Proiektu honek Euroeskualdeko lurraldean film labur bat aurkeztu, 
eta, aldi berean, haren inguruko beste jarduera batzuk proposatu nahi 
ditu: landutako gaiei buruzko eztabaidak, abesbatzen kontzertuak eta 
aktoreekin topaketak, esaterako. 

Gariza Produkzioak S.L
Euskadi
La Fidèle Production S.A.R.L
Akitania Berria
Nueve Cartas Comunicación S.L
Nafarroa

63.342 € 30.000 €

Libertimenduak
Proiektuaren helburua ahozko literaturari, dantzei eta 
libertimenduarekin (inauterietako tradizioa) lotutako mozorroei 
buruzko ezagutzak eta prozesuak trukatzea da. 

Jostakin
Akitania Berria
Añorgako Kultur eta Kirol Elkartea
Euskadi
Duguna
Nafarroa

12.600 € 4.540 €

Maddi

Proiektu honen helburua Ainhoa, Sara, Urdazubi-Urdax eta 
Zugarramurdiko biztanleek, baita inguruko eskualdeetakoek ere, 
bertako biztanle zaletuek antzeztutako pastoral batez gozatzea da. 
Epe luzera, tranpolin proiektu bat da, mugaren bi aldeetako lau herrien 
arteko trukeak sustatzeko.

Mayi Xaretan Pastorala Elkartea
Nafarroa
Xareta Elkartea
Akitania Berria
Etxola Elkar
Akitania Berria
Añorga Kultur Eta Kirol Elkartea
Euskadi

61.500 € 30.000 €

Zineland

Proiektu honek landaguneen erakargarritasuna areagotu nahi du, 
filmen proiekzioak eta balio erantsi gisa, besteak beste, egileen, 
sortzaileen eta abarren presentzia eskainiz. Zuberoan prototipo 
bat jarri nahi da martxan zehazki funtziona dezakeen eta, beraz, 
etorkizunean zabal daitekeen ikusteko. 

Zinea Sortzen S.L
Euskadi
Andoze
Akitania Berria
Mintza Komunikazioa Elkareta
Nafarroa

57.625 € 28.813 €

Hautatuako proiektu berriak

«Euroeskualdeko hiritartasuna» proiektu-deialdiaren 2022. edizioan, Euroeskualdeak guztira 19 proiektu 
lagundu ditu eta 500.000 euro banatu. Deialdira 49 proiektu aurkeztu dira eta argi geratu da laguntza 
honek lurraldearentzat gero eta garrantzi handiagoa duela. Hautatutako proiektuak honela banatzen 
dira:
• 10 proiektu «Kultura» atalean.
• 3 proiektu «Hezkuntza/Gazteria» atalean.
• 2 proiektu «Eleaniztasuna» atalean.
• 1 proiektu «Kirola» atalean.
 
Halaber, proiektuen deialdiaren esparruan atal berri bat agertu dela aipatu beharra dago. Erronka sozial 
garaikideei dagokiena da atal hori eta talde zaurgarrien inklusibitatea sustatzea, desberdintasunen 
aurka borrokatzea eta lurraldearen erronka demografikoei erantzutea du helburu, hala nola landa 
inguruneetako exodoa edo biztanleriaren zahartzea. Gehikuntza honekin Euroeskualdean biztanleria 
konprometituagoa, inklusiboagoa eta berdinzaleagoa lortu nahi da, azken batean, lurraldeko eragileen 
inplikazio gero eta handiagoari esker. Taula honetan, hautatutako proiektuak zerrendatzen dira.

1. Black is Beltza II : Ainhoa
2. Ikusi Mikusi

3. Maddi
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PROIEKTUA DESKRIBAPENA BAZKIDEAK PROIEKTUAREN 
AURREKONTUA

EMANDAKO 
DIRULAGUNTZA

ERRONKA SOZIAL GARAIKIDEAK

Bizi-Connect

Proiektu honek mugikortasun jasangarria sustatu nahi du, 
Euroeskualdean bizikleta egunero erabiliz. Proiektua bi zatitan 
banatzen da: herritarrak hainbat tailer eta hitzaldiren bidez 
sentsibilizatzea eta Bidasoako bide berdean bizikletaren erabilerari 
buruzko azterlanak egitea, bizikletaren erabilera hobeto ezagutzeko 
eta ezagutza hori beste bizikleta bide batzuetara eramateko. 

Nafarroa de Suelo y Vivienda S.A
Nafarroa
Recycl’Arte
Akitania Berria
Balazta
Euskadi

45.324 € 22.662 €

Ikertu Nahien

Proiektu honek mugaz gaindiko ikertzaileen sare bat sortu nahi du, 
mugaz gaindiko landa-ingurunearen erronkei erantzuteko eta, horrela, 
Euroeskualdeko landa-ingurunean eragin positiboa duten proiektuak 
sortzeko.

Baztango udala
Nafarroa
Nafarroako Unibertsitate Publikoa
Nafarroa
Euskal Herriko Unibertsitatea
Euskadi
Estia
Akitania Berria
L’Atelier des Jours à venir SCIC
Akitania Berria

60.000 € 29.960 €

AskHezi

Proiektu honek euskarazko ahotsa diktatzeko sistema bat garatu nahi 
du, desgaitasuna duten haurrek euskaraz ikasten jarraitu ahal izan 
dezaten. Haien ahotsera egokituko da hainbat erakunde babesleren 
laguntzarekin. 

Euskal Herriko Ikastolak
Euskadi
Integrazio Batzordea
Akitania Berria
Sortzen
Nafarroa

61.140 € 30.000 €

HEZKUNTZA / GAZTERIA

Steamnet

Proiektu honek Euroeskualdeko gazteen mugikortasuna sustatu nahi 
du hezkuntzaren eta zientziaren esparruan. Euroeskualdeko lurralde 
bakoitzean antolatutako hiru zientzia azokatan aurkeztuko dituzte 
beren lanak. 

Elhuyar Fundazioa
Euskadi
Iruñeko Planetarioa
Nafarroa
Xalbador Ikastetxea
Akitania Berria

213.687 € 30.000 €

Akuaekin

Proiektu honek ikasleen eta akuikulturaren sektoreko alderdi 
interesdunen arteko loturak sendotu nahi ditu, harreman horiek 
garrantzitsuak baitira lurraldeari lehiakor izaten jarraitzeko behar duen 
berrikuntza eta bultzada emateko. 

Kardala LHII
Euskadi
Saint-Christophe Lizeoa
Akitania Berria
C.I. Agroforesterie
Nafarroa

31.500 € 15.750 €

GMG

Gazteei zuzendutako proiektu honen helburua Euroeskualdeko 
lurraldeen arteko elkar ezagutza eta etorkizunean elkarren arteko 
trukeak errazteko bakoitzak izan ditzakeen topikoak eta aurreiritziak 
gainditzea da.

Eusko Ikaskuntza
Euskadi
CJN - NGK
Nafarroa
INSUP Formation
Akitania Berria

50.100 € 25.050 €

ELEANIZTASUNA

Beha 2.1
Proiektu hau proiektu zabalago baten bigarren etapa da. Etapa honen 
helburua euskarazko hedabideen audientzia neurtzea eta hedabide 
horien publiko hartzailea ezagutzea da. 

Hekimen
Euskadi
Euskal Herriko Unibertsitatea
Euskadi

60.000 € 30.000 €

Ondare Bidea

Proiektuak adimen artifiziala erabili nahi du hizkuntza-teknologiak 
hobetzeko, okzitanierazko bideo-transkribatzaile automatiko bat 
garatzeko eta Nafarroako kultura-ondarearen irisgarritasuna 
hobetzeko, euskaraz eta gaztelaniaz. 

Okzitanieraren Biltzar Iraunkorra
Akitania Berria
Elhuyar Fundazioa
Euskadi
Euskokultur Fundazioa
Nafarroa

80.000 € 30.000 €

KIROL

Berdin Rugby

Proiektu honen bidez, Euroeskualdeko gazteei zuzenduriko balioei 
buruzko lan inklusiboa indartu nahi da; egoera arruntean zein 
zaurgarritasun egoeran dauden neskak eta mutilak hainbat errugbi 
ariketen bidez kirol honetan irakasten diren balioetan sentsibiliza 
daitezen.  

Zakan
Nafarroa
EVAH
Akitania Berria
Zabalduz
Euskadi
Agintzari
Euskadi

56.000 € 28.000 €

Abian diren proiektuak

Euroeskualdeko 
Berrikuntza

proiektu
-deialdia

02
Euroeskualdeak bertako ekonomiaren lehiakortasuna hobetzen lagundu nahi du, horretarako hiru 
lurraldeen osagarritasun eta sinergien ustiapenean oinarritutako lankidetza-proiektu egituratzaileak 
abian jarriz.

«Euroeskualdeko berrikuntza» proiektu-deialdiaren bidez, Euroeskualdeko Estrategian identifikatutako 
funtsezko 6 sektoreetan jarduten du erakundeak. Sektore horiek bat datoz hiru lurraldeetako 
espezializazio adimenduneko estrategiekin (RIS4). 

2022an, LLETak aurreko urteetan hautatutako 15 lankidetza estrategikoen jarraipenean eta abiaraztean 
zentratu ditu bere ahaleginak. Nekazaritzaren eta nekazaritzako elikagaien industriaren sektorean, 
ERBELGEN proiektuak erle beltzen hobekuntza genetikorako programa baliozkotzea ahalbidetu du. 
Ataungo bailaran (Gipuzkoa) tokiko erle azpiespeziearen populazio baten jarraipena egiteko aukera 
ematen duen estalketarako estazio bat ezarri da, urtean 300/350 erregina biltzen dituena. Horri esker, 
erlezainek hobekuntza programako ama bikainengandik datozen erreginak dauzkate eskuragarri, eta 
baita pedigria eta hazkuntza-lizentzia ere. 

Bestetik, Euroeskualdeko nekazaritzako elikagaien hiru klusterretako enpresa bazkideek AGROTIC 
HUB proiektuari ekin diote. Ekimen horren helburua azpisektore jakin batzuen behar komunak lantzeko 
digitalizazio-proiektu berritzaileak identifikatzea da, IKT eremuan, esaterako. Amaierako ekitaldian, 
egindako lanaren ondorioez gain, identifikatutako proiektu bultzatzaile nagusiak aurkeztu ziren:
• Digitalizazioa mantentze prebentiborako prozesuan.
• Mahastiak monitorizatzeko sentsoreak.
• 4.0 teknologiak produktu galkorrak hotzean biltegiratzeko
• Almendretan aflatoxinak neurtzeko tresnak garatzea.

Lan-ildo horietan guztietan zehar, digitalizazioaren eremuan hiru lurraldeetan identifikatutako erronkei 
erantzun nahi izan da. Proiektuari buruzko informazio guztia bere webgunean dago eskuragarri: 
agrotichub.com.

1. Erbelgen
2. Agrotic Hub
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PROIEKTUA DESKRIBAPENA BAZKIDEAK PROIEKTUAREN 
AURREKONTUA

EMANDAKO 
DIRULAGUNTZA

BIOZIENTZIAK, OSASUNA, SILVER ECONOMY

Bilebank 2.0
Giza behazunen lagin-bankuaren Euroeskualdeko estaldura handitu 
eta analisi molekularrerako eta tumore-erantzunaren ebaluaziorako 
behazunaren aplikazio berriak garatzea da proiektuaren helburua.

Ikerketa Mediko Aplikaturako Fundazioa
Nafarroa
Miguel Servet Fundazioa
Nafarroa
BioCruces Bizkaia Osasun
Ikerketarako Institutua
Euskadi
Bordeleko Unibertsitatea (Inserm)
Akitania Berria

175.000 € 75.000 €

EPINPoC

Gaixotasunen detekzio goiztiarreko proiektu honek epitopoen 
biblioteka artifizial bat garatuko du, antigorputzen aurkako epitopo 
jakin batzuk hautatzeko aukera emango duena. Epitopo-antigorputzen 
aurkikuntza, ondoren, proteinetan oinarritutako txertoak edo botika 
berriak ekoizteko berrerabili ahal izango da.

CIC biomaGUNE
Euskadi
Ikerketa Zientifikorako
Zentro Nazionala
Akitania Berria
Navarrabiomed
Nafarroa

151.059 € 75.000 €

LAMIPoC

Proiektu honek laser teknologia ultra-azkarrak gailu mikrofluidikoen 
ekoizpen masiborako duen potentziala aztertuko du, gaur egun 
garestiegia eta konplexuegia den ohiko mekanizazioaren alternatiba 
gisa.

Leartiker
Euskadi
Alphanov
Akitania Berria
OSF Plastic
Nafarroa

106.141 € 53.070,55 €

FABRIKAZIO AURRERATUA, AERONAUTIKA, MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA

Adrienne

Espazioaren sektorerako fabrikazio gehigarriko proiektu hau 
VALIDDANTENNESS proiektuaren jarraipena da. Oraingo honetan, 
ADRIENNE proiektuak fabrikazio gehigarriko teknologia bat baliozkotu 
nahi du, sektore aeroespazialean, satelite txikietan erabiltzeko antenak 
eta osagai pasiboak garatzea ahalbidetuko duena.

Anteral S.L
Nafarroa
Teknologia Aeronautikoen
Zentroa Fundazioa - CTA
Euskadi
I+G Fundazioa, Aeronautika
eta Mekatronika - NAITEC
Nafarroa
Lisi Aerospace Additive
Manufacturing - LAAM
Akitania Berria

97.033,08 € 48.516,54 €

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA, ELIKADURA OSASUNGARRIA ETA JASANGARRIA

Inkuba Sarea

Proiektuak nekazaritzako Food Tech elikagaien teknologietan 
espezializatutako start-up ekosistema bat sortu nahi du, mugaz 
gaindiko lankidetza sustatuz. Zehazki, proiektuak lankidetza-sare 
bat, inkubagailu bat, lurralde bakoitzean murgiltzeko programa 
bat eta mentore talde bat sortzea aurreikusten du, etorkizunean 
Euroeskualdean nekazaritzako start-upak inkubatzen eta azeleratzen 
laguntzeko.

Agour
Akitania Berria
Azti
Euskadi
Intia
Nafarroa

150.000 € 75.000 €

HABITAT ETA ERAIKUNTZA JASANGARRIAK, BASOA, ZURA

Gestforest CO2

Euroeskualdeko baso-sektoreari aplikagarri zaion karbonoaren 
bahiketa eta biltegiratzea kalkulatzeko metodologia bat garatzea 
(bereziki Pirinioetako pagadietan) aurreikusten du proiektuak, 
homologagarria izan daitekeena.

HAZI Fundazioa
Euskadi
GAN - NIK
Nafarroa
CRPF Akitania Berria
Akitania Berria

143.500 € 71.750 €

Eraikuntza jasangarria eta zura batzen dituzten 
berrikuntzen artean, ERAKUSBIDEA proiektuak 
eraikuntza jasangarriaren onurak sektorean eta 
gizartean hedatzeko lan egin du. Horretarako, 
erreferentziazko 12 proiektu identifikatu dira, eta 
mintegiak antolatu dira, web bidez zein aurrez aurre, 
zuraren eta oinarri biologikoko materialen erabilerari 
buruzko ezagutzak zabaltzeko. Profesionalen sareak 
sortzeak enpresen arteko loturak indartzen eta ezartzen 
lagundu du interes komunen inguruan. 

Energia berriztagarrien arloan, RENOVABLES 
proiektuak itsasoko energia berriztagarrien esparruko 
prestakuntza eta garapen zentro bat sortzea sustatu 
du, tailerrak, web-mintegiak, udako eskolak eta bisita 
teknikoak antolatuz. 

Osasunaren eta bio-osasunaren sektorean, VASADIN proiektuak adinekoentzako osasun-arretaren 
ereduak eta ikerketa kualitatiboak aztertu ditu hiru lurraldeetako osasun-sistemetan. Horren ondorioz, 
hautemandako defizitei erantzun diezaieketen soluzio, produktu, teknologia eta zerbitzu berritzaileak 
identifikatu dira.

BILEBANK proiektuak CPREren (Kolangiopankreatografia atzerako endoskopikoa, frantsesezko siglen 
arabera) eraginpean dauden pazienteen behazun-laginen biobanku bat sortzea sustatu du. Lagin horiek 
ikerketarako edo biofluido gisa erabil daitezke biopsia likidorako, hainbat metabolito, proteina edo DNA 
behatzeko. Proiektuaren zati gisa, mutazio-azterketa bat egin da NGS panel komertzial bat erabiliz. 
Horrek sentikortasun handia agertu du behazun-estenosia duten pazienteen tumoreen presentzia 
goiztiarraren diagnostikoa egiteko; estenosi onbera edo zehaztugabea duten lehen diagnostiko 
estandarra egitea ahalbidetuz. Informazio guztia eskuragarri dago www.bilebank.org webgunean. 
Horiez gain, 2PK proiektuak ere aurrera egin du fibrosi kistikoaren tratamendurako tobramizinaren 
formulazio berri baten baliozkotze aurreklinikorako bidean. 

Hautatuako proiektu berriak

2022an, deialdia egokitu egin da 2021-2027 Euroeskualdeko Plan Estrategiko berrian identifikatutako 
lehentasunei erantzuteko, horretarako trantsizio digitala eta garapen jasangarria zeharkako elementu 
gisa gehituz. Beste berrikuntza bat da «Kultura eta Sormen Industriak» sartu direla euroeskualdeko 
sektore estrategiko gisa:

Horrela, LLETak sei lankidetza berri hautatu ditu 2022ko «Euroeskualdeko berrikuntza» proiektu-
deialdiaren esparruan.

1. Vasadin
2. Vasadin 

3. Bilebank

Erakusbidea

Validdantennes

Azkenik, sektore aeroespazialean eta fabrikazio aurreratuan, VALIDDANTENNES proiektuak antenen 
metalezko fabrikazio gehigarriaren teknikak aztertu eta baliozkotu ditu aplikazio espazialetarako, 
zehazki satelite txikietarako (Smallsats). Lortutako emaitzei esker, banda-zabalera handiarekin eta 
ardatz-erlazio oso onarekin funtzionatzen duen kate 
erradiatzaile bat fabrikatu ahal izan da.
Eremu honetako egungo ezagutza teknikoan, 
ez dago proiektu honetan garatutako ezaugarriak dituen 
fabrikazio gehigarriko kate erradiatzailerik. Proiektu hau 
amaitzearekin batera, diziplina anitzeko talde bat sortu da 
Euroeskualdearen barruan, espazio-sektorerako fabrikazio 
gehigarriko osagaiak garatu, fabrikatu eta merkaturatzeko 
gai izango dena.
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Planeta Dantzan

Euskal Rugby

Kompar

Klusteuro

KOMPAR lankidetza-estrategikoak prestakuntza aukerak ireki nahi dizkie mugaz gaindiko eremuko 
gizarte eta osasun arloko etorkizuneko profesionalei. 
 Plataforma honek hainbat helburu ditu: 
• Mugaz gaindiko eremuko etorkizuneko profesionalen lan-merkaturatzea erraztea, mugaren
 bi aldeetako kualifikazioak eta lanbide-gaitasunak identifikatzeko eta baliozkotzeko
 erreferentzia-sistemak alderatuz.
• Euroeskualdeko lurraldean ikasleen mugikortasuna sustatzea, gaitasun linguistiko
 eta pedagogikoetan oinarrituta. 
• Mugaz gaindiko trukeak eta lankidetza areagotzea eta lantalde pedagogikoen prestakuntza
 bateratua sustatzea.
• Hezkuntza-komunitatean euroeskualdearen nortasuna sustatzea, mugaz gaindiko topaketetan
 eskuratutako ezagutzei esker, eta, horrela, proiektuaren eragina bermatzea.

Horrela, 2022an: 
• 36 irakaslek sarean lan egin dute. 
• 426 ikaslek elkarrekin lan egin dute horien artean;
 - «Mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko»
  ikastaroko 215 ikaslek Pertsona erdigunean
  duen arretari buruzko ikastaro bat egin dute,
 - «Integrazio soziala» ikastaroko 165 ikaslek unitate
  didaktiko batean lan egin zuten mugaz gaindiko
  garapen profesionalerako aukerei buruzko ETASI
  metodologiari (erronkak) jarraituz, 
 - «haur hezkuntzako» 46 ikaslek musukoaren erabilerak haur hezkuntzan duen eraginari buruzko
  lankidetzazko proiektu bat garatu dute.
• 7 jarduera/bisita egin dira hezkuntza-jardunbide egokiak transferitzeko. 
• 3 unitate didaktiko garatu eta inplementatu dira elkarrekin.
• 3 prestakuntzetako erreferentzia-sistemak alderatzeko 3 proiektu egin dira. 
• 3 lan-metodologia partekatu dira. 

Klusteuro lankidetzaren helburua Euroeskualdeko hiru kluster 
dinamizatzea da. Bertan 32 enpresak parte hartzen dute 
finantziazio publiko-pribatuko logika batean, eta ibilbide-orri bat 
osatu dute honako helburu hauekin: merkataritza-helburuak 
lortzea, enpresetako delegazioak azoketan parte hartzea, baterako 
proiektuak garatzen laguntzea eta Europan ikusgarritasun 
handiagoa lortzeko proiektuen eta komunikazio-ekintzen deialdiei 
erantzutea.

Lankidetza honek, jarraian ageri diren ekintzak antolatu ditu 2022an: 
• Berrikuntza irekiko sormen-saioak, lankidetza-proiektuak elkarrekin sortzeko eta proiektuen
 deialdiei erantzuteko.
• Kide guztien arteko gaikako eta prestakuntzako saioak.  
• Aurrez aurreko topaketak, hiru lurraldeetako enpresetara zein teknologia-zentroetara bisitak eginez. 
•  Bezero potentzialekin bilerak, haien beharrak eta epe ertain eta luzerako proiektuak ezagutzeko
 (Polyclinique côte basque sud, BBRAUN, Institut Bergonié, Clemessy Services, ULMA Solutions,
 Groupe Ramsay Santé, Johnson & Johnson, Thales, JO 2024 Paraolympiques, IEMS, Movalys,
 eta Nafarroako Unibertsitatea).
• Azoka eta topaketetan parte hartzea: VIVATECH TECHNOLOGY, RNAEN eta ADDIMADOUR.

Horrez gain, Euroeskualdeko klusterrei zuzenduriko www.klusteuro.eu web orriak eta komunikazio-
tresna desberdinek (LinkedIn orrialdeak, testigantza-bideoak eta enpresen katalogoak) aukera ematen 
diete lurraldeko eragileei klusterrekin lotutako gaurkotasun guztia une oro jarraitzeko.

Lankidetza 
estrategikoak

03
2021-2022 ikasturtean, Fossile obraren garapenean jardun du Planeta Dantzan elkarteak. Aurreko 
urteetako emaitzek egiaztatu dute programaren egitura bat datorrela haren helburuekin. 82 eskaera 
jaso dira eta Pirinio Atlantikoetako, Gipuzkoako eta Nafarroako 21 ikastetxetako 43 taldek hartu dute 
parte programan, guztira 980 ikasle bilduz. Programaren helburua koreografia-obraren ulermenean 
sakontzea eta eskola-ingurunean, ingurumena babesteko beharraren sentsibilizazioa sustatzea da. 

2022an, aurreko denboraldiko lau fase pedagogikoak mantendu eta sentsibilizaziorako antzeko tresnak 
eta edukiak erabili dira. Hala ere, gorputz-adierazpena eta trebetasun zientifikoak uztartzen dituen 
testuinguratze-tailerra egokitu egin dira, aurreko edizioko ebaluazioan oinarrituta. Ibilbide pedagogikoaz 
gain, bi ibilbide kultural garatu dira: bata Donostian, ikasleei zuzenduriko eskola-antzezpenean, eta 
bigarrena Biarritzenen, haurrei eta haien familiei egindako aurkezpenean, bertan gazteek egindako 
sorkuntzen erakusketa ikusteko aukera izan zen.

Euskal Rugby lankidetza estrategikoari esker, elkartea osatzen duten errugbi federazioek kirol 
elkartrukeetan parte hartu eta kirolaren eta, zehazkiago, errugbiaren esparruko jardunbide egokiak 
parteka ditzakete. 

2022an, erakunde bazkide berri bat batu da proiektura: Akitania Berriko Eskualdeko Liga. Liga 
honek Errugbi 64 Departamentu Batzordeak, Euskadiko Errugbi Federazioak eta Nafarroako Errugbi 
Federazioek sortutako lankidetza taldea osatu du. Bazkide berri horri esker, eremu geografikoa handitu 
ahal izan da, eta proiektuari euroeskualdeko lurralde-anbizioa eman zaio. Fase berri honetan, proiektuak 
diziplina emergente bat sustatzea ere erabaki du: 7ko errugbia.

Diziplina olinpikoa izateaz gain, hurrengo 
urteetan garapen potentzial oso garrantzitsua 
izatea iradokitzen duena, gure lurraldean oso 
finkatuta ez dagoen diziplina bat da, eta horrek 
jarduteko tarte handiagoa ematen dio mugaz 
gaindiko jarduera-esparru berri bat abian 
jartzeari dagokionez. 

Eurobasque Rugby Challengea, hiru 
lurraldeetako hainbat klub biltzen dituen 
txapelketa, arrakastatsua izan da eta 
emakumezkoen finala, abenduaren erdialdean 
jokatutakoa, Villeneuve-de-Martxoarenanseko 
neskek irabazi zuten Gaztedi Rugby Taldearen 
aurka (10-5).

Klusteuro

Euskal Rugby

Kompar

Planeta Dantzan
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ERAKUNDEA ONURADUNAK HILABETEA ZENBATEKOA

Bordeleko Sciences Agro 1 2 600 €

ESTIA 11 22 6.600 €

Bordeleko Sciences Po 1 4 1.200 €

Bordeleko Montaigne Unibertsitatea 8 16 4.800 €

Bordeleko Unibertsitatea 5 18 5.400 €

Paueko eta Aturriko Herrialdeetako Unibertsitatea 8 20.5 4.800 €

Nafarroako Unibertsitatea 5 10 3.000 €

Deustu Unibertsitatea 8 30 9.000 €

Nafarroako Unibertsitate Publikoa 4 8 2.400 €

Euskal Herriko Unibertsitatea 14 63 20.100 €

Mondragon Unibertsitatea 1 0.5 150 €

Guztira 73 198 5.400 €

Euroeskualdeko
beka

04
Euroeskualdeak zuzenean kudeatu du bigarren urtez jarraian Euroeskualdeko ikasle eta 
doktoregaientzako mugikortasun beka hau. 2015ean abian jarritako programa honi esker, Akitania 
Berriko, Euskadiko eta Nafarroako unibertsitateetako ikasleek hilean 300 €-ko beka lor dezakete, 
hiru lurraldeetako batean duten mugikortasun akademikoa finantzatzeko. Helburua Euroeskualdeko 
lurraldeetan ikasleen mugikortasuna sustatzea da, hurbileko nazioarteko mugikortasun-dinamika 
batean. Gainera, beka hau beste dirulaguntza batzuekin ere metatu daiteke. 

Gaur egun, beka bi zatitan banatzen da: bata gradu eta masterreko ikasleentzat, eta bestea doktoregoko 
ikasleentzat. 2022an, Euroeskualdeak lehen aldiz doktoregoko 10 ikasleri esleitu ahal izan die bere 
laguntza, ikerketa-egonaldirako edo baterako tutoretza-kontraturako, guztira 28 hilekotan. Ikasleei 
dagokienez, Euroeskualdeak 63 gazteri lagundu die beren mugikortasunean, 170 hilekori dagokien 
kopurua banatuz. Eskabideak urte osoan zehar aurkezten dira doktoregaien atalean, eta uztailaren 1etik 
urriaren 1era baita ikasleen atalean ere. 

Euroeskualdearen beka esleitzerakoan, LLETak parte hartzen duten unibertsitateen arteko oreka 
errespetatzen dela zaindu du, taula honetan adierazten den bezala.

Guztira, 11 unibertsitatetako gazteen mugikortasun-proiektuek jaso dute Euroeskualdeko dirulaguntza.

Euroeskualdeko merkataritza

Lankidetza horren bidez, Euroeskualdeak hiru lurraldeetako enpresen eta teknologia-zentroen arteko 
lankidetza areagotu eta Euroeskualdeko merkataritza sustatu nahi du, mugaren bi aldeetako ETEei 
lehen urratsak ematen lagunduz. Akordio estrategiko horren esparruan, hiru merkataritza-ganberek 
45 aholkularitza-zerbitzu eskaini dizkiete alor eta sektore ekonomiko ezberdinetako ETEei: lankidetza-
proiektuetarako azpikontratistak, hornitzaileak eta bazkideak bilatzea eta mugaren iparraldean edo 
hegoaldean egoitza berri batean ezartzea.

Gainera, 2022ko irailaren 27an mugaz gaindiko enpresa-topaketa bat antolatu zen Iruñean. Ekitaldi 
honek hiru lurraldeetako 83 enpresa bildu zituen, bertan, guztira 210 BtoB bilera programatu ziren, eta 
Networking espazioko truke informalez gain, gaikako bi tailer antolatu. 

Horrez guztiaz gain, urtean zehar bi webinar antolatu dira, lurraldean eskaintzen diren produktuen eta 
zerbitzuen trukeak eta elkarren ezagutza sustatzeko. Horietako batek «Merkataritzako agentearen 
estatutua» izan zuen ardatz, eta bigarrenak «Mugaz gaindiko negozio-aukerak»; 60 parte-hartzaile baino 
gehiagok jarraitu zuten web-mintegi bakoitza. 

EuskarAbentura

2022an, EuskarAbentura proiektuak bere lankidetza estrategikoa berritu du «Euroeskualdeko 
hiritartasuna» deituriko lehen ardatzean. Gazteria, ondarea, kirola eta eleaniztasuna uztartuz, 
proiektuak Euroeskualdeko lurralde euskaldunetan oinez hilabeteko ibilbidea egiteko aukera ematen 
die gazteei. 2018an hasi zenetik, proiektuak euskararen erabilera sustatzea du helburu, horretarako 
gazte euskaldunen sare bat sortu, balio positiboak transmititu eta gazteen hizkuntza-ohiturak aldatzen 
lagunduz. Euroeskualdeko hiru lurraldeetatik eta diasporatik datozen gazteak ingurune euskaldun batean 
murgiltzen dira eta bertan lurralde osoaren aberastasun kulturala, naturala eta soziala deskubritzen 
dituzte. Erakundeak osorik ordaindutako murgiltze horri esker, aisialdiko jarduerak hizkuntzaren 
praktikarekin uztartzeaz gain gazteek aukera berriak aurki ditzakete.

2022ko ekitaldian, 126 gazte inguruk 783 kilometro egin dituzte mugaren bi aldeetan uztailean. 
Euroeskualdeak ere parte hartu du ekintza honetan, eta gazteei erakundea eta lurraldearen aukerak 
aurkeztu dizkie, horretarako sortutako joko bati esker. 

Mugaz gaindiko
enpresa-topaketa

EuskarAbentura

16 172022
Ekintzen txostena

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdea

2022
Ekintzen txostena

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdea



TRANSFERMUGA
-RREKIN

01
COMPET’Plus

02

Forma NAEN

03

01
Intermodalitateari dagokionez, mugaz gaindiko eremuak nabarmen egin du aurrera POCTEFA 
TRANSFERMUGA-RREKIN Europako proiektua amaitzearekin batera. Eskualde Garapeneko Europako 
Funtsak (EGEF) % 65ean lagundutako finantziazioa duen proiektuko bazkideek mugaren bi aldeak 
garraio-zerbitzu hobeen bidez lotzea garrantzitsua dela azpimarratu dute.

Bidaiariari informazioa emateko www.transfermuga.eu atariak eta haren bertsio mugikorrek 
abian jarritako tresna guztiak biltzea ahalbidetu dute, erabiltzaileei informazio hobea eskaintzeko. 
Mugaz gaindiko bidaien planifikatzaileak funtsezko zeregina bete du distantzia labur, ertain eta 
luzeko bidaietarako informazioa emateko orduan. Txartel integratuak hobetzeko hipotesiei buruzko 
azterketa bat ere egin da. Diagnostiko horri esker, mugaren bi aldeetako mugikortasun-zerbitzuen tarifa-
ezaugarriak zehaztu ahal izan ziren, bai eta txartel jakin batzuen desmaterializazioa abiarazi ere. 

Horrez gain, proiektuak mugaz gaindiko trenbide-loturei buruzko bi azterlan egiteko aukera ere eman 
du. Lehenengoa eskaintza multimodal integratuari eta hura ezartzeko agertoki posibleei buruzkoa da. 
Bigarrenak Donostiaren eta Baionaren arteko mugaz gaindiko trenbide-zerbitzuaren antolaketa eta 
gobernantza aztertzen ditu. Donostia eta Irunen arteko zabalera estandarra iristearekin batera, mugaz 
gaindiko trenbide-zerbitzu berriak ezartzea ahalbidetuko duten azpiegitura-agertoki berriak irekiko dira, 
hegoaldean aldiriko zerbitzuak eta mugatik iparraldean TER Akitania Berria eskualdeko zerbitzua batu 
ditzaketenak. Mugaren bi aldeetako agintarien arteko mugaz gaindiko lankidetza sendotzeko beharra 
nabarmendu dute bazkideek, etenik gabeko zerbitzua eskaintzeko.

Bestalde, SNCFko geltokian arkupe bat jarrita amaitu dira Hendaianko geltokiko zabalgunea egokitzeko 
lanak. Egitura berri horri esker, hobeto ikus daiteke Euskotrenen eta SNCFren Hendaianko geltokiaren 
arteko konexioa. Jarduketa honek erabat garatzen du Truke Multimodalen Poloa, eta bidaiarientzako 
eraikinen arteko konexio hobea ahalbidetzen du. 

Bazkideek bi unetan aurkeztu dituzte proiektuaren emaitzak. Maiatzaren 16an, informazio multimodalari 
buruzko ekintzak, tarifak bateratzeko hipotesiak eta mugaz gaindiko trenbide-loturaren azterketak 
aurkeztu ziren Ficoban. Halaber, txosten exekutibo bat argitaratu da lotura honen gobernantzari buruzko 
azterlanaren txosten guztiak laburbiltzeko. Gune intermodalaren inaugurazio-ekitaldia ekainaren 27an 
izan zen, Hendaiann, proiektuko bazkide guztien eta geltoki berriaren eraikuntzan inplikatutako beste 
erakunde batzuen aurrean. 

TRANSFERMUGA-RREKIN

Europako
proiektuak

Hendaiako Truke
Poloaren inaugurazio
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Espezializazio adimenduneko estrategien bidez 
lurraldearen garapen lehiakorra sustatzeko 
Euroeskualdearen helburuak aurrerapen handiak izan 
ditu 2022an, POCTEFA COMPET’plus Europako proiektua 
amaituta.  Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (EGEF) 
% 65ean lagundutako proiektu honen helburua ETEetan 
enpresen lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzea da, 
I+G+B arloan inplikatutako hiru lurraldeen arteko mugaz 
gaindiko lankidetzaren bidez.  

2022an lortutako emaitzek lankidetzarako espazio bat sortu dute interes komuneko lau arlotan:
• Elektromugikortasuna, elektrikoa zein hidrogenozkoa;
• Energien hibridazioa; 
• Elikadura osasungarria; 
• Kultura eta sormen-industriak: industria-aplikazioetarako animazio birtualeko lankidetza-lerroa.

Elektromugikortasunaren arloan, Euroeskualdeko lankidetza-hitzarmena 
sinatu dute TOPOSek (Akitania Berrian mugikortasun adimenduneko 
soluzioak eta zerbitzuak eskaintzen dituen klusterra), MUBILek (Gipuzkoako 
mugikortasun adimendun eta jasangarrirako erreferentziazko klusterra) 
eta NAVEAC/NAITECek (Nafarroako Gobernuak Nafarroan mugikortasun 
elektrikoa, autonomoa eta konektatua sustatzeko sortutako berrikuntza-
plataforma). 

GO MOBILITY 2022 azokaren esparruan sinatutako akordio honek 
mugikortasun elektriko autonomo eta konektatuaren industria eta 
teknologia sarean berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzen duten 
proiektuak bultzatzea du helburu. Besteak beste, ingurune erreal 
batean konektatutako ibilgailuen proba eta esperimentazio-inguruneen 
azpiegiturak, garapenak eta emaitzak bateratzea eta partekatzea lortu du.

Hibridazio energetikoaren esparruan, hiru lurraldeetako energia-
anitzeko zebitzuguneen mugaz gaindiko igarobide baten diseinurako 
azterlan bat egin da. Azterlan horretatik abiatuta, erakunde publikoak, 
industria-enpresa handiak eta hiru lurraldeetako klusterrak biltzen 
dituzten lantaldeak sortu dira, erdigunean ituntzeak eta osagarritasun 
ekonomiko eta energetikoak adosteko ibilbide-orri bat jarriz.

Elikadura osasungarriaren arloan jatetxe 
kolektiboetako eskaintza eta eskaria bateratuko 
dituen plataforma baten egituraketan lan 
egin da; plataforma horrek tokiko produktu 
fresko, ekologiko edota kalitate-marka dutenen 
eskaintza sustatuko du. Lan horretatik ateratako 
ondorio nagusiak INTIAk eta Onsen Conseilek 
jatetxe kolektiboen eredu bertutetsuak bilduko 
dituen mugaz gaindiko sare bati buruz egindako 
ikerketa batean oinarritzen dira. Sare hori 
osatzeko, honako elementu hauek aztertu dira: 
produktu ekologikoak, tokikoak eta kalitate-
marka dutenak ekoizteari eta banatzeari buruz 
dagoen araudia eta burujabetasun-maila; kasu 
arrakastatsuak eta jardunbide egokiak.

02
Industria sektoreari aplikatutako sormen eta 
kultura industrietan, mugaz gaindiko kluster bat 
sortu da gamifikazioaren, errealitate birtualaren 
eta errealitate areagotuaren esparruan. Klusterreko 
kide diren enpresek honako lan-ildo hauek ezarri 
dituzte: sektorearen ikusgarritasuna handitzea, sor 
daitezkeen arazoei irtenbide komunak aurkitzea, 
eskaera asetzeko osagarritasunak bilatzea eta 
nazioartekotzea sustatzeko sinergiak aurkitzea. 
Horrez gain, sektorearen potentziala garatzeko 
beharrezkoak diren gaitasun-profilak identifikatu 
dira. 

Aldi berean, mugaz gaindiko fluxu ekonomikoen 
azterketa bat egin da (erosketak eta salmentak). 
Ebaluazio horri esker, mugaz gaindiko fluxuen 
portaera aztertu ahal izan da. Eta mugaz gaindiko 
merkataritzak hazkunde-potentzial handia duela 
identifikatu da, %50 inguru.

Azkenik, bi azterlan egin dira: hiru lurraldeetako 
Espezializazio Adimenduneko Estrategien (RIS3) 
konbergentzia-azterketa, eta berrikuntzarako 
mugaz gaindiko lankidetza-ekimenak sustatzen 
dituzten erakundeentzako ikaskuntza barne hartzen 
duen azterlan bat, biak ORKESTRAk eginak. 
 
COMPET´plus proiektuak amaiera jardunaldia ere 
antolatu zuen eta hura izan da puntu gailenetako 
bat. Izan ere, enpresak, teknologia-zentroak, 
Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako 
klusterrak eta administrazio publikoak Biarritzeko 
Bellevue Aretoan bildu ziren proiektuaren jarduera 
ebaluatzeko eta ekintzekin jarraitzeko egon 
daitezkeen bideak eztabaidatzeko.

COMPET’Plus

Amaiera jardunaldia

Orkestra

Mugaz gaindiko
fluxu ekonomikoen 

Sormen eta kultura industriak

Réseau INTIA

Energia hibridazioari
buruzko lantaldea

GO MOBILITY 2022

20 212022
Ekintzen txostena

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdea

2022
Ekintzen txostena

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdea



Mugaz gaindiko lanbide-heziketaren garapenaren 
esparruan, Euroeskualdeak POCTEFA Forma 
NAEN proiektua amaitu du 2022an.  Proiektuaren 
helburua Euroeskualdeko hainbat sektoretako 
kontratazioetan laneratzea erraztea da, 
prestakuntza ur gora egiten jakite eta ur behera 
egiteko ahalmen gisa hartuz. 

Proiektuko bazkideen konpromisoari eta 
harremanak indartzeari esker, ekintza zehatzak 
abiatu dira. Forma NAEN ekimenak Empleo 
proiektutik ateratako gomendioak zehaztea 
ahalbidetu du, horrela, mugaz gaindiko enplegu-
fluxuak garatzeko.

Proiektuak automobilgintzan mugikortasuneko 
ziurtagiria lortzeko esperientzia pilotu bat jarri du 
martxan. Akitania Berriko Lanbide eta Artisautza 
Ganberaren Pirinio Atlantikoetako ordezkaritza 
eta DONAPEA prestakuntza-zentroaren arteko 
esperientzia horri esker, 10 ikaslek «karrozeria-
pintura» adarreko «azaleren prestaketarako» 
konpetentzia-multzoa egiaztatu ahal izan dute. 
Mugikortasun-ziurtagirirako kit bat egin zen 
programa pilotu honen emaitzak ahalik eta gehien 
hedatu eta gerora, beste konpetentzia-bloke 
batzuetara, beste sektore batzuetara eta gero eta 
ikasle gehiagotara zabaltzeko.

Proiektuak mugaz gaindiko administrazio-
errealitatearen ezagutza prestakuntzan 
integratzen lan egin du, horretarako tresna 
pedagogiko egokiak sortuz. Administrazioko 
eta finantzetako prestakuntza-ikastaroak egiten 
ari diren gazteei mugaz gaindiko harremanak 
arautzen dituzten araudi juridiko eta komertzialei 
buruzko ezagutzak eskuratzeko aukera emango 
dieten tresnak eskaintzea da ekimenaren helburua. 
Horrela, ikastaroetan erabil daitezkeen materialak 
(prestakuntza-gida, lan-koadernoak eta bideo 
pedagogikoak) proiektuaren emaitzez baliatu nahi 
duten beste ikastetxe batzuen eskura daude.

03
Usurbil, Plaiaundi, DONAPEA, Elizondo eta 
Largenté institutuetako 116 ikaslek lantegietan 
eta talde-jardueretan parte hartu dute apirilean, 
enpresa, autonomo edo elkarte batek une jakin 
batean egin beharreko mugaz gaindiko izapide 
administratiboetarako beharrezko tresnak 
eskuratzeko.

Jardunaldiak Euroeskualde barruko garapen 
profesionalerako aukerei buruz eztabaidatzeko 
eta ikasle, irakasle eta erakunde parte-
hartzaileen arteko harremanak estutzeko ere 
balio izan du.

Proiektuak lineako hizkuntza-tresnak eta 
ikastaroak ere sortu ditu, parte-hartzaile 
bakoitzaren banakako eta eguneroko 
ikaskuntzara egokitu direnak. Hala, gaztelera 
eta frantseseko oinarrizko ikastaroak, 
automobilgintzako berariazko ikastaro tekniko 
bat eta administrazio-kudeaketako beste 
ikastaro bat antolatu dira bi hizkuntzetan. 111 
ikaslek jarraitu dute online prestakuntza hori, 
eta, horri esker, beren enplegagarritasuna 
handitu dute, berariazko lanbide-sektore 
batean komunikatzeko ahozko eta idatzizko 
adierazpena eta ulermena garatuz. 

Gainera, proiektuko bazkideek mugaz gaindiko 
eremua aukeren eremu eta mugikortasun 
profesionalerako abagune gisa sustatzeko 
ekintzetan parte hartu dute. Ekimen horren 
ondorioak mugikortasun-gida batean jaso dira. 
Horrez gain, garapen jasangarrirako helburuak 
eta Forma NAEN proiektuaren emaitzak hiru 
lurraldeetako prestakuntza-zentroekin izandako 
elkarlanean txertatzeko lan egin da, proiektu 
eta ekintza berriak identifikatzeko. Horretarako, 
5 lan-saio antolatu dira mugaren bi aldeetako 
ikastetxeen artean, ekintza eta esperientzia 
komunak sustatzeko. Eta ondorioz, lanbide-
heziketako ikastetxeetan Garapen Jasangarriko 
Helburuak txertatzeari buruzko jardunbide 
egokien gida bat ere landu da.

Azkenik, proiektuko bazkideek amaiera ekitaldia 
antolatu zuten maiatzaren 13an, abian jarritako 
ekintzen emaitzak eta mugikortasun ziurtagiri 
jasangarria eraikitzeko irtenbide kapitalizatuak 
aurkezteko. Proiektuaren emaitzak POCTEFA 
programak urrian Bilbon antolatutako 
kapitalizazio ekitaldian ere aurkeztu ziren.

Forma NAEN

1.2.Forma NAEN
taldearen jarduerak

3. Jarunbide egoiken Gida

1.Administrazio
-kudeaketarako gida

2.karrozeria-pintura» adarreko
3. Amaiera ekitaldia
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Lurraldearen 
dinamizazioa
eta ekitaldiak

Euroeskualdeko ikus-entzunezko industria sustatzeko 2022an, Euroeskualdeak bertako ikus entzunezkoen 
sektorea bultzatzeko ahaleginak egiten jarraitu du, bi lantalderen bidez: 
• Akitania Berriko lurralde euskaldunean ikus-entzunezkoen euskal sektorearen egoeraren

inbentarioa egitea ahalbidetzen duen erakunde arteko lantaldea. Akitania Berria eskualdea, DRAC, 
EKE Euskal Kultur Erakundea, EEP Euskararen Erakunde Publikoa, ALCA, Pirinio Atlantikoetako 
departamendua eta Euskal Herri Hirigune Elkargoa (CAPB) biltzen ditu. 

• Euroeskualdeko kide diren gobernuekin eta euren kultur agentziekin osatutako lantaldea.
Akitania Berria eskualdea, ALCA, Zineuskadi eta Nafarroako Gobernua biltzen ditu, eta euroeskualdeko 
ikus-entzunezko ekosistemaren ezagutza hobetzea du helburu. Hala, lantalde horretako kideak 
behin baino gehiagotan bildu dira ekitaldi bateratuak antolatzeko eta 
lurraldeko aukerak aurkezteko: Miarritzeko FIPADOC jaialdian 2021ean 
argitaratutako koprodukzio gida aurkeztu zen urtarrilean; Iruñeko 
«Punto de Vista» dokumental jaialdian, topaketa profesionalak egin ziren 
martxoan, Euroeskualdeko proiektu-deialdiak lagundutako ZINEMA 
ZUBIAK proiektuaren esparruan; koprodukzio naturalei buruzko mahai-
inguru bat egin zen Gasteizko FESTVALen irailean, eta ikus-entzunezkoen 
sektoreari buruzko araudi fiskal berriaren aurkezpena egin zen Donostiako 
ZINEMALDIAn. 

Lantalde horrek egindako lanaren ondorioz, Euroeskualdeko Serierik 
Onenaren Sarirako deialdia antolatu da 2022an, lehenengoz, erakunde 
barruan. Euroeskualde osoko proiektuak ezagutarazi eta lanik onenari 
6.000 euroko saria eskaini nahi dio ekimen honek. Sariaren helburua 
Akitania Berriaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren eta Nafarroako Foru 
Erkidegoaren artean eginiko ikus-entzunezko lankidetza-proiektuak 
sustatzea da, lurraldeko industria, talentua, filmaketa-lekuak, hizkuntza, 
historia eta beste aktibo batzuei balioa emanez. Edizio honetako irabazlea 
Isis Letterier izan da, Saisons d’oiseaux (Txorien urtaroak) animaziozko 
serieagatik.

Mugaz
gaindiko

enplegurako
laguntza

Euroeskualdek
 ikus-

entzunezko 
industria

sustatzea

01

02

Mugaz gaindiko enplegua eta prestakuntza sustatzeko erronka lurraldeak herritarrei 360°-ko espazio 
ireki bat eskaintzeko duen gaitasunean datza, izan langile, enplegu-eskatzaile edo enpresa-zuzendari. 
Lan-merkatu erraza, integratua, orekatua eta globalki dinamikoa lortzea da xedea, mugaren bi aldeetako 
enpresentzat langile egokiak prestatzea ahalbidetuko duen prestakuntza eta ikaskuntza aukerak 
eskainiko dituena.

Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdeak mugaz gaindiko langileen administrazio-izapideekin 
lotutako gai guztiei buruzko aholkularitza eta informazioa ematen jarraitu du ekitaldi honetan. 
Erakundeak langileek hainbat arlotan eginiko eskaerei erantzun die, hala nola pentsioak, osasun-
aseguruak, fiskalitatea, tituluen baliozkotasuna eta familientzako prestazioak. 

Euroeskualdeak hitzaldiak eta topaketak antolatzen ere 
jarraitu du enplegu azoketan, hala nola Hendaianko Enplegu 
Foroan, 2022ko apirilean. LLETak Europako Batzordeak 
Bruselan antolatutako «Vibrant Cross-Border Labour 
Markets» konferentzian parte hartu du. Konferentziak 
mugaz gaindiko enpleguarekin lotutako hainbat gai 
garrantzitsu jorratu ditu, hala nola mugaz gaindiko 
lan-merkatuetarako sarbidea, hezkuntza, gaitasunen 
aintzatespena, gizarte-segurantzako gaiak, fiskalitatea 
eta telelana. Euroeskualdeko taldeak hizlari gisa ere parte 
hartu du jardunaldi horietan eta lan-merkatuari buruzko 
informazio argi baten beharra funtsezkoa dela adierazi du, 
langileen mugaz gaindiko oztoporik gabeko mugikortasuna 
bermatzeko.

Festval

Empleo
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Euroeskualdeko 
Unibertsitate 

Lankidetzarako 
Estrategia

03
LLETak unibertsitate-lankidetza bideratu eta sustatzea izan ditu helburu, esparru horretan bere 
estrategia abian jarriz eta 2022ko martxoan unibertsitate-topaketen lehen foroa antolatuz.

Europako Unibertsitate Lankidetzarako Estrategiak, sektoreko alderdi interesdunekin batera landu 
denak, agerian uzten ditu Euroeskualdeko unibertsitate-lankidetzaren potentziala eta beharrak. 

Estrategiaren helburua Euroeskualdeko unibertsitate-eremuan mugarik gabeko prestakuntza eta 
ikerketa sustatzea eta ikasleen, irakasleen eta ikertzaileen mugikortasuna erraztea da. 

Akitania Berria Euskadi Nafarroa LLETak funtsezko zeregina du estrategia horretan, Euroeskualdeko 
unibertsitate-lankidetzaren sustatzaile, katalizatzaile eta bideratzaile den aldetik, eta horretarako 
ekintza bateratuak bultzatzen dituzten laguntza, finantzazio eta orientazio mekanismoak abian jarri eta 
sare bat sortu du lankidetza-proiektu eta ekimenei ematen zaien ikusgarritasuna areagotzeko.

Estrategia hiru ardatz nagusitan antolatuta dago: 
• Saretzea: Euroeskualdeko unibertsitate-lankidetza garatzeko funtsezko eragileak identifikatu eta 
harremanetan jartzea. 
• Ikerketa eta prestakuntza: Euroeskualdeko unibertsitate-komunitateak lankidetzan garatutako 
prestakuntza eta ikerketa proiektu berriak sustatzea. 
• Mugikortasuna: Euroeskualdeko ikasleen eta irakasleen mugikortasuna sustatzea, tokiko 
nazioartekotzea azpimarratuz. 

Euroeskualdeko Unibertsitateko 1. Topaketak esperientziak eta gogoetak partekatzeko eta 
Unibertsitate Lankidetzarako Estrategia aurkezteko aukera eman zuen. Horretarako hiru lan-saio 
paralelo antolatu ziren ekitaldi barruan. Hiru lurraldeetako unibertsitateen zuzendaritza taldeek bilera 
bat egin zuten, erronkak eta aukerak identifikatzeko. Gainera, 80 ikertzaile baino gehiagok parte hartu 
zuten etorkizuneko baterako proiektuak identifikatzeko saio batean. Azkenik, mugikortasunerako eta 
praktiketarako arduradunek bilera egin zuten Euroeskualdeko unibertsitate-sistema integratuago bati 
buruz eztabaidatzeko.

Zibersegurtasun
arloko

lankidetza

04
Zibersegurtasun arloko gertakariak aurreikusi ezinak direla eta eremu geografiko zabaletan azkar 
zabaltzen direla jakinda, Euroeskualdeak lan-ildo espezifiko bat sartu du Euroeskualdeko Plan 
Estrategikoan, lurralde bakar baten esparrua gainditzen duen arazo horri erantzuteko. 

Horrela, lehen aldiz, Euroeskualdeko hiru gobernuek estrategia komun bat diseinatzea eta abiaraztea 
adostu dute, eta haren bidez alerta-sistemak ezartzea eta jardunbide egokien trukea bermatuko duen 
lantalde bateratu bat sortzea. Zibersegurtasun arloko lankidetza horren lehen urratsak uztailean 
jakinarazi ziren jendaurrean, hiru gobernuetan gai horretaz arduratzen diren sailburuak bildu zituen 
ekitaldi batean.

Berrikuntza
Digitaleko
Europako
Zentroen

(EDIH)
Euroeskualdeko

Sarea

05
LLETak hiru lurraldeetako berrikuntza digitalerako hubak saretzeko ahaleginak egin ditu, mugaz 
gaindiko lankidetza indartzeko eta ekosistema komun sendo bat eraikitzeko. Testuinguru horretan, 
Euroeskualdeko hiru hubek: BDHI (Basque Digital Innovation Hub), DIHNAMIC (Digital Innovation Hub for 
Nouvelle-Aquitaine Manufacturing Industry Community) eta IRIS EDIH (IRIS European Digital Innovation 
Hub of Navarre) Elkar Ulertzeko Memorandum (MoU) bat sinatu dute, enpresen digitalizaziorako 
lankidetza indartzeko, esperientzien trukea sustatuz, eta ezarri beharreko ekintza eta zerbitzu komunak 
definituz. 

1. Lantaldea
2. Lankidetzaren aurkezpena

Unibertsitate-estrategiaren
aurkezpena

26 272022
Ekintzen txostena

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdea

2022
Ekintzen txostena

Akitania-Berria Euskadi Nafarroa
Euroeskualdea



Pirinioetako 
Mikroproiektuen 

Deialdia

06
Europa bere herritarrengana hurbilduz mugaz gaindiko lankidetza dinamizatu eta biziberritzeko asmoz, 
Pirinioetako Lan Elkarteak (PLE) Espainia, Frantzia eta Andorraren mugaz gaindiko lankidetzarako 
mikroproiektuen lehen deialdia argitaratu zuen 2022ko urtarrilean, Akitania Berria Euskadi Nafarroa 
Euroeskualdearekin (mendebaldean), Pirinioak-Pyrénées LLETarekin (erdialdean) eta Pirinioak-
Mediterraneoa Euroeskualdearekin (ekialdean) koordinazio estuan. 

PLEk mendebaldeko, erdialdeko eta ekialdeko eremuetako bazkideekin koordinatutako ekintza horri 
esker, 2022an Pirinioetako lurraldeko 25 proiektu programatu dira, eta 78 erakundek 575.000 euro jaso 
dituzte. 

191.666,66 euro banatu dira mendebaldeko 8 proiektutan: Akitania Berrian, Euskadin eta Nafarroan.  
Hauek dira mendebaldeko eremuan programatu diren proiektuak: 

PROIEKTUA DESKRIBAPENA BAZKIDEAK PROIEKTUAREN 
AURREKONTUA

EMANDAKO 
DIRULAGUNTZA

Bidazoka

Euskararen erabilerari eta Bidasoako
kulturari buruzko azoka bat
antolatzea lurralde horretako eragile
eta pertsonentzat.

Euskaltzaleen Topagunea
Euskadi
Mintzaian Euskara eta Kultur Taldea
Akitania Berria

24.949,12 € 24.949,12 €

Entre Entre

Pirinioen iparraldeko eta hegoaldeko
sorkuntza-prozesuan
elkarrizketa errazten duen artisten
egoitza-proiektua.

Association le Second Jeudi
Akitania Berria
Fundación Centro de Arte 
Contemporeáno de Huarte
Nafarroa

17.423,08 € 17.423,08 €

Educ’Koop
Ekintzailetza kooperatiboko kit
hirueleduna garatzea eskoletako
ikasleentzat.

Antic Pays Basque
Akitania Berria
Talaios Kooperatiba
Euskadi

23.290 € 23.290 €

Diagpasto
Larrun eta Xoldokogaina
eremuetan erabilera pastoraleko
kartografia kolektiboa sortzea

Communes d’Urrugne, d’Ascain,
de Biriatou, de Ciboure, de Sare,
de Saint-Pée-sur-Nivelle, d’Ainhoa 
Akitania Berria
Municipios de Baztan, de Bera
Nafarroa

25.000 € 25.000 €

INSER

Nekazaritza-ustiategi solidarioen
iraunkortasuna eta ingurune
arduratsu batean laneratzeko 
laguntza.

ESAT d’Espiute, ESAT Gure Nahia
Akitania Berria
Les jardins du Refuge
Akitania Berria
Ferme d’Uhaldia
Akitania Berria
La Ferme Caubraque
Akitania Berria
Josenea
Nafarroa
Elkarkide
Nafarroa
Fundación Aspace - Biointegra
Nafarroa

24.992,04 € 24.992,04 €

Asociakin

Kintoan Barnako haranetan euskal
kultura-baliabideen inguruko
kultura-programazio bateratua
zabaltzea.

Associación Burdin Leku
Nafarroa
AIBA
Akitania Berria
Nafar Basoak
Nafarroa
Zaharrer Segi
Akitania Berria
CP Esteribar
Nafarroa

24.628,36 € 24.628,36 € 

Euskoopcycle

Mugaz gaindiko bizikleta-logistikako
plataforma iraunkor bat sortzea 
ostalaritzarako, jatetxeetarako
eta tokiko negoziorako.

Ziclo-P
Nafarroa
La Course
Nouvelle- Aquitaine

24.965,05 € 24.965,05 €

Sascirati
Iratiko lau haranetako ondare
materialari eta immaterialari buruzko
sentsibilizazio-proiektua.

Junta del Valle de Aezkoa
Nafarroa
Junta del Valle de Salazar
Nafarroa
Commission Syndicale Pays de Soule
Akitania Berria
Commission Syndicale Pays de Cize
Akitania Berria

25.000 € 25.000 €

Apirila
apirilaren 6a • Bordeleko
Journée conseil de vie lycéenne, parlons-en !
parte-hartzea.

Ekitaldiak eta 
aurkezpenak
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Martxoa
martxoaren 2a • Donostian 
Euroeskualdeko Unibertsitateko Lankidetzarako 
Estrategiaren aurkezpena.

martxoaren 4a eta 5a • Baionan 
FRONT’IDENT mahai-inguruan parte hartzea.

martxoaren 14 • Bordeleko
LLETen Batzar Nagusia
eta presidentziaren eskualdaketa.

apirilaren 27a eta 28a • Irunen
Go Mobility 2022 jardunaldian parte-hartzea..

apirilaren 27a • Irunen
Mugikortasun klusterren arteko Euroeskualdeko 
lankidetza-akordio bat sinatzea.

Maiatzaren
maiatzaren 9a • Online
INSEEk antolatutako Europako estatistiken 
erabilera maila azpinazionalean web-mintegian 
parte hartzea.

maiatzaren 9a • Donostian 
Erronka global berriak 

martxoaren 17a eta 18a • Irunen
NEXT CARE Sarearen Zainketen Etorkizunari 
buruzko Ate Irekien jardunaldia ekitaldian parte 
hartzea.

martxoaren 25a • Online
Sakana Garapen Agentziak antolatutako
Nola hobetu landa-inguruneko mugikortasuna 
web-mintegian parte hartzea.
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maiatzaren 11a • Irunen • Trenway
«Trenway: Atlantikoko korridorean salgaien
eta pertsonen garraioa hobetzeko erronkak
eta ekintzak» mahai-inguruan parte hartzea.

maiatzaren 13a • Irunen
POCTEFA Forma NAEN proiektuaren itxiera.

maiatzaren 16a • Irunen
POCTEFA Transfermuga-Rrekin proiektuaren 
itxiera.

maiatzaren 20a • Biarritzen
POCTEFA COMPET’plus proiektuaren itxiera.

maiatzaren 26a • Iruñean
NELS Sarearen Jasangarritasun Jardunaldian
parte hartzea.

Ekitaldiak eta 
aurkezpenak

07
2022 2022

Ekaina
ekainaren 13a • Trento-Italia + Online
Lurralde lankidetza eta mugaz gaindiko 
lankidetza konferentzian parte hartzea.

ekainaren 17a • Irunen
Kirol 2022: Kirola, Osasuna eta Ongizatea
jardunaldian parte hartzea.

ekainaren 17a • Parisen
Vivatech 2022 azokan parte hartzea.

ekainaren 21a eta 22a • Parisen
2022ko Mugen Foroan parte hartzea.

ekainaren 27a • Hendaian
Hendaiako trukagailu multimodalaren 
inaugurazioan parte hartzea.

ekainaren 29a • Baionan
Euskal Ikus-entzunezkoen Hitzarmena sinatzea.

Uztaila
uztailaren 4a • Bordeleko
Bordeleko Rencontres du littoral jardunaldiko 
Itsasertzeko trantsizioa praktikan eta beste leku 
batzuetan mahai-inguruan parte hartzea.

uztailaren 5a • Biarritzen
Euroeskualdeko zibersegurtasunaren jardunaldia.

uztailaren 18a • Baionan
UNUM Mugaz Gaindiko Udako Ikastaroen
inaugurazioan parte hartzea.

Urria
urriaren 1a • Hondarribian
Pirinioez gaindiko gazteen topaketetan
parte hartzea.

urriaren 4a eta 5a • Bilbon
POCTEFA 2014-2020 Emaitzen aurkezpen 
ekitaldian parte hartzea.

urriaren 4a • Hendaian
MOT Batzarraren bisitetan parte hartzea.

urriaren 5a eta 6a • Baionan
Euskal Hirigune Elkargoak Baionan 
antolatutako Mugaz gaindiko topaketetan
parte hartzea.

urriaren 6a>8a • Oloroe-Donamarian
PYRENEO ekitaldiaren 2. edizioan parte hartzea.

urriaren 10a eta 11 • Bilbon
Osasuna eta Bio-osasunari buruzko
7. Topaketetan parte hartzea.

urriaren 11a • Bruselako
Building cross-border University Alliances as 
drivers for border regions hitzaldian parte 
hartzea, EURegionsWeek astean.

urriaren 17a-20a • Donostian 
Ozeanoko Energiari buruzko Nazioarteko 
Konferentzian (ICOE 2022) parte hartzea.

urriaren 17a • Parisen
Mugaz gaindiko behaketari buruzko MOT 
lantaldean parte hartzea.

urriaren 20a • Bordeleko
AMBASSADAn parte-hartzea.

Iraila
irailaren 9a • Vitoria-Gasteiz
Euroeskualdeko Serieen Saria ematea Gasteizko 
FESTVAL jaialdian.

irailaren 12a • Donostian 
Donostiako BEHA udako ikastaroan parte hartzea.

irailaren 19a • Donostian 
Euroeskualdeko ikus-entzunezkoen parte 
hartzea, Donostiako ZINEMALDIAn.

irailaren 27a • Irunen
Mugaz gaindiko Ekintzailetza Topaketan
parte hartzea.

irailaren 30a • Bilbon
Europako Gazteen Goi Bileran parte hartzea.

Abuztua
abuztuaren 3a • Otsondo
Gazte boluntarioen mugaz gaindiko lehen 
esparruetan parte hartzea.
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2023
Urtarrila
urtarrilaren 18a • Bruselako
Vibrant Cross-Border Labour Markets 
konferentzian parte hartzea.

urtarrilaren 26a • Biarritzen
FIPADOC jaialdiko Euroeskualdeare
hedapena: begirada gurutzatuak
mahai-inguruan parte hartzea.

Abendua
abenduaren 18a • Hernanin
2022ko Eurobasque Rugby Challenge 
lehiaketako txapeldunei sari banaketa.

Azaroa
azaroaren  16a eta 17a • Irunen
UHINAK 2022 kongresuan parte hartzea.

azaroaren  21a • Bordeleko
Euskampus Bordeaux Egunean parte-hartzea.

azaroaren  23a • Madrilen
«Garraioaren deskarbonizaziorako trenaren 
sustapena» saio teknikoan parte hartzea, 
CONAMA kongresuan.

azaroaren  24a eta 25a
Liberec (Txekiar Errepublika)
AECT Plataformak Liberecen egindako bileran 
parte hartzea. 

Évènements et 
présentations

07
2022
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Berrikuntza gisa, Europako lurralde-lankidetzarako 2021-2027 programazio-aldi berriak 5. helburu 
politikoa «Herritarrengandik hurbilago dagoen Europa» baterantz izenekoa gehitu du, era guztietako 
lurralde eta tokiko ekimenen garapen integratua eta jasangarria sustatzeko.

Mendebaldeko Eremu Funtzionala Pirinio Atlantikoetako eta Baretous haraneko euskal zatia, Euskal 
Autonomia Erkidegoa eta Nafarroako Foru Erkidegoa hartzen dituen mugaz gaindiko lurraldean dago. 

Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdea arduratuko da Mendebaldeko Eremu Funtzionala 
koordinatzeaz, lurralde-estrategia ezartzeaz eta talde berria zuzentzeaz.

Helburu politiko hori ezartzeko, POCTEFA 
programako bazkide instituzionalek bost arlo 
funtzional identifikatu dituzte, 2021-2027 
Programa Operatibo berriaren 5. helburu 
politikoan txertatuko direnak:
• Mendebaldeko Eremu Funtzionala
• Erdialdeko Eremu Funtzionala
• Ekialdeko Mendialdeko Eremu Funtzionala
• Kataluniako mugaz gaindiko Eremu
 Funtzionala
• Ekialdeko Kostaldeko Eremu Funtzionala

HELBURU POLITIKOAK

OP 1 OP 2 OP 4

OP 5

LURRALDEKO APOSTUAK
OP 5. UEuropa bat bere herritarrengandik hurbilago
P5. Mugako eremuen lurralde, gizarte eta ekonomia

integrazioa indartzea

ARLO
FUNTZIONALAK

OP 6

POCTEFA 
2021-2027ko 
Mendebaldeko
Eremu Funtzionalaren 
ezarpena
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Mendebaldeko Eremu Funtzionala garatzeko, bazkideak bat etorri dira estrategia komun bat abian 
jartzeko eta garatzeko premian.

Gainera, gai ugariko estrategia horrek mugaz gaindiko herritarren beharrak asetzen lagunduko du, 
konponbide zehatzak emanez, hiru esparru hauetako proiektuak egituratuz.
1. Mugitzea: pertsonen eta zerbitzuen mugaz gaindiko mugikortasuna hobetzea.
2. Lan egitea: zailtasunak dituzten sektoreetan mugaz gaindiko enplegua sustatzea, tokiko sektoreak
 garatzea eta prestakuntza sustatzea.
3. Komunikatzea: euskararen ezagutza eta erabilera hobetzea eta eleaniztasuna indartzea.

Ikuspegi parte-hartzailean eta maila anitzeko gobernantzan oinarrituta, LLETak:
• Kontsulta-batzorde bat sortu du, estrategiaren ildo nagusien hausnarketan eta azterketan parte hartu
 duten lurraldeko eragileek osatua. 
• Lineako kontsulta bat ezarri du lurralde funtzionaleko eragile guztiei erantzuteko. 
• Herritarrei online inkesta bat egin die.

Herritarren zerbitzura dagoen lurralde estrategia integratua

Pertsonen eta zerbitzuen
mugez gaindiko

mugikortasuna hobetu,
lurraldea zainduz.

Herrien atxikitzea
segurtatu tokiko
industrien garapenaren
bidez.

Hizkuntza-arazoak konpontzea, komunikaziorako
eta lankidetzarako oztopo gisa, euskararen ezagutza eta 

erabilera hizkuntza komun gisa hobetuz,
eta eleaniztasuna sustatuz.

MUGIKOR-
TASUNA ENPLEGUA

ELEANIZTASUNA

OP 5

Ikuspegi
parte-hartzaile
eta kolaboratiboa

Bottom up

Egitura
proiektuak

Lurralde estrategia
integratua

Lurraldeen behar
bereziak

Tokiko eta eskualdeko
eragileen mobilizazioa
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2021-2027
Plan
Estrategikoaren 
adierazleen
jarraipena

* Adierazle ez kuantifikagarria, Europako programazioa ez baita hasi.

2021-2027 Plan Estrategikoaren adierazleen jarraipena

Adierazleak
2027
Helburua

2022an
lortutako
balioa

Lantaldeetan parte hartzen duten eragileak 126 43

Lantalde (GT) kopurua 10 9

Lantaldeen bilera kopurua 150 29

GTek garatutako ekimen kopurua 50 10

GT bat baino gehiago inplikatzen duten
ekimen garatu kopurua 5 1

Identifikatutako oztopo kopurua 20 4

Garatutako partaidetza estrategiko kopurua 20 8

Finantzatutako proiektu kopurua 300 53

Proiektu deialdietan jasotako eskaera kopurua 550 127

Euroeskualdeak finantzatutako proiektuetan parte
hartzen duten kideen kopurua 1.000 190

Euroeskualdeak finantzatutako
proiektuen finantzaketaren bolumena 10.000.000 2.332.110,04

Palanka-efektuko inbertsio bolumena
Euroeskualdeak finantzatutako proiektuentzat 20.000.000 6.051.295,82

Euroeskualdeko bekaren onuradun kopurua 500 135

Europako funtsak erakarriko dituzten proiektu kopurua* 14 0

Bilduak izan diren Europako funtsen bolumena* 6.000.000 0

Egindako komunikazio ekintzen kopurua 36 10

Langileentzako informazio kopurua 600 120

AECTak antolaturiko hitzaldi
eta ekitaldi kopurua

60 19

Abian ezarriak izan diren parte hartze prozesu kopurua 15 4

AECTaren agerpena hedabideetan 350 263

Parte hartze prozesuetan jasotako ekarpen kopurua 200 187

AECTak parte hartzen duen ekitaldi eta
hitzaldi kopurua

30 76

Sare sozialetako harpidedun kopurua 5.250 4.405

Bisita kopurua AECTren webguneetara 100.000 111.374

Onartuak izan diren aitorpenak 5 0

2021 2022 2027

0 %

0 %

0 %

34 %

90 %

19 %

19 %

18 %

23 %

23 %

27 %

27 %

75 %

84 %

28 %

30 %

20 %

20 %

20 %

20 %

32 %

40 %

94 %

253 %

111 %
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Finantza
-txostena
2022

Gastu motak Aurreikusitako
gastuak 

Egindako
gastua

%Exekuzio 
/ aurreikuspena

Izaera orokorreko gastuak 1.520.000,00 € 1.005.443,60 € 68 %

Ordaindutako dirulaguntzak 430.000,00 € 340.047,11 € 79 %

Amortizazioa 21.867,66 € 21.867,66 € 100 %

Langileen gastuak 1.276.953,62 € 1.006.719,40 € 79 %

Inbertsioen atalera eginiko transferentziak
(agindutako eragiketak) 1.178,72 € - -

Inbertsio-gastuak 80.000 € 4.079,18 € 5 %

GUZTIRA 3.330.000,00 € 2.374.077,77 € 73 %

Diru-sarrera mota Aurreikusitako
diru-sarrerak Jasotakoak %Exekuzio 

/ aurreikuspena

Eskualdeen ekarpena 1.650.000 € 1.650.000 € 100 %

Transferitutako soberakinak
(eskaera-eragiketa) 1.195.935,16 € 1.195.935,16 € 100 %

Beste erakunde batzuen ekarpenak
(POCTEFA, ibilbideen kalkulagailua,

 askotariko ordainketak...)
404.064,84 € 51.624,52 € 13 %

Inbertsioen etekinak 80.000 € 21.867,66 € -

GUZTIRA 3.330.000 € 2.921.427,34 € 90 %

2021eko 
gastuak

2021eko
diru-sarrerak
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« Beka honek nire mugikortasun-
esperientzia garatzen lagundu 
zidan, eta asko eskertzen du »
Euroeskualdeko beka baten onuraduna

« Geografikoki gertu gauden 
arren, ez dugu lehenago elkar 
ezagutzeko aukerarik izan. 
RENOVABLES proiektua aukera 
bikaina izan da »
Renovables proiektuko kidea

« Eskertzen dut emandako 
informazioa, asko lagunduko 
dit nire urrats guztietan, 
baita fiskalitatean dauden 
desberdintasunen konplexutasuna 
ulertzen ere »
Lagundutako mugaz gaindiko langilea

« Zalantza izan dugun bakoitzean 
eskainitako laguntza oso atsegina 
izan da »
Proiektuaren sustatzailea

«  Gaur egun, Euroeskualdea da 
Nafarroako, Akitania Berriko eta 
Euskadiko lurraldeen kohesioaren 
alde lan egiten duen erakunde 
publiko bakarra »
EuskarAbentura lankidetzako kide

« Lehen Bruselatik etorritako 
urruneko erakundetzat 
genuen arren, orain badakigu 
elkarrengana hurbiltzeko, 
bazkideak ezagutzeko eta haien 
hurbiltasuna estimatzeko gune 
bat dela. Konturatu gara erakunde 
hau benetako lana egiten ari dela 
mugak lausotzeko »
Black is Beltza proiektuko kidea

Gure
bazkideen
testigantzak
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euroregion-naen.eu

18 rue Leku Eder
ZI des Joncaux
64700 Hendaye
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