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1. Testuingurua
1.1 Sarrera
Urteko Kudeaketa Planaren memoriak, Durangaldeko 2015-2020 Landa Ingurunearen
Garapenerako Programaren barruan markatzen diran helburuak lortzeko, 2021an lan egin
ziran lan ildoak eta burutu ziran ekintzak jasotzen ditu.
Dokumentu honetan, Durangaldeko Landa Ingurunearen Garapenerako Programaren
inguruan 2021an Urkiola Landa Ingurunearen Garapenerako Alkartearen Urteko Kudeaketa
Planaren emoIera jasotzen da.
1.2 URKIOLA Landa Garapenerako Alkartearen aurkezpena
1.3 Sarrera
Landa Ingurunearen Garapenerako Legeak, 13. artikuluan, Landa Ingurunearen
Garapenerako Elkarteak euren eremuetako sektore ekonomiko eta sozialen ordezkari bezala
ezartzen ditu. Honela, zuzenbide pribatuko entitateak diran alkarte honeek onartzeko
eskakizunak ezartzeko eskatzen deutso Jaurlaritzari.
Lege berean ezarritakoaren arabera, ofizialki onartzen diran landa ingurunearen
garapenerako alkarteekiko hitzarmenen baten bidez zehaztu ahal izango da elkarteok zer
nolako parte-hartzea izango daben eta zer nolako lana egingo daben landa ingurunearen
garapenerako programen barruko jarduketetan.
Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen kideak honexek dira:
1. ABADIÑOKO UDALA
2. ATXONDOKO UDALA
3. BERRIZKO UDALA
4. DURANGOKO UDALA
5. ELORRIOKO UDALA
6. ERMUAKO UDALA
7. GARAIKO UDALA
8. IURRETAKO UDALA
9. IZURTZAKO UDALA
10. MALLABIKO UDALA
11. MAÑARIKO UDALA
12. ZALDIBARKO UDALA
13. AMOREBIETA-ETXANOKO UDALA
14. ABADIÑOKO ABELTZAINEN ALKARTEA (AGA)
15. AMEZTI GAZTELUKO BASO JABEEN ALKARTEA
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

ARBASO
ASOCIACION DE CRIADORES DE OVEJA LATXA (ACOL)
ASTARLOA KULTUR TALDEA
BERRIZKO ABELTZAINEN ELKARTEA
BIHOEL BIZKAIKO ORTULARIEN ELKARTEA
BIUNEL BIZKAIKO UNTXIZAINEN ELKARTEA
BIZKAIKO BASOGINTZA ELKARTEA
BIZKAIKO FRISOI ELKARTEA
BIZKAIKO IGALI AZKUNTZALARIEN ALKARTEA
BIZKAIKO LIMUSIN ABEREZALEEN ELKARTEA
BIZKAIKO POTTOKA ELKARTEA
DIBA KOOPERATIBA
ELORRIOKO NEKAZAL KOOPERATIBA
ENBA
ERLAUN ATXONDO ABELTZAINEN ALKARTEA
EUSKAL HERRIKO NEKAZARIEN ELKARTASUNA
GEREDIAGA ELKARTEA
IURRETAKO KOFRADIA
LANDA XXI
MIBA KOOPERATIBA
MUGARRA-ARAMOTZ ABELTZAINEN ALKARTASUNA
NEKATUR
NEKAZAL ERAKUNDEA
TABIRA MENDIZALEEN TALDEA

Alkarte guztien moduan bere gobernuko organoak Batzar Orokorra eta Zuzendaritza
Batzordea dira. 2020.ean egindako ohiko batzarraren ostean honela gelditu zan
Zuzendaritza Batzordea ((indarrean egon leiteke 2023.eko udal hauteskundeak izan arte):
• Lehendakaria: Berrizko Udala
• Idazkaria: Garaiko Udala
• Diruzaina: Elorrioko Udala
• Batzordekidea: Abadiñoko Udala
• Batzordekidea: Izurtzako udala
• Batzordekidea: Bizkaiko Basogintza Elkartea
• Batzordekidea: EHNE sindikatua
• Batzordekidea: NEKATUR
Urkiolaren egoitza ofiziala Berrizko udaletxe zaharra da (Margarita Maturana 7). Azpiegitura
hau eta baliabide material eta pertsonalak Lea-Artibai Landa Garapenerako Alkarteagaz
batera ibili izan dauz 2021.era arte.
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Baliabide pertsonalak 2021an:
• Arduradun teknikoa denpora osorako (Urkiola eta Lea-Artibai LGAk)
• Idazkari administratibo bat denpora osorako (Urkiola eta Lea-Artibai LGAk)
• Bertoko produktuetarako zirkuito laburrak bultzatzeko teknikaria denbora osorako
• Turismoko teknikaria denbora osorako
1.3 Lan esparru geografikoa: Durangaldea

1.4 Eskualdeko Landa Garapenerako Programa
1.4.1 Definizioa
LGP (Landa Ingurunearen Garapenerako Programa) plangintza estrategikorako eta
kudeaketa iraunkorrerako tresna bat da, Euskadiko landa-ingurunearen garapenerako
10/1998 Legean (lurraldeko funtzio-aniztasuna eta oreka zaintzeko sortua) jatorria dauana.
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Bertan jasotzen danez “… bereziki Euskal Herriko Landa ingurunea garatzera orientatzen
diren politikek landa ingurunearen garapenerako programen forma hartuko dute”
Landa Ingurunearen Garapenerako Programa agiria eskualdeko landa-ingurunearen
antolamendua eta kudeaketa iraunkorra egiteko tresna da. Asmo hau burutzeko, tartean
diran eragile guztien inplikazioa eta konpromisoa, gaur egun dagozan baliabideak egoki
erabiltzea, eta eskualdearen garapen integralik onena bermatzera bideratutako estrategia
eta ekimen zehatzak lantzea ezinbestekoa dira.
Landa Ingurunearen Garapenerako Programak eskualde bakoitzeko landa-inguruneen
garapenean lagundu nahi daben erakunde, administrazio eta pertsona guztiei (era
guztietako baliabideekin: ekonomikoak, giza baliabideak, instalazioak...) ondorengo
puntuetan laguntzeko egiten dira:
•
•
•

Baserri edo landa-inguruneetako beharrei eta kezkei erantzuteko, eskualde bakoitzean
identifikatutako apustu nagusiak zeintzuk diran argi izan dagiezan.
Dinamizaziorako tresna komun bat izan dagien, programan jasotako jardueren
garapena bizkortzeko eta bermatzeko.
Landa-garapenaren alde lan egiten daben erakunde eta administrazio guztietan
lanerako oinarrizko dokumentua izan dagien.

Landa Ingurunearen Garapenerako Programaren bidez honako hau lortu nahi dogu:
•
•
•
•
•
•
•

Pertsonen eta erakundeen inplikazioa eta konpromisoa euren eskualdearen
garapenarekin.
Eskualdean eta eskualdez gaindi, balioa sortzeko prozesuak arintzea.
Kooperazio-ekimenak sortu, bultzatu eta garatzeko ohitura sortzea.
Landa-ingurunearen garapen aktiboa eta dinamikoa ekarriko daben eremuak
eskaintzea.
Eskualdeen landa ingurunearen garapenerako estrategiak egituratzea, landagarapenerako alkarteen (LGA) bidez.
Landa ingurunean aritzen diran administrazioen arteko koordinazioa hobetzea, batzuen
eta besteen politikak zehaztu eta burutzerakoan.
Landa Ingurunearen Garapenerako Euskal Sarea berreskuratu eta indartzea, Euskal
Autonomi Erkidego osoan landa ingurunearen garapenerako estrategiak garatu eta
sortzeko
1.4.2 Esparru Estrategikoa
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1.4.3 Garatzeko metodologia
Eskualdeko Landa Ingurunearen Garapenerako Programak aplikatzen egin ditugun urteetan
ikasi dogun gauza garrantzitsuena da Landa Ingurunearen Garapenerako Programak egiteko
metodologiaz gain egoki gauzatzeko jarraibideak be zehaztu behar dirala.
Programa honek dokumentu biziak izatea, eskualdeko agenteek jardueretan parte hartzea
eta ekitaldi honetan gauzatze-maila handitzea da helburua.
Fase honetan programak NORK eta ZELAN gauzatzen dituen oso garrantzitsua da. Hori dala
eta, funtsezkoa da honako hauek zehaztea:
•

Zer agentek parte hartzen daben.

•

Agenteak zelan taldekatu beharko lirateken.

•

Talde bakoitzak zer funtzio beteko leuken.

•

Taldeak zelan antolatzen diran.

Horretarako, programa egikaritzeko oinarri metodologiko komun bat ezarri da. Dena den,
metodologia hori eskualdeek euren premien eta errealitatearen arabera moldatuahal izango
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dabe.
Landa Ingurunearen Garapenerako Programak gauzatzeko Alkarte bakoitzaren Urteko
Kudeaketa Planak zehaztuko dira. Dokumentu honeetan Landa Ingurunearen Garapenerako
Programetan aldi osorako jarritako helburuak betetzeko urtero egin beharreko jarduerak
jasoko dira. Alde horretatik, ereduzko fitxa bat egin da, jarduera bakoitzaren inguruko
informazioa zehaztea errazteko (arduradunak, partaideak, erronka nagusiak,
aurrekontua...). Modu bardinean, urtero Urteko Kudeaketa Planetan jasotako jardueren
gauzatze mailaren baloraketa egiten da.
2017.etik kudeaketa plana osatzeko udalen artean Landa Ingurunearen Garapenerako
Programak kudeatzeko sortutako lantaldean edo proiektu zehatzak kudeatzeko sortutako
taldeetan (jantoki kolektiboak, turismorako egitura zehazteko, elikadura estrategia, …)
proposamenak landu ziran eta gero balioztatu Alkartearen Zuzendaritza Batzordean eta
Batzar Orokorrean. Bide honek alderantzizko zentzua be euki leike, hau da Zuzendaritza
Batzordean onartutako lan ildoak lantaldeetan balioztatzea. 2021.ean antzeko bidea jarraitu
da.
Jarraian Urkiola Landa Ingurunearen Garapenerako Alkartean 2017.ean onartutako lan
egiteko egitura zehaztu egiten da

2. 2021.eko kudeaketa plana
Urkiola Landa Ingurunearen Garapenerako Alkartearen ekintza markoan, proiektu zehatzak
gauzatu eta martxan ipinteaz aparte, egitura beraren funtzionamendu eta inplikatutako
administrazio eta baserri inguruko biztanlegoari, bere lan egiteko esparruan emondako
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zerbitzuak sartzen dira.
Bertan jasotzen ditugun Jarduera eta zerbitzu guztietan genero ikuspegia kontutan izan da,
Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 legearen eta Emakume Nekazarien
Estatutuari buruzko 8/2015 legearen eskakizunak beteaz.
2021.a urtea, be, covid 19agaitik berezia izan dan arren Urkiola Landa Garapenerako
Alkarteak kudeatu dauazan proiektuak udalen artean kontsentsuatu egin dira eta 2020.ekoa
urteko aurrekontuakaz alderatuta gorantz egingo dabe.
2.1 Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen zerbitzuak

2.1.1 Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen zerbitzuak
ZERBITZUA/SERVICIO
LGEaren barne funtzionamendutarako kudeaketa ekintzak
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Alkartearen barne funtzionamendurako barne lanak jasotzen dira atal honetan: Gestio
Plana landu eta jarraipena egin, elkartearen parte hartzea koordinatu eta informazioa
kudeatu, lan administratiboak (memoriak, aktak, justifikazioak, etab), zuzendaritza
batzarrak eta batzar orokorrak, publikoari arreta, etab.
LGAren behar dan moduko funtzionamendua bermatzen daben barruko lanak
• Urteko kudeaketa plana egin eta proposatutako ekintzen jarraipena.
• Aurreikusitako ekintzen gauzatze maila aztertuz urteko txostena egitea.
Ekintza honek HAZI Fundazioagaz alkarlan estuan aurrera eroaten dira, aurretik
ezarritako metodologia eta ereduak jarraituz.
• Sare Sozialetako profilak eta web guneak dinamizatu.
LGAren saltokien erabilera zabaltzea eskualdean eta eskualdetik kanpo.
• Kanpoko aholkularitza baten bitartez zerbitzu honeek bermatu dira protokolo
eta prozeduren aldetik:
o Alkartearen aholkularitza orokorra.
o Zuzendaritza batzordeko batzarretan aholkularitza juridikoa.
o Kontratazioak egiteko pleguak administratiboak prestatzea.
o Alkartean jorratzen diran gaietan administrazioaren jarduerako
prozedurak erabiltea.
o Alkartearen intereserako gai juridikoei buruzko txostenak egitea.
o Arazo juridikoei buruzko ahozko aholkuak eukitea
o Alkarteak sinatzen dituen kontratu, hitzarmen eta abarretan aholkularitza
o Onura Publikoko alkarte bihurtzea
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
9

Adierazlea
Indicador
Zein sare sozial eta zenbat
jarraitzaile bakoitzean

Aurreikusitako balioa
Valor previsto

Saltokien erabilera kopurua
Turismoko sare sozialak

Balio erreala
Valor real
Sortu barriak dira
Facebook 41
Instagram: 370
5 (Elorrio, Atxondo, Iurreta,
Izurtza, Atxondo)
1198 Instagram
1052 Facebook

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha Oharrak / Comentarios
Martiaren
Zuzendaritza batzordeko bilerak
25ean
Ekainaren
15ean
Uztailaren
30ean
Urriaren
27an
Apirilaren
Batzar orokorraren bilerak, ohikoa eta berezia
15ean
Irailaren 20
Esleipenen plataformako ikastaroa
eta 22an
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
- 2021.ean ataratako esleipenak seinaleztapena(gero bertan behera gelditu arren), GR
38, Haztegiaren lanak.
- Saltokien kasuan pandemiaren aurreko erabilera mailara heltzea lortu da.
- Esleipeneko plataformako ikastaroan hartu dogu parte Alkarteko pertsona bik.
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
Aurrekontuak onartzeko batzarrak aurretik egin beharko dira, honetatik eratorten diran
proiektuak egikaritzeko denbora gehiago eukiteko

ZERBITZUA/SERVICIO
LGPren zabaltzearen buru izan
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DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
LGPen garatzerako prozesuan eginiko lanak jasoko dira atal honetan: koordinazio taldea,
lan taldeak, komunikazio ekintzak, etab.
Eskualdeko Landa Ingurunearen Garapenerako Programa hedatzeko behar diran ekintzak
gauzatu:
a. Landa Ingurunearen Garapenerako Programaren koordinazio taldea sortu eta
lantalde honen dinamizazioa. Talde hau Zuzendaritza Batzordeagaz osatu egiten
da.
b. Talde dinamizatzaileak sortu eta dinamizatu. Eskualdean lantalde honek lan egingo
dabe:
I.
Udalen lantaldea.
II.
Turismoko mahaia eta bere azpian dagozan azpi-mahaiak
i. Ostatuak
ii. Jatetxeak
iii. Turismo aktiboa
III.
Elikadura estrategia garatzeko, eta honen barruan kokatu leitekez:
jantokietako azpi-mahaia, Durangaldeko elikadura komunitatea, …
c. Urkiola Landa Ingurunearen Garapenerako Alkartearen buru ez dan lantaldean
parte hartu edo lagundu:
I.
Enplegu Planeko eskualdeko mahaia.
II.
MENEKOren izenean Urkiola Parke Naturaleko Patronatuan parte hartu.
III.
Durangoko merkatuko mahaia
IV. Eskualdeko abeltzainen alkarteak: Pozuzarreta, Erlaun, MugarraAramotz,AGA.
V. Eskualdez gaindiko alkarteakaz lana eta zerbitzuak eskaini: Euskal Abereak
Alkartea.
d. Bizkaiko lurraldeko mahaian parte hartu, Bizkaiko Landa Ingurunearen Garapenerako
alkarte guztiak, Bizkaiko Foru Aldundiko eta Eusko Jaurlaritzako nekazaritzako
teknikari eta ordezkari politikoakaz eta HAZI Fundazioagaz batera
e. Bizkaiko turismoa koordinatzeko eta dinamizatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak
sortutako “Bilbao Bizkaia Action Group”en helburu lan-batzordeetan parte hartu.
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto
Udal lantaldeen bilera kopurua
3
Tursimo mahai eta azpi
2
mahaien
bilera kopurua
Euskal Abereak. Zerbitzu
administratiboa emoten
bai
jarraitzea
Bizkaiko Lurraldeko Mahai
2

Balio erreala
Valor real
1
1

bai

1
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bilera
kopurua
BBAG: Bilera kopurua
4
LGPren ebaluaketa Eskualdeko
2
batzordea
LGPren ebaluaketa.
1
Alkarrizketak
Durangoko merkatua
Elikadura Mahaia
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha Oharrak / Comentarios
Euskal Abereak.ren egoitza berton dago eta bilerak bertan egiten dabez.
Urte osoa
Zerbitzu administratibo minimoak emoten jakez bertotik
Urtarrilaren
24an
Martiaren
5ean
Abenduaren
14ean
Urriaren 8an
Azaroaren
3an
Urriaren 8an

4
2
1
2
1

Pozuzarretako batzar orokorra
Udal lantaldearen bilerak

Elikadura mahaia
Turismoko mahaia
Bizkaiko Lurraldeko Mahaia

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
a.
Ganaderoen alkarteakaz hartuemonak. Pozuzarretak gure bulegoetan batzarrak egiten
dabez.
b.
Landa Ingurunearen Garapenerako Programaren koordinazio taldea sortu eta lantalde
honen dinamizazioa. Talde hau Zuzendaritza Batzordeagaz osatu egiten da eta berak
egindako bileretan jarraipena egin da.
c.
Talde dinamizatzaileak sortu eta dinamizatu. Eskualdean lantalde honek lan egin dabe:
I.
Udalen lantaldea. Martiaren 5ean 27an bildu zan eta bertan turismo eta
elikaduraren estrategien diseinua aztertu zan
II.
Turismoko mahaiak egin dauan bileran Urkiola LGAren proiektuei
jarraipena egin jako eta partaideen proiektuak eta iradokizunak kontuan
hartu dira hurrengo urterako
III.
Elikadura estrategia diseinua 2019.ean amaitu zan eta harrezkero bertan
jasotzen diran lan ildoak gartzen ahalegintzen gara
d.
Urkiola Landa Ingurunearen Garapenerako Alkartearen buru ez dan lantaldean parte
hartu edo lagundu:
I.
Durangoko merkatuko mahaian parte hartu dogu otsailaren 5 eta matiaren
4an
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e.

Bizkaiko turismoa koordinatzeko eta dinamizatzeko Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako
“Bilbao Bizkaia Action Group”en helburu lan-batzordean parte hartu eta ekarpenak
egin. Pandemiako sasoian lanak ez dira gelditu eta zuzendaritza honek bultzatutako
laguntzen hedapenean lagundu dogu

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

ZERBITZUA/SERVICIO
Beste erakundeekin elkarlanean ekintzailetza, barne ekintzailetza eta lanpostuen
sorrerarako informazioa eta aholkularitza
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Ekintzaileei eta enpresei egindako laguntza edota tutorizazio lanak jasotzen dira
(formakuntza, laguntza eta jarraipena, monitorizazioa, laguntzen aholkularitza, etab).
1. HAZI Fundazioagaz alkarlanean dinamizazio lanak aurrera eroaten dira
Sailburuordetzari laguntzeko: eskualdeko baserri inguruan ekintzailetza eta
dinamizazio ekonomikoan. Honetarako baserri eremuetan proiektu eta
pertsonaekintzaileen identifikazio, bultzaketa eta jarraipenak egiten dira.
i. NIREA eta Itsaslurra proiektuetan parte hartze eraginkorra euki.
ii. Ekintzailetzako Ostegunen hedapen lanak, eta aurten be
iii. “Nekazariak eskolara” programa. Baserritarrak euren esperientziak
umeakaz konpartitzeko eskoletara joaten dira.
2. Proiektu edo ideia daukien pertsona zein entitateei aholkatze pertsonalizatua
muntaia zein finantzaketarako iturriak bilatzen: jagokon laguntza lerroan
kokatzen,dokumentazioa egiaztatzen, eskakizunaren kudeaketa,
administrazioko tramiteak (justifikazioak, luzapenak,…), GEROA programara
ekintzaileak zuzendu.
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
BERTOKO EKONOMIAN OINARRITUTAKO aktibitate ekonomiko DINAMIKOA DUENESKUALDEA NON
TURISMO SEKTOREA arduratsua eta jasangarria den

LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
▪

Ekintzailetza eta barne ekintzailetza sustatu
o Arlo honetan diharduten eskualdeko eragileen koordinazioa gauzatu (Behargintza,HAZI,
Gaztenek, LGA, …)
o Martxan dauden negozio ereduetan berrikuntza bideak jorratu.
o Turismoarekin zerikusia duten zerbitzu enpresen sorrera bultzatu da
o Eskualdeko berezko baliabideetatik negozio berriak identifikatu.
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▪
▪

Enpresen garapena eta lehiakortasuna uztartu, eta bultzatu

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Balio erreala
Valor real

Aholkatutako enpresa eta
ekintzaile kopurua
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5 gizon, emakume bi eta 4
Emakumen eta gizonen
kopurua
bikote
GEROAn proiektu kopurua
2
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha Oharrak / Comentarios
Urte osoaren zehar bilera eta telefonozko kontaktuak bai ekintzaileakaz zein
GEROAko teknikariagaz

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
Alkar lan estua HAZI fundazioagaz ezinbestekoa ikusten da

ZERBITZUA/SERVICIO
Biztanlegoari eta tokiko erakundeei, eskualdeetako LGPak kontutan izanik, diru
laguntzen informazioa eta aholkularitza
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Egiten diren informazio lanak jasotzen dira (deialdiak zabaltzen direnean, beharrezkoa den
dokumentazioa, epeak, etab), laguntzen eskaera egiterakoan ematen den laguntza
(proiektuei bisitak, dokumentazioaren berraztertzea, etab), HAZI eta Eusko Jaurlaritzarekin
espedienteen kudeaketa eta aktibo dauden proiektuen jarraipena (luzapenen komunikazioa,
aholkularitza eta zertifikazioetarako dokumentazio prestaketa).
Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapenerako Zuzendaritzari babesa
ematea, 2015-2020 epealdirako Landa Garapenerako Plan berriarekin lotutako
laguntza-ildoak garatzeko, bai eta Sailburuordetzaren beste finantzazio ildo batzuk
garatzeko ere:
1. Sailburuordetzaren laguntza programen hedapena: EREIN, LEADER, GAZTENEK…
2. Laguntza programen markoan gauzatzeko finantzaketa eskatzen daben
proiektuenbalorazio prozesuan Sailburuordetzari eskua emon, HAZI Fundazioagaz
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batera.
3. Proiektuen gauzatzearen jarraipena.
Adierazlea
Indicador
Informazio eskatzaile pribatu
kopurua
Informazio eskatzaile publiko
kopurua

Aurreikusitako balioa
Valor previsto

Balio erreala
Valor real
11
3

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha Oharrak / Comentarios

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
Beste urteakaz alderatuta igoera Txikia nabarmentzen da
Laguntza elektronikoa eginten danez eskatzaileakaz kontaktua galdu egiten da neurri handi
batean. Honen ondorioz aurkezten diran proiektuak ez doguz ondo ezagutzen eta gainera
proiektua prestatzeko momentuan sortzen akatsak (disenua, plantemendua,
dokumentazioa, …) zuzentzen arazoak erakarten dauz
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
Alkar lan estua HAZI fundazioagaz ezinbestekoa ikusten da

ZERBITZUA/SERVICIO
Landa garapenerako gaiak lantzeko sortu diren Eskualde eta eskualdez gaindiko
kooperazio foroetan parte hartu
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Lurralde mahaietan, MENDINET, RVDR, lan mahai intersektorialetan eta lan mahaietan
izandako parte hartzea jasoko da, garatuko diren ekintzen detekzioa egiteko, eskualdeetara
luzatu daitekezan esperientzien ezagutza izateko, ekintza formatiboak planteatzeko,
kooperazio proiektuak sortzeko, etab
Koordinazio eta alkarlaneko barruko zerbitzuak topaguneetan parte hartze eraginkorra.
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a) Landa Garapeneko Euskal Sarearen markoan LGPen hedapen
inguruanprogramatutako bilera eta ekintzetan parte hartze
eraginkorra.
b) MENDINET Tokiko Ekintza Taldean parte hartze eraginkorra, hau da:
i. Taldetik bultzatutako proiektuetan parte hartzea.
ii. MENDINETen inguruan abian ipinitako lantaldeetan parte hartzea
c) Kooperazioko proiektuak gauzatzeko Bizkaiko Landa Ingurunearen
Alkarteekosatutako BIZKAIMENDI Federazioko lan topagunean parte
hartzea.
d) MENEKO Federazioak antolatutako ekimenetan parte hartu
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto
Bizkaimendiko teknikarien
bilera kopurua

Balio erreala
Valor real
Maiztasun handiarekin urte
osoaren zehar nahiz eta
bideodeiaz egin behar.

Mendineten bilera kopurua
MENEKOren bilera kopurua
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
Urte osoaren zehar
Bizkaimendiko bilerak
Irailaren 14an
Bizkaimendiko batzar orokorra
Urtarrilaren 1ean
Rural Urbano webinarrak
Urtarrilaren 22an
Maiatzaren 5ean
Maitzaren 21ean
Urte osoaren zehar
MENEKOren zuzendaritza batzordeko bilerak
maiztasun handiagaz
Irailaren 28an
MENEKOren batzar orokorra
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
Euskal Sarearen aktibitatea etenda dagoanez ez dogu parte hartzeko aukerarik izan
Bizkaimendiko amankomuneko proiektuak fitxak daukiez.
2020.ean Mendineteren barruan lankidetzako lerroa aktibatu zan eta abian ipini diran
proiektu bietatik baten parte hartze zuzena daukagu (colaboración rural-urbano) gure
eskualdeko baserritar eta dendakaz. 2021ean Rural -Urbanoren dinamizazioa nabarmena
izan da
MENEKOren hausnarketa estrategikoa landu da eta Eusko Jaurlaritzako arduradunei
aurkeztu jake.
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GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
Kooperazioko proiektuetan danok ordezkatzen gaitun entitatea bat aukeratu beharko
geunke eta agian hau MENEKO izan leiteke. MENEKOk hasitako hausnarketari forma emon
beharko jako. Smart rural proiektua beste eskualdeetara zabaldu.

ZERBITZUA/SERVICIO
Sailburuordetzak eta Foru Aldundiak bultzatutako plan eta programak bultzatu eta
dinamizatu.
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Bizkaiko Foru Aldundiko Lur Funtsa. Bizkaimendiren bitartez ekimen batzuk garatuko dira.
Hurbileko salmentarako udalentzako ordenantza eredua landu ELIKAren koordinaziopean.
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto
Lur bankuaren promozio ekintza
kopurua
Lur bankuan eginiko kontsulta
kopurua
Hurbileko salmentarako
udalentzako ordenantza
eredua
lantzeko bilera kopurua
Sailburuordetzak Hurbileko
Salmentako dekretuari buruzko
aurkezpen eta bilerak

Balio erreala
Valor real
0
0
1

2

JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
Ekainaren 25ean
Irailaren 13an

Elikak antolatutako lan topaketak

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
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GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
Elikak koordinatutako lanari ahalik eta hedapen handiena emon

2.1.2 Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen zerbitzuak Bizkaimendi barruan

ZERBITZUA/SERVICIO
NEKAZAL ETA ABELTZAINTZA HONDAKINEN BILKETA ETA TRATAMENDUA
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
1. Bizkaiko nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategietako hondakinen bilketa
koordinatua. Horrela, bilketa egutegi bat ezartzen da urtero, eta informazio-liburuxka
bat argitaratzen da. Hondakin motaren arabera eskualde bakoitzak bere lan sistema
ezartzen dau. Bizkaimendiren markoan, honako lan honek egiten dira:
- Bilketa guztien egutegia eta informazio hau jasotzen dauen liburuxka:
plastikoak,ardi-ulea, zoosanitarioak eta fitosanitarioak.
- Elementu zorrotz zoosanitarioak biltzea eta tratatzea.
- Ardi-ulea biltzea eta kudeatzea.
2. Ustiategietako hondakinak biltzeaz gain, ardi latxaren kasuan, beste urrats bat egiteko
eta erabilera berrien bidez balio erantsia ekarriko daben urtenbideak bilatzeko beharra
planteatzen da. Era horretan, negozio-aukera barriak sortzen dira, jagokon fitxan
jasotzen dan bezala. Hainbat mailatan eta hainbat eragilerekin lanean gabiltz:
- Urkome LGEren bidez, Interreg POCTEFA programaren 2019ko deialdian
aurkeztutako LANALAND proiektuan parte hartzen da.
- Urkome LGEren bidez PDRaren 16. Neurriko laguntzetan be Artilatxa textil (LATXARI)
proiektuan be parte hartzen da
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA ZERBITZUAK ditun LANDA EREMUA izatea eskualde
kohesionatu batean, non, bizi kalitatea bermaturik egongo dena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
Baserrietan nekazal aktibitateagaitik sortutako hondakinak egoki kudeatzea
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto
Bildutako plastikoa (tona)
Elementu ziztatzaileen

Balio erreala
Valor real
43.152Tn
1.15
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kontenedore kopurua
Produktu zoosanitarioen
kontenedore kopurua
Bildutako ardi-ulea (tona)
JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK
DETALLES DEL SEGUIMIENTO
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
Ekainaren 24
Ziztatzaileak eta zoosanitarioak
Abenduaren 30
Uztailaren 15 eta
Ardi-ulea biltzea eta kudeatzea
16.
Maiatzaren 10etik
Plastikoak biltzea eta kudeatzea. Maiatzak 10-14
14ra bitartean

10.5
12.98Tn

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
Hondakinen bilketa: oro har, zerbitzua jasotzen duten pertsonek gogobetetze-maila handia
dute, baina eskualdeen artean aldatzen da. 2021.ean plastiko bilketa bakarra egon danez
kexak jaso dira bulegoan.
2021.ean diru murrizketak dirala eta plastikoen bilketa bakarra egin da. Estatu mailako
plastiko ekoizle ta saltzaileen artean sortutako alkarteagaz (MAPLA) kontaktuan egon gara
euren proiektua ondo ezagutzeko eta alkarlanerako aukerak aztertzeko.
Ardi latxaren artilea bildu eta balorizatzeko kasuan, egokitzat jotzen da beste erakunde
batzuekin lankidetzan jarraitzea urtenbide iraunkorrak eta jarduera ekonomikoa sortzen
dabenak bilatzeko.
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
2022.eri begira plastiko eta zoosanitorioen bilketagaz jarraitzea, beste entitateren batek
bere proiektua abian ipinten dauan bitartean
MAPLAgaz hasitako hartuemona jarraitu eta sendotu
Ardi-ulearen kasuan ustiakuntzetan kudeaketa zuzena egiteko informazioa zabaldu
baserritarren artean. Modu honetara kosteak erabat murriztuko dira.

2.1.3 Balorapen orokorra
Modu orokorrean Urkiola Landa Garapenerako Alkateak zerbitzuak Sailburuordetzari,
Bizkaiko Foru Aldundiari, udalei eta bertaratu diran proiektu sustatzaileak diran pertsona
partikular zein juridiko guztiei modu egoki eta eraginkorrean eskaini deutsez.
Arloka joanda hauxe esan geinke:
- 2020.ean sortutako egoera sanitarioak eragin nabarmena euki dau egunerokotasunean
2021 be. Alde batetik lanak egiteko modua baldintzatu dau, aurrez aurreko bilerak ia
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-

-

-

-

desagertu ziran eta apurka apurka barriro indarra hartu dabe gure bizitzatik eta honek
be aholku zein proiektuei jarraipena egiteko intentsitatean eta martxan ipineko
epeetan. Egoera barriari egokitu orduko ia urte erdia pasatu zan eta lehentasunak,
hasiera baten bada be, beste era batekoak izan ziran.
Udalen kasuan hartuemona urtearen zehar jarraia da eta daukiezan beharrizanei
laguntza emoten jake. Daukiezan proiektuak, laguntzak eskatzeko zein amankomunean
sortzen diran ideiak koordinatzen ahalegintzen gara. Udal lantaldea beharren arabera
alkartu egiten da. Adostutako estrategia biak (elikadura eta turismoa) garatzeko
konpromezu sendoa erakusten dabe Urkiola LGAren bidez. Konpromezu hau barruko
dinamiketan isla daukie. 2020.ean adostu zan udalkaz hartuemon finantzarioak
bideratzeko hitzarmenaren formula ez da lortu udal guztietara zabaltzea. Egoera honek
tentsinoa eragin dauz funtzionamenduan.
Turismoko mahaia urtean birritan alkartzen da eta bere jarduera eta funtzioak finkatuta
daukaz. Lan egiteko eta alkar komunikatzeko kanalak identifikatuta dagoz eta martxan.
2021.ean turismoko teknikari ofizialak daukan gaixotasunaren ondorioz ordezko bat
kontratatzeko behartu dau Alkartea.
Elikadura estrategia 2021.ean be kontsentsuatu eta onartu zan. Elikadura mahaia
estrategiako diseinua garatzeko alkartu zan eta 2021.ean partaideak aurreikusitakoak
daukiezan ideak aurkeztu eta koordinatzeko alkartuko da.
Informazio eta laguntza eske etorri diran guztiei aholkularitza pertsonalizatua eskaini
jake eta behar dan instituzio eta programatara bideratu jake.
Bizkaimendiren bitartez eskaintzen diran zerbitzuak erabiltzaileen partetik ondo
baloratuak dira.
2.2 Jarduera eta proiektuak 2021

2.2.1 Urkiola Landa Garapenerako Alkartearen Jarduera eta proiektuak

EGOERA
Amaituta
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA ZERBITZUAK dituen landa eremua izatea,eskualde kohesionatu
batean, non bizi kalitatea bermaturik egongo dena
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
▪ Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatu

o Zerbitzuak egokitu
JARDUERA / ACTUACIÓN
20

Baserrietan nekazal aktibitatearen eraginez sortutako hondakinen kudeaketa
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

Nekazal ustiategien hondakinen bilketa eta tratamendua:
- Plastikoen bilketa eta kudeaketa
- Ardi-ulearen bilketa eta tratamendu gunera garraiatu.
Alkarteak onartuta daukan Elikadura Estrategiko 4. ildo estrategikoari (zikloa itxi)erantzuten
deutso
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

Plastikoen bilketa urtean bitan
Ardi-ulea bilketa urtean behin eta garraioa
KOORDINATZAILEAK
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE
ARDURADUNA
RESPONSABLE

Urkiola LGA
Bizkaimendi

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Helburu orokorrak:
• Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatu
Helburu zehatzak:
• Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatu
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Bildutako plastikoa (tona)
Bildutako ardi-ulea (tona)
Erabiltzaile kopurua
Ziztatzaileen ontziak
Sendagaien ontziak

Balio erreala
Valor real

43.152 Tn
12.98 Tn
20
1,15
10,5

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Gastu zuzenak 11.912,92 €
Zeharkako gastuak. 1.786,94 €
BFAk: 12.300
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios

Ekainaren 24
Abenduaren 30
Uztailaren 15 eta 16.

Ziztatzaileak eta zoosanitarioak
Ardi-ulea biltzea eta kudeatzea
21

Maiatzaren 10etik 14ra
bitartean

Plastikoak biltzea eta kudeatzea. Maiatzak 10-14

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL

-

-

Pandemiaren eraginez BFAren aurrekontuen murrizketak egon zirala eta plastikoak bitan
bildu beharrean bilketa bakarra egin zan, udazkenekoa bertan behera gelditu zan. Egoera
honek bildutakoaren kopururan eragina euki dau.
Ardi-ulearen bilketa eta honen osteko kudeaketa normaltasunez gauzatu zan

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

- Zerbitzu hau Bizkaimendiren bidez emoten dan arren Durangaldeko Elikadura
Estrategiaren parte bat danez fitxa mantentzea egoki ikusten da, nahiz eta bere
garapenaBizkaimendiren fitxan barruan errepikatuta egon
- Itaurrean aurreikusitako pertsonalaren kostuaren zati bat proiektu honeri
egokitubehar jako
- Ardi-ulearen kasuan kudeatzeko beste aukera batzuk aztertu eta zabaltzea egoki
ikusten da (ardi-ulea sortzen dan baserrian bertan konposta esate baterako)

EGOERA
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)

Amaituta

LEHEN SEKTOREA - BERTOKO PRODUKTUAK. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea,
aktiboa eta partehartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboagaz,
jarduera mistoa baloratzen duena, abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatuz, beti
ere kudeaketa jasangarria ardatz hartzen duena.
AUTOGESTIOAN oinarritutako eskualdea izatea. Elkarlana eta barne baliabideak kudeatzeko
gai izango den eskualdea, bertoko bizilagun zein enpresen onurarako.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
▪ BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (km 0)
o Bertoko produktua kontsumitu eta komertzializatzeko politika publikoa garatu.
o Udalen konpromisoa bilatu. Udalek antolatutako ekintzetan bertoko produktuak
erosteko konpromisoa (sariak, herri bazkariak,…).
o Produkzioa eta kontsumo ekologikoa sustatu: Itaurrean proiektua garatu, salmenta
zuzena bultzatu
o Bertoko produktuak eskoletan kontsumitu. (Eskola Jantokiak)
o Sentsibilizazio kanpainak gauzatu bertoko eta sasoiko produktua kontsumitzeko
- Biztanleriari zuzenduta
o Merkaturatze kanal berriak landu eta arautu:
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-

Azokak eta merkatuak: asterokoak berreskuratu, Amorebieta-Etxanokoberrindartu,
produktuen identifikazioa burutu, balorean jarri.
Herriko merkatuak arautu eta arauak betearazi.
Salmenta zuzenerako guneak gehitu.
Kontsumitzeko ohiturak aprobetxatuz bertoko produktuak bultzatzeko dauden guneetan
aukera berriak zabaldu

JARDUERA / ACTUACIÓN

ELIKATU DURANGALDEA, ABIAN ETA EKIMEN EZBARDINAK
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

Elikatu Durangaldea proiektuari jarraipena emon. Proiektuan parte hartzen daben
denda eta elikagaien ekoizleei ikusgarritasuna emoten jarraitzea: Promozioak egin.
Webgunea egokitu eta dinamizatu.
Elikadura jasangarrian interesa daukan edonori partaide izateko aukera emon.
Gitxienekobatzuk amankomunean egongo dira: bertoko elikadura jasangarria, segurua
eta gizarteratua.
Elikadura estrategiako 5 ildoetan eragina dauka:
1.
Kultura: Durangaldeko elikadura kulturan eragin
2.
Merkaturatzea: sareak sortu, bertoko produktuei ikusgarritasuna emon
3.
Ekoizpena
4.
Zikloa itxi
5.
Ezagutza: lankidetza, komunikazioa eta koordinazioa indartu
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

- Promozioak egin. Zozketak, material ezbardinak atara.
2020.ean identifikatutako lantaldeei garrantzia emongo jake eta dinamizatu:
- Haztegia
- Alkarregaz produktuak eraldatzea
KOORDINAARDURADUNA
TZAILEA
Urkiola LGA
RESPONSABLE
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Durangaldek
o Elikadura
Mahaiko
kideak

Helburu orokorrak:
Lehen sektorean oinarritutako aktibitate ekonomikoa garatu, ustiapenen
errentagarritasuna handitzen lagundu.
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu..

Helburu zehatzak:

• BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (km 0)
• Dibertsifikazio eta merkaturatzea hobetu.
• Elkarlanaren kultura indartu, eta lan filosofiatzat hartu sektore guztietan.
Sektoreen artean ere elkarlanaren kultura bultzatu.
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•

Autogestioan oinarritutako proiektuak bultzatu

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Balio erreala
Valor real

1. Promozio kopurua

1

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2020.etik
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Gastu zuzena 5.983,63 €
Zeharkako gastuak. 897,54
Durangaldeko udalak %100ean
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
Urte osoan
Segimendu bilerak asteroko maiztasunarekin
Urtarrila-Maiatza
Ekimenaren kideen kaptazioa. Dendak eta baserritarrak
Apirila-Maiatza
Ekimenaren materiala diseinatu eta sortu. Flyer, amantalak, identifikazio
txartelak eta pegatinak
Maiatzak 12
Elikatu Durangaldea Ekimenaren Aurkezpena

Urte osoan
Urte osoan
Iraila
Azaroa
Abenduak 13-23
Abendua

Segimendu bilerak asteroko maiztasunarekin
Sare sozialen kudeaketa
Kanpainaren diseinua egin
Kanpainaren materiala sortu. Bideo promozionala
Elikadura komunitatea sortzeko eta elikagaiak sustatzeko Zabaltze
kanpaina. Bizikleta elektrikoaren zozketa
Errezeten proiektua garatzeko pertsonalaren kontratazioa burutzeko
elkarrizketak

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL

Harrera ona saltzaile eta ekoizleen partetik
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

Itaurrean aurreikusitako pertsonalaren kostuaren zati bat proiektu honeri egokitu behar
jako.
2021ean lortutako datuak erabili lanean jarraitu ahal izateko

EGOERA
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)

Abian

LEHEN SEKTOREA - BERTOKO PRODUKTUAK. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa
eta partehartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboagaz,jarduera
mistoa baloratzen duena, abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatuz,
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beti ere kudeaketa jasangarria ardatz hartzen duena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
▪ Ustiapenetan belaunaldi ERRELEBOA eta GAZTEAK erakartzeko egitasmoak sustatu
o Abeltzaintzan aktibo berriak erakarri.
o Sektorean instalatzeko formakuntza sustatu.
o Nekazaritza eskoletako curriculuma errealitatera egokitu, praktika gehiagoustiapenetan.
Eskolak eta baserriko errealitatea gerturatu.
JARDUERA / ACTUACIÓN

HAZTEGIA
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

Baratzezaintza ekologikoan ekintzailetza bultzatzeko espazio bat abian ipintea. Ekintzaile
bik hiru urtez bertan jardungo dabe euren proiektua probatzen. Behin HAZTEGIAtik
urtetendabenean instituzioek daukiezan erreleborako programetan parte hartzeko aukera
eukiko dabe.
2021.ean espazioa egokitzeko lanak hasi dira. 2022.ean lehenengo ekintzaileak sartzeko
aukera eukiko dabe.
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

Lanetarako esleipena
Alokairuko kontratua
Enpresa bitartekaria aukeratu
KOORDINAARDURADUNA
TZAILEA
Urkiola LGA
RESPONSABLE
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Helburu orokorrak:
•

•

Lehen sektorean oinarritutako aktibitate ekonomikoa garatu, ustiapenen
errentagarritasuna handitzen lagundu.
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu

Helburu zehatzak:
•

Ustiapenetan belaunaldi ERRELEBOA eta GAZTEAK erakartzeko egitasmoak
sustatu
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Balio erreala
Indicador
Valor previsto
Valor real
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Gastu zuzenak: 74.404,39
Zeharkako gastuak: 11.160,66
BFAk: 10.000 €
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Durangaldeko udalak: 85.565,05 €
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios

Urte osoan zehar

Haztegiko asteroko segimendu bilerak
Haztegiaren diseinu integrala
Enpresa bitartekariaren bilaketa
Haztegia sortzeko lanen esleipena sortu eta martxan jarri
Haztegiko Alokairuaren kontratuaren egituraketa
Haztegiko lanen adjudikazioa eta egikaritzea

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

Itaurrean aurreikusitako pertsonalaren kostuaren zati bat proiektu honeri egokitu behar jako

EGOERA
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)

Amaituta

LEHEN SEKTOREA - BERTAKO PRODUKTUAK: Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa
eta partehartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboagaz,jarduera
mistoa baloratzen duena, abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatuz,
beti ere kudeaketa jasangarria ardatz hartzen duena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)

BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (0 km)
JARDUERA / ACTUACIÓN

Elikadurako proiektuen komunikazioa
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

Aurreko urtetatik datozan proiektu eta 2021.ekoei ikusgaitasuna eta Durangaldeko
gizartean eragina euki dagien komunikazioa ezinbesteko zeharkako gaia:
elikadurakowebgunea eta sare sozialak
Elikadura estrategiako 5 ildoetan eragina dauka:
1.
Kultura: Durangaldeko elikadura kulturan eragin
2.
Merkaturatzea: sareak sortu, bertoko produktuei ikusgarritasuna emon
3.
Ekoizpena
4.
Zikloa itxi
Ezagutza: lankidetza, komunikazioa eta koordinazioa indartu
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS
ARDURADUNA

Urkiola LGA

KOORDINA-

BESTE
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RESPONSABLE

TZAILEA
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE

ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Helburu orokorrak:
Lehen sektorean oinarritutako aktibitate ekonomikoa garatu, ustiapenen
errentagarritasuna handitzen lagundu.
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu..

Helburu zehatzak:
BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (km 0)
Dibertsifikazio eta merkaturatzea hobetu.
Elkarlanaren kultura indartu, eta lan filosofiatzat hartu sektore guztietan. Sektoreen
artean ere elkarlanaren kultura bultzatu.
• Autogestioan oinarritutako proiektuak bultzatu.
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Balio erreala
Valor real

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Gastu zuzenak 7.916,69
Zeharkako gastuak 1.187,50
Durangaldeko udalak %100ean
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
2021-11-08
Newsletteraren sorrera eguna. Lehen bidalketa. Hileroko maiztasuna
edukiko dau.
Urria
Elikadura arloko sare sozialen hasiera. Twitter, facebook eta Instagram
perfilak
Urte osoan
Segimendu bilerak hileroko maiztasunarekin. Komunikazioaren kudeaketa.
Sare sozialen jarraipena eta kudeaketa.

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

Itaurrean aurreikusitako pertsonalaren kostuaren zati bat proiektu honeri egokitu behar jako

27

EGOERA
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)

Amaituta

LEHEN SEKTOREA - BERTAKO PRODUKTUAK: Lehen sektore ekintzailea, berritzailea, aktiboa
eta partehartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboagaz,jarduera
mistoa baloratzen duena, abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatuz,
beti ere kudeaketa jasangarria ardatz hartzen duena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)

BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (0 km)
JARDUERA / ACTUACIÓN

RIS 3
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako “RIS3, Research & Innovation Smart Specialisation Strategy”ren
barruan Durangaldeko baserritarrei zuzendutako ekimena da hau. Hain zuzen be 20121.ean
Frantziako ortugintzako ustiakuntza ekologiko batzuetara egindako bidaia.
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS
KOORDINAARDURADUNA
TZAILEA
Urkiola LGA
RESPONSABLE
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Helburu orokorrak:
Lehen sektorean oinarritutako aktibitate ekonomikoa garatu, ustiapenen
errentagarritasuna handitzen lagundu.
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu..

Helburu zehatzak:
BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (km 0)
Dibertsifikazio eta merkaturatzea hobetu.
Elkarlanaren kultura indartu, eta lan filosofiatzat hartu sektore guztietan. Sektoreen
artean ere elkarlanaren kultura bultzatu.
• Autogestioan oinarritutako proiektuak bultzatu.
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Balio erreala
Valor real

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

Gastu zuzenak 1.000 €
Zeharkako gastuak 150,00 €
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Innobasque: %100ean
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
2021-12-10, 11, 12
Bidaia

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

EGOERA
Amaituta
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
BERTOKO EKONOMIAN OINARRITUTAKO aktibitate ekonomiko DINAMIKOA DUENESKUALDEA NON
TURISMO SEKTOREA arduratsua eta jasangarria den.
OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA ZERBITZUAK dituen landa eremua izatea,eskualde kohesionatu
batean, non bizi kalitatea bermaturik egongo dena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
▪ Turismoan, Elkarlana martxan jarri eta funtzionamendu egokia bat izatea.
o Turismoa lantzeko DURANGALDEKO FORO bat sortu. Ideiak batu eta elkarrekingarapen
programak diseinatu.
▪ Bisitarien kopurua modu jasangarri batean handitu
o Jarduera osagarriak garatu estantziak luzatzeko. Produktu berriak diseinatu.
o Durangaldearen ondarearen zaintza eta berreskuratzea. Bisitari eta turistentzakobisita
elementu bihurtu.
▪ Ekintzailetza eta barneekintzailetza sustatu
o Arlo honetan diharduten eskualdeko eragileen koordinazioa gauzatu (Behargintza,
HAZI, Gaztenek, LGA, …)
o Martxan dauden negozio ereduetan berrikuntza bideak jorratu.
o Turismoarekin zerikusia duten zerbitzu enpresen sorrera bultzatu
o Eskualdeko berezko baliabideetatik negozio berriak identifikatu.
▪ Enpresen garapena eta lehiakortasuna uztartu, eta bultzatu
o EGE (Enpresa Gizarte Erantzukizuna) filosofian oinarrituz, lanean jarraitu
Eskualdeko enpresen eta erakundeen artean GAK dinamikak bultzatu.
▪ Ondare (materia, immateriala, paisaia) identifikatu, gorde eta zabaldu.
o Natur baliabideen kudeaketa eramangarria burutu:
o Landa eremuko lurren ustiatzeak ahalik eta kalte gutxien sortzea.
o Zabarturiko eremu eta elementuak biziberritzea.
o Landa gune eta udalerrietan energia berriztagarrien erabilera sustatzea.
JARDUERA / ACTUACIÓN
29

TURISMOA: Produktu turistikoak garatu, sendotu
- PRODUKTU TURISTIKO BARRIAREN SORRERA
- DURANGALDEKO IBILBIDEAK
o Mantenimendua
o GR 38aren EGOKITZAPENA ETA HOMOLOGAZIOA
o GR 229 MIKELDI HOMOLOGAZIOA
- SEINALEZTAPENEKO PROIEKTUA
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

- Produktu barriaren garapena:
Durangaldeko turismoko enpresen dinamizazioa zein elkarlana sustatzeko topaketak
guztien artean produktu bateratu bat sortu dezaten.
- Durangaldeko ibilbideak:
o Durangaldeko ibilbide nagusiaren mantenimendua eta eguneratzeko lanak
o GR 38aren egokitzapena eta homologazioa, Durangaldean barrena, Urkiolatik
Maumeko atariraino (Busturialdea).
o GR 229 Mikeldiren azkeneko etaparen trazaduraren hobekuntza eta
homologazioa.
- Seinaleztapeneko proiektua
o 2020.ean diseinatutako seinaleztapena egikaritu
o Interpretazioko panelak ipini
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

Proiektu sorta honeri jagokozan esleipenak egin
Proiektu sorta honeri jagokozan egikaritze lanak
KOORDINATZAILEA
Urkiola LGA
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE
ARDURADUNA
RESPONSABLE

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Turismoko
mahaikideak

Helburu orokorrak:
Turismo sektoreak eskualdeko ekonomian daukan pisu ekonomikoa gehitu,
eskualdean turismoa sustatuz
Enpresen lehiakortasunean eraginez, jarduera berriak eta jasangarriak sustatu.
Ekintzailetza sustatu eta enplegua sortu.
Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu.
Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatu

Helburu zehatzak:
Turismoan, elkarlana martxan jarri eta funtzionamendu egokia bat izatea.
Bisitarien kopurua modu jasangarri batean handitu.
Enpresen garapena eta lehiakortasuna uztartu, eta bultzatu
• Ondare material naiz immateriala (kultura, hizkuntza, etab.) erabili ekonomia garatzeko
• Ondare (materia, immateriala, paisaia) identifikatu, gorde eta zabaldu.
30

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Balio erreala
Valor real

Produktu barriaren garapenerako
parte hartzaile kopurua

17

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

€

Produktu barriaren garapena: 4.819,54 €
Bidezidorren mantenimendua: 16.193,61 €
GR 38 eta GR 229 homologazinoa: 50.170,65 €
Seinaleztapena: 0,00 €
Interpretazio seinaleztapena: 0,00

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
14/10/2021
Produktu berriaren garapena: guztira 17 enpresak parte hartu dute. 1.
10/11/2021
bilerara 11 enpresa etorri baziren ere, gainerakoetan parte hartzea igo da.
16/12/2021
Topaketa hauek eskualdeko turismo sektorearen harremanak sendotzeko
balio izan dute eta elkarrekin lankidetzan aritzeko prest agertu dira.
30/07/2021
30/07/2021-30/09/2021
06/10/2021- 13/10/2021
14/10/2021-30/12/2021

05/07/2021 27/10/2021

GR38 eta GR229ko obren esleipena atera eta onartu zen uztailaren 30ean.
Enpresa ezberdinekin jarri zen kontaktuan parte hartzea bermatzeko.
Enpresa bakoitzak egindako eskaintzaren balorazioa, Orbelak irabazi zuelarik.
Proiektuaren prozesuaren jarraipena egin zen eta abenduaren 30ean amaitutzat
eman zen.
Uztailean zehar BFAko errepide Zuzendaritza eta udalen baimenak eskatu ziren.
Uztailaren 30ean, esleipena atera eta onartu zen. Irailaren 7an Durangoko udalak
proiektuan zenbait aldaketa egin behar zirela jakinarazi zigun. Irailaren 22an
BFAren komunikazioa jaso genuen proiektua aldatu behar zela esanez. Irailaren
29an, proiektu teknikoaren 3. bertsioa egin zen. Azkenik, proiektua ezin izan da
aurrera eraman, Durangoko zein Garaiko udalen baimenak ez direlako lortu.
Urriaren 4an, proiektua bertan behera gelditu zen.

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
Baliabideen seinaleztapeneko proiektuan arazo teknikoak agertu ziran esleipen prozesua hasita egoala.
Honen eraginez prozesua bertan behera iztea erabagi zan.
GRen esleipena normaltasunez joan zan, nahiz eta enpresa bakarra aurekztu. Berari esleitu jakon.
Orokorrean nabarmendu behar da turismoko sektoreko eragileak ez dagoz prozesu parte hartzailetan parte
hartzeko prest, beste mahai eta foro abian ipini diranean.

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
Sektoreko eragileak dinamizatzeko beste teknikak identifikatu euren intereseko gaiak proposatzen.
Turismo pertsonalaren kostuaren zati bat proiektu honeri egokitu behar jako
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EGOERA
Amaituta
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
BERTOKO EKONOMIAN OINARRITUTAKO aktibitate ekonomiko DINAMIKOA DUENESKUALDEA NON
TURISMO SEKTOREA arduratsua eta jasangarria den
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
▪ Turismoan, Elkarlana martxan jarri eta funtzionamendu egokia bat izatea.
o Basquetour erakundeaz adostasunetara heldu eta Durangalderako turismoa
Basquetourretik sustatu
▪ Bisitarien kopurua modu jasangarri batean handitu
o Durangaldearen ondarearen zaintza eta berreskuratzea. Bisitari eta
turistentzakobisita elementu bihurtu.
JARDUERA / ACTUACIÓN

TURISMOA: marketing eta komunikazioa
- KOMUNIKAZIOA
- BASQUE MOUNTAINS
- MATERIALA ETA AZOKAK
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

Atal honetan barrura zein kanpora begira dagozan marketing eta komunikazio ekimenak
sartzen dira:
- Komunikazio orokorra: webgunea, sare sozialen mantenimendua eta dinamizazioa
- Basque Mountains: marketing birtuala beste eskualde batzukaz batera
- Materiala eta azokak: Durangaldea ezagutzera emoteko azoka ezbardinetan parte
hartzea eta honetan emoteko materiala. 2021.urtean Durangaldeko mapa turistikoa
bermoldatu da.
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

Webgunea kaleratzeko ekimenak eta publizitatea
Basque Mountains kanpaina
Materiala editatzea eta azoketara joatea
KOORDINATZAILEA
Urkiola LGA
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE
ARDURADUNA
RESPONSABLE

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Turismoko
mahaikideak

Helburu orokorrak:
Turismo sektoreak eskualdeko ekonomian daukan pisu ekonomikoa gehitu, eskualdean
turismoa sustatuz

Helburu zehatzak:
•

Bisitarien kopurua modu jasangarri batean handitu
Ondare material naiz inmateriala (kultura, hizkuntza, etab.) erabili ekonomia garatzeko

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
32

Adierazlea
Indicador

Aurreikusitako balioa
Valor previsto

Balio erreala
Valor real
Sare sozialen jarraitzaileak:
-

Facebook 1.176

-

Instagram 1.167

-

Webgunera datorren trafiko
gehiena Google bilatzailetik
dator

-

Google Ads kanpainak emaitza
onak izan ziren udazken
partean

2021ean webguneak 3.839
erabiltzaile izan ditu 5.003 saiotan,
pasaden urtean baino %186
gehiago.
Bisitari kopurua 22.592 izan da,
2020. urtean baino %54 gehiago.
Saioko bisitatu diren orriak 4,52 da.
Webgunea eta sare sozialetako
kanpainen emaitzak

Bisitaren iraupena: 2,15 minutukoa
izan da
Errebote tasa %4,42koa izan da
Orri bisitatuenak: hasierako orria
%12 eta Mikeldi GR229 %10 izan
dira, gaztelania izan delarik
nabarmendutako hizkuntza.
Trafiko gehiena Estatutik dator:
Bilbotik eta Madriletik baita ere.
Ondoren, Bartzelona, VitoriaGasteiz, Valentziatik dator trafiko
nagusia.
Saioen erdia %55,8 baino gehiago
mugikorrarekin egindako bisitak
dira. Joera hau gorantza doa.
Webgunearen jarraitzaileen %59,9
emakumezkoak dira.
Adin tarte nabarmenena, 45-64
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urte bitartekoa: Durangaldera
datorren bisitarien kopuru
handiena urte bitarte horretakoa
da.
Bisitarien %77,26 gunearen
gaztelerazko bertsioa bisitatzen du,
Facebooken trafikoaz erakarrita.
Facebooken %56,6aren
jarraitzaileak bizkaitarrak dira.
Bilbotarrak %19,87a
Basquemountains da EAEn Turismo
sektoreko Facebook profil
jarraituenetakoa.
Facebook profilaren jarraitzaile
kopurua 20.727 lagun.
Instagram profilaren jarraitzaile
kopurua 11.678 lagun.
Newsletter-eko kontaktuak: guztira
Basque Mountains kanpainako
emaitzak

12.000 lagun.
Newsletter-aren inpresioak:
2.340.000 inpresio guztira.
Jarraitzaileei dagokionez, gehienak
Bilbokoak dira, Madril eta
Gasteizek jarraitzen diotelarik.
Webguneak guztira 119.354
bisitari izan ditu, 1,33minutu izan
delarik sesio bakoitzaren iraupena.

Durangoko Azokan infromazio
turistikoa eskatu duten pertsona
kopurua

606 pertsonak eskatu zuten
informazio turistikoa

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
34

-

KOMUNIKAZIOA: 25.035,42 €
BASQUE MOUNTAINS: 10.810,91 €
MATERIALA ETA AZOKAK: 6.371,54 €

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
01/07/2021-20/07/2021
02/08/2021-30/12/2021

03/01/2021-30/12/2021

06/09/2021-30/09/2021

19/05/2021-23/05/2021
18/11/2021-21/11/2021
04/12/2021-08/12/2021

Sare sozialak kudeatzeko esleipena atera zen uztailaren hasieran. Ondoren, 20an
hauen balorazioa egin zen Sorland-ek irabazi zuelarik.
Abuztuaren hasieratik abenduaren amaieraraino, marketing estrategiaren
planifikazioa eta ekintzen jarraipena bideratu da. RRSS, webgunea, blog-a, online
marketing kanpaina kudetau dira.
Urte osoan zehar Basque Mountains kanpaina lantzen aritu gara. Hasierako
hilabeteetan estrategia pentsatu eta garatu genuen eta ondoren ekintza
ezberdinen ejekuzioa bideratu da.
Irailean Durangaldeko mapa berriak izan beharreko edukiak definitu ziren. Jarraian
Turri Komunikazio enpresarekin zenbait bilera izan genituen edukiak zehazteko.
Urria eta abendua bitartean, edukiak diseinatu, argazkiak bildu eta traduzkioak
egin dira.
Maiatzaren 19tik 23ra bitartean FITUR azokan izan ginen.
Azaroaren 18tik 21era bitartean INTUR azokan izan ginen.
Abenduaren 4tik 8ra bitartean Durangoko Azokan izan ginen.

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

2.2.2 Urkiola LGAaren jarduera eta proiektuak Bizkaimendiren barruan

EGOERA
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)

Amaituta

LEHEN SEKTOREA - BERTOKO PRODUKTUAK. Lehen sektore ekintzailea, berritzailea,
aktiboaeta partehartzailea; profesionalagoa eta dibertsifikatua, gazteen erreleboagaz,
jarduera mistoa baloratzen duena, abeltzaintza nahiz nekazaritza ekologikoa sustatuz, beti
ere kudeaketa jasangarria ardatz hartzen duena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
BERTOKO PRODUKTUEN KONTSUMOA sustatu (0 km)
1. Bertoko produktua kontsumitu eta komertzializatzeko politika publikoak garatzea.
2. Udalen konpromisoa bilatzea: udalek antolatutako ekintzetan bertoko produktuak erosteko
konpromisoa sustatuz (sariak, herri bazkariak,…).
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3. Produkzioa eta kontsumo ekologikoa sustatzea: Itaurrean proiektua garatuz
4. Eskoletan bertoko produktuen kontsumoa sustatzea (Eskola Jantokiak)
5. Sentsibilizazio kanpainak gauzatzea bertoko eta sasoiko produktua kontsumitzeko
- Biztanleriari zuzenduta
- Hezkuntza komunitateari zuzenduta: ikastetxeetan eskola baratzak sustatu, lorategiak
ortubilakatu.
6. Merkaturatze kanal berriak lantzea eta arautzea:
- Azokak eta merkatuak: asterokoak indartu, Amorebietako indartu, produktuen
identifikazioaburutu, balorean jarri.
- Herriko merkatuak arautu eta arauak betearazi.
- Azoketan ondo saltzen ez direnen produktuentzat aukera berriak eskaini eta aldaketa bideratu.
- Salmenta zuzenerako guneak gehitu.
- Kontsumitzeko ohiturak aprobetxatuz bertoko produktuak bultzatzeko dauden guneetan aukera
berriak zabaldu
JARDUERA / ACTUACIÓN
Bertoko nekazaritza Elikagaien promozio eta merkaturatzea
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
Bizkaimendi Federazioaren barnean 2021.ean hurrengo ekintzak egin dira:

1. Bilboko Tingladuen GURE LURREKO MERKATUA mantendu eta bultzatu. Honetarako
NIREA eta beste eragile batzuekaz alkarlanak bultzatuko dira, honen bitartez aldianaldian, bertan, merkatuan dinamizazioko ekintzak bultzatuko dira (show cooking, …).
Horrela, besteak beste, eragile hauekin burutzen dira kolaborazio ekintzak:
a. Bilboko konpartsak: Inauterietako eta Bilboko festetako azoka burutzeko
b. Makilaren kofradia showcooking ekintzak burutzeko.
ELIKArekin ere lan egiten da bertako eta garaiko produktuen promozioan. Hau
denaEusko Jaurlaritzaren Osasun, Hezkuntza eta Nekazaritza sailek sustatzen
duten “Euskadiko Elikadura Osasungarrirako Ekimenak” izeneko planaren barruan.
2. GURE LURREKO MERKATUA beste herrietara zabaltzeko pausuak emoten jarraitu
3. Nekazariak eskolan
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS
• Bilboko Tingladuen merkatuaren konsolidazioa tokiko produktuen azoka erreferente
•

gisa.
Nekazariak eskolan programaren barruan eskoletan tailerrak antolatzea

KOORDINAARDURADUNA
TZAILEA
Bizkaimendi
RESPONSABLE
COORDINADORES/AS
ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Helburu orokorrak:
• Lehen sektorean oinarritutako aktibitate ekonomikoa garatu,
ustiapenenerrentagarritasuna handitzen lagundu.
• Bertoko baliabideen barne kudeaketa bultzatu.
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Helburu zehatzak:
• Dibertsifikazio eta merkaturatzea hobetzea
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto
Bilboko Tingladuen merkatuen
32
parte hartzen daben
produktoreen kopurua
Bilboko Tingladuen merkatuan
12
eskuragarri dagozan produktu
familiaren kopurua
Durangaldeko baserritar
2
kopurua
Nekazariak eskolan: eskualdeko
4
burututako tailer kopurua
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
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Balio erreala
Valor real
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12
2
0

BFA: 20.000 €
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
Durante este año tan atípico, en el que no se han celebrado fiestas ni
en Carnavales ni durante el verano. GURE LURREKO MERKATUA se ha
Todos los sábados
venido celebrando durante todos los sábados del año cumpliendo las
medidas sanitarias y de distanciamiento impuestas por el ayuntamiento.
Con el objetivo de llevar GURE LURREKO MERKATUA a otros municipios de
Bizkaia se está a la espera de la respuesta del Ayuntamiento de
Getxo. También con el mismo objetivo, se han realizado las gestiones
A lo largo del año.
oportunas con el Ayuntamiento de Galdakao y la previsión es que se pueda
iniciar el mercado en 2022.
En Balmaseda se celebra con normalidad todas las semanas
Las acciones de control de ferias y explotaciones, que se realizan de forma
continuada a lo largo del año y que se vienen realizando los últimos
Durante todo el año
años con el objetivo, de transmitir confianza al consumidor y
organizador del origen del producto que se vende en las ferias, no se
han realizado, por la suspensión de las ferias a causa de la pandemia.
A lo largo del año.
El programa Nekazariak Eskolan,
De cara a dotar a GURE LURREKO MERKATUA de una personalidad propia
el año 2020 se trabajó en el diseño de una imagen que identifique los
A lo largo del año
mercados organizados desde BIZKAIMENDI, con la connotación de
mercado local con producto local de Km0. En 2021 se ha procedido al
registro de la marca asociada a la imagen creada.
Según ha ido avanzando el año se han empezado a celebrar algunas ferias
agrícolas, sobre todo de pequeño tamaño, contribuyéndose desde
Segundo semestre
Bizkaimendi con la colocación de las carpas de que dispone como
infraestructura para su celebración, habiendo sido utilizadas en 24 ferias.
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AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
1. GURE LURREKO MERKATUA es un mercado consolidado y con muy buenos resultados. Las
encuestas de valoración realizadas entre los/as productores/as son muy positivos. Se consolida el
grupo de productores/as lo que fideliza la clientela y con ello asegura los buenos resultados del
mercado.
Este año a raíz de la suspensión de actos debido a la pandemia, no se han podido realizar las
colaboraciones que se venían realizando otros años con la comisión de fiestas de Bilbao durante
Carnavales y Aste Nagusia, lo que por otra parte ha posibilitado que el mercado sa haya celebrado
todos los sábados del año, si bien en agosto se ha notado una menor afluencia de compradores al
mercado
Por el mismo motivo, otra serie de eventos que se venían realizando de forma conjunta con otras
entidades, no han podido realizarse, es el caso de las promociones de producto local que se hacían
en el Mercado de la Ribera con ENBA.
No obstante, Bizkaimendi a ha mantenido reuniones de seguimiento de GURE LURREKO MERKATUA
con los responsables de Espacios Públicos del Ayuntamiento de Bilbao y la Dirección
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Bizkaia, con el objetivo de
hacer el mercado en las mejores condiciones posibles y con el máximo número de productores
posibles, dentro de las limitaciones que se han ido marcando a causa de la evolución de la
pandemia.
2. Se ha trabajado para ampliar GURE LURREKO MERKATUA a otros municipios, centrándose en
Galdakao y Getxo, habiéndose avanzado más en este último caso, estando prevista la puesta en
marcha del mercado para el 2022.
3. La paulatina recuperación de ferias agrícolas de pequeño formato, según ha ido avanzando el año,
se ha apoyado desde Bizkaimendi aportando la infraestructura para su celebración, lo cual ha
favorecido la recuperación parcial de las ferias agrícolas.

GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
De cara a mejorar GURE LURREKO MERKATUA se debería trabajar en:
• Mejorar la ficha de identificación de los/as productores/as en el propio mercado.
• Mejorar la imagen del mercado: cartelería, delantales, etc.
• Mejorar la identificación de precios (ver como se hace en otros mercados: pizarras
con logos, etc.).
• Igualmente, se plantea actualizar la ficha de seguimiento de los
mercados especificando el resultado de las ventas en cada mercado.
El trabajo realizado durante estos últimos años de control de ferias y explotaciones se considera
satisfactorio y necesario. Por ello, en el momento que sea posible, consideramos que se deberían
reanudar los controles para continuar con la labor de sensibilización a entidades organizadoras y a
las asistentes a ferias y mercados.

EGOERA SITUACIÓN

Amaituta
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ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)

OINARRIZKO AZPIEGITURAK ETA ZERBITZUAK ditun LANDA EREMUA izatea eskualde
kohesionatu batean, non, bizi kalitatea bermaturik egongo dena.
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
5. Zerbitzuak egokitzeko lan egitea.

7. Baserrietan nekazal aktibitateagaitik sortutako hondakinak egoki kudeatzea
JARDUERA / ACTUACIÓN
LATXARI eta POCTEFAKO KOOPERAZIOA

DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN

Une honetan bi proiektu berri daude:
- LANALAND proiektua, 2019ko irailean programatua, POCTEFA Interreg delakoaren
esparruan. Euskadiko LGEak ordezkatuz, Urkome LGEak proiektuan parte hartzen
du, Euskadiko LGEen federazioek ez baitute esleitutako langilerik. Sortutako
ezagutza gainerako LGEei transferitzea, beraz,Urkome LGEaren kontura izango da.
Proiektuan bazkide diren beste erakunde batzuk hauek dira: Chambre d
'Agriculturedes Pyrénées Atlantiques, Latxa esnea S.COOP., Chambre de
Commerce et de l' Industrie Bayonne Pays Basque, Ekolber Ingeniería del caucho y
plástico de colágeno s.l. eta Université de Pau et des Pays de l 'Adour.
-

M16 neurrariaren markoan eskatutako proiektua, ehungintzaren arloan
irtenbideakbilatzeko helburuarekin. Proiektu honetan Urkome LGEak ere parte
hartzen du, Euskadiko gainerako LGEak ordezkatuz.

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS
• Prototipoak sortzea
• Prototipoen erabilpen azterketa
• Komertzializazio akordiak
• Difusioa
ARDURADUNA
RESPONSABLE

Latxa
Esnea

KOORDINATZAILEA
COORDINADORES/AS

Latxa Esnea

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

Bizkaimendi
Landaraba
Landaola Neiker
Iparraldeko
kideak

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE

Helburu orokorrak:
• Bizi Kalitatea bermatu.
Helburu zehatzak:
•

Oinarrizko zerbitzuak eta azpiegiturak garatu.

BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Indicador
Valor previsto

Balio erreala
Valor real
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bai
Sortutako eta probatutako
prototipoak
Prototipo kopurua;
1
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2019-2022
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN

bai
3

JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios

11/09
Martxoa eta
Maiatzan

Maria Cleren arroparen bildumaren aurkezpena
6 koordinazino bilera 2021.ean
Koordinazino bilerak

AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
Latxari proiektua 2021.ean amaitu da landutako oihalagaz egindako arropa bilduma baten
aurkezpen publiko bategaz Gasteizko Montermosoko aretoan.
Lanaland 2022.ean amaituko da landutako prototipo eta esperimentazio guztiagaz, nahiz
eta batzuk emoiera ez ona lortu
Urkome LGE proiektu bietan LGAen partetik kide bakarra dan heinean jarraipena zaildu
egiten dau
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES

Lanaland proiektuaren kide bakotxak landu beharreko esparruaren emoiera ikusi arte ezin
da gomendiorik zabaldu
Latxari proiektuan alkarregaz lanean jarraitzeko asmoa dago. Bertan ikasitakoari eta
lortutako kontaktuei etekina atara ahal izateko:

EGOERA
En marcha
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
Actividad económica agrícola, ganadera y forestal viva que ofrezca productos de calidad y contribuya
ene l mantenimiento del paisaje: SECTOR PRIMARIO
SECTOR TURISTICO sólido y de calidad que tenga en cuenta las especifidades de la comarca
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
• Fomento de la diversificación desarrollando nuevos productos y actividades.
• Refuerzo de la comercialización, impulsando y dinamizando los mercados locales e
impulsando nuevas vías de comercialización.
• Promoción conjunta de los productos locales y de calidad (dar a conocer los productos).
• Impulso de un trabajo en común con la hostelería para que se ofrezcan los productos locales.
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•
•
•

Acercamiento de los productores y los consumidores.
Sensibilización de la sociedad en la multifuncionalidad del sector primario.
Identificación y valorización de los recursos de la comarca: patrimonio, arqueología, cultura,
deporte, geología, naturaleza, …etc.
JARDUERA / ACTUACIÓN
BBAG - TXAKOLI
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
BBAG se configura con el objetivo de ayudar al destino a ser más competitivo a través de:
- Elaborar una nueva estrategia operativa que reduzca la atomización de actividades y alinee
los esfuerzos del sector público y privado.
- Trasladar mensajes claros y estratégicos sobre la gestión del territorio y hacer partícipe a los
agentes del sector.
El liderazgo es sin duda uno de los aspectos clave para que el destino alcance los ocho objetivos de la
propuesta.
Objetivos:
1. Atraer a más consumidores potenciales.
2. Desestacionalizar el destino temporal y geográficamente.
3. Crear una red organizativa activa y funcional.
4. Digitalización del sector turístico.
5. Contar con un sistema de inteligencia y medición eficiente del sector.
6. Profesionalización del sector turístico.
7. Proveer experiencias auténticas adaptadas a la demanda.
8. Integrar y visibilizar los beneficios del turismo en la sociedad.
De esta manera se han organizado diferentes grupos de trabajo entre los que se encuentra el grupo
GOURMET en el que participa BIZKAIMENDI.
ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

ARDURADUNA
RESPONSABLE

Diputación
Foral

KOORDINATZAILEA
COORDINADORES/AS

Dpto.
Desarrollo
Económico y
Territorial

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

ADRs de
Bizkaia.

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE
Objetivos generales:
• Mantener la actividad económica agraria y forestal garante del medio y el paisaje de la
comarca teniendo en cuenta el marco de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
• Impulsar una actividad económica turística sostenible.
Objetivos específicos:
• Incrementar el valor añadido de las materias primas agrícolas y ganaderas.
• Definir nuevos productos turísticos basados en los recursos de naturaleza y cultura que
diferencian la comarca.
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Balio erreala
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Indicador

Valor previsto

Valor real

JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
BFA
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
16 de febrero
1 de junio
Reunión BBAG Txakoli
8 de septiembre
4 de noviembre
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
En la primera reunión de este grupo de trabajo se presentó el Plan Estratégico de Turismo Bilbao
Bizkaia 2030 en la que se trabajó el segmento de Txakoli-Enoturismo como atractivo turístico del
territorio. Para ello se trabaja un plan de acción para este ejercicio con diferentes propuestas y
acciones de promoción del producto turístico: material de promoción, creación de stoytelling, banco
de fotos, marketing online,…
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
La valoración de este grupo de trabajo es muy positiva, por lo que se recomienda seguir trabajando
en la promoción y consolidación de este grupo de trabajo.

EGOERA
En marcha
SITUACIÓN
ARLO ESTRATEGIKOAK (LGP) / ÁMBITOS ESTRATÉGICOS (PDR)
Actividad económica agrícola, ganadera y forestal viva que ofrezca productos de calidad y contribuya
ene l mantenimiento del paisaje: SECTOR PRIMARIO
SECTOR TURISTICO sólido y de calidad que tenga en cuenta las especifidades de la comarca
LAN-ILDOAK (LGP) / LÍNEAS DE TRABAJO (PDR)
• Fomento de la diversificación desarrollando nuevos productos y actividades.
• Refuerzo de la comercialización, impulsando y dinamizando los mercados locales e
impulsando nuevas vías de comercialización.
• Promoción conjunta de los productos locales y de calidad (dar a conocer los productos).
• Impulso de un trabajo en común con la hostelería para que se ofrezcan los productos locales.
• Acercamiento de los productores y los consumidores.
• Sensibilización de la sociedad en la multifuncionalidad del sector primario.
• Identificación y valorización de los recursos de la comarca: patrimonio, arqueología, cultura,
deporte, geología, naturaleza, …etc.
JARDUERA / ACTUACIÓN
BBAG – PRODUCTO TURISMO RURAL
DESKRIBAPENA / DESCRIPCIÓN
BBAG se configura con el objetivo de ayudar al destino a ser más competitivo a través de:
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-

Elaborar una nueva estrategia operativa que reduzca la atomización de actividades y alinee
los esfuerzos del sector público y privado.
Trasladar mensajes claros y estratégicos sobre la gestión del territorio y hacer partícipe a los
agentes del sector.

ERRONKA NAGUSIAK / PRINCIPALES HITOS

ARDURADUNA
RESPONSABLE

Diputación
Foral

KOORDINATZAILEA
COORDINADORES/AS

Dpto.
Desarrollo
Económico y
Territorial

BESTE
ERAGILEAK
OTROS
AGENTES

ADRs de
Bizkaia.

ERANTZUNA EMATEN DION HELBURU OROKOR ETA ZEHATZAK
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS A LOS QUE CONTRIBUYE
Objetivos generales:
• Mantener la actividad económica agraria y forestal garante del medio y el paisaje de la
comarca teniendo en cuenta el marco de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.
• Impulsar una actividad económica turística sostenible.
Objetivos específicos:
• Incrementar el valor añadido de las materias primas agrícolas y ganaderas.
• Definir nuevos productos turísticos basados en los recursos de naturaleza y cultura que
diferencian la comarca.
BETERAZPEN ADIERAZLEAK / INDICADORES OPERATIVOS
Adierazlea
Aurreikusitako balioa
Balio erreala
Indicador
Valor previsto
Valor real
JARDUERAREN IRAUPENA / VIGENCIA DE LA ACTUACIÓN
2021
AURREKONTUAK ETA FINANTZIAZIO ITURRI NAGUSIAK
PRESUPUESTOS Y PRINCIPALES FUENTES DE FINANCIACIÓN
BFA
JARDUERAREN JARRAIPENAREN ZEHAZTAPENAK / DETALLES DEL SEGUIMIENTO DE LA ACTUACIÓN
Data / Fecha
Oharrak / Comentarios
2 de marzo
Reunión BBAG Turismo Rural
AZKEN BALORAKETA / VALORACIÓN FINAL
Siguiendo con la dinámica de trabajo en marcha de la mano de la Dirección de Turismo de la Diputación
Foral de Bizkaia para la promoción de la marca turística Bilbao-Bizkaia, se crea un nuevo grupo trabajo
BBAG para desarrollar el Turismo Rural en la que participamos todas las ADRs de Bizkaia junto con
otros agentes vinculados al sector turístico en las zonas rurales. El objetivo es la de desarrollar un
nuevo producto turístico, el Turismo Rural. En reunión telemática celebrada el 2 de marzo se hace una
presentación del proyecto “Turismo Rural de Bilbao Bizkaia”. La finalidad de este proyecto es el
posicionamiento, estructuración y desarrollo del turismo rural de Bilbao Bizkaia como herramientas
en el corto y medio plazo para redistribuir los flujos económicos de manera más equitativa, ayudando
a mitigar los efectos negativos derivados de la pandemia, así como en el medio y largo plazo para
contar con un producto turístico adaptao a una situación ajena a la pandemia y por tanto con
capacidad de crecimiento.
GOMENDIOAK / RECOMENDACIONES
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2.2.3 Balorapen orokorra
2019.ean Elikadura eta Turismoko estrategiak onartu ondoren 2021.erako ekintza plana arlo
nagusi bi honeetan oinarritu eta antolatu da. 2021.ean pandemiak markatutako baldintzei
modu eraginkorrean Alkarteak erantzun deutsan arren aurrekontuak berandu onartu ziran
eta honek be eragin dau egikaritzeko denbora laburragoa izatea.
•

•

•

Elikadura Estrategian azpimarratzeko proiektuak.
o Baserrietan ordezkapenaren arloa.
▪ 2019.ean baserrietan ordezkapena bermatzearen inguruan egindako inkestaazterketan ataratako ondorioak oso kezkagarriak ziran: datozan 10 urtetan
lehenengo sektoreko ustiakuntzen %40a desagertuko da. Egoera honegaz
kezkatuta eta sentsibilizatuta beste lurraldeetan zer egiten daben aztertu
ondoren eta lehenengo pausu moduan ortugintza ekologikoko ekintzailetza
gune bat diseinatzea erabaki eban Alkarteak. Proiektu honeri HAZTEGIA izena
emon jakon. 2021.eko urtean proiektua garatzeko lanak egin dira Berrizko
ortugintzako izandako ustiategi baten
o Elikadura jasangarriaren inguruan Durangaldean komunitate bat sortzen edo
antolatzeko proiektu bateri be ekin deutso Alkarteak. Ekimen honeri Durangaldea
Elikadura Abian izena emon deutsagu. Arlo honetan lanean jarraitu ahal izateko
datu basea osatzea erabagi zan zozketa baten bidez.
o Baserrietan sortzen diran hondakinen kudeaketaren inguruan 2021.ean aurreko
urteetako bideari ekin dautsa Alkarteak, nahiz eta datozan urteetarako aldaketa
nabarmenak datozala sumatu.
Turismoko estrategiaren proiektuak: 2021.ean landu diran proiektuak aurreko urtean
lan egindakoaren gainean eraiki dira:
o Durangaldeko baliabideen inguruko proiektuak:
▪ Baliabideen seinleztapena: BFAk izendatuta daukazan bigarren mailako
baliabideak (8) seinaleztatzeko proiektua teknikoan oinarritu zan 202i.eko
inbertsioen proiektua baina arazo tekniko dirala eta esleipena bertan behera
gelditu zan.
▪ GR 38 Arrain eta Ardoaren ibilbidea, GR 229gaz batera gauzatzeko esleipenean
enpresa bakarra aurkeztu zan eta berari esleitu jakon.
Pertsonen formazioa eta enpresen dinamizazioa. 2021.ean Eusko Jaurlaritzak
bultzatzen ebazan formazio klasikoak (IKT eta SIGTED) ez dauz abian ipini berrantolaketa
bat egin gura deutselako emon, kode etikoaren inguruan antolatu dabe formazioa.
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•

o Enpresen dinamizazioaren inguruan jardunaldiak antolatu dauz Alkarteak produktu
barria sortzeko asmoz eta parte hartze sendoa egon da.
Publizidadea eta komunikazioa: 2019.ean hasitako bideari jarraitzen jako. 2021.ean
zerbitzu hau barriro esleitu behar izan da.

Turismo arloan zabaltzen jakun erronka enpresen arteko hartuemonak sendotzea eta
produktu barriak sortzea da, orain arte gauzatutako proiektuak ahaztu barik.
Bizkaimendik garatzen dauzan proiektuak gure estrategietan oso ondo kokatzen dira eta
gauzatzeko sinergiak lortzen doguz

3 Zuriketa ekonomikoa

3.1 Gastu orokorrak
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URKIOLA eta LEA-ARTIBAI 2021
GASTU OROK ORRAK

URK IO LA

ZERBITZUAK

LEA-ARTIBAI

2021

Aurrekontua

Desbiderapena

14.952,43

5.932,31

20.884,74

19.515,29

-1 . 3 6 9 , 4 5

Banku gastuak

593,30

158,03

751,33

571,30

-1 8 0 , 0 3

Aholkularitza Gastu orokorra

6.249,68

2.773,32

9.023,00

8.960,44

-6 2 , 5 6

Aseguruak eta mutuak

2.748,99

2.748,99

832,37

-1 . 9 1 6 , 6 2

Auditoria
Beste profesionalak

BULEGOKO GASTUAK

2.879,96

2.879,96

2.480,50

121,00

2.601,50

3.346,18

744,68

27.329,22

447,03

27.776,25

27.261,72

-5 1 4 , 5 3

247,38

5.759,92

5.805,00

45,08

Telefonoa

3.112,60

3.359,98

4.060,23

700,25

Argia , garbiketak

7.466,47

7.466,47

7.990,04

523,57

Bulegoko gaiak

1.561,24

1.561,24

2.070,37

509,13

Mezularitza eta posta

960,45

960,45

1.026,20

65,75

Ekipo informatikoak

6.008,14

6.207,79

5.239,39

-9 6 8 , 4 0

Ekipoen mantenimendua

5.026,60

5.026,60

3.370,33

-1 . 6 5 6 , 2 7

Gastu ezbardinak eta konponketak

2.180,68

2.180,68

2.481,99

301,31

Bulegoko ziurtasuna

1.013,04

1.013,04

1.023,17

10,13

0,00

0,00

0,00

ZERGAK

0,00

199,65

0,00

Tasak eta Zergak

PERTSONALAREN GASTUAK

0,00
130.877,94

0,00

130.877,94

130.992,45

114,51

Gerenteren soldata+ Giz. Asegurantza

84.553,77

84.553,77

84.622,34

68,57

Idazkariaren soldata + Giz. Asegurantza

46.324,17

46.324,17

46.370,11

45,94

7.311,64

7.676,04

364,40

PERTS. BESTE GASTUAK

7.311,64

0,00

Desplazamientoak

1.255,37

1.255,37

1.391,15

135,78

Berebilaren gastuak eta amortizazioak

5.206,09

5.206,09

5.147,40

-5 8 , 6 9

Errepresentazio gastuak eta bidaiak

50,54

50,54

0,00

Formazio gastuak

799,64

799,64

1.747,53

947,89

0,00

-6 1 0 , 0 4

-6 1 0 , 0 4
75,85

Formazio hobariak

BESTE EMOIERAK
Finantzako eta aparteko gastuak

24,15

0,00

24,15

100,00

24,15

0,00

24,15

100,00

75,85

0,00

-2 . 1 1 7 , 4 1

-2 . 1 1 7 , 4 1

AMORTI. LAGUNTZEN APLIKAZ.
AMORTIZAZIOAK
Guztira konpartitutako gastuak

180.495,38

6.379,34

Lea-Artibaik konpartituta

-8 7 . 0 5 8 , 0 2

87.058,02

Komunikazino orokorra

8.800,00

GUZTIRA GASTU O RO K O RRAK

SARRERA OROK ORRAK

102.237,36

URK IO LA

LAGUNTZAK, KUOTAK ETA ZERBITZUAK

-5 0 , 5 4

93.437,36

LEA-ARTIBAI

0,00

2.117,41

2.117,41

186.874,72

185.545,50

-1 . 3 2 9 , 2 2

8.800,00

15.000,00

6.200,00

195.674,72

200.545,50

4.870,78

2021

Aurrekontua

Desbiderapena

107.738,12

92.772,76

200.510,88

215.545,50

B.F.A. Gast. Orokorrerako laguntza

22.164,62

22.164,62

44.329,24

44.329,24

0,00

Udalen kuotak

61.546,50

46.581,14

108.127,64

123.162,26

15.034,62

E. J. Izenduna

24.027,00

24.027,00

48.054,00

48.054,00

0,00

555,76

0,00

201.075,35

BESTE SARRERAK
Finantzakoak

8,71

Gastu orokorretik itzultzeko BEZa

547,05

GUZTIRA SARRERA O RO K O RRAK
EMO IERA O RO K O RRA

108.293,88

92.772,76

6.056,52

-664,60

15.034,62

-8 , 7 1

8,71

0,00

201.066,64

215.545,50

-8 , 7 1

P ROIEK TUEN P ERTSONALEN GASTUAK
Lehenengo sektorea eta elikadura

48.140,45

Turismoko teknikaria

55.923,00

P ROIEK TUEN P ERTSONALEN sa rrera k
Lehenengo sektorea eta elikadura
Turismoko teknikaria

EMOIERA

21.287,28
44.375,17

-3 8 .4 0 1 ,0 0
U RKIOLA

LEA - A RTIBA I

EMO IERA O RO K O RRA

6.056,52

-6 6 4 , 6 0

K ideen kuotak

19.500,00

P proiektuen emoiera

13.773,11

Turismo 2 0 2 0 . Udalei itzulketen aldea

1.358,28

Standen muntaketa 2 0 1 7 ezabatuta

726,00

BFA 2 0 1 5 . Ez eskatutako soberakina

14.603,20

Gehiegizko minorizazioa.S0 5 5 /2 0 P TT

220,37

2 0 2 1 .EK O EMO IERA

56.237,48

Durangoko udalaren ez-ordianketarako hornidura

-9 9 . 4 2 3 , 4 3

O ndarruko udalaren ez-ordianketarako hornidura
2 0 2 1 .EK O AZK EN EMO IERA

-4 0 7 , 0 9

1.366,51
-4 3 . 1 8 5 , 9 5

-1 . 0 7 1 , 6 9

3.2 Proiektuak
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URKIOLA LGAren PROIEKTUAK 2021 (BEZaren %6a kenduta)
LEHENENGO SEKTOREKO ETA ELIKADURAKO PROIEKTUAK 2021

Gastuak

Hondakinen Kudeaketa

Sarrerak

1 3 .6 9 9 ,8 6
Frak: ISASI + PARQUES .y JARDINES

11.912,92

Zeharkako gastuak

1.786,94

BFA-Nekazaritza.

Elikatu Durangaldea, Abian eta ekimen ezbardinak

6 .8 8 1 ,1 7
DI DA

5.983,63

Zeharkako gastuak

897,54

Lorra, Alokairua, baimenak, Etxebarria

74.404,39

Haztegia

8 5 .5 6 5 ,0 5
Zeharkako gastuak

Hondakinen Kudeaketa

Elikatu Durangaldea. Komunikazioa eta ekimen ezbardinak

Haztegia
BFA-Nekazaritza.

11.160,66

Komunikazinoa
DI DA

7.916,69

Zeharkako gastuak

1.187,50

Formazinorako laguntzak

1.000,00

Zeharkako gastuak

150,00

RIS 3

Gastu zuzenak
Zeharkako gastuak

9 .1 0 4 ,1 9

Komunikazinoa

1 .1 5 0 ,0 0

RIS 3
Innobasque

0 ,0 0

-6 .8 8 1 ,1 7

1 0 .0 0 0 ,0 0

-7 5 .5 6 5 ,0 5

0 ,0 0

-9 .1 0 4 ,1 9

1 .5 0 0 ,0 0

3 5 0 ,0 0

1.500,00

2 3 .8 0 0 ,0 0

1 5 .1 8 2 ,6 4

Egiturarako gastuak

Egiturarako sarrerak

4 8 .1 4 0 ,4 5
Gastuak

453,40

Nominak+Gizarte Asegurantza

47.687,05

GUZTIRAK

-1 .3 9 9 ,8 6

10.000,00

Kanpoko sarrerak

1 0 1 .2 1 7 ,6 3

Saldoak

1 2 .3 0 0 ,0 0
12.300,00

GASTUAK

164.540,72

2 1 .2 8 7 ,2 8

BFAko izenduna

10.201,00

Lea-Artibai hitzarmena

7.952,53

Markina-Xemeingolandara azoka

1.633,75

Lekeitioko Santo Tomas azoka

1.500,00

Durangaldeko Udalen ekarpenak

1 1 6 .6 8 8 ,1 9

SARRERAK

1 6 1 .7 7 5 ,4 7

EMOIERA 1. SEKTORE ETA ELIKADURAKO PROIEKTUAK

-2 6 .8 5 3 ,1 7

-2.765,25

TURISMOKO PROIEKTUAK

Gastuak

Produktu barrien garapena

Sarrerak

4.190,90

Zeharkako gastuak

628,64

AITZOL GERENABARRENA
Zeharkako gastuak

14.081,40
2.112,21

Durangaldeko Ibilbideak

Komunikazioa
DI-DA

21.769,93

Zeharkako gastuak

3.265,49

Orbela+Ondartez+Sendo
Zeharkako gastuak

43.626,65
6.544,00

Azoka+Turri

5.540,47

Baliabideei balioa emon

0 ,0 0

-4 .8 1 9 ,5 4

1 6 .1 9 3 ,6 1

Durangaldeko Ibilbideak

0 ,0 0

-1 6 .1 9 3 ,6 1

2 5 .0 3 5 ,4 2

Komunikazioa

1 2 .7 2 6 ,7 0

-1 2 .3 0 8 ,7 2

2 2 .4 5 9 ,8 7

-2 7 .7 1 0 ,7 8

1 .7 3 5 ,5 4

-4 .6 3 6 ,0 0

5 .4 9 5 ,8 7

-5 .3 1 5 ,0 4

5 0 .1 7 0 ,6 5

Materiala eta Azokak

6 .3 7 1 ,5 4

Zeharkako gastuak

831,07

Fra. INBOOST

9.400,79
1.410,12

Basque Mountains

1 0 .8 1 0 ,9 1
Zeharkako gastuak

Gastu zuzenak
Zeharkako gastuak

BFA Turismo(Digitalizacion)

12.726,70

BFA-Turismo Pto.Señalziac.

22.459,87

BFA-Turismo (Mapa GR229 Mikeldi)

1.735,54

BFA Turismo(Campaña BM 2020)

5.495,87

Baliabideei balioa emon

Materiala: Mapa Turístico

Basque Mountains

Kanpoko sarrerak

9 8 .6 1 0 ,1 4

4 2 .4 1 7 ,9 8

1 4 .7 9 1 ,5 2

Egiturako gastuak

5 5 .9 2 3 ,0 0

Ekarpen eta laguntzak

7 6 .2 5 1 ,5 6

Nominak+Gizarte Asegurantza

55.250,32

BFA. Egitura indartzekoa

30.000,00

Gastuak+praktikak

672,68

EJ-PTT Turismo

60.408,24

Ejko laguntzen gitxitzea

-14.156,68

GUZTIRAK

GASTUAK

Saldoak

Produktu barrien garapena

4 .8 1 9 ,5 4
Beinke

1 6 9 .3 2 4 ,6 6

Durangaldeko Udalen ekarpenak
SARRERAK

3 7 .2 1 9 ,3 2
1 5 5 .8 8 8 ,8 6

EMOIERA TURISMO ARLOAN

-1 3 .4 3 5 ,8 0

-13.435,80

4 Eranskinak
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Ondorengo tauletan, aurreko fitxetan jaso gabe geratu diran eta urtean zehar diru
4.1 Landa garapeneko laguntzen proiektuen zerrenda
laguntzetara aurkeztu diran proiektuak jaso dira.
Dokumentu bizia denez, proiektuak iristen diran heinean betetzen joan da LGA eta horrela,
urte amaieran diru laguntzetara bideratu diran proiektu guztien zerrenda osatu da.
Proiektuak, eskualdeko LGPan jasotako lan ildo eta arlo estrategikoen arabera elkartu dira
ikuspegi orokor bat izateko.
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LANDA GARAPENEKO LAGUNTZEN PROIEKTUEN ZERRENDA
URKIOLAESKUALDEKO URTEKO KUDEAKETA PLANAREN ERANSKINA 2021

PROIEKTUA

Avance hacia la
industria 4.0 en
el sector de los
moldes

SUSTATZAILEA

AURREKONTUA

Manufacturas 258.000
ZETA SL

FINANTZAKETA

72.240,00 €
(2021)

Ampliación de la Zaldibarko
red de
udala
abastecimiento
en el barrio de
Eitzaga

149.976,39

15.957,49 €
(2021)
3.989,37 €
(2022)

Nueva
instalación
depuradora de
aguas residuales
en el TM de

216.976,28

59.365,53 €
(2021)
44.784,52 €
(2022)

Garaiko
Udala

ARLO
ESTRATEGIKOA
LAN ILDOAK (LGP)
(LGP)
BERTOKO
▪ Ekintzailetza eta barne
EKONOMIAN
ekintzailetza sustatu.
OINARRITUTAKO
o Martxan dauden
enpresa lehiakor
enpresen negozio
eta berritzaileekin
ereduetan
osatutako sektore
berrikuntza bideak
ekonomiko
jorratu.
dibertifsikatua
duen eskualdea
izatea.
Bizi kalitatea
Oinarrizko zerbitzuak eta
bermatzen duen
azpiegiturak garatu
OINARRIZKO
5. Oinarrizkoak diren
AZPIEGITURAK ETA azpiegiturak eta zerbitzu
ZERBITZUAK dituen guztiak bermatzea,
LANDA EREMUA
zerbitzu horietara iristeko
izatea eskualde
beharrezkoak diren
kohesionatu
baliabideak biztanleriaren
batean
eskura jarriz.
Bizi kalitatea
Oinarrizko zerbitzuak eta
bermatzen duen
azpiegiturak garatu
OINARRIZKO
5. Oinarrizkoak diren
AZPIEGITURAK ETA azpiegiturak eta zerbitzu
ZERBITZUAK dituen guztiak bermatzea,
LANDA EREMUA

OHARRAK

KONTAKTUA

EREIN

Manufacturas ZETA

EREIN

Zaldinarko Udala

LEADER

Garaiko Udala

izatea eskualde
kohesionatu
batean

Garai

Olakoa

Javier salinas
Moraga

127.645,13

12.866,63 €
(2021)
17.768,20 €
(2022)

BERTOKO
EKONOMIAN
OINARRITUTAKO
enpresa lehiakor
eta
berritzaileekin
osatutako
sektore
ekonomiko
dibertifsikatua
duen eskualdea
izatea.

zerbitzu horietara iristeko
beharrezkoak diren
baliabideak biztanleriaren
eskura jarriz.
▪ Ekintzailetza eta barne
ekintzailetza sustatu.
o Martxan dauden
enpresen negozio
ereduetan
berrikuntza bideak
jorratu.
.

FEADER

Javier Salinas Moraga

4.2 Eskualdeko landa garapenerako programara egokitzea” atalarentzako
irizpideak

LANDA EREMUAK SUSTATZEKO ETA GARATZEKO LAGUNTZAK. ESKUALDEKO LANDA
GARAPEN PROGRAMARA EGOKITZAPENA.
2021 urtean DURANGALDEA eskualdean, laguntzetara aurkeztuko diran proiektuei
jagokenez ondorego lerroak lehenesten dira:
1- LEADER publikoko proiektuen lehentasunak
a. Lehentasun altukoa: Oinarrizko azpiegiturak
b. Lehentasun ertainekoak:
i. Oinarrizkoak ez diran azpiegiturak
ii. Jarduera ekonomikoa sortzen daben proiektuak
c. Lehentasun baxukoak
i. Oinarrizko zerbitzuak
ii. Oinarrizkoak ez diran zerbitzuak
2- LEADER pribatuen lehentasunak:
a. Lehentasun altukoa: Hirugarren sektorea: turismoa eta aisialdia
(alojamentua, turismo aktiboko enpresak, kultura, ikuskizunak, etab.)
b. Lehentasun ertainekoak:
i. Hirugarren sektorea: oinarrizkoak ez diren zerbitzuak (komertzioa, garraioa,
komunikazioa, finantzak, ostalaritza)
ii. Hirugarren sektorea: oinarrizko zerbitzuak (osasuna,hezkuntza,
menpekotasun kasuetarako arreta …)
c. Lehentasun baxukoak
i. Bigarren sektorea (aktibitate industrialak) eta eraikuntza
ii. Laugarren sektorea: ikerkuntza, garapena eta berrikuntza
3- EREIN publikoko proiektuen lehentasunak
a. Lehentasun altukoa:
i. Oinarrizko azpiegiturak
ii. Oinarrizko zerbitzuak
b. Lehentasun baxukoak
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i. Oinarrizkoak ez diran azpiegiturak
ii. Oinarrizkoak ez diran zerbitzuak
iii. Jarduera ekonomikoa sortzen daben proiektuak
4- EREIN pribatuen lehentasunak:
a. Lehentasun altukoa: Hirugarren sektorea: turismoa eta aisialdia
(alojamentua, turismo aktiboko enpresak, kultura, ikuskizunak, etab.)
b. Lehentasun baxukoak
i. Bigarren sektorea
ii. Hirugarren sektorea: Oinarrizkoak ez diran zerbitzuak
iii. Hirugarren sektorea: Oinarrizko zerbitzuak
iv. Laugarren sektorea
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4.3 Emakume eta gizonen arteko ezberdintasunak ezabatzeko eta berdintasuna
sustatzeko, elkarteak burututako jarduerak

EMAKUME ETA GIZONEN ARTEKO EZBERDINTASUNAK EZABATZEKO ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO,
ELKARTEAK BURUTUTAKO JARDUERAK

Ondoren, 2021 ekitaldian URKIOLA Landa Garapen Elkarteak genero ikuspegia nola txertatu
duen zehazten da, emakumeek eta gizonek bizi dabezan egoera baldintza eta behar izan
desberdinei erantzuna emateko, ezberdintasunak ezabatuz eta berdintasuna sustatuz.
1. LGEen ekintzen planifikazioa, diseinua eta gauzatzerakoan Otsailak 18ko 4/2015
legearen berdintasun printzipioak kontutan izan dira:
•
Lehendakaria
Idazkaria
Diruzaina
Batzordekidea
Batzordekidea
Batzordekidea
Batzordekidea
Batzordekidea

•

Zuzendaritza Batzordean 8 kideetatik 4 emakumeak dira.
ZUZENDARITZA BATZORDEKO KIDEAK
Berrizko Udala
Orlan Isoird
Garaiko Udala
Erramun Osa
Elorrioko Udala
Jesus Mari Guridi
Abadiñoko Udala
Carmen Marco
Izurtzako Udala
Lorea Muñoz
Bizkaiko Basogintza Elkartea
Ainhoa Etxebarria
EHNE
Unzalu Salterain
NEKATUR
Nati Alvarez

2019.ean estatutuak aldatzeko erizpideetan bardintasuneko erizpideak
kontuan hartu ziran eta genero bardintasunean Emakundek homologatutako
enpresa batek errbisatu ebazan, hainbat aholku emonez.

2. Sexuaren arabera bereizitako informazioa edo datuak erabili dira.
•

Informazio guztia desagregatua jasotzen da.

3. Komunikazio idatzian edo irudietan sexista ez diren irizpideak erabili izan dira
(hizkuntza barneratzailea, estereotipo sexistak ez dituzten irudiak….).
•

momentu honetan diseinatzen gagozan proiektuetan baldintza hau kontuan
hartzen dogu
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