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LEHENTASUNEZKO JARDUEREN
BETETZE MAILAREN IKUSPEGI OROKORRA
Bizkaia Goazen 2030 agiri estrategikoan 2015-2019 aldirako aurreikusitako
120 ekimenetatik 116 lortutzat jotzen dira aurreikusitakoarekin bat etorriz,
3 martxan jarri dira baina aurreikusitakoa baino garapen geldoagoarekin, eta
bakar bat jo daiteke atzeratu edo momentuz bertan behera utzia moduan.

Lortua

Garatzen aurrerapen
mugatuarekin

Atzeratua edo
bertan behera utzia

96%

3%

1%
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EKINTZEN EGOERA POSIBLEAK

LORTUA

Dagoeneko amaituta edo aurreikusitako helburuekin bat garatzen doan ekimena.

GARATZEN AURRERAPEN
MUGATUAREKIN

Martxan jarritako jarduketa, baina egun garapen mugatua duena, orohar epe atzerapenengatik.

ATZERATUA EDO BERTAN
BEHERA UTZIA

Garatu ez den ekimena, bertan behera utzi delako edo hurrengo agintaldi baterako geratu delako.
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LEHENTASUNEZKO EKINTZEN
BETETZE MAILA ZEHATZA
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1. ARDATZA:
JARDUERA EKONOMIKOA ETA
ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

1.1.1

EKINTZA

Bizkaiko Foru Aldundirako laneskaintza publikoa

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA

Ekintza honen helburua zen Aldundiko langileak egonkortzea eta enplegu publiko iraunkorra eta kalitatekoa
bermatzea.
2019ko martxora arte, 608 plaza eskaini ziren.

Ekintza honen helburua zen 20 anezka jartzea martxan Bizkaiko eskualdeetan, Anezka programan parte hartzen
duten pertsonei laneratzen laguntzeko.
1.1.2

1.1.3

1.1.4

Enplegu anezkak (ANEZKA) sortzea
Bizkaiko eskualdeetan

Bazterkeria-arriskuan dauden
langabeak laneratzeko plana

Gazteen enplegagarritasuna
sustatzeko plana

Lortua

Lortua

2018. urtearen amaierarako, 21 anezka jarri ziren martxan; hau da, helburu gisa ezarritako kopurua baino 1
gehiago. Guztira, 432 pertsonak hartu zuten parte amaituta zeuden 17 anezketan, eta 217 pertsonak lortu zuten
laneratzea. 2019an, martxan dauden lau anezka amaituko dira, eta, aurreikuspenen arabera, beste bi anezka
abiaraziko.
Ekintza hau laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen enplegagarritasuna sustatzera zuzenduta zegoen;
hain zuzen ere, 45 urtetik gorako langabeena, iraupen luzeko langabeena eta baztertuta geratzeko arriskuan
dauden langabeena.
Horretarako, Lanberri programa diseinatu zen. Programa horren haritik, 2018ko abenduaren 31ra arte, guztira
5.467 pertsonak jaso zituzten lanerako trebakuntza (orientazioa, taldeko prestakuntza, bitartekotza eta
laneratzea), eskumen pertsonal eta profesionaletako prestakuntza eta kontratazioaren aldekoa.
Horren guztiaren bidez, ohiko lan-merkatuko laneratzea sustatu nahi izan da, eta langabezian dauden Bizkaiko 30
urtetik beherako gazteen enplegagarritasuna areagotu.

Lortua

Gazteentzako enplegagarritasun-programa espezifikoaren bidez, 2018ko abenduaren 31ra arte, 495 pertsonak
hartu zuten parte lanerako trebakuntzako jardueretan, eta 1.666k, berriz, gaitasunetan trebatzeko jardueretan.
Gainera, ordura arte, 210 gazte kontratatzea ahalbidetu zen.
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

EKINTZA

Ekintzaileentzako mentoring edo
coaching programa

Emakumezkoak buru dituen
ekintzailetza bultzatzeko plana

Ekintzailetzaren kultura sustatzeko
Egin eta Ekin programa eta Zitek
programa indartzea

Enpresa berritzaileak sortzeko eta
enpresa-haztegiak kudeatzeko
laguntza programak

EGOERA

DESKRIBAPENA
Bizkaiko ekintzaileentzako mentoring edo coaching programak enpresa sortzeko ezagutza handiagoa eta hobea
eskaini die, eta, ondorioz, bizkorrago handitu dira Bizkaiko startupak.

Lortua

Lortua

2018ko abenduaren 31ra arte mentoring edo coaching programan garatutako jarduera dela bide, guztira 36
proiekturi lagundu zaie, eta dagoeneko 56 mentorek hartu dute parte “Bizkaia mentoring network” sarean. Ekimen
horri esker, parte hartu duten enpresek finkatzeko eta azkar hazteko aukera izan dute.

Plan honen bidez martxan jarritako jardueren helburua zen ekintzailetzaren arloan emakumeen lidergoa sustatzea
eta indartzea eta emakume enpresariak ezagutaraztea; horretarako, ahalegina egin zen emakume ekintzaile eta
enpresari ugari dituzten enpresa-sareak sustatzeko.
2018ko abenduaren 31ra arte, bederatzi jardun egin ziren helburu horrekin, eta, martxan jarri zirenetik, 299
pertsonak hartu zuten parte emakume ekintzaileak trebatzeko eta haiei laguntzeko jardueretan.

Lortua

Egin eta Ekin eta Zitek programen helburua zen Bizkaian kultura-ekintzailetza sustatzea, bai ikastetxeetan, bai
unibertsitateetan, oso garrantzitsua baita ekintzailetzaren balioak oso gaztetatik sustatzea, etorkizuneko bokazio
ekintzaileen hazi gisa.
Programa horien bidez, 2018. urtearen amaierara arte, unibertsitateaz kanpoko 4.445 pertsonak eta
unibertsitateko 107.565 pertsonak hartu zuten parte kultura ekintzaileko jardueretan.

Lortua

Ekintza honen helburua zen ekintzailetza sustatzea, enpresa-proiektuak eta startupak babestuta. Horri lotuta,
Bizkaiko Foru Aldundiak parte hartzen duen inkubagailuen sarean kokatzea ahalbidetu zitzaien enpresa berriei,
eta ekintzailetza-aretoetara iristea balorazio-fasean zeuden enpresa-ideiak zituzten sustatzaileei.
2018ko abendura arte, enpresa berrien bideragarritasuna aztertzeko 234 proiektu eta 171 enpresa berri babestu
ziren. Enpresa berri hauei esker, Bizkaian 850 lanpostu sortu dira.
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA
Funts horiek enpresei finantzaketa lortzen laguntzea zuten helburu.

1.2.5

1.3.1

Ekintzaileentzako hazi kapitaleko
funtsak eta mikrokredituak sendotzea

3i programa abiaraztea

Lortua

Lortua

Hazi-kapitaleko funtsen bidez (Bat funtsa), 2018ko abenduaren 31ra arte, guztira 17 enpresak kapitala eskuratu
zuten, edo lehenengo partaidetza-maileguak eman zitzaizkien. Bestalde, 84 enpresak jaso zituzten mikrokredituen
bidez emandako maileguak. Bi tresna horien bidez, guztira 3,4 milioi bideratu ziren 2018. urtearen amaierara arte,
eta 300 lanpostu inguru sortu.

3i programak enpresa-proiektu eragileak sustatzea zuen helburu, inbertsioa, berrikuntza eta internazionalizazioa
babestuta; horri esker, enpresen lehiakortasuna hobetuko zen, programako hiru eremuetatik gutxienez bi hartuko
zituzten jardun estrategikoak babestuta.
2018ko edizioan, guztira 41 proiektu babestu ziren, 69 milioi euroko inbertsioa eginda eta gutxi gorabehera 320
pertsonarentzako lanpostuak sortuta.

1.3.2

Elkarlanean programa abiaraztea

Lortua

Ekintza honen helburua zen enpresen arteko lankidetza sustatuko zuen programa bat martxan jartzea, haien
lehiakortasuna hobetzeko, eta itunak, partzuergoak eta lankidetza proiektu berritzaileak sustatzea, hazkunderako
estrategia gisa.
2018ko programarekin, guztira 58 proiektu babestu ziren 132 enpresaren partaidetzarekin eta 3,5 milioi euroko
inbertsioarekin.

1.3.3

Energy Intelligence Center delakoa
sortzea, energia sektorea eta beraren
balio katea Bizkaian finkatzea
errazteko

Lortua

Energy Intelligence Center zentroa sortzearen helburua zen energiaren sektorea eta hark Bizkaian duen baliokatea finkatzea eta Bizkaia energiaren arloko nazioarteko gaitasuna erakartzeko gune gisa jartzea, hiru esparru
nagusi hauetako proiektu eraldatzaileetan lan eginez: energia elektrikoaren garraioa eta banaketa, petrolioa eta
gasa, eta mugikortasun jasangarria.
Energy Intelligence Center zentroa zabaltzeko hasierako etapa honen bidez, 12 proiektu eraldatzaile jarri dira
martxan; horretarako, Bizkaiko enpresa garrantzitsuekin egin da lan, elkarlanaren bidez, eta enpresa pribatuek eta
administrazio publikoak ahaleginak batu dituzte.
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

1.3.4

1.3.5

1.3.6

EKINTZA

AIC zentroa eta beraren III. fasea
sendotzea, automozio sektorea eta
beraren balio katea Bizkaian finkatu
daitezen

Fabrikazio Aurreratuko Zentroa abian
jartzea eta sendotzea, aeronautika
sektorea eta beraren balio katea
Bizkaian finkatzeko

Nagusi Intelligence Center-en
garapena

EGOERA

DESKRIBAPENA
AIC-Automotive Intelligence Center-ek azpiegitura modernoak ditu enpresek modu pribatiboan egin ditzaten
beren jarduerak eta, aldi berean, gune komunak partekatzeko modua izan dezaten proiektuetan tartean diren
bazkideekin elkarlanean.

Lortua

Lortua

AICren II. fasea (eraikin nagusiari atxikitako eraikina) eta III. Fasea (prestakuntzari dedikatua)
funtzionamendu betean ari dira, okupazio portzentaje handiarekin eta trebakuntzako eta elkarlanean eginiko
proiektuetako jarduera handiarekin. BFAk diru-laguntza zuzen bat eman dio AIC fundazioari proiektuaren
IV. fasea garatzeko; hain zuzen ere, digitalizazioarekin, konektagarritasunarekin eta mugikortasunarekin
erlazionatutako proiektuak hartuko dituzten 7.700 metro koadroko instalazio berri bat.
Jardun hau SPRIk, Aeronautikako Fabrikazio Aurreratuetarako Tekniken Garapenerako Enpresa Elkarteak
(AIE), Bizkaiko Teknologia Parkeak eta UPV/EHUk gauzatzen dute, eta haren helburua da 4.100 pertsonari
lana ematen dien eta Euskadiko BPGd-ren % 1,2 den oso teknologia handiko sektore baten etorkizuna
ahalbidetzea.
2017tik dago martxan zentroa, eta, 2018. urtearen amaieratik, 58 proiektu amaitu ziren. 67 enpresa daude
zentrora atxikita.

Garatzen
aurrerapen
mugatuarekin

Ekintza honen helburua zen zilarrezko ekonomiaren inguruan erreferentzia eta aukera den gune bat
diseinatzea.
2018ko irailean, «Silver Economy garatzeko estrategia» aurkeztu zen publikoki, Bilboko Udalak eta Eusko
Jaurlaritzak babestuta, eta, 2019ko otsailean hura garatzeko hitzarmena sinatu da, eta Zorrotzaurreko
Berrikuntzako Hiri Barrutian kokatu. Hurrengo agintaldian jarriko da benetan martxan.
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

1.3.7

EKINTZA

IKTen arloko Bizkaiko aukera-hobiei
buruzko lantaldea sortzea

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA

Ekintza honen helburua zen lurraldeko enpresak oraina eta etorkizuna dituen sektore batean kokatzea; hain
zuzen ere, IKTen sektorean.
Gaia elkartearekin batera eratu zen lantaldea, 2016an, eta, haren bidez, hainbat negozio-aukera berri
identifikatu dira, eta enpresa pribatuekin lankidetzan jardun, aukera horiek errealitate bihurtzeko.

Programaren helburua zen ekoizpen-inbertsioa sustatzea, Bizkaiko ETE eta autonomoengan inbertitzeko
proiektuei lagunduta, bi ildo hauen bidez:
1.3.8

ETE-etan inbertitzeko eta pertsona
autonomoek inbertitzeko laguntza
programak

· Inbertsio aurreratuari laguntzeko plana (AFIPYME).
Lortua

· Finantza laguntzako plana (AFA), mikroenpresei eta autonomoei zuzendua.
2017tik aurrera, ez da egin programa honen deialdirik, AFIPYME programaren bidez diruz lagun daitezkeen
proiektuak berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko 2i programara birbideratu baitira; programa hori
1.4.6 ETEak berritzeko laguntza-programak proiektuaren barru dago.
EPrograma honen helburua zen tokiko merkatariei laguntzea, ez bakarrik dinamizazio- eta prestakuntzaproiektuen bidez, baizik eta baita tokiko dendetan kontsumoa sustatzera zuzendutako ekintzen bidez ere.

1.3.9

Tokiko merkataritza garatzeko
programa

Lortua

2018ko abenduaren 31ra arte, programa honek lagundutako 251 dinamizazio- eta prestakuntza-proiektu
burutu dira merkataritzaren arloan, baita tokiko dendetan kontsumoa sustatzera zuzendutako 20 ekintza
ere. Guztira, 3.873 dendarik hartu zuten parte programa. Haren harira, hainbat alderdirekin erlazionatutako
prestakuntza jaso zuten; besteak beste, enpresak kudeatzearekin, beren jardueran marketina eta
merkataritza digitala txertatzearekin, negozioen jasangarritasuna sustatzearekin, etab.
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

1.4.1

EKINTZA

“Doing Business In Biscay” programa
abiaraztea

1.4.2

Inbertsioa erakartzea gure lurraldera

1.4.3

Europako funtsak erakartzea aldundiak
eta Bizkaiko udalek sustatutako
programak elkarrekin finantzatzeko

EGOERA

DESKRIBAPENA

Lortua

Programa hau martxan jartzearen helburua zen atzerriko inbertsioa Bizkaira erakartzea eta, horren ondorioz,
nazioarteko nodoak sortzea, Bizkaiko startupak munduan punta-puntakoak diren ekintzailetza-sistemekin
harremanetan egon daitezen.
Programa honen barruan, 2018. urte-amaierara arte, helburu hori zuten zuzeneko eta zeharkako 10 misio
gauzatu ziren.

Lortua

Ekintza hori Bizkaian jarduera ekonomikoa sortzen duten proiektuen aldeko finantzaketa-iturri pribatuak
bilatzera zuzenduta zegoen. Inbertsio-gaietan Bizkaiko mugarri gisa, 2018. urtean Bizkaian finantza-ibilgailuak
biltzen eta arautzen dituen Foru Araua onartu zen; horren haritik, bi tresna sortu ziren lurraldean inbertsioa
ahalbidetzeko.

Ekintza honen helburua zen Europar Batasunaren barruan finantzaketa publikorako dauden aukerak
aprobetxatzea, batez ere ekonomiaren sustapenari eta lanpostuen sorrerari laguntzen dioten programetan.
Lortua

Aldundiak Eskualde Garapeneko Europako Funtsa (EGEF) eta Europako Gizarte Funtsa (EGIF) kudeatzen
ditu, eta, 2018. urtearen amaierara arte, guztira 13 proiektu espezifiko aurkeztu ziren Europako finantzaketa
lortzeko.
Jardun honek Bizkaiko enpresa-sektorea eta jarduerarako nahiz enplegurako aukerak indartu nahi zituen.

1.4.4

Enpresa multinazionalen I+G unitateak
Bizkaira erakartzea

Garatzen
aurrerapen
mugatuarekin

Horretarako, I+G+b-ko unitate intentsiboak erakartzeko estrategia bat diseinatu da, eta, horri esker, Bizkaia
arlo honetan Europako toki erakargarrienetako bat bihurtu da. Estrategia horrek esparru fiskalarekin nahiz
finantzaketa publikoko/pribatuko politika publikoekin erlazionatutako alderdiak biltzen ditu, eta ordezko
finantzaketa-ekosistema bat eratzen du hainbat tresnaren bidez; besteak beste, berrikuntza-funtsa. Sektore
horiek indarguneak dituztenez sektore honetan unitate horiek erakartzeko, energia, mugikortasuna eta
foodtech eta digitech arloak lehentasunezkotzat jo dira.
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1. ARDATZA: JARDUERA EKONOMIKOA ETA ENPLEGUA DITUEN BIZKAIA

ZK.

1.4.5

EKINTZA

Crowdfunding-erako plataforma
publikoa sortzea

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA

Ekintza honen helburua zen finantzaketa-iturri berriak bilatzen laguntzea, crowdfunding plataforma bat
sortuta.
Plataformaren erabilgarritasuna, finantza-kudeaketa eta segurtasun informatikoa bermatzeko lanak egin
ondoren, 2018an amaitu zen hura garatzen, eta 2019tik dago martxan.

Ekintza honen helburua zen Bizkaiko ETEetan berrikuntza-proiektuak sustatuko zituzten programak martxan
jartzea, hauen bidez:
· Berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko 2i programa
1.4.6

ETE-en berrikuntzarako laguntza
programak

Lortua

· Txekeo teknologikoak
· Innobideak-Kudeabide
Programa horien bidez, 2018ko abenduaren 31ra arte, guztira 93 milioi euro baino gehiagoren inbertsioa
babestu da 685 berrikuntza-proiektutan.

1.4.7

ETEak nazioartekotzeko laguntza
programak

Ekintza honen helburua zen Bizkaiko ekoizpen-sareari nazioartekotzen laguntzea, hainbat programa martxan
jarrita.
Lortua

Horren haritik, ekintza honen barruan, «ETEak nazioartekotzeko programa» eta «Nazioarteko partzuergoak
sustatzeko programa» jarri dira martxan. 2018ko abenduaren 31ra arte babestutako proiektuen zenbatekoa ia
18 milioi eurokoa izan zen (234 proiektu eta 205 enpresa).
Programaren helburua zen ekoizpen-inbertsioa sustatzea, Bizkaiko ETE eta autonomoengan inbertitzeko
proiektuei lagunduta, bi ildo hauen bidez:

1.4.8

ETE-etan inbertitzeko eta pertsona
autonomoek inbertitzeko laguntza
programak

· Inbertsio aurreratuari laguntzeko plana (AFIPYME).
Lortua

· Finantza laguntzako plana (AFA), mikroenpresei eta autonomoei zuzendua.
2017tik aurrera, ez da egin programa honen deialdirik, AFIPYME programaren bidez diruz lagun daitezkeen
proiektuak berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko 2i programara birbideratu baitira; programa hori
1.4.6 ETEak berritzeko laguntza-programak proiektuaren barru dago.
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2. ARDATZA: GIZARTE ZEIN LURRALDE KOHESIOA ETA AUKERA BERDINTASUNA DITUEN BIZKAIA

ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA
Ekintza honen helburua zen azpiegitura horiek erabili ohi dituzten pertsonek ordaindu beharrekoa merkatzea.

2.1.1

Aurrera egitea tarifen eredu integral
berri bat ezartzeko ahalmen handiko
ordainpeko errepideen sarean

Lortua

2017ko urtarrilaren 1etik, diru-laguntzei buruzko dekretu berria dago indarrean. Era berean, 2018ko urtarrilaren
1etik, Bizkaiko Foru Aldundiak trafiko mistoak lagundu ditu diruz, bizkaitarrek Gipuzkoan eta Araban AP-8
eta AP-1 hilean gehienez 45 euro ordainduta erabili ahal izan ditzaten. 2018ko abenduaren 31ra arte, 19.100
erabiltzaile zeuden alta emanda, eta diruz lagundutako zenbatekoa 12,8 milioi eurokoa izan zen.
Ekintza honen helburua zen N-636 errepidea eraikitzea eta ustiatzea, Gerediagan AP-8 errepidearekin bat
egiten duen tokitik Elorrioren mendebalderaino; bertan, beste lotune bat BI-632 errepidearekin elkartzen da, eta
Elorrioren saihesbideari jarraipena ematen dio.

2.1.2

Gerediaga-Elorrio ardatza amaitzea

2.1.3

Ermuko saihesbidea amaitzea (Beko
Errekako eta Uretamendiko tarteak)

2.1.4

Amorebieta-Muxika tartea amaitzea
(Urdinbideko tunelak)

Lortua

Lortua

Lortua

2016an amaitu zen obra publikoa, eta, orain arte, eraginkortasunez eta fidagarritasunez ustiatu da emakida.
Lotune berri horri esker, Durangaldean ahalmen eta kalitate handiko komunikazio-azpiegitura bat dago; horri
esker, enpresen lehiakortasuna hobetu da, bide-segurtasuna hobetu, bidaia-denborak aurreztu, hiriguneetako
zarata murriztu, eta emisio kutsatzaileak gutxitu.

Ekintza honen helburua zen N-634 eta BI-3302 errepideetan Ermutik igarotzean izaten diren zirkulaziopilaketak arintzeko aukera bat ematea.
2018ko irailetik, Beko-Erretako eta Uretamendiko faseak herritarren zerbitzura daude; bete da haiengandik
espero zena, kendu baitira ibilgailuak Ermuko zeharbidetik.

Urdinbideko tuneleko lanen helburua da «Zornotza-Muxika zatia eraikitzeko proiektuari» amaiera ematea; haren
bidez, istripu ugariko bide-zati bat desagerrarazi ahal izan da.
Urdinbideko tunela 2018ko apirilean jarri zen zerbitzuan, eta, horri esker, BI-635 errepideko segurtasuna hobetu
da.
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2. ARDATZA: GIZARTE ZEIN LURRALDE KOHESIOA ETA AUKERA BERDINTASUNA DITUEN BIZKAIA

ZK.

2.1.5

EKINTZA

N-637aren eta N-633 eta BI-737aren
arteko lotura egokitzea, ArrontegiMungia noranzkoan (Derioko lotunea)

EGOERA

Lortua

Sarbide eta espaloietako obrak
amaitzea BI-631 errepidean (Egirleta)

Lortua

2.1.7

Gasolina-zerbitzuguneen eta
Egirletako gainaren artean trazadura
zuzentzeko proiektua

Lortua

La Arenako zubia konpontzeko obren
proiektua idaztea eta obrak burutzea
(A-8)

Obraren helburua zen eremu garrantzitsu horretako trafikoa arintzea eta bertatik ibilgailu gehiago igaro
ahal izatea. Gaur egun, 16.000 ibilgailu pasatzen dira bertatik egunero, aireportura, Teknologia Parkera eta
industrialdeetara joateko.
2017ko azaroan amaitu ziren obrak. Bi errei egin ziren Kukularra-Mungia mugimendua ahalbidetzen duen
adarrean, Derio parean, N-637 (Txorierri) eta BI-631 (Bilbao-Mungia) errepideen arteko lotunean. Halaber, bi
errei egin dira BI-737 errepiderako irteeran, Teknologia Parkeko biribilguneraino, Zamudiorantz.
Ekintza honen helburua zen Oruetaren eta Santo Domingo gainaren artean dagoen BI-631 errepideko
sarbideak eta espaloiak hobetzea.

2.1.6

2.1.8

DESKRIBAPENA

Besteak beste, oinezkoentzako ibilbide bat egin zen Artxanda eta Sagrado Corazón ikastetxera daraman
igarobidea lotzeko; errei osagarri bat gaitu zen Artxandatik Bilbora doazen ibilgailuentzat; eta bide-zorua
berritu eta hormigoizko erdibitzaile bat jarri zen zirkulazioaren bi noranzkoak bereizteko.
Ekintza honen helburua zen gasolindegien eta Santo Domingo gainaren arteko trazadura hobetzea eta
drainatze-sistema eta seinaleztapena egokitzea.
2017ko abenduan amaitu ziren obrak.

Lortua

Bide honetatik ibilgailu ugari igarotzen direnez, ekintzaren helburua zen zubibideko ia elementu guztiak
eguneratzea; besteak beste, metalezko eta hormigoizko egiturak konpontzea, euskarriak aldatzea, tiranteetan
lanak egitea, taula argiztatzea, erdibitzailea iragazgaiztea, baranda tratatzea eta taula aglomeratuz estaltzea
eta iragazgaiztea.
Plangintzan ezarri bezala, 2018ko otsailean amaitu ziren lan horiek.

2.1.9

Hobekuntza-obrak amaitzea BI-623an
Durango parean

BI-632 errepidean, Durangoren parean, gauzatu zen ekintzaren helburua zen Durangaldea eskualdeko bidesegurtasuna eta irisgarritasuna hobetzea.
Lortua

2016an amaitu zen ekintza, eta haren helburua izan zen biribilgune bat ezartzea, ezkerraldera biratu behar
ez izateko Durangoren sarreran, N-634 errepidetik Arriluzea kalera (eta alderantziz) eta noranzko-aldaketa
segurtasunez egin ahal izateko.
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ZK.

2.1.10

EKINTZA

Motozaleak babesteko sistemak

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA
Ekintza hori martxan jartzearen helburua izan zen Bizkaiko errepideen foru-sarean motor-gidariak babesteko
sistemak jartzea, hain zuzen ere trafikoko istripuen ondorioz ahalik eta lesio txikienak izateko; sistema horiei
esker, motor-gidaria ez da galtzadaren erdialdera salto egiten, haren inpaktua xurgatzen baitu, eta bazterbabesaren aurkako inpaktutik ere babesten du.
2017an eta 2018an, indarreko araudiaren arabera instalatu dira sistema horiek errepide-zatietan.

2.1.11

2.1.12

BI-3602 errepidea hobetzea, Zallan

Obrak egitea BI-2121ean, Morgako
udal-mugartean

Lortua

Ekintza honen helburua zen bideko segurtasun-baldintzak hobetzea, bai oinezkoentzat, bai ibilgailuen
zirkulaziorako; horretarako, trazadura hobetu zen, espaloiak eraiki, elkargunea hobetu, sarbideak
berrantolatu, eta itzulbideak jarri.
2017an amaitu ziren obrak. Haien harira, oinezkoentzako ibilbide bat egin zen, Zalla eta Otxaran lotzeko eta
haien arteko oinezkoen fluxuari jarraipena emateko; bihurgune batzuk jarri ziren; elkargunea birmoldatu; eta
sarbideak berrantolatu.
Ekintza honen helburua zen bide-zorua berrikustea, egonkortzea eta mantentzea, Morgako udal-mugartearen
parean BI-2121 errepideko segurtasuna hobetzeko.

Lortua

2016an amaitu zen ekintza. Haren harira, errepideko hausturek edo deformazioek eragiten zituzten
ezegonkortasunak konpondu ziren, hormei eutsiz; errepideko drainatze-sistema hobetu zen proiektuaren
ekintza-eremuan; eta errepidearen trazaduraren zatirik handiena aldatu zen.
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ZK.

EKINTZA

2.1.13

Obrak egitea AP-8an eta N-240an,
Usansolon

2.1.14

Jarduketa egitea N-634an, ArriandiBerna tartean

2.1.15

2.1.16

Obrak N-634an, Galdakaon

Jarduketa N-240an

EGOERA

DESKRIBAPENA

Ekintza AP-8 eta N-240 errepideetako erabiltzaileen segurtasun-baldintzak hobetzera bideratuta zegoen.
Lortua

Lortua

Obren bidez, N-240 errepidean dagoen biribilgunearen ahalmena handitu nahi zen, eta bi ihesbide eraiki: bata
AP-8 autobidetik Arratiarantz, eta bestea Galdakaotik AP-8/N-637 errepideetarantz.

Ekintzaren helburua zen 42 metroko diametroko biribilgune bat ezartzea Durangoko bidesariaren eta Berna
auzoaren artean, Iurretako eta Zornotzako udal-mugarteetan.
2018ko ekainean amaitu zen ekintza.

Atzeratua edo
bertan behera
utzia

Lortua

Obra horien helburua zen Mercadillo-Irubide tarteko sarbideak berrantolatzea, segurtasuna hobetzeko, eta
bidegurutzeak egokitzea. 70 metroko diametroa duen biribilgune bat eraikiko da, bi bide laster izango dituena:
bata Donostia-Bilbo norabidean; bestea, Bilbo-BI-625 norabidean, Irubiden semaforoz araututa dagoen oraingo
bidegurutzean, zeina BI-625 eta N-634 foru-errepideen elkargunean baitago eta A-8aren bat egiten baitu.
Proiektua idatzi zen, eta, gaur egun, haren izapide administratiboak egiten ari dira; 2019-2023 agintaldian
helduko zaio.

Ekintza honen helburua zen Lemoako eta Zeanuriko segurtasuna hobetzea, sarbideak berrantolatuta eta
bidegurutzeak hobetuta.
Hasi dira obrak, eta aurreikuspenen arabera jarraitzen dute. Haien harira, trazadura eta tarteko zenbait
bihurgune hobetu dira, biribilgune bat jarri da, sarbideak berrantolatu dira, eta zenbait bidegurutze hobetu dira.
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2. ARDATZA: GIZARTE ZEIN LURRALDE KOHESIOA ETA AUKERA BERDINTASUNA DITUEN BIZKAIA

ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA
Sopuertako obrak BI-2701 eta BI-3602 errepideen arteko bidegurutzea hobetzera zuzenduta zeuden, bidesegurtasuna eta oinezkoen iragazkortasuna hobetzeko.

2.1.17

2.1.18

Obrak Sopuertan

Hobekuntza obrak BI-633an

Lortua

Lortua

2019. urtearen hasieran amaitu zen obra. BI-3602 errepideko obrak dira, Otxaranetik Sopuertako Erretola
auzoraino; hau da, BI-3602 eta BI-2701 errepideen arteko bidegurutzeraino. Gurutzagune bat birmoldatu
da 36 metroko diametroa duen biribilgune bat egiteko, eta espaloi bat eraiki Otxaranetik (Zalla) Erretola
auzoraino.

Obren helburua zen BI-633 errepidearen segurtasuna, ahalmena eta funtzionalitatea hobetzea, Urberuagatik
Berriatura bitartean.
2019. urtearen hasieran jarri dira martxan obrak.

2.1.19

Lankidetza-hitzarmena Askatasun
Bidea kalea luzatzeko eta Bermeoko
saihesbidearekin lotzeko

Lortua

Jarduera honen helburua zen Bermeoko biztanleek errepide nazional zaharraren eta saihesbide berriaren
arteko ibilbidea egiteko behar duten denbora murrizteko hitzarmen bat egitea. Horretarako, errepideen forusarera irteteko modua erraztu zaie, barne-ibilbideak egin beharrik gabe.
Obra lizitatzeko eta kontratatzeko beharrezkoak diren izapideak egin dira.

Ekintza honen helburua zen hiri-ingurukoa zabaltzen jarraitzea eta linea berriaren inguruan bizi diren
erabiltzaileengana hurbiltzea.
2.1.20

Metroko 3. linea abian jartzea

Lortua

2017ko apirilean, Etxebarriko herria eta Matiko auzoa lotzen dituen Bilboko metroaren 3. linea jarri zen
martxan. Linea honen trazadurak zazpi geltoki ditu; San Antonion (Etxebarri) hasten da, Otxarkoagan barrena
sartzen da Bilbon, eta Txurdinaga, Zurbaranbarri, Zazpikaleak, Uribarri eta Matiko zeharkatzen. Guztira,
70.000 pertsonari baino gehiagori ematen die zerbitzua.
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ZK.

2.1.21

EKINTZA

Bizkaiko Mugikortasun Agintaritzaren
sorrera

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA

Bizkaiko Mugikortasunaren Agintaritza sortzeak askotariko garraiobide publikoak optimizatzea zuen helburu,
lurraldea ikuspegi orokor batetik aztertuta.
2017ko otsailean, Bizkaiko Mugikortasunaren Agintaritza sortu zen. Horretarako, lankidetza-hitzarmen bat
sinatu zuten Eusko Jaurlaritzak, Bizkaiko Foru Aldundiak, Bilboko Udalak eta Bizkaiko Garraio Partzuergoak.

Ekintza honen helburua zen bidaiarien garraiobide publiko guztietarako tarifa bateratuen sistema bat lortzeko
lanak abiaraztea.
2.1.22

Garraio publikoaren tarifen
integraziorako lehenengo azterlanak

2.2.1

Bilboko Metropoliko Lurralde Plan
Partziala aztertzea

Lortua

Lortua

Testuinguru horretan, TIS operadore guztien artean ezartzeko lan teknikoak hasi ziren eta Tarifak Integratzeko
Batzordea eratu zen. Nahiz eta lanean eta aurrera jarraitzen den Bizkaian operadore guztiek zonakatze
komun bat sortzeko eta tarifak integratzeko, dagoeneko martxan dira BIDAI eta GAZTE titulu multimodalak.
Aldi baterako txartel arruntagoak dira, eta EuskoTrenen, metroan eta tranbian bidaiatzeko balio dute, baita
Bizkaibusen ere (gazteen kasuan).

Ekintza honen bidez, etorkizuneko Bilbo metropolitarraren hiri-antolamendua diseinatzen hasi nahi zen, eta
herritarren beharretara egokitu.
2018. urtearen hasieran, amaitutzat eman zen jarduna; lurralde-antolamendurako proposamena, informazio- eta
diagnostiko-agiria, ingurumen-ebaluazio estrategikoa eta partaidetza publikoko prozesua egin ziren.

Jardun honen helburua zen araztegiak eraikitzea Aulestin eta Munitibarren, Lea ibaiko uraren kalitatea hobetzen
laguntzeko.
2.2.2

Lea-Artibaiko saneamendua

Lortua

2018ko otsailean, Aulestiko hondakin-uren araztegirako instalazioak eraikitzen eta muntatzen bukatu zen, eta
2018ko abenduan Aulestiko erdiguneko zati nagusi batetik etorritako ura jasotzen hasi. Munitibarreko hondakinuren araztegiari dagokionez, 2018ko uztailean hasi zen obra, eta aurreikuspenen arabera jarraitzen du.
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ZK.

EKINTZA

2.3.1

Desgaitasuna duten pertsonak
etxean edota beren ohiko ingurunean
mantentzeko programa berriak
garatzea

2.3.2

Tutoretzapeko adingabeen egoitzaharreraren ordezko aukerak diseinatu
eta zabaltzea

2.3.3

Etxebarrin autonomia pertsonala
sustatzeko adinekoentzako zentro bat
zabaltzea

EGOERA

Lortua

Lortua

Lortua

DESKRIBAPENA
Jardun honen helburua zen taldearen premietara egokitutako laguntza-eredu berriak (hainbat
intentsitatetakoak) diseinatu eta ezartzea, desgaitasuna duten pertsonak beren etxean eta inguru naturalean
mantentzeko aukera emateko.
2017an hasitako gaixotasun mentalak dauzkaten pertsonek bizitza independentea izateko laguntza-programa
finkatu zen 2018ko ekitaldian. Programa hauei jarraipena emango zaie 2019ko ekitaldian eta kopurua
areagotuko da.

Jardun honen helburua zen egoitzen ordezko aukerak eskaintzea, babespeko adingabeak hartzeko formulen
bidez.
Programak zabaltzeari esker, 2018ko abenduaren 31ra arte 310 familiak hartu zituzten adingabeak, eta 36
familiak babestu zituzten, gero adoptatzeko asmoz.

Autonomia pertsonala sustatzeko zentroaren helburua zen eskualdean mendetasun-egoeran edo arriskuan
dauden emakume eta gizon adinekoen eta haien familien bizi-kalitatea hobetzea.
2017an hasi zen lanean zentroa, eta 2018ko abenduaren 31ra arte haren okupazio-indizea % 100ekoa zen.
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ZK.

2.3.4

EKINTZA

Zorrotzan adinekoentzako egoitza eta
eguneko zentro bat zabaltzea

EGOERA

DESKRIBAPENA
Jardun honen helburua zen mendekotasuna duten Bilboko adinekoei arreta hobea eta hurbilagoa eskaintzea
(II. eta III. mailak).

Lortua

Horren haritik, 2016ko irailean, Zorrotzako lehengo eguneko zentroa kokapen berrira eraman zen, eta 2016ko
urrian hasi zen erabiltzaileak hartzen. Orduz geroztik, lanean ari da etengabe, eta beteta dago. Erabiltzaileek
eta senideek 8,4ko balorazioa eman diote (10etik).
Ekintza honen helburua zen zaintzaileen lana aintzat hartu, sustatu eta hobetzea.

2.3.5

Zaintzaileen estatutua onestea

Lortua

2.3.6

Ume Babesgabeentzako II. Plana
onestea

Lortua

Foru Dekretu batek Pertsona Zaintzaileen Estatutua arautuko du. Foru Dekretu honek zaintzaileak
zaintzailetzat hartzen ditu eta zaintza lanak berdintasun gai izan daitezen aurrera egiteko erantzukizun
publikoko zenbait neurri indartzera bideratuta dago. Ekimen berritzailea da, eta pertsona zaintzaileei
zuzendutako laguntza, prestakuntza, informazioa, ergonomia eta segurtasun zerbitzu berriak eskaintzea
aurreikusi du, baita atseden hartzeko programak indartzea ere. Testuinguru honetan, 2018an zaintzaileak ere
izan ziren ergonomiarako laguntza teknikoen onuradun (GIZATEK), eta ZAINTZA ESKOLA (zaintzaileentzako
prestakuntza) programaren lehenengo fasea abiarazi zen Bizkaiko eguneko hiru zentrotan.

Plan horren helburua da babesik gabeko adingabeak babestea. 2016. urtearen amaieran onartu zen, eta bertan
ezarritako epeen arabera jarraitzen du aurrera.

Jardun hau desgaitasuna duten pertsonen eta haien familien bizi-baldintzak hobetzera zuzenduta zegoen.
2.3.7

Desgaitasuna duten pertsonek
komunitatean parte hartzeko eta bizi
kalitate ona izateko II. Plana onestea

Lortua

2016ko lehenengo hiruhilekoan amaitu zen desgaitasuna duten pertsonek komunitatean parte hartzeko eta
bizi kalitate ona izateko plana diseinatzen; zeregin horretan, desgaitasunarekin erlazionatutako Bizkaiko
hirugarren sektoreko 17 erakundek hartu zuten parte. Planaren barruan, lau lan-mahai eratu dira, eta mahai
horiek lanean ari dira etengabe.
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ZK.

2.3.8

EKINTZA

Familientzako topagune berria, babesik
gabeko umeak eta euren familiak
elkartzeko

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA
Ekintza honen helburua zen adingabeen eta haien familien arteko harremana ahalbidetzea, haur eta nerabeen
eta haien erreferentziako familien edo, bestela, beste erreferentzia esanguratsu baten arteko harremanak
bermatzera eta ahalbidetzera zuzendutako gizarte-zerbitzu baten bidez, betiere babes-neurri batekin.
Jardun hau lokal berri bat ematera bideratuta zegoen, Umeen Zerbitzuan babes-espedientea daukaten
adingabeen beharrizanen aurrean erantzuna emateko. Itxaron-zerrenda desagerrarazi da, eta hartutako
kasuen % 100i erantzun zaie.
Estrategia honen helburua zen Bizkaia adin guztietarako lurralde bihurtzen jarraitzea, kontuan izanda % 28k
60 urte baino gehiago dituztela.

2.3.9

“Bizkaia, adin guztietarako lurraldea”
estrategia hedatzea

Lortua

2.3.10

0 eta 6 urte bitarteko haurrentzako
arreta goiztiarra ituntzea

Lortua

Estrategia horren barruan, Bizkaia adin guztietarako lurralde izan dadin laguntzen duten toki erakundeen
proiektuei zuzendutako diru-laguntzen deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak argitaratu dira. 2018an,
Bizkaiko 22 udalerri eta mankomunitate bat ari ziren lurraldea eraldatzen (hau da, biztanleen % 62). Horretaz
gain, lankidetza-hitzarmen bat sinatu da UPV/EHUrekin zahartze-indizea neurtzeko.

Ekintza honen bidez, lehenbailehen lagundu nahi zaie 0 eta 6 urte bitarteko umeei garapenaren trastornoak
direla-eta premia iragankor edo iraunkorrak dituztenean.
2018ko abenduaren 31ra arte, guztira 2.705 haurrek jaso zuten Bizkaiko arreta goiztiarreko zerbitzu publikoa.
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ZK.

2.4.1

2.4.2

EKINTZA

Genero-indarkeriaren biktima diren
emakumeen seme-alabei laguntzeko
programa

Pertsonen salerosketaren aurkako
Bizkaiko plan integrala

EGOERA

DESKRIBAPENA
Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeen seme-alabei artatzeko programa genero-indarkeriaren
eraginpean egon diren haurren ongizatea eta garapen integrala hobetzera zuzenduta dago.

Lortua

2016an jarri zen martxan programa, eta behar bezala garatu da Orain (egonaldi ertain edo luzeko zentroan bizi
direnentzat) eta Txikiak (beren familiekin bizi direnentzat) programen bidez. 2018ko abenduaren 31ra arte,
115 haur izan dira arreta-programaren onuradun.

Bizkaian pertsonak salerostearen aurkako planaren helburua zen Bizkaiko Foru Aldundia gizakien
salerosketaren aurkako borrokarako agendan sartzea, Aldundiari dagozkion eskumenen barruan
Lortua

2019. urtearen hasieran, plana prest dago, planifikatuta dago, eta ezartzen hasi da. Bost ardatzen inguruan
egituratuta dago: arreta integrala; prestakuntza; prebentzioa eta sentsibilizazioa; koordinazioa eta sareko
lana; eta ikerketa eta ezagutzaren hobekuntza.
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2. ARDATZA: GIZARTE ZEIN LURRALDE KOHESIOA ETA AUKERA BERDINTASUNA DITUEN BIZKAIA

ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA
Ekintza honen helburua zen erantzun bat eskaintzea, arreta-plan bat garatzea etxegabeak izateaz gainera
esku-hartze soziala onartzen ez duten pertsonekin, «housing first» metodologia erabiliz

2.4.3

Gizarte-bazterkeria handiko
etxegabeei laguntzeko esku-hartzea

Lortua

Programari Habitat Bizkaia jarri zitzaion izena. 2018an jarri zen martxan, eta, 2018ko abenduaren 31ra arte,
21 erabiltzaile zituen. Oso emaitza ona izan zuen, etxebizitza eskuratzeko aukera eskaini baitzuen, etxerik ez
duten eta gizarte-bazterketako egoera larrian daudenei autonomia eta segurtasuna ematen duen elementu
egonkor gisa.
Ekintza honen helburua zen gizarteratzerako ekintzailetza eta berrikuntza sustatzeko tresnak finkatzea, eta
haien zabalkundea eta eragina bultzatzea

2.4.4

2.4.5

2.4.6

Bizkaia erreferentzia-nodo bilakatzea
gizarte-berrikuntzan

Errefuxiatuei laguntzeko esku-hartze
sozialeko Goihabe programa

Nazioarteko lankidetzarako plan
zuzentzailea lantzea

Lortua

Tresna horien artean, ekintzailetzako eta gizarte-berrikuntzako programa jarri da martxan. Haren bidez,
proiektu berritzaileak babesten dira hainbat arlotan; besteak beste, zahartzea, desgaitasuna, hezkuntza eta
gazteria, garapen jasangarria, gizarte-bazterketa eta gizarte- eta osasun-zerbitzuak. Era berean, hainbat tailerziklo antolatu dira; 2018. urtearen amaierara arte, 700 pertsonak baino gehiagok hartu zuten parte tailer
haietan. Diru-laguntzen programa bat ere garatu da berdintasuneko eta gizarteratzeko proiektu berritzaileak
martxan jartzeko. Tresna guztien bidez, guztira 59 proiektu babestu ziren 2018. urtearen amaierara arte.
Programa honen helburua zen gizarteratzeko fasean dauden errefuxiatuekin esku hartzeko estrategia bat
garatzea.

Lortua

Lortua

Gohiabe programa gizarteratze-programa integral bat da, eta errefuxiatuak iritsi eta hartu ondoren garatzen
da. 2018. urtearen amaierara arte, Bizkaian egoera horretan zeuden 500 pertsonari lagundu zitzaien programa
horren bidez.
Ekintza hau garapenerako lankidetza-politika koherente eta kalitatekoaren aldeko ildo estrategikoak ezartzera
bideratuta zegoen; politika horren ardatza desberdintasunen aurkako borroka, garapenerako hezkuntza eta
genero-ekitatearen sustapena izango dira.
2017ko maiatzean, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak lankidetzarako plan zuzentzailea onartu
zuen; 27 GGKEk hartu zuten parte.
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ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA
Berdintasunerako Foru Araua Bizkaiko lurraldean emakumeen eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko
beharrezko baldintzak bermatzeko asmoz sortu zen.

2.4.7

Berdintasunari buruzko Foru Arauaren
proiektua

2.5.1

Legegintzaldiko Gaztedi Bizkaia 2020
plana

2.5.2

Haur eta nerabeen arloan eskuhartzeko Bizkaia 2020 estrategia
bultzatzea

Lortua

Lortua

Lortua

Araua partaidetza-prozesu baten harira prestatu zen, eta 2018ko martxoaren 20an onartu. Bertan, Bizkaiko
Foru Aldundiak emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan egiten duen lana bideratuko duten
printzipioak eta helburuak ezarri ziren; besteak beste, berdintasun-politiken zeharkakotasuna, ahalduntzea
eta balio-aldaketa, lan-bizitza eta bizitza pertsonala uztartzea eta erantzukidetasuna, eta genero-indarkeria
desagerraraztea.

Gaztedi Bizkaia 2020 planak Bizkaiko gazteen bizi-baldintzak hobetzen lagundu nahi zuen, eta, horretarako,
Aldundiko sailek lurraldeko gazteei zuzendutako ekintzetan koordinatuta aritzea sustatu da.
2016an onartu zen plana, eta 2017an eta 2018an zehar gauzatu da. 92 gazte-elkartek hartu dute parte plana
diseinatzen eta ezartzen.

Ekintza honen helburua zen lau urterako plan estrategiko bat prestatzea talde horientzat; horrela, itun bat
sortuko litzateke Bizkaian, adin goiztiarrenetan sozialki, kulturalki eta hezkuntzaren ikuspegitik esku hartu
ahal izateko.
2017an, Bizkaiko gizarte eta hezkuntzako estrategia aurkeztu zen; 45 gizarte-eragilek hartu zuen parte.
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2. ARDATZA: GIZARTE ZEIN LURRALDE KOHESIOA ETA AUKERA BERDINTASUNA DITUEN BIZKAIA

ZK.

EKINTZA

2.5.3

Aisia inguruneetan gizarte- eta
hezkuntza-jarduerak antolatzea umeen
artean euskara, kultura eta kirola
sustatzeko

Lortua

2.6.1

Euskararen erabilera sustatzeko
hizkuntza-marka bateratua sortu eta
abian jartzea

Lortua

2.6.2

Bizkaiko biztanle helduak
euskalduntzeko laguntza ekonomikoen
lerroa

2.6.3

Erakundeen arteko lankidetza
sustatzea euskararen gizarte-erabilera
bultzatzeko

2.7.1

Bilboko Udalarekin lankidetzan Euskal
Museoa guztiz eraberritzeko proiektua

EGOERA

DESKRIBAPENA
Bizkaiko Foru Aldundiak haurren artean hizkuntza, kultura eta kirola sustatzeko aisialdi-inguruneetan
antolatzen dituen gizarte- eta hezkuntza-jarduerak talde horren garapen pertsonala sustatzera zuzenduta
daude.
Urtero plazak eskaintzen dira udalekuetan, 7-13 urte bitarteko Bizkaiko umeentzat, eta 1.500 pertsona
inguruk erabiltzen dituzte.

Ekintza hau euskara egunero erabiltzea ahalbidetzen duten tresnak sortzera bideratuta zegoen.

Lortua

2016an, «Euskararen txantxangorria» ekimena ezarri zen. Marka horrek aurrera jarraitzen du bai erakundeen
artean, bai herritarren artean, eta eragin handia du herritarrengan.

Ekintza honen helburua zen euskara egunero erabil dadin sustatzea; horretarako, herritarrek euskara ikastea
ahalbidetu da, eta ikasteko prozesuak dakarren kostua arindu.
2016an, «Euskara Eskura Txartela» laguntza ezarri zen; 2018ko abenduaren 31ra arte, 4.500 pertsonak baino
gehiagok lortu zuten.
Ekintza honen helburua zen hizkuntza-elkarbizitza finkatzea Bizkaiko gizartean, eta, gaur egungo gizarte
modernoaren erronkekin bat, gizarte eleaniztun bat lortzea.

Lortua

Lortua

Ekintza hau gauzatzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak Hakobaren, Euskaraz Bizi Batzordearen eta Alkarbideren
foro, jarduera eta ekimenetan hartu du parte. Haietatik guztietatik, beste erakunde batzuekin elkarlanean,
euskara sustatzeko eta normalizatzeko proiektu zehatzak sortu dira.
Euskal Museoa guztiz eraberritzeko proiektuaren helburua zen euskal kultura eta gizartea aurkezteko balio
izango duen museo bat izatea epe ertainera.
2018an, Museoa guztiz eraberritzeko lanak amaitu ziren. Aurreikuspenen arabera, 2019tik aurrera, proiektu
museologikoa eta museistikoa idazten jarraituko da.
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ZK.

2.7.2

2.7.3

EKINTZA

Bizkaiko sorkuntza-lantegien eta
kultura adierazpenen mapa egitea

Tribisburuko nekropoliaren balioa
nabarmentzea

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA
Bizkaiko sorkuntza eta adierazpen kulturalen fabriken mapak Kulturenearen egokitasuna aztertu nahi zuen,
sektorearen errealitatea hobeto ezagutzeko eta ulertzeko aukera emango zuen mapaketa bat eginda.
Sektoreko 30 eragileri elkarrizketa egin eta 10 eragile garrantzitsuenekin informazioa alderatu ondoren,
landalanaren emaitzak bildu zituen txosten bat prestatu zen.
Jardun hau Tribisburuko nekropoliko aztarna arkeologikoak zaintzera, ezagutzera eta ezagutaraztera
zuzenduta zegoen.

Lortua

Horren haritik, 2016an zehar, bisita gidatuen programa sartu zen, eta, hura martxan jarri zenetik, plazen % 100
bete da. Horrela, Busturialdea-Urdaibai eskualdeko ibilbideetako erakargune bihurtu da. Horrekin batera,
aurrera jarraitzen dute aztarnategietako ikerketa-lanek.
Bizkaiko Kultur Txartela programa produktu kulturalen, horiek dituzten euskarri guztietan, kontsumoa pizteko
eta sustatzeko ekimena da.

2.7.4

Bizkaiko Kultur Txartela programa

2.7.5

Abantoko Meatzaritzaren Kultura eta
Ingurumen Parkea

Lortua

Lortua

Nahiz eta hartutako konpromisoa 2016-2017ko deialdia martxan jartzea izan, lehenengo edizioak arrakasta
izan zuenez, 2018an beste edizio bat egin zen, eta 4,05eko eragina izan zuen salmentetan; hau da, programa
honetan inbertitutako euro bakoitzeko, establezimenduek lau aldiz gehiago saldu zuten.
Abantoko Meatzaritzaren Kultura eta Ingurumen Parkearen proiektuak eskualdearen historia ezagutarazi
nahi zuen, eta haren erakargarritasun turistikoa indartu, jarduera eta enplegu handiagoa sortzeko.
Horren haritik, erabilera bateratuko eraikin bat egin zen Euskal Herriko Meatzaritzaren Kultura eta Ingurumen
Parkearen Interpretazio Zentroa kokatzeko. Urtean batez beste 16.000 bisitari jasotzen ditu zentroak.
Ildo honen helburua zen memoria historikoari buruzko ikerketa sustatzeko eta leku esanguratsuen balioa
ezagutarazteko ekintzak egitea.

2.7.6

Bizkaiko memoria historikoa
kontserbatzen laguntzea

Lortua

Horrela, memoria historikoari buruzko ikerketa-ildoak garatu dira, diru-laguntzen bidez edo zuzenean, forusareko museoek memoriari buruzko jarduerak eta erakusketak programatu dituzte. Gainera, Ondarearen
Europako Urtearen harira, eta udalekin eta kultura-eragileekin elkarlanean, 2018an era guztietako jardueren
programa oso bat kudeatu zen.
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3. ARDATZA: BIZKAIA MODERNOA, HURBILA ETA ARDURATSUA

ZK.

EKINTZA

3.1.1

Gertu Programa. Aldundiaren arreta
integralerako bi bulego pilotu martxan
jartzea, Durangon eta Busturialdean.
Emaitzen arabera baloratuko da
Bizkaiko beste eskualde batzuetara
hedatzeko aukera

EGOERA

DESKRIBAPENA

Gertu proiektuaren helburua zen foru-administrazioa Durango-Arratia eta Busturia-Uribe eskualdeetako
pertsonengana hurbiltzea eta haiei izapideak erosoago eta eraginkortasun handiagoz egiten laguntzea.
Lortua

Bulegoak zabaldu dira Durangon, Gernikan eta Bermeon. 2019ko martxora arte guztira 167.356 pertsona artatu
dira. Aurrekoen arrakasta ikusita, aurreikuspenen arabera, arreta integraleko bulego berri bat zabalduko da
Balmasedan. Hori onuragarria izango da Enkarterri eskualderako.

Plan hau Bizkaiko Foru Aldundiaren eta foru-entitateen gastu arruntak optimizatzera zuzenduta zegoen.
3.1.2

Eraginkortasunerako foru plana

3.1.3

Bizkaiko Foru Aldundiaren udalzerbitzuen katalogoa sortzea

3.1.4

Lizitazio elektronikorako proiektu
pilotua

Lortua

Lortua

Lortua

Arrazionaltasun, eraginkortasun eta gobernu oneko irizpideak administrazio-lanean erabiltzen diren kontsumigarri
eta materialen kudeaketan ezartzen hasi dira (inprimagailuak, mugikorrak, bidaiak). Oinarrizko hitzarmenak
ere sinatu dira tokiko erakundeekin, zenbait alderditan aurrezteko (energia, tonerrak, erregaia, etab.). % 30 ere
aurreztu da.

Katalogoaren helburua zen Aldundiak Bizkaiko udalerrietarako duen eskaintza osoa etengabe eguneratuta dagoen
programa birtual batean elkartzea eta hura eraginkorragoa bihurtzea.
2017ko uztailean, haren lehenengo bertsioa argitaratu zen, eta, orduz geroztik, etengabe eguneratu da; zerbitzuak
hartu ditu barnean (gaur egun, 110 ditu), eta erabilgarritasuna hobetu (katalogotik izapidetzea, alertak, etab.).

Ekintza honen helburua zen Bizkaiko Foru Aldundian lizitazio elektronikoko plataforma bat ezartzea, kontratazio
publikoan gardentasun eta segurtasun handiagoa bermatzeko.
Plataforma hori 2017ko uztailetik dago martxan, eta, gaur egun, kontratazioen % 100 bide elektronikotik egiten
dira. Toki-erakundeetara ere ari da zabaltzen konponbidea; gaur egun, 93 udalerritan dago martxan.
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3. ARDATZA: BIZKAIA MODERNOA, HURBILA ETA ARDURATSUA

ZK.

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.1.8

EKINTZA

Azterlan bat egitea ahalik eta
administrazio-prozedura gehien
sinplifikatzeko eta izapideak zein
agiriak murrizteko

Erosketa-zentral bakarra eratzea
erakundeetarako

Nekazaritza eta abeltzaintzako
teknologia berrietarako plan pilotua
abian jartzea

Busturialdean suhiltzaile etxe berria
egitea

EGOERA

Lortua

Lortua

DESKRIBAPENA

Ekintzaren helburua zen herritarren eta Administrazioaren arteko harremana sinplifikatzea, prozesuak
murriztuz, izapideak online eginez, elkarreragingarritasunaren bidez eta kanal anitzeko arretaren bitartez.
2017an plataforma pilotu elektronikoa diseinatu zen, eta, 2018ko abenduaren 31ra arte, guztira 62 izapide
sinplifikatu ziren. Ildo horretan lanean jarraitzen da.

Erosketa-zentralaren helburua zen gastua optimizatzea, Aldundiaren eta foru-sektore publikoko erakundeen
administrazio-zama arintzea, Bizkaiko Foru Aldundiko kontratazio-prozesua bizkortzea, eta Bizkaiko Lurralde
Historikoko toki-erakundeei onura horiek lortzeko aukera ematea.
2016an eratu eta jarri zen martxan, eta, gaur egun, guztira 118 toki-erakunde eta foru-erakundeen % 100 ditu
atxikita, Bizkaiko Batzar Nagusiekin batera.

Plan pilotu honek baserritar profesionalen bizi- eta lan-baldintzak hobetu nahi zituen, zerbitzu telematikoak
emateko aplikazioak garatuta, eta haiek Aldundira hurbildu.
Lortua

Garatzen
aurrerapen
mugatuarekin

Hain zuzen ere, 2017an, zerbitzu telematiko hauek ezarri ziren: hiltegian abelgorriak jaio izanaren berri
emateko gidak eta belarritako bikoiztuen eskaera. Zerbitzu horiek 157 erabiltzaile zituzten 2018ko abenduan,
eta 981 izapide egin ziren.

Busturialdean suhiltzaile-etxea eraikitzearen helburua zen larrialdietako zerbitzu hobea ematea eskualdeko
biztanleei, eta haien gozamenerako tokia uztea.
Egin beharreko administrazio-izapideak egin ondoren, 2019ko lehenengo seihilekoan lizitatuko dira etxearen
eraikuntza-lanak. Suhiltzaile-etxeak ekipamendu hobeak eta instalazio modernizatuak izango ditu, eta gutxi
gorabehera 40.000 pertsonari emango die zerbitzua.
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ZK.

3.1.9

EKINTZA

Enkarterrin suhiltzaile etxe berria
egitea

EGOERA

DESKRIBAPENA

Suhiltzaile-etxe berriaren helburua da larrialdietako zerbitzu hobea ematea Enkarterri eskualdeko biztanleei.
Lortua

2019. urtearen hasieran, suhiltzaile-etxea eraikitzeko lanak lizitatu dira; horrek 30.000 biztanlerentzat baino
gehiagorentzat izango da onuragarria.

Larrialdiak kontrolatzeko zentroak larrialdi-zerbitzuak modu koordinatuago eta eraginkorrago batean jarduteko
aukera emango du.

3.1.10

Larrialdiak kontrolatzeko zentroa
bateratzeko proiektua

Lortua

3.1.11

Erakunde arteko hitzarmen bat
sustatzea, mugako eremuetan larrialdizerbitzuak emateko

Lortua

3.1.12

Iruzurraren aurka (zerga iruzurra nahiz
gizarte-laguntzen ingurukoa) jarduteko
urteko hiru plan bultzatzea

Lortua

3.1.13

Aplikazio teknologikoak garatzea
Bizkaiko herritarren artean kirol
jarduera sustatzeko

Lortua

Bizkaia Prest izeneko zentroa 2019ko urtarrilean inauguratu zen eta foru-mailan larrialdietako abisuak jasotzeko
puntu esklusiboa osatzen du. Aurreikuspenen arabera, urtean 6.500 gorabeherari erantzungo die. Komunikazioen
arloko azken aurrerapen teknologikoak ditu.

Hitzarmen honen helburua zen eremu mugakideetan bizi diren 45.000 pertsonari arreta ematea larrialdietan.
Hiru aldundiek sinatu zuten hitzarmena 2017ko abenduan, eta, 2018ra arte 51 esku-hartze egin ziren haren harira.

Ekintza honen helburua zen iruzur fiskal eta sozialaren aurka borrokatzeko planak martxan jartzea.
Urtero, batez beste 470 milioi likidatu dira iruzur fiskalaren aurkako borrokaren ondorioz.

Jardun honen helburua zen bizimodu osasuntsu eta osasungarria sustatzea; horretarako, biztanleek
naturaltasunez erabiltzen dituzten ibilbideei buruzko informazioa eman zitzaien udalerrietako teknikariei, baita
jarduera fisikoa egiteko aukerei buruzkoa ere (ibiltzea).
2018ko uztailean, kolesterolaren ibilbideak ezagutarazteko web-aplikazio bat aurkeztu zen, Bizkaiko 92
udalerritako 160 ibilbidez osatutakoa.
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ZK.

3.1.14

EKINTZA

Lurralde barruko eta lurralde arteko
elkarreragingarritasunerako programa

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA

Programa honen helburua zen Aldundiaren eta lurraldeko udalen arteko datuak elkarren eskura egon
zitezen lortzea eta lurraldeko administrazioek herritarrei eskatu behar ez izatea haietako edozeinek duen
dokumentazioa.
Gaur egun, 53 zerbitzu daude elkarren eskura.

3.1.15

Katastro balioak eguneratzea

Lortua

3.1.16

Foru Liburutegiko funtsak digitalizatzea

Lortua

3.1.17

Bizkaiko museoen sarea, BizkaiKOA,
berrabiarazteko plan indartsua

Lortua

3.1.18

Ingurune teknologikoan euskarazko
baliabide digital berriak eskaintzea eta
herritarren artean haien erabilera sustatzea,
bereziki gazteen artean eta hezkuntzakomunitatean

Ekintza honen helburua zen hirigintzako errealitatea eguneratzea, azkenekoz duela 40 urte eguneratu
baitzen.
Higiezinen Katastroaren eta Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren Foru Arauek legezko estaldura ematen
zioten balioak berrikusteko proiektuari. Arau haiek onartu ondoren, 2017an balioen % 100 eguneratu ziren.

Foru-liburutegiko funtsak digitalizatzearen helburua zen ondare-funtsak zainduko direla bermatzea eta
haien berri ematea.
Foru Artxibategi Historikoak eta Foru Liburutegiak 1.815.683 ondare-funts digitalizatu ziren 2018ko
abenduaren 31ra arte; horrela, zaindu egingo direla bermatu da, eta ingurune digital kontsultagarriak sortu.

Planaren helburua zen bisitari kopurua handitzea eta museoak hobeto ezagutzea.
Plan horren barruan egindako ekintzen artean, aipatzekoak dira La Encartada museoko jardueren programa
indartzekoa eta Balmasedako Udalak Cerro del Castillo ikusteko bisita gidatuak antolatzekoa.

Ekintza honen helburua zen Euskararen gizarte-erabilera areagotzea ingurune digitalean.
Lortua

Urteroko ekintzen artean, “Banden Lehia”, “Komiki Digitalak”, euskarazko IKTen proiektuetarako laguntzak
eta webguneen finantzaketa daude. 2018ko abenduaren 31ra arte, euskarazko 79 baliabide teknologikok
jaso zituzten diru-laguntzak.
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3. ARDATZA: BIZKAIA MODERNOA, HURBILA ETA ARDURATSUA

ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA

Jardun horren helburua zen herritarrei kontuak emateko sistema bat ezartzea.
3.2.1

Bizkairako politika publikoak
aztertzeko eta ebaluatzeko sistema
jartzea martxan

3.2.2

Herritarren parte-hartzerako eredu
propioa diseinatzea

3.2.3

Gardentasunari buruzko foru araua
egin eta sustatzea

Lortua

2016tik, hainbat ekimen jarri dira martxan politika publikoak aztertzeko, lurraldeko adierazleen sistema bat
garatzeko, Bizkaia Goazen 2030 planaren jarraipena eta aldizkako balorazioa egiteko, eta kontuak emateko
eskualdeko eta sektoreko prozesuak gauzatzeko. Horretaz gain, ekimen berritzaileagoak abiarazi dira; besteak
beste, Bizkaia Goazen autobusa. Horrela, erakundeak segimendua eta ebaluazioa egiteko eta kontuak emateko
eredu bat du.
Ekintza honen bidez, herritarrekin harremanak izateko sistema propio bat diseinatu nahi zen, gobernantzaprozesuaren barruan, eta sistema hori gardentasunaren, gobernu onaren eta kontuak ematearen inguruan garatu.

Lortua

Lortua

Horren haritik, zenbait ekintza abiarazi dira, hala nola partaidetza-mapa eta partaidetza-plana, gobernu irekiko
estrategia eta gazteekin batera sortzeko proiektuak. Nahiz eta eredua bizirik egon eta etengabe hobetzen aritu,
ELGAk onartu du dagoeneko.

Jardun honen bidez, Bizkaiko Foru Aldundiak eta foru-sektore publikoko erakundeek abangoardiako berezko
araudia dute gardentasunaren arloan, 2016ko otsailetik indarrean dagoena. Gardentasunaren arloko
erreklamazioen batzordearen antolaketa-, prozedura- eta funtzionamendu-arauak ere arautu ziren foru-dekretu
baten bidez.

Foru-arau horrek gobernantza-tresnak osatu nahi zituen, Gardentasunaren Foru Arauarekin, kontu-ematearekin
eta herritarrekiko harremanarekin batera.
3.2.4

Interes-gatazkari eta bateraezintasunei
buruzko foru araua egitea

Lortua

Arau hori 2018ko azaroan onartu zen, eta, prebentziora bideratutako eredu baten bidez, foru-kargudun publiko
izendatutako pertsonen estatutua arautzen du, printzipio etikoak eta gobernu onekoak biltzen ditu, interesgatazkak saihesteko eta identifikatzeko araudia ezartzen du, eta bateraezintasunen eta zehapenen araubide
aplikagarriak jasotzen ditu.
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ZK.

EKINTZA

EGOERA

3.2.5

Aldundiaren web-orria berregituratzea

Lortua

3.2.6

Ate irekiko hainbat jardunaldi
antolatzea aldundiaren eraikin
nagusietan

Lortua

DESKRIBAPENA

Jardun honen helburua zen Bizkaiko Foru Aldundiaren webgunea erabilerrazagoa eta erabilgarriagoa izatea
herritarrentzat.
Horren haritik, lehenengo berregituratze-fasean ezarritako edukiak diseinu berrira egokitu dira, eta beste atal
batzuk sortu; besteak beste, GeoBizkaia, Open Data, Gardentasuna, Arreta goiztiarra, Visit Biscay…

Ate irekien jardunaldiek herritarrei hurbildu nahi zieten Aldundia, eta eguneroko gestioak eta jarduerak fisikoki
zer tokitan egiten diren ezagutarazi.
2018ko abendura arte, 700 pertsonak baino gehiagok hartu dute parte jardunaldi horietan.
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4. ARDATZA: BIZKAIA MUNDUARI LOTUTA

ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA

Europako aukeren bulegoak laguntza eta programei buruzko ezagutza zein haietarako sarbidea erraztu eta
optimizatu nahi die Bizkaiko erakundeei.
4.1.1

Europan dauden aukeren inguruko bulegoa
irekitzea

Lortua

2017tik dago martxan bulegoa, eta hura aurkezteko eta haren zerbitzuak udalerriei ezagutarazteko jardunaldi
bat egin zen. Horretaz gain, webgune bat sortu zen deialdi interesgarrien berri emateko, eta diru-laguntzen
dekretu bat onartu zen 50.000 biztanletik beherako Bizkaiko udalek Europar Batasunaren programa eta
ekimenetan parte har zezaten sustatzeko.
Bizkaiak nazioarteko foroetan hartu zuen parte, foru-gobernu edo erantzukizuneko arlo guztietan lurraldeak
kanpoko eragileekin duen harremana hobetzeko.

4.1.2

Bizkaiak nazioarteko foroetan duen
presentzia bultzatzea

4.1.3

Bizkaiko enpresei laguntzea negozioaukera izan daitezkeen Ameriketako Estatu
Batuak, Latinoamerika eta Asia bezalako
lekuetan

4.1.4

ETEak nazioartekotzeko laguntza
programak

Lortua

Lortua

Bizkairako interesgarriak diren foroak aztertu ziren, eta Aldundia besteak beste hauetan egon da eta dago:
Smithsonian Folklife Festival, Hiri eta Herri Jasangarrien Europako 8. Biltzarra, SIMWOOD, Aldaketa
Demografikoari buruzko Aliantza, Zahartze Aktiboaren Indizeko Adituen Taldea (EEk eta NBEk babestua),
Zahartze Aktiboaren eta Osasungarriaren inguruko Berrikuntzarako Europako Elkartea, IQNET eta MOIN,
etab.). Gaur egun, zazpi forotan dago, eta, horri esker, Bizkaia nazioartean kokatu da.

Jardun honen helburua zen enpresentzako merkatu eta aukera berriak aurkitzea, jarduera ekonomikoa eta
enplegua sortzea, eta eremu geografiko horietan Bizkaia aukeren lurralde gisa kokatzea.
Asmo horrekin, 2018ko abenduaren 31ra arte, zazpi enpresa-misio egin ziren, eta atzerriko 23 ordezkaritza
jaso; horrela, harremanak sortu ziren enpresa-aukera berriak sortzeko.

Ekintza honen helburua zen Bizkaiko ekoizpen-sareari nazioartekotzen laguntzea, hainbat programa martxan
jarrita.
Lortua

Horren haritik, ekintza honen barruan, «ETEak nazioartekotzeko programa» eta «Nazioarteko partzuergoak
sustatzeko programa» jarri dira martxan. 2018ko abenduaren 31ra arte babestutako proiektuen zenbatekoa ia
18 milioi eurokoa izan zen (234 proiektu eta 205 enpresa).
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ZK.

4.2.1

EKINTZA

Basque Talent Network sarea sendotzea

EGOERA

Lortua

DESKRIBAPENA

Ekintza honek atzerrian lanean ari diren Bizkaiko/Euskadiko pertsonekiko loturak indartu nahi zituen,
hauen bidez: Be Basque Talent Meetings (BBTM), azalpen-hitzaldiak eta euskaldunekin egindako topaketak,
Be Basque Talent Conference (BBTC), eta lurraldeko egoera zientifiko, teknologiko eta sozioekonomikoari
buruzko egun bateko jardunaldiak.
2016an ekintza horiek bultzatzen hasi zirenetik 2018. urtearen amaierara arte, 24 hitzaldi eta topaketa inguru
egin ziren; horrela, profesional gehiago sartu ziren sarean (5.000 baino gehiago).
Bizkaia Katedra Aldundiaren prestakuntza-politika osoa optimizatzeko eta legegintzaldiko ardatz
estrategikoen inguruan lerrokatzeko sortu zen, eta, horretarako, mundu osoko zentroekin egiten da lan.

4.2.2

Bizkaia Katedra martxan jartzea

4.2.3

Gazte bizkaitarren ezagutza eta
nazioarteko prestakuntza sustatzea

4.2.4

Kanpoko mugikortasunerako gida
argitaratzea gazteentzat, haien
prestakuntza hobetzen lagunduko duena

Lortua

Lortua

Martxan jarri zenetik, erreferentziako bederatzi zentrorekin egin dira hitzarmenak; besteak beste, Idahoko
Unibertsitatearekin, Nevadakoarekin edo Pittsburghekoarekin. Bizkaia Katedraren barruan martxan jarritako
hainbat beka eta laguntzaren bidez, Bizkaiko gazteek atzerrian prestakuntza espezializatua jasotzeko aukera
dute.

Ekintza honen helburua zen gazteen kualifikazioa beken bidez hobetzea, haien etorkizunari zein lurraldearen
etorkizunari laguntzeko.
2018ko abenduaren 31ra arte, guztira 34 pertsonak izan dute London School of Economics (UK) eskolan
prestatzeko eta beken bidez Europako gaietan espezializatzeko ikasketak egiteko aukera.

Ekintza hau gazteen atzerriko mugikortasuna ahalbidetzera zuzenduta zegoen.
Lortua

Gida hau euskaraz, gaztelaniaz eta ingelesez dago, eta Europako hiritartasuna duten pertsonak EBren barruan
mugitzeari buruzko oinarrizko alderdiak, funtsak eta eskubideak aztertzen ditu, baita eskubide horien inguruko
salbuespen posibleak ere. Abenduaren 31ra arte, 2.000 aldiz deskargatu da gutxi gorabehera.
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ZK.

EKINTZA

4.3.1

Gizarte programei eta adinekoentzako
programei buruzko esperientziak trukatzea
iparraldeko herrialdeekin

4.3.2

Hondakinen tratamenduei eta ingurumenpraktika onei buruzko esperientziak
trukatzea

4.3.3

Ekonomia Ituna nazioartean ezagutu dadin
sustatzea

EGOERA

DESKRIBAPENA

Ekintza honen helburua zen nazioarteko esperientzietatik ikastea Bizkaiko adinekoei eta gizarte-zerbitzuetako
erabiltzaileei ematen zaien laguntza hobetzeko.
Lortua

Lortua

Bizkaiak erreferentziako eragileekin aliantzen sare bat eraiki dadin sustatu du, eta, orain, Bizkaia nazioarteko
lau saretan dago. 2018ko abenduaren 31ra arte, guztira sei jardunaldi tekniko antolatu ziren eta herrialde
nordikoetako bi ordezkaritza hartu, esperientziak trukatzeko.

Hondakinen eta ingurumen-jardunbide egokiak tratatzearekin erlazionatutako esperientziak trukatuta,
Bizkaiak hondakinak tratatzearen eta ingurumena babestearen arloan eskaintzen duen zerbitzua hobetu nahi
zen.
2018. urtearen amaierara arte, bi topaketa egin ziren esperientziak trukatzeko; bata, Alemanian, eta bestea,
Euskalduna jauregian. Jasangarritasunaren arloko Europako hainbat erakundetako adituak daude bertan.

Jardun honen helburua zen atzerrian zabaltzea Itunak Bizkaian inbertsioak egiteko eskaintzen dituen
ahalmenak.
Lortua

2017an, lankidetza-hitzarmen bat ezarri ziren 2017-2019 aldirako Nevadako (Reno) Unibertsitatearekin
(UNR) sinatutakoa. Haren bidez, joan-etorriak egiten dira UNR-ko Centre for Basque Studies (CBS) zentrora,
eta ituna nazioartean ezagutaraztea ahalbidetzen. Hitzaldiak ere eman dira arlo honetan.
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ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA

Bizkaiak Smithsonian Folklife Festival jaialdian parte hartzearen helburua zen euskal kultura
ezagutaraztea eta Bizkaia aukeren lurralde gisa kokatzea.
4.3.4

4.3.5

Smithsonian Folklife Festival jaialdian parte
hartzea

NPLD (Network to Promote Linguistic
Diversity) sarean sartzea

Lortua

Bizkaiak 2016an hartu zuen parte jaialdian, eta jardueren programa oso bat eta guzti eskaini; hala, euskal
kulturaren aberastasuna (dantza, musika, artisautza, gastronomia, hizkuntza, bertako kirola, erakusketa
artistikoak) ezagutarazi nahi zitzaion gizarte estatubatuarrari, eta nabarmen bereizi zen gure espiritu
berritzailea.
NPLD sarean integratzea funtsezko ekintza zen Europako hizkuntzen artean euskarak dagokion tokia lor
dezan; horretaz gain, hizkuntza-aniztasuna sustatu zen.

Lortua

Europako herrialdeen sare bat da, eta estatu nahiz eskualdeetako hainbat gobernu ditu buru (besteak
beste, unibertsitateak, elkarteak eta GKEak). Sarean sartu zenetik, Bizkaiak sare horretan parte hartzen
du, eta, 2018. urtearen amaierara arte, 20 bileratan izan zen.
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ZK.

EKINTZA

EGOERA

DESKRIBAPENA

Jardun honen helburua zen Bizkaia nazioarteko helmuga erakargarri gisa kokatzea.
4.4.1

Nazioarteko gertakariak Bizkaira erakartzea

Lortua

Horren haritik, funtsezko ekitaldiak erakartzeko estrategia bat diseinatzen hasi zen. Besteak beste,
ekitaldi hauek izan dira Bizkaian estrategia abiarazi zenetik: World Football Submit championship,
European Rugby Champions Cup, World’s Best Restaurants gala, “50 Best”, eta MTV / EMA 2018 gala.
Haiek guztiak handiak izan dira, eta Bizkaia nazioartean ezagutarazi dute, aukeren lurralde gisa.
Bizkaia Tourism Action Group sortzearen helburua zen Bizkaiko sektore turistikoko eragile publiko
nagusien ekintzak koordinatzea eta dinamizatzea.

4.4.2

4.4.3

Bizkaia Tourism Action Group erakundea sortzea

Bilbao-Bizkaia helmuga turistikoa munduan
sustatzea

Lortua

Lortua

2016an sortu zen taldea, eta, haren ondorioz, 12 lantalde zehatz sortu dira turismoaren arloan
estrategiak martxan jartzeko. 157 kide ditu taldeak eta, hari esker, 2018ko abenduaren 31ra arte, 49
produktu sortu ziren elkarrekin.

Ekintza honen helburua zen Bilbao-Bizkaia helmuga AEBn, Europako iparraldean, Frantzian, Erresuma
Batuan eta Alemanian sustatzea, lehentasunezko merkatu gisa, helmugan bertan gauzak eginda.
2018ko abenduaren 31ra arte, nazioartean eragina duten 62 ekitaldi garatu ziren asmo horrekin, eta
212 B2B eta B2C ekintza.

Bizkaiko turismo-industria sustatzeko planak sektore turistikoko ekoizpen-ehunaren lehiakortasuna
hobetu nahi du.
4.4.4

Bizkaiko turismo industria bultzatzeko plana

Lortua

Estrategia berriak bi agertoki desberdinetan sustatu nahi du turismoa: marketina jatorrizko
merkatuetan eta turismoa destinoan garatuz. 2018ko abenduaren 31ra arte, Aldundiak arlo honetako
239 proiektu babestu zituen. Proiektu horien zenbatekoa 1,1 milioi eurotik gorakoa izan zen.
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Bizkaia Goazen 2030eko egoerak adierazten digu era oso positiboan aurreratu dela Bizkaia hobe baterenazko ibilbidean: ekintzen %96 martxan jartzea lortu da, %3 geldoago
garatzen doa eta ekimen bakar bat (%1) geratu da atzeratuta epealdi honetan.

Inpaktuari dagokionez, honako lorpenak nabarmendu daitezke:

1

Jarduera ekonomikoa eta
enplegua dituen Bizkaia

•

Enplegu publikoko 600 plazatik gorako guztizko deialdia.

•

Enplegu Anezkak martxan Bizkaiko eskualde guztietan.

•

5.000 pertsonatik gora enplegua lortzeko zailtasun gehiago dituztenei zuzendutako laneratze programetan,
orientazio, formakuntza eta laneratze ekintzen bidez.

•

170 enpresa berritzaile berriri laguntza.

•

2 funts ekonomiko bultzatu dira, oraintsu sortu diren enpresa berritzaileei zuzendutakoa (Bat Funtsa) eta
mikroenpresei zuzendutakoa (Mikro Funtsaren). 300 lanpostutik gora sortu dira laguntza honi esker.

•

ETE-etan berrikuntza sustatzeko 700 proiektu

•

Sektore estrategikoak garatzeko ekimenak sendotzea eta martxan jartzea: automobilgintza (AIC), fabrikazio
aurreratua (CFAA), energía (EIC), silver economy (Nagusi Intelligence Center).

•

ETE-tan 200 nazioartekotze proiektutik gora lagundu dira.
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2

Gizarte zein lurralde
kohesioa eta aukera
berdintasuna dituen Bizkaia

3

Bizkaia modernoa,
hurbilekoa eta arduratsua

•

Bilboko Metroaren 3. linea martxan jarri da, 70.000 pertsonari zerbitzu emanez.

•

Bizkaiko errepideetan lan garrantzitsuak egin dira, guztira XXX euroko inbertsioarekin

•

Gaitasun handiko bidesari sareari zuzendutako tarifa integralen eredu berria funtzionatzen dago, eta guztira ia
20.000 pertsona daude altan emanda bertan

•

1.152 pertsona gehiagok jaso dute arreta nagusientzako zentroetan foru finantziazioaren bitartez.

•

Berdintasunerako Foru Araua indarrean.

•

1.500 pertsonak jasotzen dute bataz beste urtero zentro homologatuetan euskara ikastaroak egiteko laguntza
ekonomikoa

•

Bizkaiko Kultur Txartela izeneko programa arrakastatsua hainbat euskarritan produktu kulturalak erosteko.
Inbertitutako euro bakoitzeko 4 eurotik gorako kontsumo kulturala suspertu da.

•

Herritarrei arreta integrala emateko 3 bulego martxan, Durangon, Bermeon eta Gernikan, Gertu programaren
bitartez.

•

Bizkaiko Foru Aldundiaren Udal Zerbitzuetako Katalogoa argitaratu da, 110 zerbitzu eta laguntzarekin dagoeneko.

•

Bizkaiko Kontrataziorako Foru Zentrala eratuta

•

Iruzur fiskalaren aurkako lan garrantzitsua, urtean bataz bestez 470 milioi bildurik

•

Kontuak azaltzeko prozesu parte-hartzailea gauzatu da, bai eskualde topaketen bitartez bai udalerri guztietatik
igaro den autobus baten bitartez, guztira 20,000 parte hartzailerekin.

•

Interes-gatazka eta Bateraezintasunei buruzko Foru Araua eta Gardentasunerako Foru Araua onetsi dira
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•

Nazioarteko ekitaldiak erakarri dira, adibidez, World Football Submit championship, European Rugby Champions
Cup, World’s Best Restaurants, “50 Best” gala eta MTV/ EMA 2018 gala.

•

30etik gorako enpresa-misio gauzatu dira, Bizkaia inbertsio eta talenturako lurralde erakargarri moduan kokatuz.

•

Bilbao Bizkaia Action Group (BBAG) eratu eta dinamizatu da. Bizkaiko Foru Aldundiak sortutako tresna berria
da publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzarako, eta hala, lurraldean sektore turistikoa sustatzeko; ia 250
erakunde parte hartzaile.

•

Bilbao-Bizkaia helmuga turistiko bezala sustatu da munduan zehar nazioarteko garrantzia duten 300 ekitaldi eta
ekimenetan.

Bizkaia munduari lotuta
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