
Tokiko Garapena  

Donostia-Beterrin 





Gure eskualde gaur/ INDARGUNEAK 

Kokapena eta ANIZTASUNA: Kostaldean-Barrualdean, Hiria-Herria, errepide eta 
ibaia bildura, eta, gure eskualde barruan, herri haundi-herri txiki, euskera-
gaztelaniaz,  
 

Biztanle GAZTEA eta PRESTATUTA  
 

Jarduera MOLDAGARRIA (ERRESILENTZIA), SORTZEKO GAITASUNAkin eta 
ESKUZABALTASUN proiektuak lantzeko prest. Horregatik, enpresa-mota 
EZBERDINAK sortzen ari dira (SOZIALAGOAK) eta sektoreen pisua aldatzen ari da 
 

ERAGILE ESPEZIALIZATUEN SAREA eta ONDARE SOZIAL gizarte inpaktua duten 
proiektuak garatzea eta behar sozialak erantzutea  

 



2012-2013 

• Gogoeta 

estratégikorako 1. 

foroa (diagnostiko 

sozioekonomikoa eta 

Tokiko Enplegu 

Plana) 

 

• Ondorioak: Jarduera 

eremuen eta 

eskualdeko sustapen 

ekonomikorako 

zerbitzuak  
 

 

 

2014-2015 
• Eskualdeko 2. foro 

estrategikoa 
(Innoforo) 

 

 

 

 

 

• Ondorioak: 
Espezializazio 
Adimentsurako 
sektoreen definzioa 
(ekoizpen aurreratua, 
agroelikagaitza, 
sormen eta industria 
kulturalak) 

 

Tokiko garapen prozesua 

• Gogoeta 
estrategikorako 3. 
foroa (Beteberritzen) 

 

 

 

 

 

• Ondorioak: 
Berrikuntza soziala 
txertatzea balore 
bezela eta praktika 
bezela zerbitzu 
berriaren 
garapenean  

2016 

• Gogoeta 

estrategikorako 4. 

foroa (Urberritzen) 
 

 

 

 

• Ondorioak: 

Planifikazio 

estrategiko eta 

garapen eredu berria 

(jarduera eremuen, 

zerbitzuen eta 

baloreen inguruko 

gogoeta) 



Ikuspegia 

Donostia- Beterriko sustapen eta 
garapen sozioekonomikoa bultzatzea eta 
bertako biztaleen ongizatea bermatzea  

 



Baloreak 
Giza Aurrerapena: PNUDek 90. hamarkadan, Samir Amin ekonomilari Nobeldunaren ikerketetan eta 
proposamen ekonomiko eta politkoak oinarri hartuz proposatu zuen Garapen Eredu edo Paradigma da, 
zeinak, Pertsonaren gaitasun eta aukerak handitzean zentratuko zuen garapen eredu bat defendatzen du. 
Horretarako BPGaren hazkundeaz gain, beste parametro batzuen arabera neurtzen du ongizatea, hala nola: 
genero berdintasunean, jendartearen alfabetizazio/hezkuntza ma9ilan, desberdinatsunen gutxitzean (Gini 
indizea), pertsona eta komunitateen parte harzte politikorako aukeren sakontzean. Azken finean pertsonak 
eta komunitateak erdian jarriz, eta berauek Subjektu bihurtuko dituen garapen prozesuak abiaraztea  

Jasangarria: orain arte, hazkunde kuantitatiboan oinarritu den Garapen Ereduaren agorpen eta egiturazko 
krisiaren aurrean, pertsona erdian jarriz, aspektu kualitatiboetan oinarritzen den garapen eredua bilatuko 
duena: Carbono isuriak jeitsi, lurraldearen arifizializazioa ekidin, eta energiaren kontsumoa gutxitzean 
oinarritu nahi dena. 

Berrikuntza eta Sormena: aurreko garapen eredu linealaren aurrean paradigma berrietan oinarritzen dena: 
Sormena, Berrikuntza Soziala, eta berrikuntza teknologiko garbi eta irekian oinarrituko dena.  

Lurraldea: Garapen Aurtozentratua, eskualdearen beharrak identifikatu eta asetzera bideratua, lurraldea 
objektu gisa baino subkjketu gisa hartuz. 

Gobernantza eredua: parte hartzailea eta 3 erpinetan oinarritua: Publikoa/pribatua/komunitarioa  



Helburuak 

Garapen sozioekonomikorakoa plana egin, giza-garapen iraunkorra erraztuko duten 

jarduerak proposatu eta sustatu ditzake, ingurumena errespetatzeko, sozialki arduratsuak 

izango diren jarduera ekonomikoak ahalbidetzeko. Horretarako, ezinbestekoa izango da 

Parte-hartze Prozesu Estrategiko bat abiatzea. 

 

Eskaintza duten zerbitzuak: 

- Ekintzailetza zerbitzua, ekonomia sozial eta solidarioan oinarritutakoa, eskualdean 

jarduera ekonomiko berria sortzera bideratutakoa. 

- Berrikuntza eta Garapen Zerbitzua eskualdeko enpresen eta beste eragileen esku. 

- Eskualdeko industria, merkataritza eta turismo sustatzeko eta bultzatzeko. 

- Enplegu Zerbitzua, enplegu duin eta kalitatezkoaren bidez gizarteratu ahal izateko. 

- Sektore sortu berri edota estrategikoen identifikatu eta sustatu 

- Udalei eta udal organismo edo erakunde instrumentalei aholkuak eman diezaieke 

eskualdearen eta udalerrien sustapen sozioekonomikoaren inguruan bereziki eta bertako 

biztanleen ongizatea hobetzearen inguruan oro har. 

 



Jarduaren esparruak eta baloreak 



Jarduaren esparruak 

ESPARRUA edo 

ZERBITZUA 

HELBURUAK PROIEKTUAK ETA 

PROGRAMAK 

ENPLEGUA Lana eskuratzen edo hobetzen lagundu 

eta hori horretarako propio sortutako 

programa edo zerbitzuen bidez ahalbidetu 

Lanerako prestakuntza 

Kontratazio publiko eta pribatua 

sustapena 

EKINTZAILETZA Lurraldeko ekosistema ekintzailea 

eragitea: dinamizatu-aukerak identifikatu-

enpresa garatu-enpresa bikortu eta 

finkatu 

Donostia-beterri ekinean 

Eraldatzen eta Kooperatzen  

ENPRESA Lehiakortasunaren hobekuntza lagundu, 

eguneroko kudeaketa, berrikuntza, 

plangintza, lankidetza, nazioartekotzea 

eta abar hobetzea ahalbidetuko duten 

tresnen bidez 

Prospekzioa  

Berrikuntza teknologikoa, 

merkatua, antolakuntza, soziala 

eta zeharkakoak 

MERKATARITZAre

n  sustapena 

Merkataritzaren produktibitatea eta 

lehiakortasuna hobetu eta merkataritzako 

jarduera eragile publiko eta pribatuen 

aretko lankidetzaren bidez sustatu 

Merkataritza dinamizazioa 

Enpresa sustapena 

TURISMOAren 

sustapena 

Turismo jarduera baliabide ekonomikoen, 

lanaren eta aberstasunaren sortzaile gisa 

dinamizatu 

Turismo sustapena eta 

dinamizazioa 

SEKTORE BERRI 

EDOTA 

ESTRATEGIKOAK 

Udalerri edo eskualde bakoitzaren baitako 

funtsezko sektoreen finkapena, 

mantentzea edo hazkundea sustatu 

Sektore behatokia 

Enpresa edo proiektu berrien 

sorkuntza 



2016ko Espazioaren sarea 
1. Sektore Foroa 

80 produktore eta eragile 

4.0 Fabrikazio Foroa 

BARNELKAR 

27 enpresa eta eragile 

Hausnarketa Foroa 

Batzorde Politikoa 

Kultur eta sortzaile Indutria Foroa 

Ezarpenean 

Gizarte eta elkartasun  

ekonomia Foroa  

KOOPERATZEN/ERALDATZEN 

Maiatzan 

Merkataritza mahaiak 

6 tokiko mahai 

Comercios y AALL 

Batzorde Tekniko 

9 teknikaria 

Gizarte-erakundeak Foroa 

EGB 

Apirilan 



Proiektuak 

Eraldatzaileak 

Prospekzioa-
Behatokia 

Sormen-
Partaidetza 
Espazioak 

Foroak 

Informazio-jarioa 


