
Eskualdeko garapen-ereduaren markoa 

Eskualdearen 

Egungo 
argazkia 

Ikuspegia 

eta 
balioak 

ERRONKAK 

 

 
LURRALDE 

JASANGARRIA 
ERAIKITZEA 

 
BERRIKUNTZA 

ETA SORMENA 
ETENGABE 
GARATZEA 

 
GIZA-

AURRERAPENA 
ETA 

ANIZTASUNA 
SUSTATZEA 

 

 
HIZKUNTZA ETA 

KULTURA 
BALIOAN 
JARTZEA 

ELKARLANA 
Sare ikuspegia, talde 

ikuspegia, 

elkarlanerako jarrerak 

izatea 

GOBERNANTZA 

DEMOKRATIKOA  
Hiru erpinetan 

oinarritutakoa,  

politikoa, ekonomikoa 

eta soziala.  

 

Zeharkako 

erronkak  



  
LURRALDE 

JASANGARRIA  

 
BERRIKUNTZA ETA 

SORMENA  

 

GIZA-AURRERAPENA 

ETA ANIZTASUNA 

 
HIZKUNTZA ETA KULTURA  
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1.Sektorea 

Foroa 

Merkataritza 

Mahaia 

Turismo 

Mahaia 

Fabrikazio 

Mahaia 

Foro 

soziala 

Sormen-

eta kultura-

industria 

Enplegu 

Foroa 

Energia 

Mahaia 

Gobernantza demokratikoa, zeharlerrotasuna, elkarlana, sare ikuspegia, 

Eskualde/Lurralde/Euskadi ikuspegia 



Gai/proiektu orokorrak (zeharka foroetan 

lantzekoak eta eskualde mailakoak) 
 
 Sektore ekonomiko guztiei 4.0 fabrikaziorako aurrerapen 

teknologikoak aplikatzea 

 

 Enpresa traktoreak identifikatu, hornitzaile-sareak aztertu 
eta tokiko zerbitzu/hornitzaileen politikak zehaztu 

 

 Adimen lehiakorra sustatzeko tresna erabilgarriak aztertzea 

 
 Ekonomia zirkularreko proiektua beste sektoreetara 

zabaltzea 

 

 Enpresen direktorioa sortzea, elkar ezagutu eta 
elkarlanerako aukerak sustatzeko. 

 

 Enpresen eta formakuntza zentroen arteko elkarlana 
sustatzea: hezkuntza-eskaintza enpresa-beharrekin uztartu, 

gradu amaierako lanak enpresen ikerketa-gaiekin lotu… 
 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

 
 

 Tokiko ekoizleen bazkari-zerbitzua  

 

 Bertako produktuen identifikazioa 

 

 Transformazio-zentroa eskualdean 
 

 Distribuzio eta komertzializaio zentralizatua eskualdean 

 

 Eko-lapiko, Arabik-on eta beste catering enpresak  
sustatzea jantoki publikoetan  

 

 Ausolagunen %ren bat bertako produktuez osatua izatea 

 
 Lurren tutoretza/lurren bankua 

 

 Agroaldea tutorizatuak 

 
 Erreleboa bermatzeko aukerak 

 

 

 

1.Sektorea 

Foroa 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

Fabrikazio digitala eta konektatua 

 
 

Fabrikazio 

Mahaia 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

Fabrikazio digitala eta konektatua 

 
 

Fabrikazio 

Mahaia 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

 
 

Merkataritza 

Mahaia 

 Tokiko kontsumoa sustatu sentsibilizazio kanpainen 

bitartez. 

 Kalitate eta Teknologien adopzioan lagunduko duten 

programak bultzatu: “Merkataritza” Tailerrak, Saltokitik 

enpresara edo bestelako Tailer bereziak 
 Donostia-Beterri Merkataritza Sariak martxan jarri, 

sektorearen lana balioan jarri eta kanpora proiektatzeko 

 Hornitzaileekin negoziazioa, merkatarien lehiakortasunean 

lagunduko duten akordioak lortuz: Erosketa Zentrala 
 Establezimendu lagunkoia ekimena, adinarekiko 

lagunkoiak diren establezimenduak sustatuz 

 Euskadiko merkataritza eta ostalaritza sektoreetan 

jarraipena erraztea, BERRIZ Enpresa 
 Doako Informazio eta Aholkularitza Zerbitzu espezializatua 

 Eskualdeko Merkatari Elkarteen esperientzien elkartrukea 

eta lankidetza proiektuen sustapena 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

 
 

• 6 udalen artean helburu komun eta  partekatuak finkatu, 

merkatu turistikoan bereizten eta kokatzen gaituen 

eskaintza turistiko propioa eta singularra osatzeko. 

 

•  Lankidetzan eta akordiotan onarritzen den eskaintza 

turistiko bat sortu, iniziatiba pribatuak eta publikoak 

eskualde mailako estrategia bateratu eta koherente 

batean bilduz. 

 

Turismo 

Mahaia 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

 
 

• Produktua, komunikazioa, lehiakortasuna eta inbertsio 

estrategia dira ardatzak:  

  Produktua: enogastronomikoa, natura, kultura, Mice. 

  Komunikazioa: helmugaren posizionamendua, promozioa  eta 

 merkaturatzea. 

      Lehiakortasuna: sentsibilizazioa eta jakintza, etengabeko   

hobekuntza (SICTED, T.I.C.s), berrikuntza eta sormenaren sustapena. 

Turismo 

Mahaia 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 
3.adina: 
 3. adineko pertsonei, informatikan eta sare sozialetan formazioa 

ematea, mundura irekitzeko - Jubilatuen etxean dinamikak 

aldatu. 

 Jubilatuen etxea berrantolatu eta ekimen anitzak garatu: 

teknologia berriak (e-book-ak, etab.). 

 Mendekotasunari aurre egiteko enpresak sortu behar dira (BEZ-

aren tratamendu berezia izan beharko luke – Ogasuna). Enpresa 

mota hauen sorrera bultzatu behar da. 

 3. adineko behar zehatzak identifikatu: garbiketa sakonak, 

erosketak, aisia, etab. Behar hauei aurre egiteko proiektuak 

garatu. 

 Adinekoek duten esperientzia aprobetxatu ekintzaileei 

laguntzeko, enpresa berrien sorreretan, etab. “Aholkularitza 

taldeak” garatu. 

 Transmisioa bultzatu (baratzak nola landu, etab.) 

 Jubilatuek denbora dutenez, zertarako gai diren edo prest 

dauden aztertu eta gaitasun hauek aprobetxatu zerbait 

garatzeko. 

 

 

 
 

Foro 

soziala 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 

 
 

Foro 

soziala 

Aniztasuna: 
 Eskolan bertan zerbait garatu gurasoentzak, harremanak sortzeko 

(jarduerak, etab.). 

 Integraziorako zerbitzuak diseinatu: gazteak, haurrak, helduak. 

 Etorri berrientzat oinarrizko formakuntza antolatu eta enpleguarekin 

lotu. 

 Etorkinek jakin behar dituzte egin beharreko gauzak. Etorkinentzako 

gida sozial eta kultural bat garatu, jakiteko zer arau jarraitu behar 

dituzten. Jarraipena egin behar da. 

 Ibilbide osoa denon parte-hartzearekin diseinatu (enpresak, 

formakuntza, administrazioa, etab.). 

 Etorkinen prestakuntza: 

1. Euskaltegitik prestakuntza berezia antolatu. 

2. Kultur etxetik eskaintza berezia eta antolatua egin behar da 

(kurrikulum bat 

antolatzeko, etab.). 

3. Harrera liburu bat garatu etorkinentzat, bilerak antolatu hau 

azaltzeko (zein arau 
jarraitu behar diren, etab.). 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 
Gaztetasuna: 

 
 Praktikak enpresa pribatutan egin behar dituzte, hauetan 

gehiago ikasiko dute. 

 Prestakuntza gabe daudenentzat (kanpotarrak eta 

antzekoak) zerbait antolatu. 
 Genero formazioa eta baliabideak eman. 

 Udalak, Hezkuntzak, Lanbidek, zerbait antolatu gazteak 

lan-munduan integratzeko. 
 EPA oso teorikoa da, Oinarrizko Lehen Hezkuntza (OLH) 

bezain praktikoa izango den eskaintza garatu behar da. 

 Jubilatuen esperientzia eta ezaguerak aprobetxatu, 

gazteei formazioa emateko (txokoak antolatu). 

 
 

Foro 

soziala 



Gai/proiektu zehatzagoak 

 
 
Bazterketa soziala/pobrezia: 

 

 

•Koordinazioa, plan integrala garatu (hekuntza, enplegua, 

aisialdia, etab.) 
 

•Kalifikazio baxuko pertsonentzako lan merkatuak topatu. 

 

•Klausula sozialak bultzatu. 

 

•Gizarteratze enpresen sorrera bultzatu. 

 
 

Foro 

soziala 



Gai/proiektu zehatzagoak 
 

 
 

Enplegu 

Mahaia 

 Epe luzeko langabetuei laneratze prozesuetan 

laguntzea (arreta jarriz, gazteetan, emakumeetan, 

50 urtetik gorakoak…) 
 

 Jatorri ezberdineko pertsonak, lan-mundura eta 

euskarazko prestakuntzara hurbiltzea, beraien 

integrazioa, autonomia eta garapena hobetzeko.  
 

 Ekintzailetasun programak eskualdeko behar 

sozioekonomikoei erantzutea 

 
 Bi proiektu europear : Hazilan 1 eta Txertatu 

merkatuan 



Gai/proiektu zehatzagoak 
 

 
 Energia-ereduaren hausnarketa eta ingurumen-inpaktua 

gutxitzeko azterketa egitea 

 

 

 

Energia 

Mahaia 

Sormen-eta 

kultura-

industria 

 
• Sormen- eta kultura-industriaren egoera jaso 

eta sektorea indartzeko plangintza   

 

 

EUSKALGINTZA 


