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II. ERANSKINA.  JARDUKETEN 
LABURPEN-FITXAK

Hona hemen, labur-labur, Bizkaiko Foru Aldundiko Iraunkortasunean oinarritutako Hezkuntzarako 
Ekintza Egitasmoan zehaztutako jarduketa guztiak.

Fitxak egiteko orduan, 10 eremu euki doguz kontuan: 

IZENA: jarduketarena.
LERRO ESTRATEGIKOA: jarduketa zehazten dauen IHEEkoa.
ERAKUNDE SUSTATZAILEA:  ekimena bultzatzen dauena, foru-erakundean bertan arduradun 

nagusia dana.
ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK: garapenean parte hartuko leukien erakundeak.
HARTZAILEAK: norentzat dan ekintza.
AURREKARIAK: ekintzaren oinarri diranak.
HELBURUAK: jarduketaren xedea.
AZALPENA: garapenaren nondik norakoak, labur-labur.
AURREKONTUA: zenbatetsitako kostua.
EMOITZAK: ekintzaren bidez zer lortuko dan.

Izena �IHEEKO�DATU-BASEEN�SORREREA,�ARTAPENA�ETA�ERREGISTROA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Foru Aldundiko gainerako arloak eta sailak. Proposatutako jarduketetan parte hartu gura 
daben partikularrak eta ekimenetan parte hartu edo, IHEEko informazinoak jasoteko 
asmotan, euren datu-baseak ixten dabezan alkarteak eta taldeak.

Hartzaileak Bizkaiko Foru Aldundia.

Aurrekariak
Edozein komunikazino-jardueratan ezinbestekoa da ekimenetako hartzaileei buruzko 
datu-base onak eukitea, ekimenaren arrakastea lortzeko eta interesdunei behar besteko 
informazinoa eskeintzeko.

Helburuak
Eguneratutako datu-base erabilgarriak eukitea: segmentauta egon behar dira, eta 
ekimenetako hartzaileak antolatu behar dabez, euren interesen eta jarduketetako 
helburuen arabera.

Azalpena

Hartzaileen arabera egituratutako datu-baseak egin behar dira, eta foru-erakundeak 
abian iminitako ekimenetan eta komunikazino-egintzetan zelako interesa daukien 
azaldu behar da bertan. Horrezaz gainera, bizirik egon beharko litzatekez, eguneratu 
egin beharko litzatekez eta kide barriak onartu beharko litzatekez, hazten joateko. Datu-
baseetako personen posta-helbideak ez eze, euren posta elektronikoak eta telefono 
mobilak be agertuko litzatekez, informazinoa IKTBen bitartez banatu ahal izateko. Era 
berean, datu-baseek ziurtatu egin beharko dabe bertan agertzen dan informazinoa 
benetakoa dana, eta, aldi berean, behar besteko neurriak gorde beharko dabez, datuen 
isilekotasuna, sekretua edo osotasuna bermatzeko eta, indarreko arautegiaren arabera, 
baimen barik ez aldatzeko, tratetako edo eskuratzeko.

Aurrekontua 6.000 euro/1. urtean (3.000 euro/hurrengo urteetan).

Emoitzak Bizkaiko Foru Aldundiak proposatutako eta IHEEn zehaztutako jarduerei buruzko 
informazinoa hobeto bialtzen da.
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Izena BALIABIDEEN�AGENDA-GIDALIBURUA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Lurralde historikoan GIHren arloko jarduerak sustatzen dabezan erakunde guztiak.

Hartzaileak Uritar guztiak eta, batez be, ikastetxeak, alkarteak eta toki-erakunde publikoak, beti be 
biztanleei informazinoa emoten badeutsee eta GIHko jarduerak sustatzen badabez.

Aurrekariak

Oso sakabanatuta dagozanez, gatxa izan da Bizkaian ingurumen-hezkuntzaren arloan eta 
GIHren arloan zelako jarduerak eta ekimenak garatzen diran jakitea. Gizartea inpliketako 
eta GIHn parte hartzeko ezinbestekoa da ekimen horreen barri emotea. Horrezaz gainera, 
erakundeek eurek be eskaera hori egin dabe diagnostikoa egin dogunean.

Helburuak Bizkaian iraunkortasunerako hezkuntzan arloan dagozan baliabideei buruzko informa-
zinoa eskeintzea.

Azalpena

Iraunkortasunerako baliabideen katalogoa. Bertan, Bizkaian iraunkortasunerako 
hezkuntzaren eta ingurumen-hezkuntzaren arloan eskeintzen diran jarduera eta 
baliabide guztiak agertuko litzatekez. Eguneratutako gidaliburuan, baliabideen edo 
jarduerearen fitxa argigarriak agertuko litzatekez, eta honako informazino hau eskeiniko 
leukie: azalpena (ekipamentaurena, kanpainearena, erakundearena edo materialarena), 
hartzaileak, baliabide-mueta, jarduerearen iraupena, ordutegia, epealdia, hizkuntzak, 
tarifak, eskabide edo erreserba prozedurea, arduradunak, web orria, helbidea, sarbidea… 
Katalogoa paperean argitaratuko litzateke urte bitan behin, eta eten barik eguneratuko 
litzateke aldundiko www.bizkaia.net web orriaren bidez edo IHEEk sortu gura dauen 
www.bizkaia21.net atari barriaren bidez.

Aurrekontua 20.000 euro/urte bitan behin.

Emoitzak Partaidetza handitu egingo da jardueretan, egitasmoetan, ekipamentuetan, informazinoa 
hobeto zabalduko dalako eta hobeto antolatuta egongo dalako.

Izena JARDUNALDI�EDEGIEN�EGITARAUA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak

Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila, Kultura Saila eta Gizarte Ekintza 
Saila), toki-erakundeak, ingurumeneko baliabideak kudeatzeko erakunde publikoak 
(Garbiker, Ur Partzuergoa…), Eusko Jaurlaritza, gizarte-erakundeak eta ingurumena 
kudeatzeko erakunde pribaduak, beti be egitasmoan parte hartu gura dabela berariaz 
adierazoten badabe.

Hartzaileak Biztanle guztiak eta, batez be, edadekoak eta gazteak.

Aurrekariak
Ekipamentuak iraunkortasunean oinarritutako hezkuntzarako baliabide garrantzitsuak 
diranez, biztanle guztiek euki behar dabe euren barri, eta zelako zerbitzuak eskeintzen 
dabezan jakin behar dabez.

Helburuak
Lurralde historikoko biztanleei ingurumen-ekipamentuen barri emotea, kudeaketa 
iraunkor egokiaren alde garatutako zereginak eta egindako ahaleginak balioetsi daie-
zan eta ingurumenean zelako eragina daukagun jakin daien.

Azalpena

Ingurumenaren arloko ekipamentuak eta azpiegiturak ikusteko egitaraua egituratzea. 
Bertan, bizpahiru ekipamentu ikusteko sortak eskeiniko litzatekez, eta, astegunetan, 
ikastetxe, alkarte edo talde antolatuentzat egongo litzateke abian. Bestetik, larunbat 
batzuetan, jente guztia joan leiteke, taldeak osotzeko deitu ostean. Ikustaldi guztietan, 
gidari espezializaua egongo litzateke, eta horretarako argitara emondako informazino-
materiala banatuko litzateke.

Aurrekontua 30.000 euro/urtean.

Emoitzak Ingurumena kudeatzeko ekipamentuetara jente gehiago joango danez, hobeto 
ezagutuko dabez.
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Izena KAZETARITZAKO�INGURUMEN-BEHATOKIA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Komunikazino-enpresak.

Hartzaileak Bizkaiko Foru Aldundia eta uritar guztiak.

Aurrekariak

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Sailak prensea ateraten dau egunero  (2 komunikazino-
bide desbardin),  “Idatzizko prensa-bideek ingurumenari buruzko albisteak zelan tratetan 
dabezan aztertzeko eta balioesteko aholkularitza eta laguntza” kontratuaren barruan. 
Batutako informazinoa hobeto ustiatzen da, eta biztanleen zerbitzura iminten da, zer 
dinoan lantzeko eta ondorioak aterateko.

Helburuak Tokian tokiko eta eskualdeko ingurumenari buruzko informazino eguneratua eskeintzea 
eta lurraldeko ohiko komunikabideek zelan tratetan daben azaltzea.

Azalpena

“Plataformea” sortuko litzateke, Euskadiko Autonomia Erkidegoan eguneroko prensa-
bide nagusietan ingurumenari buruz azaltzen dan informazino guztia batzeko, batera 
kudeatzeko eta biztanleei jakinarazoteko. Egunero komunikabideetan ingurumenari buruz 
agertzen diran albisteak atera ostean, “artxibetako prozedura informatikoa” ezarriko 
litzateke (datu-baseak), eta bilaketa-sistemea azkarra izango litzateke (konsulta-
nabegatzailea). Prozedurearen osogarri, azterketa-programea (Report) iminiko litzateke 
abian, erabiltzaileek albisteen lehenengo zenbatespena egiteko, komunikabideetan 
albisteoi zelako garrantzia emoten deutseen aztertzeko… Zerbitzua eskuragarri egongo 
litzateke aldundiko www.bizkaia.net web orrian eta/edo IHEEk iraunkortasunari begira 
sortu gura dauen www.bizkaia21.net atarian.

Aurrekontua 70.000 euro/urtean (aholkularitzarako gaur eguneko kontratua kontuan hartuta).

Emoitzak
Komunikabideetan ingurumenari buruz agertzen diran informazinoa, albisteak eta 
Bizkaiko biztanleen artean daukien eragina zelakoak diran hobeto jakingo geunke, eta 
era antolatuan konsultauko geunkez.

Izena ENLÁZ@TE,�BARRIPAPER�DIGITALA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta GIHri buruzko informazinoak sortzen dabezan erakundeak, 
enpresak eta alkarteak.

Hartzaileak Zerbitzuan izena emon dabenak.

Aurrekariak

Ez dago ingurumenari buruzko informazino-bide eguneratu eta ugaririk, uritarrei 
ingurumenaren gaur eguneko egoereari buruzko ikuspegi orokorra eskeintzeko orduan. 
Batzuetan, Kazetaritzako Ingurumen Behatokiko informazinoa urruna baizen “hotza” 
edo teknikoegia izan daiteke biztanleentzat. Edozelan be, ingurumenari buruzko 
informazinoaren ezagutza handiagoa sustatzen daben gainerako neurrien osogarri 
da ekimen hori, eta IHEEri begira interesgarriak diran albisteak ezagutzeko aukerea 
eskeintzen dau.

Helburuak Tokian tokiko eta eskualdeko ingurumenari buruzko informazino eguneratua eskeintzea.

Azalpena

Aldian-aldian (astean behin, hamabost egunean behin edo hilean behin), zerbitzuan 
izena emon dabenei barripapera bialduko jake posta elektronikoaren bidez. Barripapera 
A4an inprimiduta egon arren, PDF formatuan igorriko litzateke Interneten bitartez. 
Bialketa bakotxean, albisteak aurkibidean agertuko litzatekez, izenburua zein azpititulua 
eukiko leukiez eta sarreratxua be azalduko litzateke. Albiste interesgarrian sakatukeran 
baino ez litzateke informazinoaren bersino luzea azalduko, baliabide grafikoakaz eta 
behar besteko erreferentziakaz batera.

Aurrekontua 11.000 euro/urtean.

Emoitzak
Informazinoa, baliabideak… inprimidu eta banatzeagaitiko kostuak aurreztuko dira, 
infomazinoa hobeto zabalduko da eta IHEErentzat interesgarriak diran arloetarantz 
zuzenduko da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena INFORMAZINO�JENERALISTARAKO�KANPAINAK

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (sail guztiak).

Erakunde�laguntzaileak
Komunikazino orokorrerako enpresak, beti be alkarlan-hitzarmenik sinatu edo ezarri 
badabe.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak
Ekintza hau lerro estrategiko honetan garatutako gainerako ekintzen osogarri da, eta 
ekintzarako estrategia orokorra sendotzen dau.

Helburuak Gizarteari iraunkortasunari buruzko informazinoaren barri emotea.

Azalpena

Ohiko komunikabideak (prensea, irratia eta TB) erabili behar dira, iraunkortasunaren 
arloko estrategia orokorra sendotzeko eta/edo beste jarduketa zehatzago batzuk 
indartzeko. Mezuak hobetzeko, erabilgarria izango litzateke zenbait neurri eukitea 
(mezuak, markea, logoa…) eta biztanleek iraunkortasunaren ikurrakaz lotzea (era 
berean, Bizkaia 21 Iraunkortasun Egitasmoaren ikur bereizgarria be izango litzateke). 
Aldi berean, behar dan moduko estrategia diseinau beharko litzateke, komunikabideei 
informazino egokia eskeintzeko (prensaurrekoak, informazino-oharrak…). Horrezaz 
gainera, komunikabideakaz hitzartutako eremuak egon beharko litzatekez, informazinoa 
sakonago aztertu ahal izateko.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak
Iraunkortasunari buruzko informazinoaren alderdi “jeneralistak” (hartzaileei begira) 
zabaltzea lurraldeko biztanleen artean.

Izena SOStemible:�IRAUNKORTASUNAREN�ALDEKO�IKUSIZKO�ETA�SAIAKUNTZAZKO�
BARRIPAPER�BIZIDUNA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta IHEEren garapenean parte hartzen daben erakunde 
laguntzaileak.

Hartzaileak Uritar guztiak eta, batez be, gazteak.

Aurrekariak

Diagnostikoan jasotako datuen arabera, egiaztau egin da “jakingurearen” eta 
“praktikearen” printzipioetan oinarrituta ikasteko eta albisteetara hurreratzeko 
metodologia entzumenaren bidezko ohiko ikaskuntza-metodoa baino askoz 
eraginkorragoa dana.

Helburuak Iraunkortasunaren inguruko interesa, hausnarketa eta ikaskuntza areagotzea.

Azalpena

Barripaper inprimidua edo birtuala egingo litzateke, eta ez leuke ezelako zerikusirik 
eukiko IHEEko gainerako jarduketakaz edo ekintza-egitasmo honetako ekimenen baten 
osogarri izango litzateke. Barripapera irudian oinarritutako komunikazino-baliabidea 
izango litzateke, eta informazinoa albistearen eraginaren bidez igorriko litzateke, hau 
da, jenteari informazinoa sakonago aztertzeko eta hausnartzeko gogoa bizten deutsien 
izenburuen, irudien, bineten… bitartez.

Aurrekontua 30.000 euro/urtean.

Emoitzak
Biztanleei iraunkortasunari buruzko informazinoa eskuratzen laguntzeko prozedura 
gehiago egongo dira, eta euren interesa biztuko da, planetako errealidade iraunkorra 
zentzunez ezagutzen dabenean.
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Izena BIZKAIA�MAITEA�INGURUMEN-ARLOKO�ALDIZKARIA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak

Gainerako sailak, partikularrak, erakunde laguntzaile pribaduak eta EAEn GIHren 
arloan erantzukizuna daukien erakunde publikoak (batez be, Eusko Jaurlaritza eta 
Udalak) eta kudeaketa publikoko enpresa pribaduak (esate baterako, Ur Partzuergoa, 
EEE…).

Hartzaileak Bizkaia Maitea Alkarteko kideak diran familiak eta lurraldeko ikastetxeak, gizarte-etxeak 
eta kultura-etxeak.

Aurrekariak Baliabide hau ondo balioetsitakoan eta IHEEko diagnostikoa egindakoan, aurrerakuntza-
-lerro barriak proposatu dira ekimen honen etorkizunari begira.

Helburuak
Biztanleei ingurumen-edukiei buruzko informazinoa eskeintzea, konsumo arduratsuaren 
inguruan sensibilizetea eta erakunde publikoek zein ekimen pribaduak gure ingurunean 
arlo horretan egiten dabezan ahaleginen barri emotea.

Azalpena

Ingurumenaren arloko hiruhilabetekaria da. Bertan, Bizkaiko, Euskadiko eta nazinoarteko 
gaurkotasun handiko gaiak eta informazino orokorra lantzen dira. Etorkizunari begira, 
aldizkaria ezagunagoa izan behar da, hau da, “bertan jorratutako gaiek eragin handiagoa 
euki behar dabe jentartean”. Horretarako, aldizkaria baliabide erabilgarria izan behar da, 
gizarteari foru-erakundeak iraunkortasunaren arloan garatzen dauzan ekimenak jakitera 
emoteko eta gainerako komunikabideetan aldizkariko informazinoa azaltzeko. Holan, 
bada, komunikabideentzako erreferentzia be izango da aldizkaria, euren informazinoa 
prestatzeko orduan.

Aurrekontua 170.000 euro/urtean.

Emoitzak Bizkaiko Foru Aldundiko komunikazino-preminentzat izango da lagungarria, lurralde 
iraunkortasunagaz zerikusia daukien gaietan. 

Izena WWW.BIZKAIA21.NET�ATARIA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Sail guztiak eta GIHri buruzko informazinoak sortzen dabezan erakundeak, enpresak eta 
alkarteak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak
Arlo honetan esku hartzen daben erakunde publikoek eta pribaduek ingurumenari eta 
iraunkortasunari buruzko informazinoa argitaratzen dabe Interneten bidez, baina sarean 
sakabanatuta dago era guztietako web orrietan.

Helburuak Iraunkortasunaren inguruko sensibilizazinorako, zabalkunderako, hezkuntzarako eta 
prestakuntzarako atari monografikoa sortzea (Bizkaitik).

Azalpena

Atari bateratzailea sortuko litzateke, eta, erakunde, entidade… bakotxaren web orria 
errespetauta, web orri horreen guztien gunea izango litzateke. Diseinua erakargarria 
eta hizkuntza erraza izango litzatekezanez, edonork era antolatuan topau ahal izango 
leuke informazino guztia. Horri esker, edukiak ez litzatekez bikoiztuko, bilatutako 
informazinoa osotzen daben beste web orri batzuetara joateko estekak edo sarbideak 
egongo litzatekezalako atarian. Bestetik, atariak hizkuntza erraza baizen hurbila erabili 
beharko leuke, nabegaukeran eta informazinoa lortukeran jentea eroso egon eitean. 
Era berean, web honetan bertan imini leitekez ikusgai IHEEn zehaztutako hainbat eta 
hainbat ekimen; esate baterako, Kazetaritzako Ingurumen Behatokia. Bere datuak, 
gainera, blog moduan imini leitekez, eta, bertan sartukeran, aldez aurretik erregistretako 
eskatu leiteke.

Aurrekontua 50.000 euro/1. urtean (9.000 euro/hurrengo urteetan).

Emoitzak
Ondo antolatutako informazinoa eskeiniko da iraunkortasunaren arloan, atari bakar 
batean. Horrezaz gainera, arlo horretan behar egiten daben erakundeen web guneen 
eta lanaren zabalkundea sustatuko da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina



Iraunkortasunean�oinarritutako�Hezkuntzarako�Ekintza�Egitasmoa130

Izena BIZKAIA�21�EGITASMOAREN�ZABALKUNDEA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak.

Hartzaileak
Uritar guztiak, foru-erakundea bera, Udalak, mankomunidadeak eta iraunkortasunagaz 
zerikusia daukien toki-erakundeak.

Aurrekariak
Bizkaia 21 Egitasmoan, komunikazinoaren alderdiak landu behar dirala eta egitasmorako 
komunikazino-estrategia sortu beharra dagoala adierazoten da.

Helburuak
Foru-erakundean zein Bizkaiko biztanle guztien artean, Bizkaia 21 Egitasmoko edukia, 
neurriak, emoitzak eta abioa zabaltzea eta hartutako konpromisoak eta egindako 
aurrerakuntzak nabarmentzea.

Azalpena

Lehendik dagozan komunikazino-bideen bitartez, Bizkaia 21 Egitasmorako 
komunikazino-estrategia zehaztu beharko litzateke, garapen iraunkorreko eta Bizkaia 
21 Egitasmoko eduki bereziak kontuan hartuta. Estrategia, mezuak eta hizkuntza 
hartzaileen arabera egokituko litzatekez, eta komunikazino-kanpainak egiteko unada 
egokienak topau beharko litzatekez. Euren bidez, gainera, argi eta garbi zabaldu 
beharko litzatekez garapen iraunkorreko osogai guztiak, Bizkaia 21 Egitasmoaren 
irismena…

Aurrekontua 18.000 euro/inplikautako urtean.

Emoitzak
Foru-egitasmoaren betearazpenaren barometroa izango da, bai eta iraunkortasunagaz 
zein biztanleakaz hartutako konpromisoaren adierazgarri be.

Izena IRAUNKORTASUN�ADIERAZLEEN�SISTEMEAREN�ZABALKUNDEA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Gainerako foru-sailak eta lurralde historikoko iraunkortasunaren kudeaketan 
erantzukizunak daukiezan gainerako erakunde publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Aurreko ekintzagaz (Bizkaia 21 Egitasmoaren zabalkundeagaz) lotuta dago, eta Bizkaia 
21 Egitasmorako komunikazino-estrategia berezia zehaztu beharra dagoalako sortzen 
da. Dana dala, oraingo honetan, Ingurumen Sailak Bizkaiko udalerrietan kudeatzen 
dauen Iraunkortasun Adierazleen Sisteman oinarrituta dago.

Helburuak
Biztanleakaz komuniketako sistema barriak ezartea eta Bizkaiko iraunkortasunaren 
joerearen termometroa abian imintea.

Azalpena

Lortutako emoitzak zabalduko dira, Bizkaiko udalerrietako Iraunkortasun Adierazleen 
Sistemearen bitartez. Horretarako, IHEE honetan zehaztutako zenbait baliabide 
erabiliko dira, eta, horren osogarri, beste baliabide inprimidu eta/edo informatiko 
batzuk erabiliko dira. Horrezaz gainera, programa praktikoak egin leitekez, aztarna 
ekologikoa kalkuletako, erosketa arduratsuari buruzko informazinoa eskeintzeko…

Aurrekontua 18.000 euro/inplikautako urtean.

Emoitzak
Tresna erabilgarria izango da, lurralde historikoko iraunkortasunaren egoerearen 
jarraipena egiteko eta banan-banako zein taldekako jarrerak sustatzeko eta zuzentzeko.
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Izena IRAUNKORTASUNEAN�OINARRITUTAKO�HEZKUNTZARAKO�EKINTZA�EGITASMOAREN�
(IHEEren)�ZABALKUNDEA

Lerro�estrategikoa Gizarteagaz komuniketako eta informazinoa emoteko sistemak hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia.

Erakunde�laguntzaileak IHEEren garapenean esku hartzen daben gainerako erakunde laguntzaileak.

Hartzaileak Biztanle guztiak eta, batez be, iraunkortasunaren arloan erantzukizunak daukiezan 
gainerako erakundeak eta alkarteak.

Aurrekariak
Foru-erakundeak Bizkaiko biztanleek iraunkortasunari buruz daukien ezagutza-maila 
hobetu gura dauelako eta arlo horretan hartutako konpromisoak eta egindako lanak 
sendotu gura dauzelako sortu da jarduketa hau.

Helburuak Biztanleakaz komuniketako sistema barriak sortzea eta iraunkortasunerako hezkuntzako 
foru-egitasmoa euren artean zabaltzea.

Azalpena

IHEEren edukia zabaltzeko, Foru Aldundiak gaur egun daukazan baliabideak erabiliko 
litzatekez, bai eta IHEE bera abian iminikeran sortutakoak be. Zabalkunde hori, gainera, 
oso lagungarria izango litzateke iraunkortasunerako hezkuntza eta sensibilizazinoa 
sustatzen dabezan beste erakunde batzuentzat, euren ekintza-egitasmoak egiteko 
orduan.

Aurrekontua 18.000 euro/urteko.

Emoitzak Biztanleek eta, batez be, lurraldean GIH sustatzen daben erakundeek behar beste jakingo 
dabe iraunkortasunerako hezkuntzako foru-planei buruz.

Izena BIZKAIA�21�-�IRAUNKORTASUNERAKO�BALIABIDEEN�ZENTROA�

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia.

Erakunde�laguntzaileak
Bilbo Handiko Udalak, Bilbao Ría 2000, Portuko Agintaritza, Garraio Partzuergoa, Bilbao 
Bizkaia Ur Partzuergoa eta garraio-enpresak (MetroBilbao, Renfe, EuskoTren, EuskoTran, 
BilboBus, Bizkaibus eta Feve).

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, alkarteak, ikastetxeak…).

Aurrekariak
IHEEn garatutako diagnostikoan, argi eta garbi adierazoten da uri-ingurunea berariaz 
jorratzen dauen baliabiderik ez dagoana eta biztanleen ohitura iraunkorrak eta konsumo-
ohiturak sustatzeko ekipamentua sortu behar dana.

Helburuak Ekipamentuen eskeintza osotzea eta uri-inguruneari iraunkortasunaren arloko 
informazinorako, dinamizazinorako eta partaidetzarako eremua eskeintzea.

Azalpena

Ekipamentu barria sortu behar da uri-ingurunean, eta era guztietako zerbitzuak 
eskeini behar dauz (ingurumen-informazinoa eta aholkularitza, dokumentazino eta 
baliabide zentroa, informazinorako, prestakuntzarako eta partaidetzarako jardueren 
egitaraua…). Zentroan, uri-ekosistemeari buruzko erakusketa iraunkorra egongo 
litzateke. Bestetik, eremu txikiagoa egongo litzateke, gaurkotasun handiko gaiei 
buruzko aldi baterako erakusketak egiteko: argiaren kutsadurea, zaratea… Zentroan, 
liburutegia, berbaldi-aretoa eta lan-gelak be egongo litzatekez, hezkuntzarako eta 
zabalkunderako beste jarduera batzuk garatu ahal izateko. Ekipamentua garraio 
publikotik hur egon beharko litzateke. Era berean, ez leuke oztopo arkitektonikorik 
euki beharko eta bere ordutegia malgua izan beharko litzateke, era guztietako jenteak 
bertara joateko aukerea euki daian.

Aurrekontua 60.000 euro/proiektuan, besterik ez. Gainerakoa, zehaztu barik.

Emoitzak
Iraunkortasunaren arloan erreferentziako ekipamentua egongo da Bizkaian, konzeptu 
hori interpretetako (uri-ikuspegitik) eta gainerako erakundeek arlo horretan garatutako 
lana sustatzeko.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena
UR-INGURUNEAGAZ�ZERIKUSIA�DAUKIEN�EKIPAMENTUEN�ESKEINTZA�HOBETZEA�
ETA�OSOTZEA

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Kultura Saila eta Lan eta Trebakuntza Saila), ekipamentuak 
kudeatzen dabezan erakundeak (gaur egunekoak eta etorkizunekoak) eta euren egoitzak 
daukiezan Udalak (Lekeitio, Bermeo, Gorliz, Plentzia, Getxo eta Zierbena).

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, alkarteak, ikastetxeak, irakasleak…).

Aurrekariak
Gure lurraldeko zenbait ekipamentuk zeregin garrantzitsua beteten dabe itsas 
ekosistemearen zabalkundean. Halanda ze, koordinau eta ekimen barrien bitartez osotu 
beharko litzatekez.

Helburuak Itsasoagaz zerikusia daukien ekipamentuak osotzea eta hobetzea.

Azalpena

Lehendik dagozan ekipamentuek eskeinitako zerbitzuak berrikusi behar dira (horra hor 
Bermeoko Arrantzaleen Museoa, Plentziako Ingurumen Gelea, Getxoko Abra-akuariuma eta 
Lekeitioko Trinkete Etxea). Era berean, hobetu egin behar dira, eta ekimen barriren bat hartu 
behar da kontuan (Zierbenako Itsasoaren Gelea, berbarako). Instalazino horreek ezagutzeko 
ikustaldiak batera eskeini leitekez, gaien, preminen eta taldeen edadearen araberako 
ibilbideen eta materialen bitartez. Horrezaz gainera, ekipamentuok ikusten joankeran, 
Bizkaiko kostaldeko zati handi bat ikusiko geunkeanez, lurralde osoa interpretazino-gela 
handia izango litzateke. Bestetik, IHEEk proposatutakoa kontuan hartuta, “Uraren Gelea” 
eremu barria egongo litzateke Bizkaia 21 Zentroaren barruan. Bertan, uraren zikloa oso-
-osorik jorratuko litzateke, berregindako ibai-ibilgu naturalari esker. Horrezaz gainera, 
jarduera praktikoak egin leitekez, eta ekipamentuak (HUA, EUT, urtegiak) zein erriberako 
ekosistemak ikusi leitekez. Jarduera guztiek, gainera, uraren garrantziaren eta zentzunezko 
erabilerearen inguruan konzienzietea eukiko leukie helburu.

Aurrekontua Plentziako Gelea (41.000 euro/ikasturteko); Ontziren Gelea (48.000 euro/urtean); Abra-
akuariuma (700.000 euro/2006. urtean), 8.000 euro/urtean, egitasmoa batera sustatukeran.

Emoitzak Ur-ekosistemeari buruzko ekipamentuak hobetuko dira, eta jenteak hobeto ezagutuko dauz.

Izena INGURUNE� NATURALAGAZ� ETA� FAUNA� BASATIAGAZ� ZERIKUSIA� DAUKIEN� EKIPAMENTUEN�
ESKEINTZAREN�HOBEKUNTZA

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila eta Nekazaritza Saila).

Erakunde�laguntzaileak

Beste foru-sail batzuk (batez be, Lan eta Trebakuntza Saila), ekipamentuak kudeatzen 
dabezan erakundeak (gaur egunekoak eta etorkizunekoak), Eusko Jaurlaritza eta euren 
egoitzak daukiezan Udalak eta/edo instalazinoetako jaubeak (edo euren ordezkari diran 
erakunde mankomunauak).

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, ikastetxeak, irakasleak, alkarteak...).

Aurrekariak
Biodibersidadeari eta garapen iraunkorrari eusteko, ezinbestekoa da ingurune naturala, 
faunea eta florea babestea. Horretarako, lurraldeko aberastasun naturalaren zabalkunderako 
eta horren inguruko konzienziazinorako ekipamentuak euki behar dira.

Helburuak Ingurune naturalaren, faunearen eta florearen babesagaz zerikusia daukien ekipamentuen 
eskeintza osotzea eta hobetzea.

Azalpena

Ekipamentuotan (babestutako eremu naturalak interpretetako zentroetan, Gorlizeko 
Fauna Basatiaren Zentroan eta “Karpin Abentura” Bizkaiko Parke Ekologikoan) GIHren 
arloan garatzen diran jarduerak berrikusi eta hobetu egin behar dira. Ekipamentuen 
eskeintzan kontuan hartu beharreko erispideak GIHn eta Bizkaia 21 Egitasmoan 
zehaztutako printzipioetan oinarrituta egongo litzatekez. Gauza bera hartu beharko 
litzateke kontuan Urdaibain egingo diran ekipamentuetan, hau da, Elaia-Bird Migration 
Centerren eta Urdaibaiko Interpretazino Zentroan. Azkenik, IHEEk neurri zehatzen bitartez 
bultzatuko dauz Karpin Abentura Faunearen Parkeko alderdi didaktikoak, zabalkundea 
eta komunikazinoa, baliabide didaktiko publiko garrantzitsua dalako eta ustiatu bako 
aukera handiak eskeintzen dauzalako.

Aurrekontua
Karpin Abentura (15.000 euro/urtean); Elaia (500.000 euro/2006. urtean eta 500.000 
euro/2007. urtean); Urkiolako Toki Alai Interpretazino Zentroa (125.000 euro/urtean); Gorbeiako 
Parketxea (165.000 euro/urtean), 8.000 euro/urtean, egitasmoa batera sustatukeran.

Emoitzak
Naturea interpretetako ekipamentu publikoen zerbitzugintza hobetuko da, gure lurraldean 
arlo horretan egindako ahaleginei errentagarritasuna aterako jake eta gaur eguneko 
eskeintza osotuko da.
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Izena INGURUMEN-HEZKUNTZARAKO�GELA�IBILTARIA

Lerro�estrategikoa GIHrako ekipamentuen sarea sendotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Hezkuntza-erakundeak, alkarteak eta zerbitzuak eskatzen deutseezan udalak.

Hartzaileak Uritar guztiak (baina batez be, gazteak).

Aurrekariak
Garbibusak urteak daroaz abian, eta, helduei zein goragoko hezkuntza-mailei barik, Lehen 
Hezkuntzako ikasleei eskeintzen deutsez zerbitzuak. Gaur eguneko eskeintza bideratu eta 
handitu egin behar da, biztanle guztientzat erakargarria izan daiten.

Helburuak Ekipamentuak eskeinitako hezkuntza-zerbitzuak hobetzea.

Azalpena

Gela ibiltaria edade guztietako jentearengana iritsi behar da (baina batez be, gazte 
eta helduengana). Era berean, eskeintza zabalagoa euki behar dau, baliabide gehiago 
erabili behar dauz eta jarduera-egitarau barriak asmau behar dauz. Ekipamentuaren 
etapa barrian, lehentasuna emon behar deutse iraunkortasunaren konzeptu barriagaz 
zerikusia daukien gaiei, eta hartzaile barriakaz (Bigarren Hezkuntzako ikasleakaz eta 
helduakaz) behar egiteko baliabideak sortu behar dauz. Horrezaz gainera, irudia bera 
eta ekipamentuko zerbitzugintza aldatu behar dauz. Bide barri horretan, ekipamentuak 
zenbait dinamika sortu beharko leukez, gelan egindako jarduerei etxean edo eguneroko 
bizimoduko beste esparru batzuetan jarraipena emon ahal izateko, ekipamentura 
egindako ikustaldia amaitutakoan.

Aurrekontua 275.000 euro/urtean.

Emoitzak

Ekipamentu egokia izango da, jarduera iraunkorrak biztanleen artean zabaltzeko orduan. 
Era berean, bere alde onak be badaukaz, lurraldeko edozein lekutara iritsi daitekealako. 
Halanda be, aurrerantzean, IHEEk etekin handiagoa atera gura deutso ekipamentuari, 
oso egokia dalako taldean behar egiteko eta edade guztietako jentea inpliketako.

Izena GAP,�IHEE�SUSTATZEN�DAUEN�ERAKUNDEAN�BERTAN

Lerro�estrategikoa Foru-erakundean bertan, GIHren arloko partaidetza eta prestakuntza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak eta Global Action Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Foru-sailetako beharginak eta foru-erakundea bera (organismo moduan).

Aurrekariak

Bizkaia 21 Egitasmoaren jarduketa-esparruan, ingurumenaren kudeaketa foru-erakundean 
bertan sustatu beharra dagoala adierazoten da. Hori dala eta, oso egokia izango litzateke 
behar dan moduko tresnea (GAP) abian imintea, ingurumen-erispideak Foru Aldundiko 
lan-eremuan bertan kontuan hartzeko eta ezarteko. Holan, bada, beste administrazino 
batzuentzako eredu izango litzateke eta bere ingurumen-politikea sendotuko leuke.

Helburuak Foru Aldundiko beharginak prestatuta egotea eta, beharlekutik bertatik, ingurumenaren 
kudeaketan bete-betean parte hartzea.

Azalpena

“GAP bulegoan” Egitasmoa ezarri beharko litzateke, honako arlo honeek lantzeko: energia, 
ura, hondakinak (erosketa-politikea) eta garraioa. Dana dala, Foru Aldundiak eta sail 
bakotxak aukeratuko leukie zer arlo landuko dabezan euren preminen eta lehentasunen 
arabera. Hasteko, “Ingurumen Ekintzarako Taldea” sortu beharko litzateke Sail edo 
lan-eraikin bakotxean, eta ekintzen egutegia zehaztu beharko litzateke, kudeaketa hori 
hobetzeko asmotan. Taldeak, gainera, gainerako beharginen partaidetza sustatuko leuke, 
eta aldian aldiko txostenak egingo leukez, egindako prozesuak ebaluetako. Taldeak GAP 
Alkartearen etenbako laguntza teknikoa jasoko leuke beti, prestakuntzaren eta material 
berezien bitartez. IHEEren asmoa Foru Aldundi osoan eta bere partaidetzapeko erakunde 
publiko guztietan ezartea bada be, apurka-apurka egingo da, eta, lehenengo eta behin, 
Ingurumen Sailean ezarriko da, metodologia zelakoa dan ikusteko.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak
Egitasmoaren amaieran, jarduketa-ereduak eta ekintzarako ohiturak ezarrita egon beharko 
dira foru-erakundeko barruko egintza guztietan. Aldi berean, esperientzia hori beste toki-
erakunde batzuentzako edo kudeaketa publikoko enpresentzako eredu izango da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena AZTARNA�EKOLOGIKOAREN�KALKULUA

Lerro�estrategikoa Foru-erakundean bertan, GIHren arloko partaidetza eta prestakuntza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak.

Hartzaileak Foru-erakundea bera.

Aurrekariak
Aztarna ekologikoa jarduera zehatz baten iraunkortasun-mailea balioesteko metodo 
barria da. Erraz-erraza da, eta ahalmen handia dauka didaktikeari eta sensibilizazinoari 
begira. Europar Batasuneko zenbait administrazino publikotan imini dabe abian.

Helburuak IHEEren erakunde sustatzailean sensibilizazinorako tresnea ezartea.

Azalpena

Aztarna ekologikoaren kalkulua ezarri eta garatu egingo da Foru Aldundian bertan 
zein foru-erakundearen menpeko kudeaketa-entidade publikoetan. Tresna hau 
eta “GAP bulegoan” egitasmoa, batera edo aparte erabili leitekez. Oso kontuan 
hartu behar da aztarna ekologikoaren kalkulua zenbait arlotara eroan daitekeala 
eta IHEE honetan zehaztutako beste jarduera batzuk garatzeko erabili daitekeala. 
Kasu honetan, Foru Aldundia eredu izango litzateke, lurraldeko iraunkortasunaren 
inguruko sensibilizazinorako eta kudeaketarako baliabideak sustatzeko orduan. Abian 
iminikeran, “GAP bulegoan” Egitasmoan azaldu dogun lez, lehenengo eta behin sail 
batean edo bitan ezarri daiteke; eta ostean, gainerako foru arlo eta sailetan.

Aurrekontua 50.000 euro/urtean.

Emoitzak

Foru-erakundearen eguneroko jardunaren iraunkortasun-mailearen adierazle (edo 
balioespen-prozedura) barria egongo da, bai eta garapen iraunkorrerako hezkuntzarako 
eta sensibilizazinorako tresnea be. Era berean, biztanleen aurrean iraunkortasunaren 
alde egindako apustua erakusteko aukerea eskeiniko deutso aldundiari.

Izena EROSKETA�PUBLIKO�ARDURATSUARI�BURUZKO�GIDALIBURUA

Lerro�estrategikoa Foru-erakundean bertan, GIHren arloko partaidetza eta prestakuntza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ogasun Saila eta Herri Administrazioa Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako sailak, foru-partaidetzapeko kudeaketa-erakundeak, udalak eta manko-
munidadeak.

Hartzaileak Bizkaiko administrazinoak eta erakunde publikoak.

Aurrekariak

Aldundia erakunde publikoa danez, eredu izan behar da, erosketa-ohitura arduratsuak 
sustatzeko orduan. Izan be, Bizkaia 21 Egitasmoa onartukeran hartu eban konpromiso 
hori. Bertan, hain zuzen be, horren inguruko 3 helburu berezi zehazten dira: “Ingurumen-
-arloko erispideak zehaztea eta onartzea, ondasunen, lanen eta zerbitzuen kontratazino 
zentralizaurako orrietan kontuan hartu ahal izateko” (4.11.2), “Ingurumen-arloko 
erispideak zehaztea eta onartzea, ondasunen, lanen eta zerbitzuen sailkako 
kontratazinorako orrietan kontuan hartu ahal izateko” (4.11.3) eta “Ingurumen-arloko 
erispideak kontuan hartuta, ondasunak, lanak eta zerbitzuak kontratetea” (4.11.4).

Helburuak Erosketa publikoetan, jarduera egokiak ezartea, erosketa-prozesu guztietan erispide 
berdeak kontuan hartzeko.

Azalpena

Erosketetako kudeatzaileek eta arduradunek ohiko produktuak erosteko eta ziurtagiriak 
lortzeko erispide ekologikoei buruz ezer ez dakienez, IHEEk gidaliburu eguneratua egiteko 
proposatzen dau. Bertan, hain zuzen be, honako arlo honeei buruzko informazinoa 
agertuko litzateke: energiaren eraginkortasunerako erispideak, ekoetiketak, hondakinen 
tipifikazinoa… Izan be, alderdi horreek guztiak oso kontuan hartu beharko litzatekez 
erosketak egiteko orduan: bulegoko materiala, ekipo informatikoak, argi-sistemak, 
eguraspen-sistemak, komunetan ura kudeatzeko ekipoak… Gidaliburua Bizkaiko 
Administrazino publiko guztietara iritsiko litzateke, eta interesdunen zein komunikabideen 
aurrean aurkeztuko litzateke. Era berean, baliabide orientagarri moduan erabili daiteke 
beste era bateko erakunde batzuetan egiten dabezan erosketetarako.

Aurrekontua 35.000 euro.

Emoitzak Erosketa publiko arduratsurako erispideak ezarriko dira Bizkaiko erakunde publikoetan.
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Izena PARTAIDETZA�BIRTUALERAKO�FOROA

Lerro�estrategikoa Foru-erakundean bertan, GIHren arloko partaidetza eta prestakuntza sustatzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).
Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak.

Hartzaileak Foru-erakundeko beharginak (baina batez be, B21En zehaztutako “iraunkortasuneko 
foru-eragileak).

Aurrekariak

Bizkaia 21 Egitasmoan, argi-argi azaltzen da ezinbestekoa dala foru-erakundeko 
estamentu guztiek Foru Agenda 21eko helburuen lorpenean parte hartzea, inpliketea eta 
euren arteko barruko komunikazinoa bultzatzea. Holan, bada, “gobernu-moduei” buruzko 
lehenengo konpromisoan, lerro estrategiko zehatza agertzen da, “Bizkaiko Foru Aldundian 
partaidetzarako eta barruko komunikazinorako eredua eta tresnak egituratzeko”. Gainera, 
“Bizkaia 21 Egitasmoaren inguruko eta foru-administrazinoko maila desbardinen arteko 
partaidetza-dinamikak garatzen hasteko” helburu orokorraren bidez egituratzen da, 
helburu bereziak eta garatu beharreko jarduketak kontuan hartuta.

Helburuak Bizkaia 21 Egitasmoa garatzeko orduan, prestakuntza, informazinoa eta barruko 
partaidetzarako prozedurak bultzatzea.

Azalpena

Barruko foroa sortu behar da, foru-erakundeko Intraneten bidez, eta aldez aurretik 
erregistretako eskatuko dau. Foro horren bitartez, “iraunkortasuneko eragileak” (Bizkaia 
21 Egitasmoaren garapena sail bakotxean koordinau eta sustatzen daben teknikariak) 
gainerako beharginakaz komunikau leitekez, eta erabiltzaileen arazoen zein interesen 
barri eukiko leukie foroan bertan sailkatutako gaiei buruz. Foroa iraunkortasuneko 
eragileak eta behargin-erabiltzaileak hartu-emonetan iminteko metodo bizia izango 
litzateke. Holan, bada, behar dan moduan zehaztuko litzatekez barruko prestakuntza 
eta informazinoa, ebaluazino-batzarrak… Era berean, foru-ekimenean inplikautako 
gainerako beharginek be parte hartu leikie egitasmoaren garapenean, eta barruko 
informazinorako zein prestakuntzarako zereginak be antolatu leikiez.

Aurrekontua 9.000 euro/1. urtean (3.000 euro/hurrengo urteetan).

Emoitzak
Barruko komunikazinorako tresna arina baizen erabilgarria izango da, eta, B21E garatzeko 
orduan, iraunkortasuneko eragileen arteko eta eragileon eta gainerako foru-beharginen 
arteko hartu-emonak sustatuko dauz, bai eta prestakuntzarako zereginak be. 

Izena IRAUNKORTASUNERAKO�HEZKUNTZARI�BURUZKO�OINARRIZKO�MODULUA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).
Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta ingurumen-kudeaketaren zein hezkuntzaren arloko erakundeak.
Hartzaileak Bizkaiko ikastetxeak (Haur Hezkuntzatik Batxilergora).

Aurrekariak

Garapen iraunkorrerako hezkuntzaren konzeptua jorratu ahal izateko, ezinbestekoa 
da orain arteko ingurumen-hezkuntzaren konzeptua gainditzea eta eguneratzea eta 
lan didaktikorako oinarrizko lan-baliabideak barriak zehaztea. Holan, bada, alkarren 
arteko loturea daukien zenbait gairen inguruko ohiturak eta jokabideak aldatu ahal 
izango dira. Horra hor uraren konsumoa, energia, materiaren zikloak, justizia soziala, 
aukera-bardintasuna…

Helburuak Garapen iraunkorraren konzeptua ikasgelatik lantzeko tresnak eskeintzea eta 
ezinbestekoak diran jarrera-aldaketetarako oinarriak zehaztea.

Azalpena

Aurretiko ezagutzetara zein edade desbardinetara egokitutako modulu didaktikoa 
sortu behar da, eta oso lagungarria izango da garapen iraunkorraren konzeptua sakon 
aztertzeko. Moduluaren egitura metodologikoa eta osteko ezarpena “eskola-lehiaketaren” 
konzeptuan oinarritu leitekez, uri-hondakinetan Kli! Kla! Berzikla! lehiaketaren bidez egin 
zan lez. Irakaskuntza-ziklo bakotxak (derrigorrezkoak eta derrigorrezkoaren ostekoak) bere 
proposamena eukiko leuke, eta, bertan,  aurretiko ezagutzetara zein edade desbardinetara 
egokitutako eduki teoriko eta praktikoak landuko litzatekez. Horren osogarri, ingurumen-
-kudeaketarako edo iraunkortasunaren interpretazinorako instalazinoak ikusi leitekez; 
esate baterako, IHEEk proposatutako Iraunkortasunerako Baliabideen etorkizuneko 
Zentroa. Bertan, hain zuzen be, ikasgelan ikasitakoa osotuko litzateke, eta beste jarduera 
praktiko batzuk egingo litzatekez.

Aurrekontua 40.000 euro/edizinoko.

Emoitzak Antolatutako oinarrizko baliabideak egongo dira irakaskuntzari begira, eta ikastetxeek 
bete-betean parte hartuko dabe baliabideon ezarpenean.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena AZTERTU� EGITASMOKO� METODOLOGIA� BESTE� ARLO� EDO� EKOSISTEMA� BATZUETARA�
EROATEKO�EKIMENA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila), INGURUGELA-CEIDA-Eusko 
Jaurlaritza, alkarteak, uritarren taldeak, udalak eta ikastetxeak.

Hartzaileak Batez be, ikastetxeak, baina alkarteak, astialdiko taldeak, toki-erakundeak… be bai.

Aurrekariak
Diagnostikoan adierazo dogun lez, Aztertu Egitasmoko lan-dinamika metodologikoa oso-
-oso egokia da, eta, gaur egun, kostaldeko zein ibaiko ekosistemak aztertzeko bakarrik 
erabili arren, beste esparru batzuetan be imini daiteke abian.

Helburuak Kanpainak, planak eta egitasmoak antolatzeko orduan, erreferente barriak eskaintzea eta 
jorratutako gaiei buruzko ikuspegi orokorragoa erabilten daben egitasmoak abian imintea.

Azalpena

Aztertu Egitasmoko lan-metodoa beste ekosistema batzuk aztertzeko erabiltea proposatzen 
dau IHEEk. Horra hor basoa, estuarioak, padurak, uri-ingurunea… Ekosistemok 
aztertzeko egitasmoak urtero egingo litzatekez (urte batetik bestera, gaiak aldatu 
leitekez), eta, garatzeko orduan, IHEEren erakunde sustatzaileak bere egin beharko leukez 
Aztertu Egitasmoko lan-metodologia eta egiturea. Ostantzean, INGURUGELA-CEIDAkaz 
eta Eusko Jaurlaritzagaz batera behar egin beharko leuke, eurek ekimena kudeatzen 
dabelako gaur egun. Egitasmoak garatzeko orduan, informazino-kanpaina egin beharko 
litzateke lehendabizi, eta, ostean, izena emoteko epea edegi beharko litzateke ikasle-
taldeentzat, alkarteentzat, aisialdi-taldeentzat, kirol-taldeentzat… Epea amaitutakoan, 
parte-hartzaileei azterlanei buruzko informazino-batzarretara joateko dei egin beharko 
litxakie, eta, ondoren, aztertu beharreko trantsektua edo laginketa-tartea eta horretarako 
materiala emongo litxakiez. Kanpainearen amaieran, parte-hartzaileek datuak bialdu 
beharko leukiez, gauzatutako lanari buruzko txostena egiteko.

Aurrekontua 40.000 euro/edizinoko.

Emoitzak
Lurraldeko ekosistema sentikor barrien artapena eta iraunkortasuna aztertzeko esparru 
barriak agertuko dira, eta, bertan, Aztertu Egitasmoko partaidetza-metodologia 
ezarriko da.

Izena MOBIKORTASUN�IRAUNKORRARI�BURUZKO�ESKOLA-LEHIAKETA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.
Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Herri Lan eta Garraio Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila, Toki Agenda 21eko prozesuetan murgilduta 
dagozan toki-erakundeak, Eusko Jaurlaritza, garraio publikoa kudeatzen daben 
erakundeak eta ikastetxeak.

Hartzaileak Bizkaiko ikastetxeak.

Aurrekariak

Mobikortasuna konpondu bako arazoa da gure gizartean,  bizimodu iraunkorra euki gura 
badogu. Hori dala eta, mobikortasuna modu berezian landu daiteke eta landu behar da, 
ekimen eta kanpaina zehatzen bitartez. Jarduketa hau Toki Agenda 21 egitasmoakaz eta 
Ziklagarritasunari buruzko Foru Planagaz (2003-2016ko PZKgaz) batera garatuko litzateke. 
Oro har, gainera, Bizkaia 21 Egitasmoko “mobikortasun hobeari eta zirkulazinoaren 
murrizketari” buruzko 6. konpromisoan xedatutakoa hartuko litzateke kontuan, bai eta 
“ibilgailu pribadua ez beste garraiobide batzuk sustatzeko” helburua be. Horretarako, 
“mobikortasun iraunkorra bultzatzeko” lerro estrategiko osoa garatzen dau.

Helburuak GIHn, mobikortasunari buruzko gai barriak kontuan hartzea.

Azalpena

Prestakuntza-etapen arabera antolatutako iraunkortasun-moduluan (irisgarritasun 
arduratsurako moduluan), era guztietako gaiak jorratuko litzatekez: lurralde- 
-antolamenduaren eta mobikortasunaren eredua; uriko mobikortasuna; auto partikularra; 
errepide bidezko mobikortasunak ingurumenean sortutako eraginak; gizarte-eraginak… 
Sortu beharreko baliabide didaktikoak ez eze, IHEEko beste ekimen bitan egindako 
moduan, lehiaketa be antolatu leiteke. Izan be, Mobikortasunaren Asteagaz batera hasi 
leiteke irailean, eta egun adierazgarri batean amaitu leiteke; esate baterako, Lurraren 
Egunean (martian) edo Ingurumenaren Munduko Egunean (bagilean).

Aurrekontua 40.000 euro/edizinoko.

Emoitzak
Mugikortasun iraunkorraren arloan, antolatutako oinarrizko baliabideak egongo dira 
irakaskuntzari begira, eta ikastetxeek bete-betean parte hartuko dabe baliabideon 
ezarpenean.
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Izena KLI!�KLA!�BERZIKLA!�ESKOLA-LEHIAKETA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Ikastetxeak, udalak eta uri-hondakinen frakzinoak kudeatzen dabezan erakundeak.

Hartzaileak Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak.

Aurrekariak

Bere edizino guztietan, Kli! Kla! Berzikla! eskola-lehiaketak hondakinen sorrereagaz eta 
euren berziklapenagaz zerikusia daukien gaiak jorratu dauz. 2005-2016ko Bizkaiko Uri 
Hondakinak Kudeatzeko II. Plana onartukeran, helburu barriak zehaztu dira arlo horretan. 
Halanda ze, lehiaketaren beste edizino batzuen bitartez landu eta zabaldu egin ahal 
izango dira.

Helburuak Uri-hondakinakaz zerikusia daukien arazoak jorratzeko orduan, erreferente barria 
eskeintzea, ikuspegi orokorra baizen praktikoa kontuan hartuta.

Azalpena

Lehiaketako beste edizino batzuetan, zenbait material emongo dira argitara (jokoak, 
unidade didaktikoak, posterra, ikasleentzako koadernoak…), uri-hondakinakaz eta 
euren berziklapenagaz zerikusia daukien beste gai batzuk landu ahal izateko. 2005eko 
abenduan Uri Hondakinei buruz onartutako Planaren erronkak oso kontuan hartuko 
litzatekez; esate baterako, hondakinen sorrerearen murrizketa, balorizetako prozesuak 
eta berziklapena. Lehiaketako edizino barriek ikustaldi gidatuak bultzatu leikiez baliabide 
didaktiko moduan.

Hasiera�datea�
eta�kronogramea 2007-2014 (urte bitan behin).

Emoitzak
Gure uri-hondakinen eraginaren murrizketaren arloan, antolatutako oinarrizko 
baliabideak egongo dira irakaskuntzari begira, eta ikastetxeek bete-betean parte hartuko 
dabe baliabideon ezarpenean eta, oro har, eskola-lehiaketaren garapenean.

Izena “BIZKAIA�21�IRAUNKORRA”�MATERIALEN�BILDUMEA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak, aldundiaren partaidetzapeko erakunde publikoak, Eusko Jaurlaritza, 
alkarteak eta erakunde laguntzaile publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Uritar guztiak, baina batez be, helduak.

Aurrekariak

Garapen iraunkorrean aurrera egiteko orduan oso garrantzitsuak diran gaiei buruzko 
materialik ez dagoanez, gai horreetarako baliabide barriak argitaratu behar dira, eta, 
bildumea izango balira lez, zabalkunderako material-moltso berean antolatu eta sailkatu 
egin behar dira.

Helburuak Euren ikuspegia orokorra danez eta arlo horretako gaiak lantzen dabezanez, erreferentetzat 
hartu daitekezan materialak sortzea.

Azalpena

Material barriak “Bizkaia 21 Iraunkorra” bilduman gorde daitekez, eta zenbait 
gai jorratzen dabezan gidaliburutxuak agertu daitekez bertan. Hona hemen gaiok: 
ingurunearen interpretazinoa, ingurumenaren kudeaketa, ingurumenaren arloko kulturea 
eta hezkuntza, konsumo iraunkorrerako ohiturak, justizia soziala, desbardintasunen 
desagerpena, eskubide berberak danontzat… Bildumako baliabide guztiek 
iraunkortasunaren konzeptuari buruzko ikuspegi orokorra baizen errealistea emongo 
leukie, eta foru-erakundeak aurretik onartu eta zehaztu dauen estrategiaren arabera 
sustatutako lan-talde berekoak izan beharko litzatekez. Holan, bada, bildumearen 
ezaugarriak azaldu ostean, bilduman zelako gaiak gorde beharko litzatekezan eta 
norentzat izan beharko litzatekezan erabagi beharko litzateke, diseinuan, edukietan… 
eukiko dauelako eragina. Geroxeago, materialak garatzeko eta zabaltzeko plangintza egin 
beharko litzateke (faszikuluka kaleratu daiteke). Formatua paperezkoa edo digitala izan 
leiteke, eta informazino-kanpainearen ostean berariaz eskatzen dabenei baino ez litxakie 
bialdu beharko. Bestetik, Bizkaiko ekipamentuen edo ekintza-egitasmoak sustatutako 
ekimenen bidez banatu leitekez.

Aurrekontua 120.000 euro/urtean.

Emoitzak Garapen iraunkorrari buruz antolatutako oinarrizko zabalkunde-materialak egongo dira, 
Bizkaia 21 Egitasmoaren ikuspegia kontuan hartuta.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena EROSKETA�IRAUNKORRAREN�GIDALIBURUA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Beste sail batzuk (batez be, Ekonomia Sustapen Saila eta Nekazaritza Saila), 
konsumitzaileen alkarteak, merkatarien alkarteak, Eusko Jaurlaritza eta toki-erakundeak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Erosketa “berde” publikoari buruz berba eginkeran aurreko ekintzetako batean 
aitatu dogun lez, Administrazino publikoek ohitura barri ekologikoagoak bereganatu 
beharko leukiez, produktuak eta zerbitzuak erosteko orduan. Era berean, uritarrek be 
iraunkortasunerako erispideak kontuan hartu beharko leukiez euren eguneroko erosketak 
egiteko orduan.

Helburuak Erantzukizunaz erosteko ohiturei buruzko informazinoa eskeintzea.

Azalpena

Konsumo-ohiturak aldatu ezkero, euren ekoizpen-ezaugarriengaitik edo baliabideen 
konsumoan daukien egokitasun-mailengaitik ekologiari, gizarteari eta etxeko 
ekonomiari begira gomendagarriak diran produktuen erabilerea bultzatu ahal izango 
dogu. Holan, bada, gidaliburua argitaratu daiteke, erosketa ekologikorako erispide 
nagusien eta Bizkaian holako erosketa egiteko aukerea eskeintzen daben lekuen barri 
emoteko. Horren bidez, erosteko ohitura barriak ezarriko litzatekez, eta banatzaileek 
eta merkaturatzaileek be ingurunea gehiago errespetetan daben produktuok eskeiniko 
leukiez. Horren ondorioz, askoz be errazagoa izango litzateke “erosketa arduratsua” 
egitea. Gidaliburua barritu egingo litzateke, eta holako ondasunak saltzen dabezan leku 
barriak agertuko litzatekez. Euren jarduerak Bizkaian garatzen dabezan beste erakunde 
batzuen babesa be jaso leiteke.

Aurrekontua 45.000 euro/edizinoko (18.000 euro/osteko eguneraketa bakotxa).

Emoitzak Eguneratutako gidaliburu erabilgarria izango da, Bizkaian erosketa arduratsua egin ahal 
izateko. Era berean, biztanleentzako erreferentea be izango da.

Izena GARBIBIDEA�EGITASMOA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila), Euskaltel (babeslea), Bilboko Udala, 
zerbitzuak kudeatzen dabezan erakundeak eta lurraldean ingurumena kudeatzen daben 
ekipamentuak.

Hartzaileak Biztanle guztiak, baina batez be, ikastetxeak, astialdiko alkarteak, familiak…

Aurrekariak

Garbibidea Egitasmoko zenbait edizino egin dira, eta, bertan, Bizkaiko biztanleek bete- 
-betean parte hartu dabe ingurumenaren alde, honako arlo honeetan garatutako 
jardueren bidez: hondakinak, ura, alkartasuna, mobikortasuna eta gure ingurunearen 
ezagutza. Bizkaia 21 Egitasmoa onartukeran eta IHEE proposatukeran, aukera aparta 
sortu zan, egitasmoa barritzeko, berbideratzeko eta egitasmo barri biek zehaztutako 
helburuetan zehaztasun handiagoz parte hartzeko.

Helburuak Jarduketa-erreferente barria eskeintzea eta ingurunearen iraunkortasunerako, 
ezagutzarako eta babeserako ekintzei lehentasuna emotea.

Azalpena

Egitasmoa uritar guztientzat diseinauta dago. Bertan, zenbait jarduera praktiko 
proposatzen dira ingurumenari buruzko gai desbardinei buruz, eta Bizkaiko ingurunea 
jagotea eta ezagutzea dauka helburu nagusi. Ekintza bakotxa amaitutakoan silua lortzen 
da, eta, silu-kopuru zehatza eskuratutakoan, Garbikideen titulu personala jasoten da. 
Etorkizuneko edizinoei begira, 2005-2006ko edizinoan hasitako bideari eutsiko jako, eta 
beste aldaketa batzuk egin beharko dira. Esate baterako, egitasmoaren garapenerako 
urtarokotasunaren ondorioz, gehiegi mugatzen da beste urtaro batzuetako (adibidez, 
udako) jarduerak egiteko eta balioztatzeko aukerea. Bestetik, aisialdi arduratsuagaz 
zerikusia daukien familia-jarduerak egiteko proposatu daiteke.

Aurrekontua 73.000 euro/edizinoko.

Emoitzak Egitasmoko parte-hartzaileen kopurua handituko da, eta Garbibideko ezagutzarako zein 
partaidetzarako ekintza gehiago silutu ahal izango dira.
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Izena KIROL�IRAUNKORRAREN�DEKALOGOA

Lerro�estrategikoa Gai gehiago jorratzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Kultura Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Ingurumen Saila), ikastetxeak, Eusko Jaurlaritza, Udalak, 
udal-erakundeak eta kirol-ekipamentuak kudeatzen dabezan erakundeak (publikoak eta/
edo pribaduak).

Hartzaileak Uritar guztiak, baina batez be, ikasle gazteak.

Aurrekariak

Aurreko denporaldietan, eskolako kirolen arloan, Bizkaiko Foru Aldundiko Kultura Sailak 
umeen eskubideen, joko garbiaren eta kirol-ekitaldietako ikusleen jokabidearen aldeko 
kanpainak sustatu dauz. Edozelan be, ekimen horreek guztiak iraunkortasunaren 
zeharkako ikuspegiaren osogai be badira, iraunkortasuna ez jagokolako bakarrik 
ingurumenaren arloko alderdiei. Orain dala gitxi, Kirol Iraunkorraren Dekalogoa onartu 
dau Foru Aldundiak.

Helburuak Eskolako kiroletan, jarduera iraunkor egokiak sustatzea.

Azalpena

Dekalogoaren bidez, ingurumenari begira egokiak diran jarduketa-ereduak ezarri ahal 
izango dira kirolen arloko jarduera iraunkorretan. Era berean, energia aurrezteko, 
konsumoak murrizteko, eremu publikoak zein pribaduak zentzunez erabilteko… aholkuak 
be emongo dira. Bestetik, eskola-erkidegoarentzako gomendioak be agertuko dira. Esate 
baterako, kiroletako arduradunak eta hezkuntza fisikoko irakasleak inplikauko dira. Dana 
dala, gurasoek be euren erantzukizuna eukiko dabe seme-alabak iraunkortasunean 
hezteko orduan.

Aurrekontua 6.000 euro.

Emoitzak

Ekintzarako hamar aholku edo eredu ezarriko doguz. Argiak baizen ulergarriak izango 
dira, eta erraz-erraz iminiko dira abian. Aholkuak oso erabilgarriak izango dira, kirol- 
-jarduera osasungarria eta iraunkorra garatu ahal izateko, eta hartzaileek berez erabiliko 
dabez euren eguneroko bizimoduan.

Izena LANDA�INGURUNEKO�GAP�EGITASMOA

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Nekazaritza Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Ingurumen Saila eta Ahaldun Nagusiaren Bulegoa), 
toki-erakundeak, ekoizleen alkarteak, landa-inguruneko beharginak eta Global Action 
Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Landa-inguruneko familiak.

Aurrekariak

GAP Egitasmoko metodologia arrakastaz ezarri da Urdaibaiko eskualdean eta Ermuko 
zein Mallabiko udalerrietan. Era berean, IHEEko zenbait ekimenetan be hartzen da 
kontuan, “GAP, IHEEren erakunde sustatzailean bertan” jarduketaren bidez. Izan be, 
tresna erabilgarria da, landa-inguruneko biztanleen artean zenbait jokabide ekologiko 
zabaltzeko orduan.

Helburuak Landa-inguruneko etxeetan eguneroko zenbait jokabide lantzea, zenbait arlo kontuan 
hartuta.

Azalpena

Landa-inguruneko etxeetan GAP Egitasmoa iminiko da abian, landa-eredua ikaragarri 
aldatu dalako azken hamarkada biotan, eta uriko ohiko jokabideak landa-ingurunera 
iritsi diralako. Hori dala eta, biztanle horreekaz lan egin beharra dago, uriko biztanleek 
itxi gura dabezan ohitura txarrak landa-inguruneko biztanleen artean ez sustraitzeko. 
Halanda ze, honako gai honeexek jorratu behar dira: ibilgailu pribaduaren erabilerea, 
materialen berrerabilpena, energien erabilerearen kontrola etxean... Hilero, eskuliburuak 
bialtzen dabez parte-hartzaileen etxera, galde-sorteagaz batera. Bertan, zenbait itaun 
agertzen dira, egindako aldaketak ebaluetako. Gero, konsumoaren aurrezkiak kalkuletan 
dira. Eskuliburuak praktikoak dira oso, eta jarduketa-eredu errazak eskeintzen dabez, 
ekintzak behar dan moduan garatu ahal izateko. Parte-hartzaileek etenbako laguntza 
jasoten dabe, telefonoaren eta/edo konsulta partikularraren bitartez.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak Landa-udalerrietako etxeen kopuru esanguratsuak parte hartuko dau, %3-%5 
ingurukoak, alegia.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena GAP�EGITASMOA,�OSTALARITZAN,�DENDETAN�ETA�ZERBITZU-ENPRESETAN

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ekonomia Sustapen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Lan eta Trebakuntza Saila, Ingurumen Saila eta Ahaldun 
Nagusiaren Bulegoa), merkatarien alkarteak, beharginak ordezkatzeko erakundeak, toki-
-erakundeak, konsumitzaileek alkarteak eta Global Action Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Ostalaritzako, merkataritzako eta zerbitzu-enpresetako beharginak.

Aurrekariak

Argi eta garbi dago gizakiek konsumo iraunkorrerako ohiturak euki behar dabezana euren 
bizitzako arlo guztietan. Energiaren eta uraren konsumoak, hondakinen kudeaketak, 
lehengaien konsumoaren murrizketak, mobikortasun iraunkorrak… lotura estu-estua 
daukie laneko jarduerakaz. Hori dala eta, arlo horreetatik aurre egin behar jake.

Helburuak Orain arte ingurumen-hezkuntzako jardueretatik kanpo egozan sektoreentzako ekintzak 
gehitzea.

Azalpena

Ekintza-egitasmoko jarduketa eredugarri honetan be, GAP metodologia bera erabili 
daiteke, formatu desbardin bitara egokituta: bata 50 beharginetik gorako enpresentzakoa 
izango litzateke; eta bestea, behargin gitxiago daukiezan enpresentzakoa. 50 beharginetik 
gorako enpresetan, banan-banako lan zuzena egingo litzateke, GAP egitasmoa Foru 
Aldundiko sailetan ezarteko garatutako ekintzan lez. Ezarpenari begira, Foru Aldundiak 
dirulaguntza emongo leuskio enpreseari. Baliabide ekonomiko gitxiago daukien enpresa 
txikiagoentzat, foru-erakundeak iraunkortasunaren atarian (www.bizkaia21.net) imini 
leike doan GAP Egitasmoaren “autoezarpenerako” eremua. Era berean, etenbako 
aholkularitza eskeiniko litzateke Internet edo telefono bidez.

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak
GAP Egitasmoa garatu eta ezarteko orduan, denden eta enpresen kopuru esanguratsuak 
parte hartuko dau, denda eta enpresa horreek kudeatzeko kalidade-sistemen ezarpenaren 
adierazgarri.

Izena GAP�EGITASMOA,�UDAL-KIROLDEGIETAN

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Kultura Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Ingurumen Saila eta Ahaldun Nagusiaren Bulegoa), 
Udalak, udal-erakundeak, kirol-ekipamentuak kudeatzen dabezan erakundeak (publikoak 
eta/edo pribaduak) eta Global Action Plan Alkartea (GAP).

Hartzaileak Bizkaiko udaletako kirol-zentro guztiak.

Aurrekariak

GAPeko (Nazino Batuek eguneroko jarduera iraunkorrerako sustatutako alkarteko) 
metodologiaren ezarpena arrakastatsua danez, aurrekari parebakoa da, kirol-
instalazinoetan ezarteko erabagia hartzeko orduan. Horrezaz gainera, oso zentzunezkoa 
da aldez aurretik “Kirol Iraunkorraren Dekalogoa” lako kanpainak egitea.

Helburuak Kirol-instalazinoen erabilera iraunkorreranzko jarrera proaktiboa behar dan moduan 
abian imintea.

Azalpena

IHEE honetako beste ekimen batzuetan jazoten dan lez, “Kudeaketa eta jardun 
iraunkorrak ezarteko GAP Egitasmoa” izeneko lan-estrategia metodologikoan oinarrituta 
dago ekintza hau. Era berean, zentzunezko erantzuna emoten deutso “Kirol Iraunkorraren 
Dekalogoa” ekintzan xedatutakoari. Izan be, oso garrantzitsua da dekalogo hori eskolako 
kirolen zati handi bat garatzen daben zentro horreetan be ezartea eta kirol-zentroaren 
beraren konpromisotik zein jarduketatik egitea. Ezarteko orduan, gainera, Foru Aldundiak 
zenbait dirulaguntza emon leikez Kultura Sailaren bitartez. Zentzun horretan, oso egokia 
izango litzateke ordurako Kultura Sailak berak be GAP Egitasmoa ezarrita eukitea bere 
sailean (IHEEn bertan agertzen da “GAP Egitasmoa, IHEE sustatzen dauen erakundean 
bertan” jarduketan).

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak Kiroldegietan, ingurumena kudeatzeko sistemak ezarriko dira.



141

Izena IRAUNKORTASUNERAKO�HEZKUNTZAKO�TOKI-EGITASMOEN�EZARPENA

Lerro�estrategikoa GIHko hartzaileen kopurua handitzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Udalak (batez be, Toki Agenda 21eko prozesuak egiten dabilzanak eta/edo prozesuok 
zehaztuta daukiezanak) eta partaidetza-foroetako toki-erakundeak.

Hartzaileak Uritar guztiak (edo udalerri bakotxean aukeratutako biztanle-sektorea).

Aurrekariak

Udalak eta beste toki-erakunde batzuk sensibilizazinorako tresna egokiak dira, 
biztanleetatik hur dagozalako eta jakin badakielako zelako preminak daukiezan 
biztanleek. Halanda ze, oso garrantzitsua da behar besteko baliabideak eta babesa 
emotea, ingurumen-hezkuntzarako eta iraunkortasunerako egitasmoak garatu daiezan.

Helburuak Toki-erakundeakaz batera behar egitea, gizartean GIHko prozesuak sustatzeko.

Azalpena

Dirulaguntzak emoteko proposatzen da, iraunkortasunerako hezkuntzako jarduerak abian 
iminteko eta toki-egitasmo edo toki-esparruaren barruan egituratzeko. Dirulaguntzarik 
sortu ezean, egokia izango litzateke zenbait erispide ezartea, gaur eguneko dirulaguntzak 
emoteko. Holan, bada, holako ekintzak eta egitasmoak sustatuko litzatekez. Horrezaz 
gainera, lan-foroak ezarri leitekez, foru-erakundeko beharginak eta udaletako teknikariak 
inpliketako (horra hor euren Agenda 21 prozesuak). Lan-foro horreei esker, errazagoa 
izango litzateke iraunkortasunerako hezkuntzako toki-planen plangintza eta ezarpena 
garatzea.

Aurrekontua 180.000 euro/urtean.

Emoitzak Eratutako foru-agenden kopuruagaz bat datozen iraunkortasunerako hezkuntzako plan 
gehiago iminiko dira abian tokian-tokian.

Izena BIZKAIA,�INTERPRETAZINO-ZENTRO�BIRTUALA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Beste foru-sail batzuk (batez be, Nekazaritza Saila), Eusko Jaurlaritza, Udalak eta 
ingurumenaren arloko kudeaketa eta zerbitzu erakunde publikoak eta pribaduak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Ekimenak Iraunkortasunerako Interpretazino Zentro handitzat hartuko dau Bizkaiko 
Lurralde Historikoa. Ikustaldia sarearen bidez egingo da. Bisitariak, hain zuzen be, bertatik 
“ibiliko” dira, eta Bizkaiko ekipamentuak “ezagutuko” dabez, hau da, gaur egun ikusi 
daitekezanak nahiz “ikusi ezin daitekezanak”. Halanda be, euren jarduerea interesgarria 
dala kontuan hartuta, barrutik ikusi daitekez (ikustaldi birtuala egin daiteke).

Helburuak Informazinoaren eta Komunikazinoaren Teknologia Barriak (IKTB) erabiltea, GIHko 
ekipamentu barriak sortzeko eta ezagutzeko.

Azalpena

Ekipamentu birtual barri hau garatzeko, Google Earth tresnea dago Interneten, eta 
lurreko kokapenak oso modu grafikoan irudikatzen dauz 3dko simulazinoaren bidez. 
Holan, bada, lehenengo eta behin, erabiltzaileak ekipamentuak lekuratu leikez Bizkaiko 
mapa birtual batean. Informazinoa osotzeko orduan, erabiltzaile bakotxak hurreratzen 
dan ala ez erabagi beharko dauenez, ibilbidea personala eta desbardina izango da saio 
bakotxean. Ekipamentuetan, ohar batzuk agertuko litzatekez, edukia edo jarduera zein dan 
argitzeko. Gero, bertan klik egin ezkero, beste web orri batera joan geintekez, gune horri 
buruzko informazinoa edo aukeratutako azpiegiturearen simulazinoa ikusteko. Horrezaz 
gainera, sistemeak aitatutako esteka guztiak alkartzeko aukerea eskeiniko leuskigu, 
eta geure gustukoak be sartuko geunkez. Era berean, edozein GIS informazinorako, GPS 
ibilbideetarako… erabili daiteke.

Aurrekontua 40.000 euro/sorreran (gainerakoa, 8.000 euro/urtean, eguneraketan eta hobekuntzan).

Emoitzak
Leiho birtuala eukiko dogu, eta, horri esker, GIHri begira interesgarriak diren jarduketa eta 
ekipamentu guztietara sartu ahal izango gara. Holan, bada, Bizkaia bera interpretazino-
zentroa izango da.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena IRAUNKORTASUNARI�BURUZKO�LIBURUTEGI�BIRTUALA:�e-book

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak GIHko jarduerak bultzatzen dabezan erakunde guztiak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak
Ekintza honetan, gero eta ezagunagoak diran e-bookak edo liburu birtualak hartu dira 
erreferentziatzat. Konzeptuak sarean urte batzuk badaroaz be, orain dala gitxi imini da 
modan.

Helburuak GIHn Informazinoaren eta Komunikazinoaren Teknologia Barriak (IKTB) erabiltea.

Azalpena

Kalidadeko liburutegi birtuala sortu behar da iraunkortasuna eta antzeko gaiei buruz. 
Liburutegian, hain zuzen be, gaiari buruzko era guztietako ezagutzak gordeko litzate-
kez, baina dibersinorakoak, informazino espezializaua eta ingurumenari zein garapen 
iraunkorrerako hezkuntzari buruzko hainbat eta hainbat gai be bai. Izan be, sareen 
sarea (Internet) planetako kultura-edukiontzi handienetakoa da. Konzeptu erosoa da, 
eskurapen askeko liburuak eskeiniko leuskiguz iraunkortasunaren arloan eta beste 
izenburu batzuk be aitatuko leukez. Hain zuzen be, liburuok ezaugarriok euki ez arren, 
eurei buruzko aitamen esplizitua egin leiteke eremuren batean. Neurri hori, gainera, 
IHEEko beste ekimen batzuetan garatutako lanaren osogarri izango litzateke (horra hor 
Kazetaritzako Ingurumen Behatokia, Bizkaia 21 Zentro barria…). Bestetik, oso lagun-
garria izango litzateke www.bizkaia21.net atariaren antzeko neurriak abian jartzeko 
orduan (bertan, gainera, IHEEko neurri gehienak agertuko litzatekez, Interneten bertan 
iraunkortasunari buruzko benetako ataria sortu gura izan ezkero).

Aurrekontua 15.000 euro/urtean.

Emoitzak GIHgaz zerikusia daukien era guztietako gaiei buruzko liburutegi osoa baizen antolatua 
eukiko dogu.

Izena HOBEKUNTZA�IRAUNKORRA�ETA�FORU�ALDUNDIAREN�WEB�ORRIAREN�EGUNERAKETA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak eta Lantik.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

IHEEk Foru Aldundiaren web orrian iraunkortasunaren inguruan dagoan informazino-
ahalmena eguneratu eta hobetu egin gura dau. Era berean, web orriaren bidez 
trukatutako informazinoaren eguneraketa hobetu gura dau. Holan, bada, euren mugak 
edozelakoak dirala be (ezagutzak, hizkuntza, elbarritasuna…) eta sartzeko erabilten 
daben testuingurua edozein dala be (ordenagailua, telefono mobila, PDA, sistema 
eragilea, nabegatzailea…), ahalik eta erabiltzaile gehienei eskeiniko jake “sartzeko” eta 
“erabilteko” aukerea. Horretarako, WAIk (Web Accesibility Initiativek) 1.0 Web Edukirako 
egindako Irisgarritasun Gidalerroak hartuko dira kontuan, egitatezko arauak diralako 
Europar Batasunean. Horrezaz gainera, oso lagungarria izango litzateke Bizkaia 21 
Egitasmoan zehaztutako “elbarriei gizarteratzen laguntzea” helburua beteteko orduan.

Helburuak Foru Aldundiko web orrian, iraunkortasunari buruzko informazinoa hobetzea eta egune-
rat zea, nabegazino-testuingurua edozelakoa dala be edonorentzat eskuragarri egoteko.

Azalpena

Aldundiko web orria eguneratu eta hobetu egin behar da, biztanleentzat interesgarriak 
diran baliabide barriak sartzen segiduteko (horra hor B21Eren garapena) eta, unadan 
bertan, uren, airearen… kalidadeari buruzko datuak eskeintzeko. Bestetik, web orriak 
ahal danik eta irisgarritasun handiena euki behar dau, ahal danik eta lagun gehienek 
erabili ahal izateko, eta atentzino berezia eskeini beharko jake elbarriei. Holan, bada, 
AAA mailea izango da ekintza-egitasmo honen esparruan sortzen diran baliabide barri 
guztietan garatu beharreko mailea. Era berean, bete-betean lan egingo du, gaur eguneko 
web orria bere irisgarritasun-mailan apurka-apurka egokitzen joateko, harik eta maila 
horretara heldu arte.

Aurrekontua 13.000 euro/abian iminteko; gainerakoa (artapena), zehaztu barik.

Emoitzak Ahal danik eta irisgarritasun zein erabilgarritasun handiena daukan web orri eguneratua 
egongo da ikusgai.
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Izena “BETIKO”�ADIERAZPIDEEN�ETA�KOMUNIKAZINO-BALIABIDEEN�ERABILEREA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Beste foru-sail batzuk (batez be, Kultura Saila eta Ekonomia Sustapen Saila), Udalak, 
Eusko Jaurlaritza, arte-zentroak, adierazpen artistikoko zentroak eta merkatarien 
alkarteak.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Betiko adierazpide artistikoak (antzerkia, zinea, arte plastikoak, erakusleihoen apainke-
ta…) ez dira behar dan moduan erabili orain arte. Edozelan be, gitxitan erabili arren, 
arrakasta handia lortu dabe, alderdi ludikoak eta hezkuntzakoak nahastau diralako. 
Hori dala eta, mezu argiak baizen errazak igorri ahal izan dira ingurumenaren alde.

Helburuak GIHn beste adierazpide batzuk erabiltea.

Azalpena

Holako jarduerak garatzeko, zine eta antzerki zikloak edo jaialdiak sortuko dira, esate 
baterako. Proposamena eskolentzat, antzerki-tailerrentzat, eszenaratzeko jardueragaz 
zerikusia daukien enpresentzat… zabalik dagoan deialdiaren bidez egituratuko litzateke. 
Antzeztutako edo filmautako lan guztien gai nagusia ingurumena eta iraunkortasuna 
izango litzatekez. Lanak urteko edozein sasoitan antzeztu leitekez, leku estalduetan edo 
atari zabalean (kaleko antzerkia, esate baterako), udalerrietako pasealekuetan iminitako 
behin-behineko agertokietan. Ez litzateke bape aukera txarra izango antzezlan-kopuru 
finkoa zehaztea eta zenbait udalerritan zehar “bira txikia” egitea, Bizkaiko biztanle 
gehienek ikusteko aukerea euki daien. Bestetik, diseinuaren eta erakusleihoren 
apainketaren arloan, sensibilizazino-kanpainak imini daitekez abian. Adibidez, uri bateko 
edo uri-inguru bateko dendetako erakusleihoak atondu daitekez, IHEEk eta merkatarien 
alkarteek sinatutako hitzarmenaren arabera.

Aurrekontua 150.000 euro/urtean.

Emoitzak GIHko ekintza-dinamika egonkorrak ezarriko dira, adierazpen artistikorako betiko 
tekniketan oinarrituta.

Izena “BIZTANLEEN�MAHAIA”,�EBALUAZINORAKO�ETA�URITARREN�PARTAIDETZARAKO�TRESNEA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).
Erakunde�laguntzaileak Foru-sail guztiak.
Hartzaileak Uritar guztiak, lagin adierazgarriaren bidez.

Aurrekariak

Ekintza-planean abian iminitako ekimenei buruzko eretxia eta euren eragina arakatzeko 
eta ezagutzeko teknikak eta esperientziak dagoz. Horretarako, biztanleen adierazgarri 
dan lagina aukeratzen da, eta biztanleek parte hartzeko sistemak zehazten dira. IHEEk, 
hain zuzen be, “foroa” sortzeko proposatzen dau, Foru Aldundiak garatutako estrategia 
zelan doan jakin ahal izateko.

Helburuak Uritarren partaidetza sustatzea informazinoaren tratamentuan eta ingurumenaren 
kudeaketan.

Azalpena

Konsultarako foroa sortu behar da. Horren bitartez, abian iminitako ekintzek Bizkaiko 
biztanleen artean zelako eragina euki daben, euren preminak eta kezkak zeintzuk diran 
eta, euren ustez, zelan aurre egin deutsen jakin ahal izango dau aldundiak. Aldian-aldian, 
aldundiak eretxia eskatuko leuskie ingurumenaren arloan abian iminitako ekintzei buruz. 
Euren erantzunak lagungarriak izan daitekez, etorkizuneko erabagiak hartzeko orduan 
eta estaldu barik dagozan preminak, egindako akatsak eta arrakastak antzemoteko 
orduan. Inkestak albo batera itxita, batzar bat edo batzuk egin daitekez urtean. 
Bertan, gainera, inkestautakoei zuzenean emon ahal jake ondorioen, proposatutako 
beste jarduketa batzuen eta abian dagozan ekintzetan egin beharreko aldaketen barri, 
biztanleen poztasun-mailea areagotzeko asmotan, beti be ahal izan ezkero. Era berean, 
inkestautakoek saritxua jaso daikie emondako laguntzagaitik; esate baterako, Bizkaiari 
buruzko material tematikoa, ingurumen-baliabideak aurrezteko produktuen erosketarako 
bonuak, museo edo ingurumen-zentroetarako doako sarrerak…

Aurrekontua 10.000 euro/urtean.

Emoitzak Konsultarako eta partaidetzarako tresnea egongo da,  eta, horren bidez, IHEEn benetako 
eragina eta etorkizuneko preminak zelakoak diran jakin ahal izango dogu.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena “SIGRU”,�INFORMAZINORAKO�ETA�URITARREN�PARTAIDETZARAKO�EGITASMOAREN�
USTIAPENA

Lerro�estrategikoa Komunikazinorako eta partaidetzarako tresna barriak sartukeran, alderdi metodologikoak 
hobetzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Udalak, Lantik eta Labein.

Hartzaileak Biztanle guztiak, toki-erakundeak eta uri-zaratea kudeatzen daben arduradunak.

Aurrekariak

Ingurumen Sailak plataforma informatiko batean oinarritutako kudeaketa-tresna 
modernoa imini dau abian: Uriko Zaratea Kudeatzeko Sistema Integrala (SIGRU), alegia. 
Egitasmoa garatzeko hasierako lanak 2002ko maiatzean hasi eta 2003. urtearen 
amaieran amaitu ziran. Harrezkero, SIGRU Bizkaiko Udalen zerbitzura dagoan tresna bizia 
da. Apurka-apurka, gero eta udal gehiago dagoz kudeaketa-sisteman, gero eta aukera 
tekniko handiagoak daukaz eta beste aplikazino aurreratuago batzuk eskeintzen dauz.

Helburuak Uriko zaratearen diagnostikoa, ebaluazinoa eta kontrola eta uritarrentzako informazino-
prozesuak sustatzea.

Azalpena

SIGRU Egitasmoa teknologia aurreratuetan oinarrituta dago: informazino geografikorako 
sistemea eta zaratea iragarteko ereduak. Horri esker, zaratearen kontrolerako eta eba-
luazinorako etenbako diagnostiko eguneratua egiten da, soinuari buruzko informazinoa 
koordinazinopean kudeatzen da eta funtsezko tresnea eskeintzen da, arlo guztietako era-
bagiak hartu ahal izateko. Egitasmoaren bidez, udalerrietako zarata-mailak konsultau eta 
eguneratu egin daitekez; zaratearen mapak eta mapa estrategikoak egin daitekez; soinu-
-kutsadurea gitxitzeko ekintza-planak garatu daitekez (uritarren erantzun psikosoziala be 
hartu leiteke kontuan)… Era berean, uritarrek euren udalerriko zarateari buruzko infor-
mazinoa lortu daikie, eta euren partaidetza zein jarduketa alkarreragilea sustatu daikiez, 
uri-zaratearen kudeaketa bateratuan (Administrazinoaren eta herritarren artekoa).

Aurrekontua Zehaztu barik.

Emoitzak Udalerrietan uri-zaratea kudeatzeko tresna erabilgarria egongo da, eta uritarrek gai horri 
buruzko informazino gehiago jasoko dabe.

Izena GURE�LEHIAKETA:�GURE�INGURUMENA,�GURE�ETORKIZUNA,�GURE�ESKUBIDEA

Lerro�estrategikoa GIHko jardueretako partaidetza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Eroski Fundazinoa, BBVA eta El Correo.

Hartzaileak Uritar guztiak.

Aurrekariak

Ekimen hau 1998. urtean sortu eben, eta urtean behin egiten dan lehiaketa artistiko 
eta literario edegiaren oinarrian egituratuta dago. Hasiera-hasieratik, harrera ona 
euki dauenez, urterik urte sendotu da. Ekimenak hausnarketarako eta adierazpenerako 
esparrua eskeintzen deutse uritarrei, eta, bertan, ingurumenari buruz daukiezan kritikak 
eta ekarpenak adierazoten dabez. Antolakuntzan, eremu pribaduko zenbait erakundek 
parte hartzen dabe (EGE-babesaren bidez): Eroski Fundazinoa, BBVA eta El Correo.

Helburuak Teknika artistiko eta literarioetan oinarrituta, biztanleek ingurumenari buruz adierazotako 
ikuspegiak igortea.

Azalpena

Urtero-urtero, “Gure ingurumena, gure etorkizuna, gure eskubidea” lelopean, Bizkaiko 
ingurumenari eta ingurumen orokorrari buruzko lehiaketa antolatzen da honako arlo 
honeetan: argazkilaritza, pinturea, ipuin laburrak eta arte digitala; eta honako maila 
honeetan: umeak, gazteak eta seniorrak. Edizino guztietan, sari bi banatzen dira 
maila eta modalidade bakotxeko. Horrezaz gainera, aitamen bereziak egiteko diplomak 
emoten dira, irabazleentzat eta euren familientzat bakarrik antolatzen dan ekitaldiak. 
Komunikabideak be bertan egoten dira. Gero, garaileen lanak iminten dira erakusgai, 
bai eta epaimahaiek aukeratutako beste batzuk be. Urte bitan behin, gainera, irabazleen 
lanen liburua eta DVDa emoten dira argitara. Material hori edizino bietako parte-hartzaile 
guztien, ikastetxeen eta kultura-etxeen artean banatzen da.

Aurrekontua 15.000 euro/edizinoko.

Emoitzak Partaidetza-maileari eta lehiaketara aurkeztutako lanen maileari eutsi behar jake 
(halanda be, badago alderdi biok hobetzerik).
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Izena ONESPEN�PUBLIKOAK:�BIZKAIA�21�IRAUNKORRA�SARIA

Lerro�estrategikoa GIHko jardueretako partaidetza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak
Foru-sail guztiak, GAP Alkartea (Global Action Plan) eta Nazino Batuetako Ingurumen 
Egitasmoa.

Hartzaileak
Garapen iraunkorraren arloan proiektuak egiten dabezan erakunde publikoak eta 
pribaduak eta arlo horretako profesional ospetsuak.

Aurrekariak
IHEEren diagnostikoan adierazoten dan lez, iraunkortasunaren alde egindako ahaleginak 
jentaurrean onesteko formulak eta mekanismoak ezarri behar dira.

Helburuak Jentaurrean onartuta, ingurumenaren arloko jarduera egokiak suspertzea.

Azalpena

Zenbait mekanismo iminiko dira abian, eskura dagozan baliabideen bitartez onespena 
merezidu daben erakundeei, egitasmoei eta/edo profesional ospetsuei finantza-arloko 
babesa emoteko. Holan, garapen iraunkorraren, iraunkortasunaren eta GIHko balioen 
sustapenaren alde behar egiten segiduko dabe, bizgarriak eukikeran. Holan, bada, 
Bizkaia 21 Foru Egitasmoaren arabera, onespen-tituluren bat sustatu leiteke (“Bizkaia 
21 Iraunkorra saria”, berbarako), Nazino Batuek bultzatutako GAP Erakundearen 
baterako bermeagaz emon leiteke eta, ahal izan ezkero, Nazino Batuetako Ingurumen 
Egitasmoaren silua be eroan leike, beti be erakunde horregaz hitzarmenik sinatzen 
bada (epaimahaian be egon leiteke). Izan be, ekintza-egitasmoko ekimenak garatzeko 
asmotan, IHEEk erakunde horregaz sinatu gura dauen hitzarmenaren barruan agertu 
daiteke proiektu hori.

Aurrekontua  15.000 euro/urtean.

Emoitzak

Oinarriak argiak izango dira, eta saria merezidu daben behar beste proiekturi 
eta erakunderi laguntzea izango da helburua, bai eta beste batzuk ekintza-plan 
honetan inpliketea be. Holan, bada, epaimahaientzat gatxagoa izango da saridunak 
aukeratzea.

Izena
INGURUMENAREN�ARLOKO�BORONDATEZKO�LANERAKO�EGITASMO�ETA�ALKARTEENTZAKO�
DIRULAGUNTZAK

Lerro�estrategikoa GIHko jardueretako partaidetza sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Eusko Jaurlaritza eta/edo Bizkaiko Foru Aldundiko beste sail batzuk.

Hartzaileak Irabazi-asmo bako erakundeak.

Aurrekariak
Dirulaguntzak ekimenak bultzatzeko tresna egokiak dira, beti be partikularren interesak 
barik, gizartearen eta ingurumenaren arloko onurari lehentasuna emoten badeutsie.

Helburuak Ingurumenaren arloko borondatezko lanean garatutako ekimenak sustatzea.

Azalpena

Lehentasunezko beste lerro interesgarri batzuk hasi eta zehaztu leikez Bizkaiarentzat 
eta Foru Aldundiarentzat, eta aitatutako dirulaguntzak jaso leikiez. Dirulaguntzok, 
gainera, beste erakunde batzuek bultzatutako beste laguntza-deialdi batzuen osogarri 
moduan erabili leikez (horra hor Eusko Jaurlaritzakoak). Aldez aurretik zehaztutako 
helburuen eta erispideen araberako hautaketa-prozesua ezarten bada, benetako 
balioespena, jarraipena eta babesa garatu behar dira, emondako baliabideen eta 
lortutako emoitzen jarraipena, egiaztapena eta balioztapena egin ahal izateko. Era 
berean, hautaketarako eta proiekturako oinarriak bete beharko dira.

Aurrekontua 90.000 euro/deialdiko.

Emoitzak
Bizkaian, iraunkortasunaren aldeko proiektu gehiago egongo dira, eta boluntarioek 
betearazoko dabez.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena “BENCHMARKINGA”:�GIHren�ARLOKO�JARDUERA�EGOKIEI�BURUZKO�LAN-TALDEA

Lerro�estrategikoa Bizkaian GIHren arloan garatzen diran prestakuntza-ekintzak bultzatzea eta osotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sail guztiak, Toki Agenda 21eko proiektuetan inplikautako Udalak, Eusko 
Jaurlaritza eta GIHko proiektuak sustatzen dabezan erakunde publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Foru eta toki erakundeetako teknikariak, beti be toki-agenden eta GIHko proiektuen 
arloan behar egiten badabe.

Aurrekariak
Benchmarkinga kudeaketarako eta autohobekuntzarako etenbako prozesua da, eta 
kalidadea kudeatzeko teknika aurreratuen artean dago. Izan be, sensibilizazinorako, 
partaidetzarako eta kalidaderako egitasmoak kudeatzeko maila askotan dagoz abian.

Helburuak Arlo teknikoari begira, udal iraunkortasun-planak (Toki Agenda 21 proiektuak) garatzea 
eta zehaztea.

Azalpena

GIHren arloko jarduera egokiak trukatzeko tekniketan oinarrituta dago, lan-taldeen 
araberako egituraketa kontuan hartuta. Europako esparruan, “Citizens Network 
Benchmarking Initiative (CITNET)” egitasmoa da, hain zuzen be. Honako honeexek dira 
Benchmarkingeko proiektuaren etapak: prestaketa (aztergaia edo neurgaia zehazten 
da), egitateen aurkikuntza (jarduera egokienak ikertzen dira), ekintzen garapena 
(jarduera egokienak eragiketetan ezarten dira) eta monitorizazinoa eta berkalibrazinoa. 
Benchmarkingeko kalidade-tekniketan oinarritutako lanerako eta alkarlanerako 
mekanikea abian imini ezkero, parte hartzen daben Udalen eta erakundeen jarduera 
egokietatik ikasiko geunke, eta, horrezaz gainera, GIHren sustapenerako neurriak 
bultzatzeko eta ezarteko ahalegin ekonomikoei errentagarritasuna aterako geunskie.

Aurrekontua 25.000 euro/urtean.

Emoitzak Batera hausnartzeko eta ikasteko taldeak eta unadak egongo dira, eta GIHren arloko 
esperientzia arrakastatsuetan oinarrituko dira.

Izena “IRAUNKORTASUNERAKO�HEZITZAILEENTZAKO”�PRESTAKUNTZA-IKASTAROA

Lerro�estrategikoa Bizkaian GIHren arloan garatzen diran prestakuntza-ekintzak bultzatzea eta osotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Lan eta Trebakuntza Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Gainerako foru-sailak (batez be, Ingurumen Saila), Toki Agenda 21eko proiektuetan 
inplikautako Udalak, Eusko Jaurlaritza eta GIHko proiektuak bultzatzen dabezan erakunde 
publiko eta pribaduak.

Hartzaileak Sektoreko beharginak eta sektorean lan egin gura dabenak.

Aurrekariak

Diagnostikoan GIHren arloko prestakuntza berezian antzemondako gabezietako bati 
erantzuteko asmotan, “iraunkortasunerako hezitzaileentzako” prestakuntza-ikastaroa 
edo modulua abian iminteko proposatzen da, Eusko Jaurlaritzak Bizkaiko ingurumen- 
-hezkuntzako ekipamentuak arautzeko onartuko dauen dekretu barria kontuan hartuta.

Helburuak Sektoreko behargin espezializauen preminetara egokitutako prestakuntza-aukerak 
eskeintzea.

Azalpena

“Iraunkortasunerako hezitzaileentzako” prestakuntza-ikastaroa emon beharko litzateke, 
eta erakunde publiko batek babestu eta onetsi egin beharko leuke. Ikastaroan, eduki 
teorikoak eta praktikoak emongo litzatekez, eta, euren bidez, hezkuntzako proiektuak 
garatuko litzatekez eta/edo begirale eta egitasmogile lan egingo litzateke, egitasmoak 
abian iminteko establezimentuetan. Ikastaroaren bitartez, profesional barriak (eta/edo 
arlo horretan lehendik behar egiten daben profesionalak) trebatuko litzatekez egitasmoen 
diseinuan eta ezarpenean, ingurunearen, egoerearen eta hartzaileen arabera. Horrezaz 
gainera, behar besteko ezagutza teorikoak euki beharko leukiez, baliabideei buruzko 
ikuspegi zabala baizen dokumentaua euki ahal izateko. Ikastaroa zuzenean emon leiteke 
zenbait hilabetean zehar, bere intensidadearen arabera, eta praktikaldi laburra be egin 
leiteke.

Aurrekontua 30.000 euro/ikastaroko.

Emoitzak GIHren sektorean prestatutako profesionalak egongo dira.
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Izena E-LEARNINGA,�IRAUNKORTASUNERAKO�PRESTAKUNTZAN�EZARRITAKO�TEKNOLOGIA

Lerro�estrategikoa Bizkaian GIHren arloan garatzen diran prestakuntza-ekintzak bultzatzea eta osotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Lan eta Trebakuntza Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak (batez be, Ingurumen Saila).

Hartzaileak
Foru-erakundeko eta/edo lurraldeko administrazino-erakundeetako beharginak. Era 
berean, biztanle guztientzat be izan daitekez eskaintza batzuk.

Aurrekariak

Urruneko hezkuntza orain dala zenbait urte sortu zan,  prestakuntza personala errazteko 
asmotan. Teknologiak holako ikastaroak garatzeko aukera desbardinak eskeini dauz beti, 
baina gaur egun, beste aurrerapauso bat emon da, urruneko hezkuntza hezkuntza birtual 
bihurtu dalako. E-learning Internet bidez eskeintzen dan hezkuntza da.

Helburuak
Hezkuntza formaleko egitasmoak eta adituen prestakuntza berezia sustatzea, teknologia 
barrien babespean.

Azalpena

E-learningeko ingurunea sortuko litzateke, garapen iraunkorrerako hezkuntzaren arloko 
prestakuntza eta informazinoa emoteko, sarbide mugatuko web gunearen bitartez. 
Irakasleek posta elektronikoaren, testu eta ahots txaten, mezularien, eztabaida-foroen 
edo bideo-berbaldien bitartez emongo leukie laguntza. Jarduketa zerbitzuan imini 
baino lehen balioetsi beharko litzateke zer tresna erabiliko diran.

Aurrekontua 45.000 euro/ikastaroko.

Emoitzak

Hona hemen hezkuntza birtualaren abantaila nagusiak: kostuen murrizketa, mintegietan 
inbertidu beharrekoaren aurrezkia eta oso deszentralizauta dagozan erakundeen 
gaikuntza. Era berean, ekintza hori hobetzeko beste osogarri bat izan behar da, ekintza-
planean informazinorako eta prestakuntzarako zehaztutako jarduketa guztiak kontuan 
hartuta.

Izena GARAPENERAKO�NAZINOARTEKO�ALKARLANERAKO�EGITASMOAK�GIHren�ARLOAN

Lerro�estrategikoa Bizkaian GIHren arloan garatzen diran prestakuntza-ekintzak bultzatzea eta osotzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sail eta arlo guztiak eta unibersidadeko estamentuak.

Hartzaileak
Garapen-bideko herrialdeetako ikasleak, beti be euren herrialdeek alkarlan-hitzarmenak 
badaukiez (edo ezarteko asmorik badaukie).

Aurrekariak
Garapenerako alkarlanak helburu daukazan herrialdeen preminak osotzen dauz, 
ekintzarako edo inbersinorako egitasmoen bitartez.

Helburuak Garapen-bidean dagozan herrialdeetan GIHren arloko proiektuak bultzatzea.

Azalpena

Iraunkortasunerako Hezkuntzako Prestakuntza Bekak ezarri behar dira. Deialdia urtero 
egingo litzateke, beste herrialde batzuetako ikasleentzat izango litzatekez eta Bizkaian 
bertan garatuko litzatekez. Egonaldian zehar egin beharreko jarduerak praktikoak 
(ingurumen-hezkuntzako egitasmo interesgarriren baten garapena) eta teorikoak izango 
litzatekez (prestakuntzaren bidez, unibersidadean emondako ikastaro eta mintegietara 
joanda, beti be gai honegaz lotuta badagoz edo IHEEn bertan zehaztuta badagoz). 
Ekimenaren bigarren fasea be egin leiteke, prestatutako ikasleak euren sorterrira itzultzen 
diranean. Bertan, proposamena aurkeztu leikie, euren erkidegoen iraunkortasunerako 
hezkuntzako proiektua garatzeko asmotan. Proiektua inguruko erakunde ospetsuren 
batek bermatu leike, behar dan moduan garatzen dana ziurtatzeko (ekimenaren 
sorlekuan egongo litzateke), eta finantzetako alkarlan-sistemaren bat bilatuko litzateke 
Foru Aldundiagaz.

Aurrekontua 150.000 euro/urtean.

Emoitzak
Garapen-bideko herrialdeetan, iraunkortasunerako hezkuntzako egitasmoak ezarriko 
dira, uritarren partaidetza eta ohitura iraunkorrak sustatzeko.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina
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Izena
EGINDAKO�PLANEN,�EGITASMOEN,�PROIEKTUEN�ETA�JARDUEREN�BALIOA�ZEIN�DAN�
JAKITEKO�EBALUAZINO-TRESNA�EGOKIEN�(ADIERAZLE-SISTEMEAREN)�DISEINUA

Lerro�estrategikoa GIHko ikerketa sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Gainerako foru-sailak eta unibersidadeko ikerketa-arloak.

Hartzaileak IHEEren erakunde sustatzailea bera.

Aurrekariak
Iraunkortasunerako hezkuntza sustatzeko baliabideak ezarrikeran ahal danik eta emoitza 
onenak lortzeko, behar besteko tresnak sortu behar dira, garatutako egitasmoak eta 
ekintzak ebaluetako. Horretarako, euren indarrak eta ahuleziak aztertu behar dira.

Helburuak Ingurumen-hezkuntzan erabilitako baliabideak ebaluetea.

Azalpena

Lurraldeko GIHren kalidadea eta ezaugarriak aztertzeko zenbait adierazle ezarri behar 
dira. Gainera, ikuspegia zabalagoa izango litzatekeanez, oso lagungarria izan leiteke 
hausnartzeko orduan, egindako jarduketei buruzko eretxi kritikoa erdiesteko eta zer egin 
dan ondo edo txarto edo zer ez dan egin antzemoteko. Horretarako, IHEEk berak ikerlana 
garatzeko egindako azterketa hartu leiteke kontuan. Ikerlan horretan, ingurumen- 
-hezkuntzari begira lehendik dagozan adierazle-sistemen azterketa bibliografikoa egin 
beharko litzateke, eta GIHn proposatutako erispide barrietara egokitu beharko litzateke. 
Egokienak aztertu eta ezarritakoan, abian dagozan egitasmoetan erabiliko litzatekez, 
egokiak diran ala ez egiaztetako. Gero, adierazleen azken aukeraketa egingo litzateke. 
Horren ondorioz, erraz ezarri eta ulertzeko moduko adierazleak lortu beharko geunkez, 
sustatutako egitasmoen eta jardueren egokitasuna balioetsi ahal izateko.

Aurrekontua 14.000 euro.

Emoitzak
Helburuak kontuan hartuta, GIHren arloko kalidadeko eskeintza ebaluagarria berma-
tuko da.

Izena KALIDADE-ERISPIDEEN�EZARPENA,�INGURUMEN-HEZKUNTZAREN�ARLOKO�
ESKEINTZARAKO

Lerro�estrategikoa GIHko ikerketa sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak Udalak, Eusko Jaurlaritza, unibersidade-arloa eta ingurumen-hezkuntzako egitasmoak 
sustatzen dabezan erakunde publiko eta pribaduak.

Hartzaileak GIHren arloko jarduerak, planak, egitasmoak eta proiektuak.

Aurrekariak Ingurumenaren arloko sensibilizazino-ekintzetan, gero eta baliabide material eta 
ekonomiko eta giza baliabide gehiago erabilten diranez, kalidadekoak izan behar dira.

Helburuak Iraunkortasunerako hezkuntzaren arloan, kalidade-erispideak ezartea.

Azalpena

GIHrako adierazleak zehaztu ostean, iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintzak bete 
beharreko gitxieneko kalidade-erispideak ezarri behar dira. Era berean, ekimen hori Eusko 
Jaurlaritzaren etorkizuneko dekretuaren osogarri izango litzateke. Bertan, hain zuzen be, 
ekipamentuen eta euren hezkuntza-eskeintzaren kalidade-erispideak zehaztuko dira. 
Halanda ze, IHEEren ustez Bizkaiko iraunkortasunerako hezkuntzako eskeintza guztian 
be ezarri behar dira erispideok. Izan be, ekipamentuetatik harantzago joan beharra 
dago, eta egitasmoak, materialak zein jarduerak be hartu behar dira kontuan. Dana 
dala, kalidade-erispideak zehaztu baino lehen, egitasmoak, materialak eta jarduerak 
sailkatu behar dira eta lehen azaldutako adierazleen arabera ebaluau behar dira.

Aurrekontua 9.000 euro.

Emoitzak Iraunkortasunerako hezkuntzaren printzipioakaz eta IHEEren helburuakaz bat datorren 
kalidadeko eskeintza bermatu behar da GIHren arloan.
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UNESCO�KATEDREA�“GARAPEN�IRAUNKORRARI�ETA�INGURUMEN-HEZKUNTZARI”�
BURUZ

Lerro�estrategikoa GIHko ikerketa sustatzea.

Erakunde�sustatzailea Bizkaiko Foru Aldundia (Ahaldun Nagusiaren Bulegoa eta Ingurumen Saila).

Erakunde�laguntzaileak
Gainerako foru-sailak, Eusko Jaurlaritza, EHU, UNESCO Etxea, Urdaibaiko Biosferearen 
Erreserbea, Neiker eta Azti.

Hartzaileak
Unibersidade-arloko eta beste gizarte-estamentu (publiko eta pribadu) ospetsu 
batzuetako ikertzaileak.

Aurrekariak

Lehendik dagoan katedrea Eusko Jaurlaritzak, Euskal Herriko Unibersidadeak, Unesco 
Etxea Zentroak eta Azti-Tecnalia, Neiker edo antzeko ikerketa-zentroek sustatzen 
dabe katedrea, eta, urtero, ikerlan barriak garatzeko deialdi publikoa egiten dabe. 
Bertan garatutako jardueren artean, honako honeexek nabarmenduko doguz: ikertzeko 
laguntzetarako deialdia, berbaldien eta mintegien antolaketa, batzar eta biltzarretako 
partaidetza, bere arloan garatutako lanen zabalkundea, garapen iraunkorragaz zerikusia 
daukien konzeptuen zabalkundea eta EHU kudeatzeko alkarlana unibersidadeko 
iraunkortasunerako estrategiagaz loturea daukien alderdietan.

Helburuak

Garapen iraunkorragaz eta ingurumen-hezkuntzagaz zerikusia daukien gaiei buruzko 
ikerketa aplikaua, irakaskuntza eta azterlan bereziak sustatzea diziplina arteko 
ikuspegiaren bidez, natur zientziak, gizarte-zientziak eta zientzia teknikoak kontuan 
hartuta.

Azalpena

Katedrearen barruan, IHEEk iraunkortasunerako hezkuntzagaz lotura handiagoa 
daukien gaiak sustatu gura dauz. Holan, bada, jarduketa-lerro honetan zehaztutakoak 
lako jarduketak (ebaluazinorako tresnen diseinua eta kalidade-erispideen ezarpena) 
bultzatu eta garatu egin leitekez katedrearen bitartez, berak sustatutako jardueren 
barruan.

Aurrekontua 150.000 euro/urtean.

Emoitzak
Garapen iraunkorrerako hezkuntzako gaiek agerpen handiagoa eukiko dabe katedrearen 
bidez garatutako eta bultzatutako lan-arloetan, bai eta IHEE honen betearazpenagaz 
zerikusi zuzena daukien beste batzuetan be.

Jarduketen�laburpen-fitxak.�II.�eranskina




