
2022ko aurrekontua

04 - EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO

463 - Ikerketa zientifikoa, teknikoa eta aplikatua
Programa:

Departamentua:
0420 - Berrikuntzako eta Internazionalizazioko Zuzendaritza Nagusia
200 - Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sustatzea

Funtzionala:

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Atala:

Nori zuzendua:

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Pertsonala. Baliabide ekonomikoak.

I+G proiektuei eta ikerketa ekintzei laguntzeko programak. Ikerketarako inbertsio proiektuei laguntzeko programak.
Sistemako eragileen arteko lankidetza proiektuei laguntzeko programak. Zentro berrien sorreran laguntzeko
programak. Ikertzaileak sartu eta mantentzeko laguntza programak.

Ezagutza berria sortzea. Ikerketa ildoen garapena. Argitalpenak Nazioarteko kongresuen eta foroen aurkezpena.
Patenteak. Oinarri teknologikoa duten enpresa berrien sorrera. Ikerketarako ekipamendu aurreratuak. Produktu
berrien eta puntako zerbitzuen garapena. Osasuneko ikerketan aurrerapausoak. Ikerketa azpiegitura berriak.
Gipuzkoako ikerketa taldeak indartzea. Lurraldeko ikerketaren presentzia

Gipuzkoak Zentro Sare bat du: zentro teknologikoak, unibertsitateak, IKZak, BERCak, enpresetako I+G Unitateak eta
urteetan zehar sortu eta hazi den ekosistema oso bat, gure lurraldea Europako batez bestekoaren gainetik egotea
eragin duena, adibidez, I+G gastuan BPGari dagokionez, % 2,4rekin (2019ko behin-behineko datua) eta % 2,18rekin
(2018ko datuak), Estatua eta beste lurraldeak gaindituz. Espainia: % 1,24, 2019ko behin-behineko datuak Araba: %
1,23, Bizkaia: % 1,71 eta EAE osoa: Orainaldi hori, iraganean egindako ahaleginaren eta inbertsio jarraituaren
emaitza, positiboa da, eta hazkunde txiki bat adierazten du 2018arekin alderatuta (2,35), baina oraindik urrun gaude
puntako herrialde eta eskualdeetatik, % 3tik gorakoak baitira. Pandemiak lurraldeko ekonomia osatzen eta bultzatzen
duten bektore askori eragingo die, bereziki epe laburrera emaitzarik ematen ez dutenei, hala nola I+G. Programa 8 eta
9 GJHei zuzenduta dago, hazkunde ekonomikoa babesten duelako eta berrikuntzarekin eta azpiegiturak sortu eta
hobetzearekin zuzenean lotuta dagoelako. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren esparruan, emakumeak
I+Gn duen presentzia oraindik ere minoritarioa da, Gipuzkoan ikertzaileen eta I+Gn diharduten pertsonen % 33 baitira,
eta ez da hobera egin jasotako azken lanetik.

Programa mota:

Misioa:

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako jarduera ekonomikoa sustatzea, produktuetan eta prozesuetan berrikuntza teknologikoa aplikatuz.
Horretarako, laguntza espezifikoa eskainiko diegu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko Gipuzkoako
eragileei, bai I+G proiektuak garatzeko, bai goi mailako ekipamendu zientifikoan inbertitzeko, Gipuzkoako enpresa
txiki eta ertainen berrikuntza prozesuen oinarri izan daitezen. Horregatik guztiagatik, Gipuzkoa Europako puntan
kokatu nahi dugu I+G alorrean,  bereziki RIS-3 estrategiaren esparruan lehentasuna duten arlo horietan.

Pandemiak agerian utzi duen alderdietako bat ikerketaren garrantzia da. Argi ikusi da osasun-ikerketarako gaitasunak
izateko beharra, eta egiaztatu da eragileen arteko lankidetza funtsezkoa dela sortu diren arazoak konpontzeko.
Esparru sozioekonomikoan planteatzen den erronkak aurrera egitea, produktu berriak sortzea, enpresa berriak
sortzea, enpleguari eustea eta kalitatezko enplegu berria sortzea, gizarte-arazoei edo ingurumen-erronka berriei aurre
egitea ahalbidetuko duten gaitasunak ere eskatuko ditu. Horregatik, lehentasunezkoa da ikerketa eta garapena
indartzea Gipuzkoaren etorkizuna eraikitzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

EAEko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sareko Gipuzkoako zentroak. Herritarrak. Enpresak

Finalista
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Programaren arau esparrua:

handiagoa nazioartean. Hobeto formatutako pertsonak. Kalitatezko enplegua.

Gipuzkoako Lurralde Historikoko dirulaguntzak jasotzen dituen araudia. I+Gari aplika dakiokeen sektorekako araudia.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Gipuzkoako espezializazio adimenduna indartzea, enpresaren eraldatze lehiakorra
sustatzea berrikuntzaren eta 4.0 teknologien bidez, ZTB ekosistemaren
bikaintasuna eta agenteen arteko elkarlana.

Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B
proiektuak, ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta talentu ikertzailea erakarri eta
bertakotzea, Gipuzkoa eskualde aitzindaria izan dadin ZTB arloan.

1. Jarduketa ildoa:

% 48,40 % 30,12

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2.340.000,00 2024/12/316.488.693,00 2022/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2023/12/31Enpresetako I+G unitateen
proiektuetarako laguntza

909.332,20 2022/01/01
1.1 Ekintza

417.149,00

2023/12/31ZTBES zentroetako I+G
proiektuetarako laguntza

2.797.758,00 2022/01/01
1.2 Ekintza

917.729,00

2023/12/31ZTBESko kideei laguntza ematea
ekipamendu zientifikoa
eskuratzeko

824.053,20 2022/01/01
1.3 Ekintza

333.720,00

2023/12/31Ikerketa talentua erakartzen eta
atxikitzen laguntzea.

492.549,60 2022/01/01
1.4 Ekintza

240.000,00

2022/12/31Gipuzkoan teknologia kuantikoen
ekosistema bultzatzea.

1.000.000,00 2022/01/01
1.5 Ekintza

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Ikerketa eta inbertsio proiektu
kopurua

Kopurua >= 58,00 62,00 60,00 240,00

I+G-era dora BPGren %
(EUSTAT)

Ehunekoa >= 2,40 2,28 2,30 2,38

Lagundutako enpresa kopurua. Kopurua = 478,00 100,00 110,00 130,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2024/12/31Gizarte-berrikuntza bultzatzea,
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
erakundearekin lankidetzan,
lurralde-eredua aztertzeko.

150.000,00 2022/01/01
1.6 Ekintza

300.000,00

2023/12/31Gipuzkoa Next 315.000,00 2022/01/01
1.7 Ekintza

131.402,00
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GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Handia

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Emakumeak I+Gn duen presentzia oso txikia da: ikertzaileen eta I+Gn aritzen diren pertsonen % 30 inguru Gipuzkoan
daude ( % 34 eta % 33 Eustaten datuak), eta presentzia are txikiagoa da arlo jakin batzuetan. Egoera hori Europan,
Euskadin eta Estatuan gertatzen da. Presentzia minoritario horren arrazoietako bat genero-estereotipoetan eta
esparru horietan erreferente femeninorik ez izatean dago, eta, horren ondorioz, neskak ez dira zientziara, oro har, eta
diziplina zehatzetara, zehazki. Gainera, gizonekin eta kristalezko sabaiarekin alderatuta, emakumeek ikertzaile-
karreran gora egiteko dituzten zailtasunak direla eta, estereotipo horiek gainditu eta emakumeen erreferenteak
sortzea ez da erraza. (Ikusi Eustat, INE eta She Figures 2018 txostena).

Beharraren deskribapen xehatua:

Programaren genero garrantzia:

Pertsona helduak

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Kategoria NolaKategoria % Esleitutako adierazlea

( % 58,25 )

Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta
Euskadin indarrean dagoen
emakumeen eta gizonen
berdintasunerako legea garatuta,
konpromiso politikoa zehaztea.

Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat
etorrita, emakumeen eta gizonen
berdintasunerako politika
sustatzeko eta garatzeko GFAk
bereizten duen aurrekontua
progresiboki egokitzea.

( % 8,25 )

Go.HO.5.1. Informazioaren sorreran,
tratamenduan eta zabalkundean sexu
aldagaia sistematikoki txertatzen
jarraitzea, eta pertsonei zein genero
ikuspegia txertatzeko prozesuei eta
prozedurei buruzko adierazleak
sortzeko eta jasotzeko aurrerapausoak
egitea.

Go.5.1.3. GFAren azterlanetan,
planetan, txostenetan eta gainerako
dokumentazio estrategikoetan
datuak sexuaren arabera eta genero
adierazleekin sartzea.

( % 25,00 )

Ek.HO.12.3. Emakumeen presentzia
sustatzea Zientzia eta Teknologia
esparruan, bereziki postu
arduratsuetan, egungo eta
etorkizuneko eredu sozial eta
ekonomikoa eraldatzen eta
baldintzatzen ari diren gakoetako bat
baita esparru hori.

Ek.12.3.2. Emakumeak, eta bereziki
emakume gazteak, mundu
teknologikora hurbiltzea bultzatuko
duten neurriak sustatzea.

Ek.12.3.3. Zientzia eta teknologia
esparruan postu garrantzitsuetan ari
diren emakumeen identifikazioa
sustatzea eta nazioarte mailako
jardunbide egokien azterketa egitea
emakume zientzialariak lanpostu
arduratsuetara bil daitezen.

( % 8,50 )

Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia
handitzea gizarte eta politika arloko
ordezkaritza eta/edo postu
publikoetan.

Ea.9.3.2. Ordezkaritza eta erabakitze
postuetan emakumeen arteko
sinergiak sustatuko dituzten
ekimenak bultzatzea, kontuan izanik
lurraldeko emakumeen aniztasuna.

Kuantifikazioa: 69.322,91 ( % 0,79 )

( % 0,77 )Ordainketa kredituak: 50.236,93

( % 0,82 )Datozen urteetako gastuak: 19.085,98
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HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharrezkoa da euskara bultzatzea hizkuntza-berdintasunaren bidean aurrera egiteko, erabilera bultzatuko duten
ekintza positiboak txertatuz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 0,79 )69.322,91

Kategoria NolaKategoria %

( % 100,00 )1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko
ekitaldiak

Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua
bermatuko da

Ordainketa kredituak:

Datozen urteetako gastuak: 19.085,98

50.236,93 ( % 0,77 )

( % 0,82 )
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GJH

Programa 8 eta 9 GJHen barruan dago. I+Gko inbertsioa beharrezkoa da produktu eta prozesu jasangarri berriak
garatzeko eta aberastasuna eta kalitatezko enplegua sortzen duten enpresa berriak sortzeko (8. helburua). Programa
zuzenean lotuta dago I+G arlotik datorren berrikuntzarekin eta kalitatezko ikerketa zientifikoa eta industria-sektoreen
gaitasun teknologikoa hobetzea ahalbidetuko duten azpiegiturak sortzearekin (9. helburua).

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: ( % 78,52 )6.932.291,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

3.104.980,93 1.167.879,488-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA

Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria,
enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.

8.02 - Produktibitate ekonomiko handiagoa lortzea dibertsifikazioaren,
modernizazio teknologikoaren eta berrikuntzaren bidez, besteak beste,
balio erantsi handiko sektoreetan oinarrituta.

1.635.366,37 607.369,74Helbubura

Jarduketa ildoak

1.635.366,37 607.369,74Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei
laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak,
ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta
talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde
aitzindaria izan dadin ZTB arloan.

8.03 - Garapenera bideratutako politikak sustatzea, produkzio
jarduerak, lanpostu duinak sortzea, ekintzailetza, sormena eta
berrikuntza babesteko.

1.469.614,57 560.509,74Helbubura

Jarduketa ildoak

1.469.614,57 560.509,74Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei
laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak,
ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta
talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde
aitzindaria izan dadin ZTB arloan.

1.918.712,07 740.718,529-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA

Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta
jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.

9.5 - Ikerketa zientifikoa handitzea eta industria sektoreen gaitasun
teknologikoa hobetzea, besteak beste berrikuntza sustatuz eta
nabarmen areagotuz ikerkuntzan eta garapenean lan egiten duten
pertsonen kopurua eta sektore publiko eta pribatuek ikerkuntzan eta
garapenean dituzten gastuak.

1.918.712,07 740.718,52Helbubura

Jarduketa ildoak

1.918.712,07 740.718,52Gipuzkoako ZTB sarearen eragileei eta enpresetako I+B unitateei
laguntzea, bultzatu ditzaten bikaintasuna eta I+G+B proiektuak,
ekipamendu aurreratuko inbertsioa, teknologia berriak esploratzea, eta
talentu ikertzailea erakarri eta bertakotzea, Gipuzkoa eskualde
aitzindaria izan dadin ZTB arloan.
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Guztira 1.908.598,005.023.693,00



2022ko aurrekontua /
 Presupuesto 2022

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2021 2022
2023 2024 2025 2026 eta

hurrengoak/
 2026 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

270.755,00 135.516,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

530.000,00 1.680.000,00 150.000,00150.000,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

300.000,004.

KONTINGENTZIETARAKO ETA
BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y
OTROS IMPREVISTOS

5.

150.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

800.755,00 1.815.516,00 150.000,00 300.000,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

4.788.568,00 4.673.177,00 2.040.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.040.000,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

4.788.568,00 4.673.177,00 2.040.000,00 2.040.000,00

AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

Guztira / Total 2.190.000,00 150.000,006.488.693,005.589.323,00 2.340.000,00
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Planen zenbateko osoa, kapituluka /
 Total planes/capitulos

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

Ordainketa kredituak /
Créditos de pago

Guztira /
Total

Datozen urteetako gastuak /
Gastos futuros

Estrategikoa /
Estratégico

Operatiboa /
Operativo

135.516,00 135.516,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

1.680.000,00 300.000,00 1.980.000,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO
BATZUETARAKO FUNTSA
FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

1.815.516,00 300.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.115.516,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

4.673.177,00 2.040.000,00 6.713.177,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4.673.177,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

2.040.000,00 6.713.177,00

8. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

2.340.000,00 8.828.693,00Guztira / Total 6.488.693,00


