
2023ko 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 Zentroen Sare bat du: zentro teknologikoak, unibertsitateak, IKZak, BERCak, enpresetako I+G unitateak
eta ekosistema oso bat, urteetan zehar sortu eta hazi dena eta gure lurraldea Europako batez bestekoaren gainetik
egotea eragin duena, adibidez, BPGrekiko I+G gastuan, % 2,63rekin eta % 2,15ekin (2019ko datuak 28
herrialdetarako), Estatua eta beste lurraldeak gaindituz ( % 1,35): EAE ( % 1,95), Araba ( % 1,95) Orainaldi hori
iraganean egindako ahalegin eta inbertsio jarraituaren emaitza da, eta positiboa da, eta 2019arekin alderatuta (2,40)
hazkunde handia dakar. Pandemiaren ondorioek, Ukrainako gerrak eta osagaien eskasiak Lurraldeko ekonomia
osatzen eta bultzatzen duten bektore askori eragingo die, batez ere epe laburrean emaitzarik ematen ez duten
bektoreei, hala nola I+Gri. Programa 8 eta 9 GJHetara bideratzen da, hazkunde ekonomikoa babesten baitu eta
zuzenean lotuta baitago berrikuntzarekin eta azpiegituren sorrerarekin eta hobekuntzarekin. Emakumeek I+Gn duten
presentzia gutxiengoa da, argi eta garbi, eta Gipuzkoan I+Gn diharduten pertsonen % 34 hartzen du (DOB). Datu
horrek bilakaera eskasa izan du bildutako azken datutik ( % 33).

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 arazoak ebazteko ikerketari balioa ematen lagundu du. Ukrainako gerrak eta haren ondorioek are gehiago
erakusten dute ustekabeko gertaerek eragin nabarmena dutela gure ingurune hurbilean. Argi ikusi da beharrezkoa
dela gaitasunak, azpiegiturak eta pertsonak izatea, uste genuena baino zalantzagarriagoa den etorkizunari aurre
egiteko. Lankidetza funtsezkotzat jo da eragileen arteko lankidetza, ikerketa horren emaitzak bilduz aurrera egin ahal
izateko: produktu eta prozesu berriak, enpresa berriak, terapia berriak, kalitatezko enpleguak, pertsona prestatuagoak
edo ingurune garbiagoa. Erronka berriek ikerketan eta garapenean inbertitzen jarraitzea eskatzen dute.

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:

% 48,88 % 29,50

Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2.662.600,00 2025/12/319.093.301,00 2023/01/01Jarduketa ildoa, guztira

2024/12/31Enpresetako I+G unitateen
proiektuetarako laguntza

2.979.140,20 2023/01/01
1.1 Ekintza

417.149,00

2024/12/31ZTBES zentroetako I+G
proiektuetarako laguntza

2.802.708,92 2023/01/01
1.2 Ekintza

917.729,00

2024/12/31ZTBESko kideei laguntza ematea
ekipamendu zientifikoa
eskuratzeko

1.029.140,20 2023/01/01
1.3 Ekintza

333.720,00

2024/12/31Ikerketa talentua erakartzen eta
atxikitzen laguntzea.

494.570,10 2023/01/01
1.4 Ekintza

240.000,00

2024/12/31Gipuzkoan teknologia kuantikoen
ekosistema bultzatzea.

1.150.000,00 2023/01/01
1.5 Ekintza

222.600,00

Adierazlea Neurri-
unitatea

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Helburu
mota

Ikerketa eta inbertsio proiektu
kopurua

Kopurua >= 53,00 62,00 60,00 240,00

I+G-era dora BPGren %
(EUSTAT)

Ehunekoa >= 2,63 2,28 2,30 2,38

Lagundutako enpresa kopurua. Kopurua = 138,00 141,00 135,00 130,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
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Bukaera
data

Ordainketa
kredituak

Sarrera
lotua

Datozen
urteetako
gastuak

Hasiera
data

Etorkizuna
eraikiz

2025/12/31Gizarte-berrikuntza bultzatzea,
Massachusetts Institute of
Technology (MIT)
erakundearekin lankidetzan,
lurralde-eredua aztertzeko.

50.000,00 2023/01/01
1.6 Ekintza

400.000,00

2024/12/31Gipuzkoa Next 587.600,00 2023/01/01
1.7 Ekintza

131.402,00

2023/12/31Programaren kontratazioaren eta
dirulaguntzen mapa linguistikoa
osatu

141,58 2023/01/01
1.8 Ekintza
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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 Nola Nola % Esleitutako adierazlea

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.

( % 100,00 )

Kuantifikazioa: 117.557,59 ( % 1,00 )

( % 1,00 )Ordainketa kredituak: 90.931,59

( % 1,00 )Datozen urteetako gastuak: 26.626,00
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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:

Kategoria Nola

1.- Zerbitzu hizkuntza Interesdunek hizkuntza eskubidea bermatu eta proaktibo
jokatuko dugu.

Interesdunek hizkuntza eskubidea bermatu eta proaktibo
jokatuko dugu.

Interesdunek hizkuntza eskubidea bermatu eta proaktibo
jokatuko dugu.

Komunikazio Planean euskararen eta gaztelaniaren arteko
erabilera orekatua bermatzea.

Interesdunek hizkuntza eskubidea bermatu eta proaktibo
jokatuko dugu.

Interesdunek hizkuntza eskubidea bermatu eta proaktibo
jokatuko dugu.

Interesdunek hizkuntza eskubidea bermatu eta proaktibo
jokatuko dugu.

8.- Kontratazio administratiboak eta diru laguntzak
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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: ( % 78,38 )9.214.157,42

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak Ordainketa
kredituak

Datozen urteetako
gastuak

4.577.875,57 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.

2.422.580,31 607.369,74Helbubura

Jarduketa ildoak

2.422.580,31 607.369,74Gipuzkoako 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.

2.155.295,26 560.509,74Helbubura

Jarduketa ildoak

2.155.295,26 560.509,74Gipuzkoako 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.

2.727.683,85 740.718,529-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.

2.727.683,85 740.718,52Helbubura

Jarduketa ildoak

2.727.683,85 740.718,52Gipuzkoako 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 1.908.598,007.305.559,42
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PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak /
Capítulos gastos

2022 2023
2024 2025 2026 2027 eta

hurrengoak/
 2027 y siguientes

Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros

Guztira /
Total

135.516,00 145.701,00LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

1.

72.600,00ONDASUN ETA ZERBITZUEN
GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN
BIENES Y SERVICIOS

2.

FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

3.

2.180.000,00 1.580.000,00 200.000,00422.600,00TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

622.600,004.

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

5.

200.000,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.315.516,00 1.798.301,00 422.600,00 622.600,00

INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

6.

4.673.177,00 5.345.000,00 2.040.000,00KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

2.040.000,007.

Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

4.673.177,00 5.345.000,00 2.040.000,00 2.040.000,00

1.950.000,00AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

8.

PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

9.

Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

1.950.000,00

Guztira / Total 2.462.600,00 200.000,009.093.301,006.988.693,00 2.662.600,00
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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

145.701,00 145.701,001. LANGILERIA GASTUAK/
GASTOS DE PERSONAL

72.600,00 72.600,002. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

3. FINANTZA GASTUAK/
GASTOS FINANCIEROS

1.580.000,00 622.600,00 2.202.600,004. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/
TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

1.798.301,00 622.600,00Eragiketa arruntak, guztira
Total operaciones corrientes

2.420.901,00

6. INBERTSIO ERREALAK/
INVERSIONES REALES

5.345.000,00 2.040.000,00 7.385.000,007. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

5.345.000,00Kapitaleko eragiketak, guztira
Total operaciones de capital

2.040.000,00 7.385.000,00

1.950.000,00 1.950.000,008. AKTIBO FINANTZARIOAK/
ACTIVOS FINANCIEROS

9. PASIBO FINANTZARIOAK/
PASIVOS FINANCIEROS

1.950.000,001.950.000,00Finantza eragiketak, guztira
Total operaciones financieras

2.662.600,00 11.755.901,00Guztira / Total 9.093.301,00


