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TEFFFeren bigarren hiruhilekoaren ordainketa
onartu du Gobernu Kontseiluak
Vitoria-Gasteiz, 2021eko apirilaren 20a. Gobernu Kontseiluak Toki Erakundeak Finantzatzeko Foru
Funtsaren 2021eko bigarren hiruhilekoaren ordainketa onartu du. Abonua 51 milioi eurotik gorakoa da
udalei dagokienez, eta milioi bat eurotik gorakoa kuadrillei dagokienez.
Arabako Lurralde Historikoko udalek 51.916.099 euro banatuko dituzte, baina kopuru horren
zati handi bat Gasteizko diru-kutxara bideratuko da, 41.835.154 euro zehazki.
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Nekazaritza ingurumeneko praktikak eta nekazaritza
ekologikoa egiten dituzten ustiategientzako
laguntzek 1.320.000 euro izango dituzte
Arabako Foru Aldundiak 1.320.000 euro izango ditu biodibertsitateari eusten dioten eta
nekazaritza ekologikoko praktikak egiten dituzten ekoizpen metodoak garatzen dituzten ustiategiei
laguntzeko, 2015-2020 aldirako Euskadiko Landa Garapenerako Programaren esparruan. Gobernu
Kontseiluak gaur onartu dituen laguntza horien % 75 LGENF funtsen bidez finantzatzen dira.
Laguntzaren helburua nekazariei eta nekazarien elkarteei konpentsazioa ematea da, baldin eta
nekazaritza ustiategietan nekazaritza-ingurumeneko eta klimako konpromisoak borondatez sinatzen
badituzte. Funtsean, biodibertsitatea, balio natural handiko nekazaritza-sistemak eta Europako paisaien
egoera lehengoratu, zaindu eta hobetu behar dira, gure nekazaritza-lurzorua, ura eta haren mendeko
ekosistemak eta paisaiak zaindu eta hobetzen lagunduz. Nekazaritza sistema tradizionalei eusteak,
ingurumen-interes handia izateaz gain, lurralde-oreka mantentzen laguntzen du, ehun sozioekonomiko
biziari eta landa-komunitate bideragarriari eutsiz. Horrela, nekazaritza jarduera bertan behera uztea
geldiarazi nahi da, jarduera desagertzeko arrisku handia duten eremuetan eraginez. Helburua da
ekoizpen-sistema jasangarriagoak sustatzea, klima-aldaketa, berotegi-efektuko gasen isurketa
gutxitzea, animalien ongizatea eta elikagaien segurtasuna arintzen lagunduz.
Iaz 294 pertsona izan ziren onuradunak, 50 ekoizpen integratura bideratu ziren, 115 tokiko
animalia-arrazak kontserbatzera, 15 biodibertsitatea hobetzeko erlezaintzara, 2 mendiko larreen
aprobetxamendua kudeatzera, 34 nekazaritza ekologikora eta 78 nekazaritza ekologikoari eustera.
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Foru Aldundiak laguntza emango die kanpoko
merkatura lankidetzan ateratzen diren enpresei eta
irabazi asmorik gabeko erakundeei
Gobernu Kontseiluak enpresa txiki eta ertainak nazioartekotzeko enpresa lankidetza sustatzeko
laguntzak onartu ditu gaur, eta Arabako Foru Aldundiak 2015ean lehen aldiz abian jarri zuen laguntza
ildo horri jarraipena eman nahi dio. 540.000 euroko diru izendapenarekin, foru erakundeak tokiko
eremutik Arabako enpresei XXI. mendeak eskaintzen dituen erronkei, erronkei eta aukerei aurre egiten
laguntzeko konpromisoa berretsi du, ekonomia eta gizarte gero eta globalizatuagoarekin.
Laguntza ildoaren helburua enpresa-lehiakortasuna bultzatzea da, nazioartekotzea eta tokiko
enpresen arteko lankidetza bultzatuz, kanpoko merkatuetara joateko eta beste herrialde batzuetako
enpresekin harreman ekonomikoak ezartzeko, eta enpresen arteko lankidetza estrategiak artikulatzea
komeni dela nabarmentzen du, banakako ekimenak baino emaitza hobea izan dezaketela uste baitu.
Aldundiak komenigarritzat jotzen du enpresa-lankidetzarako tresnen erabilera sustatzea, hala
nola trakzio erakundeen figura, irabazi-asmorik gabeko erakundeak eta tokiko enpresa nazioartekotu
handiak biltzen dituena, ETEen nazioartekotzea errazteko helburuarekin; izan ere, baliabiderik izan
gabe, lankidetza proiektuetan elkartzen dira, eta figura horretan hainbat tamainatako enpresek parte
hartzen dute, alde guztientzat sinergiak eta onurak sortzen dira, eta ETEen eta ETEen artean, ETEen
artean, esaterako, arriskuak murrizten dira.
Programak diruz lagundu daitezkeen egitate ugari laguntzen ditu diruz, Arabako enpresak
nazioartekotzera bideratuta, eta profesionalen gastuak estaltzen ditu, kanpomerkatuak hobeto
ezagutzeko eta nahierara aholkatzeko proiektuak arrakasta izateko garrantzitsuak izan daitezkeen
alderdi askori buruz, eta, aldi berean, erakundeetako langileen gastuak estaltzen ditu.
Azkenik, azpimarratu behar da iaztik hona deialdiak berrikuntzak eta aldaketak dituela, eta
horien artean nabarmendu behar da, salbuespen gisa, proiektuaren izaerak eta kalitateak hala
justifikatzen dutenean, ETE batek nazioartekotzeko banakako proiektuak lagundu ahal izango dituela.
Era berean, diru-laguntzaren ehuneko 50eko aurrerakina emango da erakunde onuradunak dirulaguntzaren onarpena aurkezten duenean.
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Arabako Foru Aldundiak berritu egingo du
minbiziaren aurkako tratamendua Gasteiztik kanpo
jasotzen duten haurren familientzako laguntza
Gobernu Kontseiluak onetsi du Arabako Foru Aldundiak eta Gasteizko Udalak “Aspanafoa”
Arabako Haur Minbizidunen Gurasoen Elkartearekin duen hitzarmena berritzea, Gasteiztik kanpo
EAEko ospitaleetan minbiziaren aurkako tratamendua jasotzen duten haurren familientzako laguntza
programa garatzeko.
Hitzarmenaren asmoa da baldintza duinak eta laguntza ematea minbizia duen haurrari
ebakuntza kirurgikoa, tratamendua edo hezur-muinaren transplantea egiteko beste hiri batzuetara joan
behar duten familiei. Adingabeen eta ingurukoen bizi kalitatea ere hobetu nahi du, seme-alaben
gaixotasunak familiaren errentari dakarzkion ondorio negatiboak arinduz.
Arabako Foru Aldundiak aurten 5.210 euroko zenbatekoa bideratuko du hitzarmen horretara.
Hari esker, Aspanafoa elkarteko kide diren eta EAEren barruan joan-etorriak egin behar dituzten
familiek egunsariak jaso ahal izango dituzte, eta ospitaleratu behar izanez gero ostatua ere ordainduko
zaie, gurasoek ezin badituzte erabili dagozkien elkarteen harrera pisuak.
2019an, Aspanafoa elkarteak, guztira, Arabako 14 familiari lagundu zien, lekualdatutako
familiei diru laguntza ematen dien hitzarmen hori dela medio.
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