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INFORMAZIO ORRIA

INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKA SAILA
-EUSKO JAURLARITZA“NATURA-ONDAREA BABESTEARI BURUZKO EZAGUERA SORTZEKO PROIEKTUAK”
HELBURUA: Diru-laguntzak ematea arautzeko helburua du agindu honek; laguntza horiek jaso
ahalko dituzte 2016ko urtarrilaren 1etik 2016ko abenduaren 31ra bitartean natura-ondarea
babesteari aplikatutako azterlanak eta ikerketa-lanak egiten dituzten erakunde publikoek, Euskal
Autonomia Erkidegoan egiten badituzte, beti ere.
ONURADUNAK:
Diru-laguntzen onuradun izan ahalko dute elkarte edo bestelako erakunde pribatuek, baldin eta horien egitekoa
natura babestearekin eta ikertzearekin edota natura-ondarearekin lotuta badago, edo natura-ingurunean lotutako
esperientzietan ibilbide egiaztagarria badute, eta beren ekintza-eremua Euskal Autonomia Erkidegoa bada. Orobat,
erakunde horiek legez eratuta eta dagokien erregistroetan inskribatuta egon beharko dute, urte bateko antzinatasunarekin, gutxienez, Agindu hau argitaratzen den eguna aintzat hartuta.

PROIEKTU MOTAK:
Diruz lagungarriak izateko, proiektuen xedea natura-ondarea babesteari aplikatutako azterlan eta ikerketa-lanak
egitea izan beharko da; zehazki, gai hauei buruzkoak izan beharko dute:
a)

Natura 2000 Sarea.
Kontserbazio Bereziko Eremuak (KBE) izendatzeko eta horien kontserbazio-neurriak onartzeko agirietan
jasotako azterlanak, neurriok onartuta edo une honetan izapidetzen egon arren.
 Natura 2000 Sarearen koherentzia eta konektibitatea hobetzeko osagaiei buruzko azterlanak: paisaiaren
elementuak, hirien inguruko berdeguneak, ibaien atalak: zatiketa, dinamika, analisia eta leheneratzea.


b) Basa fauna eta landaredian arriskuan dauden espezieak, bai autonomia-erkidegoan eta bai Europar
Batasunean.
 Gutxi ikertutako taxonetan inbentarioak, katalogoak edota mapak egiteko ikerketak, hala nola, planta ez
baskularretan edo hezurgabeetan.
 Katalogatutako basa fauna eta landarediko espezieen banaketari, kalteberatasunari eta arrisku-mailari
buruzko ikerlanak.
 Habitat naturalen eta erdi-naturalen kontserbazio-egoera adieraz dezakeen espezieei buruzko ikerketa.

c)

Natura-ondareko beste elementu batzuk.












Natura 2000 Saretik kanpoko habitat natural eta erdi-naturalak eta bereziki ahulak, kalteberak edo lurraldeharremanetarako interesgarriak diren natura-gune babestuak: hezeguneak, heskaiak, irla-basoak,
kostaldeko eremu batzuk, etab.
Hezeguneak eta beste ekosistema urtar batzuk: ekosistema urtarrak kudeatzeko oinarriak, Natura 2000
Sareari eta Urari buruzko Esparru Zuzentarauari lotutako kontsebazio-irizpideei men eginez.
Espezie exotiko inbaditzaileen kartografia eta kudeaketa-proposamenak.
Natura ondarea, geodibertsitatea barne, kontserbatzeko jarraibide eta irizpideak.
Ekosistemak, habitatak espezieak edo geodibertsitatea tokiko eskalan babesteko edota leheneratzeko
jarraibide eta irizpideak.
Paisaia dibertsifikatzeko kultura-osagai tradizionalak eta horiek natura ondarea kontserbatzeko duten
balioa.
Natura-ingurunearen eta landa- zein hiri-eremuen paisaia-kalitatearen analisia, balioespena eta hobetzeko
jarraibideak.
Klima-aldaketak Euskal Autonomia Erkidegoko biodibertsitatean dituen ondorioei edota biodibertsitateko
osagaiek klima-aldaketara moldatzeko dituzten estrategiei buruzko azterlanak.
Olgeta-, aisialdi- eta turismo-jardueren eragina natura-ingurunearen eta kultura-ondarearen kontserbazioan
edo degradazioan.
Desagertzeko arriskuan dauden landare-baliabide ez basatien karakterizazioa eta ebaluazioa.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA:
Aurreko artikuluetan ezarritako helburuetarako, ehun eta hirurogei mila (160.000) euro erabiliko dira, Euskal
Autonomia Erkidegoko 2016rako aurrekontu orokorren kontura.
Diru-laguntzaren zenbatekoa 7. artikuluan ezarritakoarekin bat onartutako aurrekontuaren % 80 izango da, eta,
proiektu bakoitzerako, ezingo du gainditu 20.000 euro-ko kopurua.

ESKAERAK AURKEZTEKO EPA ETA TOKIA:


Eskaerak 45 eguneko epean aurkeztu ahal izango dira, Agindua argitaratzen den egunaren biharamunetik
zenbatzen hasita.



Eskaerak baliabide elektronikoen bitartez aurkeztuko dira euskadi.eus egoitza elektronikoan
(https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2016/generacion conocimiento/y22-izapide/es).
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