
Next Generation EU eta Europako Programak



Europako Funtsen Newsletterra EKAINA

AURKIBIDEA: eduki nagusiak

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

2



EUROPAKO berrikuntzak

IZAPIDETZEA
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https://elpais.com/economia/2021-04-28/los-cuatro-grandes-de-la-ue-apremian-al-resto-de-paises-a-que-presenten-cuanto-antes-sus-planes-de-recuperacion.html


ESTATU mailako berrikuntzak
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TRANTSIZIO
EKOLOGIKOA

GENERO 
BERDINTASUNA

GIZARTE ETA 
LURRALDE KOHESIOA

ERALDAKETA DIGITALA

https://www.lamoncloa.gob.es/multimedia/videos/presidente/Paginas/2021/130421-sanchez-comparecencia.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16032021_PreguntasRespuestasPR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Plan%20de%20recuperacion%2C%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/130421-%20Anexos%20al%20Plan%20de%20recuperaci%C3%B3n,%20Transformacion%20y%20Resiliencia.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16032021_PreguntasRespuestasPR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Presentacion_Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf
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Planaren ardatzak eta palanka politikak

Funtsak nola inbertituko diren

Guztira
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Toki-erakundeak planean

Toki-erakundeek parte hartzeko aukerak:

• Arloko batzarraren bidezko transferentziak.

• Toki-erakundeentzako laguntza espezifikoen (esklusiboak)

deialdiak.

• Toki-erakundeentzat eskuragarri dauden laguntzen

deialdiak (beste mota batzuetako erakundeentzat irekita egon

arren, toki-erakundeek ere haietarako irismena duten deialdiak).
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1 OSAGAIA

Hiri eta metropoli-inguruneetako 
mugikortasun jasangarri, seguru eta 

konektaturako talka-plana

I. Hiri eta landa inguruneetako agenda, despopulazioaren aurkako borroka eta
nekazaritzaren garapena.

Inbertsioa 6.535 M€

• Isurketa gutxiko guneak eta hiri eta 
metropoliko garraioaren eraldaketa digitala 
eta jasangarria.

• Birkarga-puntu publiko eta pribatuak 
instalatzeko, ibilgailu elektrikoak eta erregai-
pila bidezkoak erosteko eta elektro 
mugikortasun, birkarga eta hidrogeno 
berdearen arloko proiektu bereziei  bultzada 
emateko pizgarrien plana.

• Aldiriko zerbitzuen kalitatea eta 
fidagarritasuna hobetzeko jarduketak.

3 OSAGAIA (Toki-erakundeak EZ)2 OSAGAIA

Etxebizitzak birgaitzeko eta hiria 
berroneratzeko plana

Inbertsioa 6.820 M€

• Bizitegi-inguruneen susperraldi ekonomiko 
eta sozialerako birgaitze-programak.

• Energetikoki eraginkorrak diren eraikinetan 
alokairu sozialeko etxebizitzak eraikitzeko 
programa.

• Eraikinen birgaitze energetikorako programak 
(PREE).

• Birsorkuntza eta erronka demografikorako 
programa.

• Eraikin publikoen birgaitzea sustatzeko 
programa  (PIREP).

• Espainiako Hiri Agendaren tokiko ekintza-
planen proiektu pilotuak egiteko laguntza-
programa.

Palanka Politikak

Inbertsioa 1.051 M€

• Ureztapenean eraginkortasuna eta 
jasangarritasuna hobetzeko plana. 

• Nekazaritzaren eta abeltzaintzaren 
jasangarritasuna eta lehiakortasuna 
sustatzeko plana (I, II, III).

• Nekazaritzako elikagaien eta Basogintzaren 
sektorea eta Landa-ingurunea digitalizatzeko 
estrategia.

• Arrantza-sektorean jasangarritasuna, 
ikerketa, berrikuntza eta digitalizazioa 
sustatzeko plana (I, II, III, IV, V, VI).

Nekazaritzako elikagai eta arrantza 
sistemaren ingurumen eraldaketa eta 

eraldaketa digitala.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente1.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente3.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente2.pdf
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4 OSAGAIA

Ekosistemak eta haien biodibertsitatea 
kontserbatzea eta leheneratzea

II. Azpiegitura eta ekosistema erresilienteak

Inbertsioa 1.642 M€

• Natura-ondarea digitalizatzea eta ezagutzea.

• Lurreko eta itsasoko biodibertsitatea 
kontserbatzea.

• Ekosistemak eta azpiegitura berdea 
leheneratzea.

• Basoen Kudeaketa Jasangarria.

6 OSAGAIA

Mugikortasun jasangarria, segurua eta 
konektatua 

5 OSAGAIA

Itsasertzeko espazioa eta ur-
baliabideak zaintzea

Inbertsioa 2.091 M€

• Azpiegituren arazketa, saneamendu, 
efizientzia, aurrezpen, berrerabilpen eta 
segurtasun jarduketak gauzatzea.

• Ibai-ekosistemen jarraipena eta leheneratzea, 
akuiferoak berreskuratzea eta uholde-arriskua 
arintzea.

• Uraren sektoreko trantsizio digitala.

• Kostaldea klima-aldaketara egokitzea eta Itsas 
Estrategiak eta itsasoko espazioa antolatzeko 
planak ezartzea.

Inbertsioa 6.667 M€

• Europa Barneko Garraio Sarea – Europako 
Korridoreak.

• Europa Barneko Garraio Sarea – Beste 
jarduera batzuk.

• Intermodalitatea eta logistika.

• Garraio jasangarri eta digitalerako beste 
programa batzuk.

Palanka Politikak

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente4.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052121-Componente6.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052121-Componente5.pdf
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7 OSAGAIA

Energia berriztagarriak hedatzea eta 
integratzea

III. Bidezko trantsizio energetiko inklusiboa

Inbertsioa 3.165 M€

• Eraikuntzan eta ekoizpen-
prozesuetan integratutako energia 
berriztagarri berritzaileak garatzea.

• Energia jasangarria uharteetan.

9 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)8 OSAGAIA

Azpiegitura elektrikoak, sare 
adimendunak sustatzea, 

malgutasuna eta biltegiratzea 
hedatzea

Inbertsioa 1.365 M€

• Energiaren biltegiratzea hedatzea.

• Trantsizio energetikoari ekiteko 
beharrezkoak diren eskakizunetara 
egokitzeko banaketa sareak 
digitalizatzea.

• Negozio-eredu berriak trantsizio 
energetikoan.

Palanka Politikak

10 OSAGAIA

Bidezko Trantsiziorako Estrategia

Inbertsioa 300 M€

• Inbertsioak Bidezko Trantsizioan.

Inbertsioa 1.555 M€

• Hidrogeno berriztagarria: herrialde 
mailako proiektua

Hidrogeno berriztagarriaren 
bide-orria eta sektoreko 

integrazioa

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente7.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente8.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente10.pdf
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IV. XXI. mendeko Administrazioa

11 OSAGAIA

Administrazio publikoa
modernizatzea

Inbertsioa 4.315 M€

• Estatuko Administrazio Orokorra 
modernizatzea.

• Estatuko Administrazio Orokorra 
digitalizatzeko trakzio-proiektuak.

• Lurralde Administrazio Publikoen eraldaketa 
digitala eta modernizazioa.

• Estatuko Administrazio Orokorreko Trantsizio 
Energetikorako Plana.

• Eraikin publikoen birgaitzea sustatzeko 
programa (PIREP).

• Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia 
Plana gauzatzeko Administrazioa eraldatzea.

Palanka Politikak

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente11.pdf
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12 OSAGAIA

España 2030 Industria Politika

V. Industria-ehunaren eta ETEen modernizazioa eta digitalizazioa, turismoaren berreskurapena eta ekintzailetasunaren 
sustapena

Inbertsioa 3.782 M€

• Sektoreko datuen espazioak (ekoizpen 
sektore estrategikoak digitalizatzeko 
trakzio-proiektuei laguntzea).

• Industriako lehiakortasuna eta 
jasangarritasuna sustatzeko programa.

• Hondakinen araudia ezartzen eta 
ekonomia zirkularra sustatzen laguntzeko 
programa.

14 OSAGAIA

Turismo sektorearen modernizazio 
eta lehiakortasunerako plana

13 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

ETEen sustapena

Inbertsioa 3.400 M€

• Turismo eredua jasangarritasunerantz
eraldatzea.

• Oporlekuen eta  turismo sektorearen 
digitalizazio eta adimenerako 
programa.

• Penintsulaz kanpoko lurraldeetarako 
erresilientzia turistikoko estrategiak.

• Lehiakortasunaren esparruko jarduera 
bereziak.

Palanka Politikak

15 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

Konektagarritasun Digitala, 
zibersegurtasuna sustatzea eta  

5G hedatzea

Inbertsioa 4.894 M€

• Ekintzailetasuna.

• Hazkundea.

• Digitalizazioa eta berrikuntza.

• Merkataritza laguntzea.

• Nazioartekotzea.

Inbertsioa 3. 999 M€

• Lurraldea egituratzen laguntzea, 
sareak zabalduz.

• Erreferentziazko zentroen, motor 
sozioekonomikoen eta digitalizazio 
sektorialeko trakzio-proiektuen 
konektagarritasuna indartzea.

• ETE eta kolektibo kalteberentzako 
konektagarritasun-bonoak.

• Azpiegituren berrikuntza eta 
jasangarritasuna.

• Mugaz gaindiko azpiegitura digitalak 
hedatzea.

• 5G hedatzea.

• Zibersegurtasuna.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente12.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente14.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente13.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente15.pdf
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16 OSAGAIA

Adimen Artifizialaren Estrategia 
Nazionala

Inbertsioa 500 M€

• Adimen Artifizialaren arloan ikerketa 
zientifikoa eta garapen teknologikoa 
bultzatzea.

• Adimen Artifizialaren arloko talentu 
nazionala indartzea eta talentu globala 
erakartzea.

• Adimen Artifiziali euskarria emateko datu-
plataformak eta azpiegitura teknologikoak 
garatzea.

• Adimen Artifiziala balio-kateetan integratzea, 
sare ekonomikoa eraldatzeko.

18 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

Osasun Sistema Nazionalaren gaitasunak
berritzea eta zabaltzea

17 OSAGAIA

Zientzia, teknologia eta 
berrikuntzarako sistema nazionalaren 

erreforma instituzionala eta gaitasunak 
indartzea

Inbertsioa 3.380 M€

• Plan osagarriak autonomia-erkidegoekin.

• ZTBSko eragileen gaitasunak, azpiegiturak eta 
ekipamenduak indartzea.

• I+G+I proiektu publiko-pribatu berriak, 
diziplinartekoak, kontzeptu-probak eta nazioarteko 
lehiaketa deialdietatik eratorritako laguntzak 
ematea. Abangoardiako I+G, gizartearen 
erronketara bideratua.

• Karrera zientifiko berria.

• Ezagutzaren transferentzia.

• Osasungintza.

• Ingurumena, klima-aldaketa eta energia.

• I+G+I automobilgintza jasangarrian (PTAS).

• Sektore aeroespaziala.

VI. Zientzia eta berrikuntzaren aldeko ituna. Osasun Sistema Nazionala indartzea
Palanka Politikak

• Osasun Sistema Nazionalerako goi-
teknologiako ekipoetan inbertitzeko plana.

• Osasunaren prebentzioa eta sustapena 
indartzeko ekintzak.

• Osasun-krisiei erantzuteko gaitasunak 
handitzea.

• Osasungintzako profesionalen prestakuntza 
eta ezagutza partekatzeko baliabideak.

• Farmaziako produktuen kontsumoa 
arrazionalizatzeko eta jasangarritasuna 
sustatzeko plana.

• Data Lake osasun arloan.

Inbertsioa 1.069 M€

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente16.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente18.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente17.pdf
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19 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

Gaitasun Digitalen Plan Nazionala 
(digital skills)

21 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

Hezkuntza sistemaren modernizazioa eta 
digitalizazioa, 0-3 urteetako hezkuntza 

goiztiarra barne

20 OSAGAIA

Lanbide Heziketa sustatzeko plan 
estrategikoa

Inbertsioa 2.076 M€

• Biztanleria aktiboren reskilling eta 
upskilling prozesuak, lanbidearen 
kualifikazioei lotuta.

• Lanbide Heziketaren Eraldaketa Digitala.

• Lanbide Heziketaren berrikuntza eta 
nazioartekotzea.

VII. Hezkuntza eta ezagutza, prestakuntza jarraitua eta gaitasunen garapena
Palanka Politikak

Inbertsioa 3.593 M

• Zeharkako gaitasun digitalak.

• Hezkuntzaren Eraldaketa Digitala.

• Enplegurako gaitasun digitalak.

• Digitalizazio arloko profesionalak.

Inbertsioa 1.648 M€

• Haur Hezkuntzako Lehen Zikloko 
Titulartasun publikoko plazak sortzea 
(lehentasunez 1 eta 2 urtekoak).

• Hezkuntza-konplexutasun bereziko 
ikastetxeetako Orientazioa, Aurrerapena 
eta Hezkuntza aberasteko Programa 

• (#PROA+ Programa).

• Hezkuntza-egoera zaurgarrian dauden 
ikasleei Laguntza eta Orientazio 
Pertsonala eta Familiarra emateko 
unitateak sortzea.

• Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileen 
prestakuntza eta gaikuntza.

• Unibertsitateko azpiegitura digitalak, 
ekipamendua, teknologia irakaskuntza 
eta ebaluazio digitala hobetzea.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente19.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente21.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente20.pdf
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22 OSAGAIA

Zainketen ekonomiarako talka-plana 
eta gizarteratze politikak indartzea

Inbertsioa 3.502,05 M€

• Iraupen luzeko laguntza eta zaintza 
plana: desinstituzionalizazioa, 
ekipamenduak eta teknologia.

• Gizarte Zerbitzuak Modernizatzeko 
Plana: eraldaketa teknologikoa, 
berrikuntza, prestakuntza eta haurren 
arreta indartzea.

• España País Accesible (Espainia Herrialde 
Irisgarria) plana.

• España te protege contra la violencia
machista (Espainiak indarkeria 
matxistaren aurka babesten zaitu) plana.

• Asilo-eskatzaileak hartzeko sistemaren 
gaitasuna eta eraginkortasuna 
handitzea.

23 OSAGAIA

Lan-merkatu dinamiko, erresiliente eta 
inklusibo baterako politika publiko 

berriak

Inbertsioa 2.363 M€

• Gazteen enplegua.

• Emakumeen enplegua.

• Eraldaketa digital, berde eta 
produktiborako gaitasun berriak 
eskuratzea.

• Lurralde-proiektuak.

• Enplegua aktibatzen laguntzeko 
politikak.

• Gizarte-ekonomia sustatzeko plan 
integrala.

• Bizitzeko Gutxieneko Errenta 
eskuratzeko gizarte-inklusio politikak. 

VIII. Zaintzen eta enplegu-politiken ekonomia berria
Palanka Politikak

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente22.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente23.pdf
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24 OSAGAIA

Kultur industriaren balioa handitzea

Inbertsioa 325M €

• Kultur industrien lehiakortasuna handitzea.

• Kultura lurraldean zehar dinamizatzea.

• Kultura-zerbitzu handien sustapena eta 
digitalizazioa.

26 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

Kirol sektorea sustatzeko plana

25 OSAGAIA (Toki-erak. EZ)

Espainia Europako ikus-entzunezko 
huba (Spain AVS Hub)

IX. Kultura eta kirol industrien sustapena
Palanka Politikak

Inbertsioa 200 M€

• Ikus-entzunezkoen sektorea sustatu, 
modernizatu eta digitalizatzeko programa.

Inbertsioa 300M €

• Kirol sektorea digitalizatzeko pana.

• Kirol-instalazioen trantsizio ekologikorako 
plana.

• Kirol Sektoreko Gizarte Plana.

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente24.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente26.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente25.pdf
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27 OSAGAIA

Iruzur fiskala prebenitzeko eta 
haren aurka borrokatzeko 
neurriak eta jarduerak

X. Zerga sistema modernizatzea, hazkunde inklusibo eta jasangarrirako

29 OSAGAIA

Gastu publikoaren 
eraginkortasuna hobetzea

28 OSAGAIA

Zerga-sistema XXI. Mendeko 
errealitatera egokitzea

Palanka Politikak

30 OSAGAIA

Pentsioen sistema publikoaren 
epe luzeko jasangarritasuna, 
Toledoko Itunaren esparruan

Politika hauek 

ez dute 

inolako 

inbertsiorik

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente27.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente29.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente28.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/05052021-Componente30.pdf


NGEU Deialdia Argitalpena Aurrekontua

ESTATU mailako berrikuntzak
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NGEU Deialdia Argitalpena Aurrekontua

ESTATU mailako berrikuntzak
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EUSKADIKO berrikuntzak

19

Eusko Legebiltzarrak Europako funtsen exekuzioa Euskadirekin adostu dezala eskatzen dio Estatuko gobernuari. 
Horrez gain, Euskal Autonomia Erkidegoaren «eskumen esparrua» kontuan har dezala eskatzen du, erreformak 
eta inbertsio-lerroak aplikatzean. 

2021-5-18 Gobernu Kontseilua: Euskadi Nextek ekonomia eraldaketaren eta Berreskuratze eta Erresilientzia Mekanismotik 
datozen Europako funtsen erabileran Euskadik dituen indarguneen aldeko apustua egiten du,  eskualdeko 9 PERTEen 
bidez, guztira 18.286 M euroko inbertsioa eragin dezaketen proiektuak jasoz. 

https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/18/news_69134/EUSKADINEXT2-eus-web.pdf
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/18/news_69134/EUSKADINEXT2-eus-web.pdf
https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/0bda1524-cf10-4969-9462-c3d1d88f6b5f
https://www.irekia.euskadi.eus/eu/news/69134-euskadi-next-apuesta-por-transformacion-economica-por-las-fortalezas-euskadi-traves-pertes-regionales-consejo-gobierno-2021
https://bideoak2.euskadi.eus/2021/05/18/news_69134/ANEXO_NP_EUSKADI_NEXT_18.05.2021_EU.pdf


Argitaratzeke dagoen IA
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•

•

•

•

•

•

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Paginas/manifestaciones-de-interes.aspx
https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.edc7f2029a2be27d7010721001432ea0/?vgnextoid=72d0843977ac8710VgnVCM1000001d04140aRCRD&vgnextchannel=4346846085f90210VgnVCM1000001034e20aRCRD


IA irekiak: "LURRALDE POLITIKAKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO 
MINISTERIOAREN ETA AUTONOMIA-ERKIDEGOETAKO ETA TOKI-
ERAKUNDEETAKO ADMINISTRAZIOEN ERALDAKETA DIGITALA ETA 
MODERNIZAZIOA" INBERTSIO-PROGRAMAKO FINANTZATZEKO 
MODUKO JARDUERAK
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Europako programak: OPEN CALLS

22



Ekitaldiak eta beste baliabide batzuk

http://www.ceoexeuropa.es/
http://www.objetivotransformacion.cámara.es/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
http://www.objetivotransformacion.cámara.es/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
http://www.ceoexeuropa.es/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
https://www.linkedin.com/groups/8981907/
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
https://ametic.es/es/fondos-europeos
https://www.ituser.es/it-television/2021/02/fondos-nextgeneu-para-modernizar-las-aapp-que-sabemos-hasta-ahora?s=KL
https://www.eiturbanmobility.eu/launch-of-cross-kic-new-european-bauhaus-call-for-regions-cities-or-affiliated-entities-capitalising-on-existing-public-realm-solutions/
https://hopin.com/events/urbanism-next-europe-2021
https://drive.google.com/file/d/1FkwCxIHNmzVBVP-V1rNautbjj2vNWJcB/view
https://www.zabala.es/noticias/webinar-next-generation-eu-programas-europeos/

