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Desafio

aliantzak 2022 Laguntzen
deialdi berria

ekosozialetarako
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Zer da?

Hausnarketa estrategikoko prozesu luze baten ondoren, gaitasun kriti-
koa eta konpromiso kolektiboa sustatuz Gipuzkoa ikasiago, sortzailea-
go, bidezkoago eta jasangarriago baten aldeko erantzunak sustatu eta 
bultzatzeko asmoz, Kutxa Fundazioak laguntza-deialdi bat jarri du abian, 
erronka ekosozialen aurrean gizarte-berrikuntza bultzatzeko helburua-
rekin, eta hori izaera eraldatzaileko proiektuak garatzen dituzten erakun-
deen arteko aliantzen bidez, bi premisa hauen inguruan:

• Bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzea. 
• Gipuzkoan desberdintasunak murriztea.

Lehenengo edizio honetan, Nazio Batuek eta Basque Green Deal-ek sus-
tatutako 2030 Agendaren ildotik, Kutxa Fundazioak, irtenbide eralda- 
tzaileen eragile bultzatzaile eta bideratzaile gisa, Gipuzkoako trantsizio 
ekologikoaren aldeko apustua indartu nahi du arreta larrialdi klimati-
koan jarrita, eta ardatza bi erronka handitan: biodibertsitatea berres-
kuratzea eta kontsumo jasangarria.

1



3

Deialdi-tipologia2

• Irekia (Oinarriak betetzen dituen aliantza orok aurkez dezake 
proposamen bat)

• Norgehiagoka (Proposamenik onenak hautatuko dira aurreiku-
sitako poltsa agortu arte)

• Proposamenak bi fasetan aurkeztea (Lehenengo fasea gutxi-
gorabeherako proposamena aurkezteko, hautagai izan dai-
tezkeenak aukeratzea, eta bigarrena zehaztapen-fasea)

• Proiektu-sortak aurkezten dituzten aliantzetan oinarritua 
(Proposamenak 3 eragile baino gehiagoko aliantzan aurkez-
tuko dira, proiektu-sorta metodologiaren baitan)

• 24 hilabeteko iraupena (2023-2024 hitzarmena sinatu eta hu-
rrengo 24 hilabeteetan gauzatu beharreko proiektuak izango 
dira)
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Horretarako, 2022ko deialdi 
honen esparruan, Kutxa 
Fundazioak bi erronka estrategiko 
identifikatu ditu:

Biodibertsitatea berreskuratzea eta babestea, 
Gipuzkoako natura-ondarearen kontserbazio-
rako eredu berritzaileak bultzatuz, pertsona eta 
erakunde jabe pribatuen parte-hartzea barne 
hartuko duten ereduak.    

Kontsumo jasangarria eta bizimo-
du arduratsuak sustatzea, Gipuzkoan 
kontsumo jasangarria sustatuko duten 
harreman ekonomikoak edo merkaturat-
ze-eredu berritzaileak bultzatuz. 
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Deialdiaren helburua

Bidezko trantsizio ekologikoa bizkortzea 
da 2022ko deialdiaren erronka, eta 2023an 
Gipuzkoan desberdintasunak murriztea izango 
da erronka. 

Kutxa Fundazioak, deialdi honen bidez, honako 
helburu hauek lortu nahi ditu:

Gipuzkoan eragina izan dezaketen sektore eta 
diziplina askotako eragileen arteko aliantzen 
bidez gauzatutako berrikuntza sozialeko ir-
tenbideak bultzatzea. 

Eredu eta irtenbide eraldatzaileen eskalagarri-
tasuna eta hedapena sustatzea, ikuspegi siste-
mikoa duten proiektu-sorta gisa aurkeztuta. 
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Ikuspegi sistemikoa

Misioen metodologian oinarritutako deialdi honetan Kutxa Fundazioak 
bultzatuko dituen irtenbideek honako hauek bete beharko dituzte:

• Aliantzen bidez gauzatzea. 

• Ikuspegi sistemikoa eskaintzea, bai di-
seinuan, bai esku hartzeko planteamenduan.

• Proiektu-sorta batean oinarritutako soluzio 
edo irtenbideak izatea, eta sortan beren 
artean konektatuta eta antolatuta daude 
era askotako erantzunak izatea.

• Nahitaezko ildo bati eustea, hau da, nahitaez 
emaitzen zabalkundea egin behar da eta 
horiek gizarte zibilera eta gai bakoitzean in-
teresa duten agintariengana transferitu.

• Faseetakoren batean herritarren 
inplikazioa sustatzea.

• Tokian tokiko eremuan politika 
publiko batekin edo gehiagore-
kin bat etortzea.

• Gizarte, ekonomia eta inguru-
menean izango dituen inpak-
tuen neurketa ahalbidetzea.

• Zuzeneko merkataritza-etekinik 
ez ekartzea berekin.
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Aliantzak

Deialdian parte hartu ahal izango dute eragile 
anitzeko ikuspegiarekin aliantzan egindako 
proposamenek; profil eta/edo sektore, publiko 
zein pribatu, desberdineko erakundeek osatuak 
izan daitezke, irtenbide osagarriak eskain 
baditzakete. 

Izan liteke ustekabeko aliantza bat, baina 
estrategikoki ezinbestekoa, edo, agian, 
emaitza oparoekin jada kanpoan probatutako 
planteamendu berri bat, baina gure lurraldean 
inoiz aplikatu gabea.   
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Zer baldintza bete behar dituzte 
aliantzak osatzen dituzten erakundeek?

7

• Aliantzak gutxienez hiru erakundek osatu beharko dituzte 
(horietako batek behintzat Gipuzkoan izan beharko du egoitza), 
eta autonomoak eta beren artean independenteak izan behar 
dute.

• Eskaera aliantzako erakunde bakar batek egingo du, eta berak 
aliantzaren erakunde  koordinatzaile gisa jardungo du, ira-
bazi-asmorik gabeko erakunde gisa eratuta egon beharko 
du, eta ekimena bere osotasunean gauzatzeko ardura izango 
du Kutxa Fundazioaren aurrean.

• Aliantza efektibo bat dagoela ulertuko da, baldin eta kide den 
ezein erakundek ez badu proposamenaren aurrekontua-
ren % 60 baino gehiago edo % 10 baino gutxiago egikaritu edo 
gauzatzen. 

• Aliantza osatzen duten gainerako erakundeez gain, erakunde 
laguntzaileen ekarpenaz ere baliatu ahal izango da aliantza. 
Erakunde horiek zabalkundean, sozializazioan eta herritarrak 
emaitzez jabetu daitezen lagundu ahal izango dute, edo diruz 
lagundutako irtenbidearen emaitzei segida emateko bideak 
antolatzen.
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Proiektu-tipologia8
Planteatutako desafioen irtenbideek diziplina anitzeko ikuspegia behar dute, 
hainbat sektoretako ezaupideak, metodologiak eta teknologiak uztartuko 
dituena. 

Hau da, eragileen arteko aliantzak sustatu nahi ditugu, proiektu-sorta baten 
bidez irtenbideak garatu ditzaten, helburu hauekin: 

• Eredu berriak sortzea, dagoeneko testatu edo probatutako proiektuen tek-
nologiak edo metodologiak elkartuz edo transferituz.

• Eskala txikiko proiektuen inpaktua handitzea, eragin handiagoa izateko 
aliantza berriak eta beste sektore batzuen ekarpenak behar dituztenean.

• Zenbait proiektu bultzatzea, haien batasunetik eredu lehiakorragoak sor-
tzen badira.  

Beraz, eredu eta irtenbide baliozkotuak sartu ahal izango dira, Gipuzkoan 
eskalagarritasunerako eta erreplikagarritasunerako egokitzapen-prozesu 
bat eskatzen dutenak, baita eredu edo irtenbide prototipatuak ere, eskala-
tu aurretik Gipuzkoan ikerketa, esperimentazioa eta/edo baliozkotzea behar 
dutenak.

Proposamenaren proiektuak osatu edo indartu egin beharko dira, desafioaren 
aurreko erantzunean beren eragin edo inpaktua areagotuz.

Proiektu sortaren modalitatearen adibidea

HIRI ETA KOMUNITATE
 JASANGARRIAK

Lur-bankua
Produktu
ekologikoak
merkaturatzeko
pizgarri ekono-
mikoak enpre-
sentzat

BPS
Udalerri-sarea
garatzea

Baratza Eskola
Hezkuntza-
materiala eta
tailerrak idaztea
eta zabaltzea

Furgo Baratza
Zerbitzu
osagarrien
garapena

Laguntzak
Proiektuak
amaitzea

Produktu ekologikoen
kontsumoa handitzea... ohiturak,

hiri-inguruko berdeguneak...
Gipuzkoan

Eragileen
aliantza

Erronka

Desafioa

Proiektu-sorta
eta behetik gorako
esperimentazioa

Hezkuntza Nekazaritza
sektorea Ikerketa GKEak

Enpresa
pribatuak Kontserbazioa Erakunde

publikoak
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Deialdiaren zenbatekoa

Kutxa Fundazioak, gehienez ere, emango 
duen laguntza aurkeztutako proposamenaren 
aurrekontuaren % 80koa izango da. Dena den, 
Kutxa Fundazioak proposamen bakoitzari 
emandako zenbatekoa ezingo da 400.000 €tik 
gorakoa izan, ezta 100.000 €tik beherakoa ere. 
Kofinantzaketa ekonomikoa edo gauzazkoa izan 
daiteke.
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Deialdiaren kronograma10

Maiatza Ekaina Uztaila Abuztua Iraila Urria Azaroa Abendua Urtarrila

Atariko proposamenak
aurkeztea*
Maiatzak 23 - uztailak 8

Kutxa Fundazoak
eskaerak ebaluatzea
Uztailak 8 - uztailak 29

Jakinaraztea eta
aliantzen interesa berrestea
Uztailak 29 - abuztuak 9

Hitzarmenak
eta sinadurak prestatzea
Abenduak 22 – urtarrilak 6

Azken proposamenak
aurkezteko epea
Abuztuak 9 – urriak 24

Azken proposamenen
ebaluazioa
Urriak 24 – azaroak 22

Informazio-saioa
Maiatzak 30

1. fasea 2. fasea

* Atariko hurbilketa bat aurkeztea, hautatutako erronkari irtenbidea emateko proposamenaren ezaugarriak gaingiroki adierazi-
ta, baita aliantzaren deskribapena ere, nola osatuko den, aliantza osatzen duen erakunde bakoitzak zer funtzio edo eginkizun 
beteko dituen eta egingo dituen ekarpenak
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Zure esanetara gaude

Argibide gehiago lortzeko edo laguntza eta/
edo aholkularitza jasotzeko, jarri harremanetan 
Kutxa Fundazioarekin:  
laguntzak-aliantzan@kutxa.eus 

Laguntza-eskaera

Eskaerak Kutxa Fundazioaren deialdi-
atariaren bidez egingo dira. Atari horretara  
www.kutxa.eus webgunearen bidez sartzen 
da, “Deialdiak” atalean.
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Eranskina
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Trantsizio ekologikorako desafioak:
Desafioetarako hurbiltzea
Desafioa: Gipuzkoako natura ondarearen kont-
serbazioaren eremuan eredu berritzaileak bult-
zatzea, jabe diren pertsona eta erakunde priba-
tuen parte hartzea sartuko dutenak

2030erako Euskadiko Biodibertsitate Estrategiaren 
arabera, naturguneen zatiketa da Natura 
Ondarearen kudeaketak aurrean duen arazo na-
gusietako bat. Zatiketa edo azpibanaketa horrek 
ekosistemen osotasuna eta funtzionaltasuna 
eteten ditu, eta gure lurraldeko biodibertsitaterako 
eta zerbitzu ekologikoak emateko arrisku nagusie-
tako bat da. 

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, natura- 
ondarearen % 80tik gorakoaren titulartasuna, eta 
beraz horren kudeaketa, nekazaritza eta  
basogintza-sektoreen eta jabe pribatuen mende 
dago. Lurraren ustiapenak, beraren errentagarri-
tasun ekonomikoak eta erabilera tradizionalaren 
kulturak, besteak beste, batzuetan gatazkak sor- 
tzen dituzte Administrazioen Plan Estrategikoetan 
jasotako kontserbazio-helburuak lortzeko orduan.  

Krisi globaleko une batean gaude, eta funtsezkoa 
da natura-ondarearen kudeaketan paradigma 
aldatzea, egungo gobernantza-ereduetatik prak-
tikan parte-hartzaileagoak diren ereduetara pa-
satuz. Administrazio publikoek eta irabazi-asmorik 
gabeko ingurumen-erakundeek berek aitortzen 
eta aldarrikatzen dute premia hori, eta jabe priba-
tuen komunitateen parte-hartzean jartzen dute 
arreta. Europako Erkidegoaren eremuan, jabetza 
pribatuko guneak kontserbatzeko ekimenen, ere-
duen hainbat adibide daude, eta horietako batzuk 
dagoeneko aplikatzen ari dira, eta lorpen arrakas-
tatsuekin, bai Espainiako estatuan, bai Euskal 
Autonomia Erkidegoan eta Gipuzkoan.  
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Trantsizio ekologikorako desafioak:
Desafioetarako hurbiltzea
Desafioa: “Kontsumo jasangarria bultzatzen 
duten harreman ekonomiko edo merkaturatze- 
eredu berritzaile”ei buruzko irtenbideak 
bultzatzea. 

2050erako, munduko biztanleria 9.500 milioira iri- 
tsiko da, eta horietatik % 70 baliabide ugari kon- 
tsumituko dituzten hiriguneetan biziko dira. Era 
berean, hemendik 2040ra, munduko ekonomiari 
klase ertaineko 3.000 milioi kontsumitzaile gehi-
tuko zaizkio, nahiz eta oraindik 1.200 milioi pertsona 
biziko diren muturreko pobrezian. Kontsumo- eta 
ekoizpen-jarduerak dira munduko ekonomiaren 
oinarria, baina gaur egungo modalitateak azkar 
ari dira agortzen kapital naturala. Ekonomia-, gi-
zarte- eta ingurumen-alderdiei eragiten dieten 
sektore arteko gaiak hartzen dituzte. Ekonomiak 
eraldatzeko, Lur sistemaren mantenu-gaitasuna-
ren barruan, enpleguak sortzeko eta hazkunde 
inklusiboa sustatzeko helburuarekin, azkar aldatu 
behar da kontsumo eta ekoizpen jasangarriko 
modalitateetara, baliabideen erabilera eraginko-
rraren bidez.  

Hurrengo urteetarako aurreikusten diren kontsu-
mo-joeren artean daude online merkataritza han-
diagoa, planetarekiko kezka handiagoa, balioen 
araberako kontsumo pertsonalizatuagoa, meta-
bertsoa eta bigarren eskukoari bultzada ematea, 
besteak beste. Erabileragatiko ordainketak edo 
produktuak zerbitzu gisa areagotzea aurreikusten 
da, batez ere ezegonkortasun-pertzepzioarekin 
lotuta, non kontsumitzaileak irtenbide bat bila- 
tzen duen, epe luzerako loturarik gabe. Era berean, 
kontsumitzailearen profil nagusiak preziorik txikie-
na eta denbora aurreztea bilatzen du.  Bestalde, 
belaunaldi berriek balio berriak dituzte produk-
tu bat aukeratzeko orduan, eta gaitasun berriak 
transakzio-era ez orokortuak gaitu ditzaketen 
eredu edo teknologietara egokitzeko.  

Testuinguru horretan, beharrezkoak dira kontsu-
mo jasangarria sustatzeko tresnak, bideragarri-
tasuna eta jasangarritasuna eskaintzen dutenak. 
Planeta zaintzeko erdi-mailako kontzientziazioa 
duten kontsumitzaileei eredu interesgarriak aur-
kitzen lagundu behar zaie, erosketa kontziente eta 
arduratsuak egin ditzaten. 
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Lehentasunezko jarduera-eremuak

Erronka: Biodibertsitatea berreskuratzea eta 
babestea

• Konektibitatea eta berreskuratze ekologikoa 
bultzatzen duten proiektuak

• Ibai-eremuetako proiektuak
• Lehen sektorearen integrazioa eta parte-hartze 

aktiboa
• Boluntariotza-ekimenetarako ereduak eta 

bitartekoak
• Natura 2000 Sarearekin bat datorren filosofia 

hartzen dute
• Jasangarritasuna bermatuko duten tresna juri-

dikoak erabiltzea
• Ekimena diru-laguntzen mende egongo ez dela 

frogatzen duten tresna eta pizgarri ekonomi-
koak erabiltzea.

Erronka: Kontsumo jasangarria eta bizimodu 
arduratsuak

• Kontsumo kooperatiboa, komunitarioa edo 
lankidetzakoa

• Enpresa-eredu asoziatiboak
• Ekonomia funtzionala edo zerbitzu gisako 

produktuak 
• Tokiko ETEen eta ekoizleen jarduera ekonomi-

koak sustatzea
• Hori guztia, batez ere honako gai hauetan: eli-

kadura eta elikagaien xahuketa, ehungintzako 
produktuen ekoizpena eta kontsumoa
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