22.FITXA Arrantza eta akuikultura sektorean hazkunde urdinaren arloko
proiektuak garatzen dituzten erakunde-taldeentzako diru-laguntzak
Norentzat: Arrantza eta akuikultura sektorearekin zerikusia duen edozein erakunde
publiko edo pribatutako taldeak eta Arrantzako Idazkaritzarekin hazkunde urdinaren arloan
jarduteko protokoloa indarrean duten erakunde publiko edo pribatuak, (Euskadin, AZTI
Fundazioa).
Sarbide-esteka: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa (MAPA)
Erreferentziazko araudia: BOE, 2021/12/29koa, 312. zk. // BOE,2022/01/21ekoa, 18. Zk.
Eremuak: Arrantza eta akuikultura sektorea
Zenbatekoa: 2.000.000 € (2022 eta 2023)
Aurkezpen-amaiera data: 2022/02/18

Laburpena
Arrantza eta akuikultura sektorean, hazkunde urdineko jardueren modernizazioa, eguneratzea eta
hobekuntza jasangarria sustatuko duten proiektuak bertako produktuen eraldaketa eta
merkaturatze kate osoa, zein haien lehiakortasuna eta produktibitatea barne hartuko dutenak.
Laguntza hauek Espainiako Ekonomiaren Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren 3.
Osagaian kokatzen dira “Nekazaritzako elikagaien eta arrantzaren ingurumen-eraldaketa eta eraldaketa
digitala”, eta 8. Inbertsioari dagozkio “Arrantza-sektorearen jasangarritasuna, ikerketa, berrikuntza eta
digitalizazioa bultzatzeko plana (III)”: arrantza eta akuikultura sektorean garapen teknologikoa eta
berrikuntza sustatzea, lehenengo elementuan, «Sektorean hazkunde urdina bultzatzeko lankidetza
publiko-pribatuak sortzea», abuztuaren 3ko 685/2021 Errege Dekretuaren bidez finantzatutako
proiektuekin batera. 685/2021 Errege Dekretuaren bidez, arrantza eta akuikultura sektoreko
merkaturatze-katearen garapen teknologiko, berrikuntza eta orekarako ikerketa bidezko, inbertsio eta
erreforma-proiektuak egiten dituzten erakunde-taldeentzako diru-laguntzen oinarri arautzaileak
ezartzen dira, 2021erako deituriko Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.

Onuradunak
Erakunde hauetako taldeak izan daitezke onuradun:
a) Arrantzako Idazkaritza Nagusiarekin hazkunde urdinaren arloan jarduteko protokolo orokorra
indarrean duten erakunde publiko edo pribatuak. Euskadin, Azti Fundazioari dagokio.
b) Arrantza eta akuikultura sektorearekin zerikusia duen nazio mailako edozein erakunde
publiko edo pribatu, sektoreko produktuen eraldaketa eta merkaturatzea barne, bai eta
sektoreko elkarte aitortuak, ikerketa-erakundeak, unibertsitateak eta enpresa teknologikoak ere,
baldin eta aurrez definitutako eragileetako bati aplikatzekoak diren I+G+b garapenak eskaintzen
badituzte.
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Diru-laguntza horiek lortu nahi dituzten erakundeek, eskabidea aurkeztu aurretik, a) letran
deskribatutako erakunde batek (elkartea koordinatuko duena) eta a) edo b) letretako beste
batek (edo batzuek) osatutako taldeak eratu beharko dituzte.
Gainera, elkarteak osatzen dituzten erakundeek ez dute irabazi-asmorik izango.

Gastuetarako aldi hautagarria
Exekuzioa 2023/09/30a baino lehen amaitu beharko da.

Jarduera-lerroak
Edukiak honako modalitate batera edo batzuetara egokitu beharko du:
–

Arrantza-sektorea modernizatzea.

–

Kudeaketa-jarraibide berriak.

–

Akuikultura modernizatzea.

–

Itsasbazterreko artisau-arrantza, itsaski-bilketa eta akuikultura.

–

Espezie exotiko inbaditzaileen prebentzioa.

–

Itsas kutsaduraren aurkako borroka.

–

Klima-aldaketara egokitzea.

–

Arrantza-sektorearen deskarbonizazioa.

Laguntzen zenbatekoa eta mota
NGEU funtsak. Norgehiagoka bidez.
Diru-laguntzaren ehunekoa hurrengo atalean adierazten diren diruz lagun daitezkeen gastuen %100
estaltzera hel daiteke.
Proiektu bakoitzeko aurrekontua: 100.000 € gutxienez eta 300.000 € gehienez. Hala ere, eta aparteko
izaeraz, gehienezko aurrekontua 500.000 €-ra handitu ahal izango da, garrantzi edo eragin handiagoko
proiektuen kasuan, behar bezala justifikatzen bada.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak
Honako gastu hauek lagundu ahal izango dira diruz:
-

Langileak.
Aparatuak, ekipoak eta hornidurak.
Bidaiak eta dietak.
Zeharkako kostuak, diruz lagundu daitezkeen zuzeneko kostuen % 20rainoko tasa finkoan.
Azpikontratazioak:
o Azpikontratatutako jardueraren aurrekontu osoa, ezingo da erakunde horren
aurrekontuaren % 50 baino handiagoa izan, erakunde onuradun bakoitzeko.
o Ezin izango da azpikontrataziorik egin elkartea osatzen duten erakunde onuradun
berekin.
o Azpikontratistek «kalte nabarmenik ez eragiteko» printzipioa betetzen dutela ziurtatzeko
mekanismoak aurreikusi beharko dira.

Intereseko beste alderdi batzuk
Diru-laguntza eskatzen duen elkarte bakoitzeko proiektu bakar batek jaso ahal izango du diru-laguntza,
baldin eta gutxienez bi autonomia-erkidegotan garatzen bada.
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