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1.- NEKAZARITZA JARDUERAREN 
GARAPENA



1.1.PLASTIKO BILKETA ZERBITZUA

○ Hilero egiten da zerbitzua: bigarren asteko astearteetan 
○ 2014an jasotako kopurua 	 89.260Kg. 
○ Urtez-urtekoa: 
2009		   83.600Kg.		  
2010 		 113.500Kg.		  
2011		  84.100 Kg. 
2012 		  89.360.Kg. 
2013		  89.910 Kg. 
2014       89.260 Kg. 



1.2 Eskualdeko azoken dinamizazioa eta 
sentsibilizazio kanpainak

KARPAK: 
○  Azoketan erabilitako karpa kopurua 734 
○ Erabilitako egun kopurua 354 
○ Karpak erabili diren ekintza ezberdin kopurua 92 
○ Erabilera gehiena: Maiatza,Ekaina, eta Urrian 
○ Mantentze kostuak 4.187,86€ 
BESTE EKINTZAK: 
- Azoka herritik (Azpeitia) 
- Urola kostako jardunaldi ekologikoak 
- Zestoako azoka berezia (Urola Gustagarri)



1.3.www.urolakostaonline.com 

○ 3 zati nagusi: turismoa, zerbitzuak eta                                      online 
denda edo azoka birtuala.  

○ Dendara sarrera zuzena sortu www.urolakostadenda.com 
○ Tablet eta mugikorretara egokitua 
○ Facebook eta Twitter kontuak mantendu

http://www.urolakostaonline.com/
http://www.urolakostadenda.com/


1.3.Aplikazio mugikorrak

○ 2 aplikazio: zerbitzuak eta salerosketak (produktu loteak, 
bisita gidatuak eta jatetxe jakinak –bertako produktuekin 
lan egiten dutenak-) 

○ 2014an aurkezpena 

○ Android eta IOS erabiltzaileentzat  



1.3.Urola Kostako produktu loteak



1.4.ESKUALDEKO EKOIZLEEN ONLINE GIDA

○ 2014an  ekoizleen online gida eguneratu 



1.5. Liztor beltza

○ 2014an eskualdean kudeaketa amankomuna 
URKOME-tik 47 habi kendu dira LIZTORLAN 
enpresaren bidez 

○ 2015ean jarraipena (GFA-ren baitan)



2.- LANDA EREMUETAKO BIZI 
KALITATEAREN HOBEKUNTZA



2.1.GFA Landa garapen programako 
proiektuak

○ Guztira 42 proiektu onartu ziren 

○ Dirulaguntza: 254.855,71€ 

○ Proiektuak: bide azpiegiturak, ur hornidurak, 
garraio eskolarra, eskola baratzak, etabar… 

○ 2015ko Dirulaguntza                                               
247.242.-€



2.2. Güifinet

• Azkoitiko landa eremuan banda zabala eskuragarri 
egiteko proiektu pilotoa 

• Urkometik jarraipena 
• 2015rako formakuntza eskeintza



2.3. ELEKTRIFIKAZIOA LANDA EREMUAN

• GFA eta Iberdrola-ren arteko hitzarmena 

• Urkome bitartekari 

• 2014an 53.256,83ko dirulaguntza jaso da Urola 
Kostako elektrifikazio proiektuetan



3.- AKTIBITATE EKONOMIKOAREN 
DIBERTSIFIKAZIOA



3.1. UROLA GUSTAGARRI

○ Iraurgi Berritzen-ekin elkarlanean landutako proiektua. 
○ 2014an bi ekitaldi egin dira ( arkumea/ baserriko txerria) 
○ 2 Ekitaldi puntual (Azoka Herritik eta Errezilgo azokan “errezetak”) 
○ Produktuaren aukeraketa Urkomeko zuzendaritza Batzordeak egiten du 
○ Ekoizleak eta jatetxeak elkar ezagutu eta bertako produktuak balorean 

jartzea da helburua 
○ Bisita gidatuak ustiategietan antolatu dira 
○ 2015ean www.urolagustagarri.eus blog berria  
○ 2015ko lehen ekitaldia martxoaren 19tik 

 apirilaren  19ra bitartean izan da eta aukeratutako 
 produktuak euskal okela eta euskal esnea izan dira

http://www.urolagustagarri.eus


3.2.Eskualdeko ekintzaileei jarraipena

○ Landa eremuan enpresa edo proiektu bat garatu nahi 
dutenei monitorizazio programa bat eskeintzen diegu 
HAZI-rekin edo eskualdeko garapen agentziekin 
elkarlanean 

○ Proiektu horien biabilitatea, finantziazioa, enpresa plana 
egiten laguntzen zaie. 

○ Jarraipena egiten zaie



3.3. Urkome Sariak IV.edizioa 

• 2014an aurreko edizioko parte hartzaileei jarraipena 

• 2015ean edizio berria



3.4.Baserri bisita gidatuak bultzatzea

○ Formakuntza HAZI-ren eskutik Azpeitia eta Beizaman 
egin zen  

○ Aholkularitza eskeini prestatzeko 

○ Egin beharreko egokitzapenak aurrikusi 

○ Elkarlana ezinbestekoa turismoarekin 

○ Promozio eta salmenta bideak jorratu



4.- LANDA EREMUAK BETETZEN DITUEN 
FUNTZIOEN ZEHAZTAPENA ETA 

ERREKONOZIMENDUA



4.1.Eskola baratzak

○ 2014an 3 ikastetxe izan dira proiektuan ( Zarautz, 
Azkoitia eta Azpeitia)



4.2.GEOPARKEA

○ Zumaia, Deba eta Mutrikuko udalek sustatutako ekimena 
○ Partaideak 

• Aranzadi 
• Unesko Etxea 
• Debegesa 
• Urkome 
• Debemen 
• Eusko Jaurlaritza 
• Gipuzkoako Foru Aldundia 
• Urola Kostako mankomunitatea 

○ Sentsibilizazio kanpaina 



4.3. Bertako produktuak ikastetxe eta zahar 
egoitzetan

○ BIHARKO 

	 Azkoitiko udalarekin batera, bertako zahar egoitzarekin 
lanean dihardugu ahalik eta produktu ekologiko edo/eta 
bertakoak erabiltzeko. 

○ UZTARO HAURRESKOLA 

	 Azpeitiko udalarekin batera, bigarren urtez hitzarmena 
sinatu dugu bertako produktuak kontsumitzeko. 2015.urtea 
azkena izango da. 



4.4. Web orrialdea eta sare sozialak

1.Hiruhilabetean 72.111 bisitari
2.Hiruhilabetean 62.296  bisitari
3.Hiruhilabetean 78.044   bisitari
4. Hiruhilabetean 20.791 bisitari

2014ko bisitari kopurua guztira: 233.242 
(2013an 206.100) 

FACEBOOK (483) eta TWITTER (254) sare 
sozialetako kontuak ematen ditugu



5.- URKOME LGE-AREN GESTIOAK



5.1.EREIN

○ Eusko Jaurlaritzaren Landa Garapen Zuzendaritzak 
kudeatzen du. 

○ Urkome, Erein programaren kolaboratzailea da. 

○ Informazioa eman, eskariak jaso, aztertu, bideratu eta 
proiektuen jarraipena egiten dugu. 

○ 2014an 19 espediente kudeatu dira



5.2.LEADER

○ Europar Batasunak landa-garapena bultzatzeko diseinatutako 
ekimena da. 

○ Programa honen kudeaketa MENDINET elkarteak egiten du. 
○ EAEko Landa Garapen Elkarte guztiek osatzen dugu Mendinet. 
○ Informazioa eman, eskariak jaso, aztertu, bideratu eta proiektuen  

jarraipena egiten dugu. 
○ 2014an 7 espedienteen kudeaketa egin da.



5.3.KOOPERAZIO PROIEKTUAK
	 2014 urtean URKOMEk kooperazio proiektu hauetan parte hartu du: 

○ GUSTUM 

○ GEOEMPLEO 

○ RED VERDE TURISMO RURAL 

○ AGRIPIR (Loiola Berrikuntza) 

2015ean amaitu egin dira proiektu hauek.  

Iraurgi Berritzenekin elkarlanean bi proiektu berritzaileetan PAPPASTOR eta 
JANTUR 



5.4.Lur bankuaren proiektua

2013 urtean webgune bat jarri zen gai honen 
kudeaketarako eta ardura Foru Aldundiak hartu zuen 

zuzenean. 
http://www.nekagip.net/

nekazaritzalurrenfuntsa.html 
 Landa Garapen elkarteon elkarlana Foru 
Aldundiarekin dinamizazio lanak egiteko. 

Landa lur publikoen kudeaketak lehentasuna 

http://www.nekagip.net/nekazaritzalurrenfuntsa.html


5.5. Genero ikuspegia

○ Eusko Jaurlaritzatik genero ikuspegia gure 
elkartean barneratzea eskatu da. 

○ Gure elkartearen egokitzapena



5.6. PDR 2015-2020

○ Eskualdeetako 2007-2013 LGP ebaluketa 2014an 

○ Eskualdetako LGP  2015-2020: partaidetza prozesuak 
Zuzendaritza Batzordearekin martxoak 18  

Eskualdeko beste eragileekin apirilak 22 



5.7.Besteak

○ Urteko kudeaketa plana (aplikatiboa) eta txostenak Eusko Jaurlaritzara 
bidali 

○ HAZI  
○ BERPIZTU 
○ Aholkularitza eskeini 
○ Azpeitia 2025 plan estrategikoa 
○ Eskualdeko dinamizazioa 
Etabar: 

• Eskualdeko enplegu planetan partaidetza 
• Udal ezberdinetako Agenda 21 prozesuen jarraipena 
• Udaletako hainbat batzordeetan parte hartu 
• LOPD eta LSSI jarraipena egin 
• Fremap zerbitzuen jarraipena



Eskerrikasko!


