PRENTSA OHARRA

Nafar partaidetza duten bost proiektuk ia 7
milioi euro jasoko dituzte europar funtsetatik

NAFARROAKO GOBERNUA
GARAPEN EKONOMIKOA

Osasun eta ingurumen arloetakoak dira, eta horietako bik Nafarroako
Unibertsitatearen eta Nasuvinsaren lidergoa dute

ESKUBIDE SOZIALAK

Asteartea, 2018.eko otsailak 13

OGASUNA ETA FINANTZA POLITIKA
LEHENDAKARITZA, FUNTZIO
PUBLIKOA, BARNEA ETA JUSTIZIA
HERRITARREKIKO ETA
ERAKUNDEEKIKO HARREMANAK
HEZKUNTZA
OSASUNA
KULTURA, KIROLA ETA GAZTERIA
LANDA GARAPENA, INGURUMENA
ETA TOKI ADMINISTRAZIOA
SEGURTASUNA ETA LARRIALDIAK

Nafarroako erakundeak
partaide dituzten bost proiektuk
6,87
milioi
euroko
ko finantzaketa eskuratuko dute
SUDOE programa europarraren
bitartez,
Eskualde Garapenerako
Europako
Funtsek (FEDER) Europako
hego-mendebaldeko eskualdegarapena
bultzatzeko
programaren barruan deitu
duten
bigarren
laguntzaprogramarako hautatuak izan
ondoren. Bi aukeraketa-faseak
gainditu
dituzten
bost
proiektuak osasunaren eta
Bi pertsona laborategi batean lanean.
iraunkortasunaren
sektoreetakoak
dira –S3
espezializazio adimenduneko estrategiaren ardatzetako bi–, eta horietako
bik Nafarroako Unibertsitatearen eta Nasuvinsa enpresa publikoaren
lidergoa dute.
Europako hego-mendebaldeko beste bazkide batzuekin batera landu
beharreko lankidetza bidezko proiektu hauek osasun eta ingurumen
arloetakoak eta baliabide baturalen eraginkortasunari lotutakoak dira
(programaren 1. eta 5. ardatzak). Bost proiektu hauetako bi nafar
erakundeek lideratzen dituzte: Nafarroako Unibertsitateak eta Nasuvinsak.
Gainera, beste proiektuetako batek, ICTUSnet deritzonak, kalifikaziorik
gorena lortu du deialdi honetara aurkeztutako guztien artean. SUDOE
programaren finantzaketaz baliatzeko, nahitaezkoa da eremu geografiko
bereko beste eskualde batzuekin lankidetzan jardutea, horietako zenbait
Europako hego-mendebaldeko herrialde desberdinetakoak direla, eta
baldintza eta arau jakin batzuk betetzea.
Proiektuak Programazio Batzordeak onartu ditu duela egun batzuk
Lisboan, baina horietako bi zenbait baldintzaren arabera onartu dira, eta
ondorioz, Europako funtsetatik jasoko duten finantzaketa aldatu liteke
negoziazioetan aurrera egin ahala, proiektuaren garapenean zehaztu
beharreko zenbait aldagairen arabera.
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Hauek dira nafar partaidetza duten bost proiektuak:
●

ICTUSnet. Proiektuak Navarrabiomed –Miguel Servet Fundazioa du partaide. 1.784.850 euroko
aurrekontua du (1.338.637,50 FEDER). Iktusaren arreta integraturako eredu berritzaileak garatu eta
inplementatzeko bikaintasunezko sare bat bultzatzea du helburu.
• GHELP (zenbait baldintzaren arabera onartua). Nafarroako Unibertsitatea buru duen proiektu
honek Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua du partaide. 1.840.000 euroko
aurrekontua du (1.328.000,00 FEDER). Proiektuak haurren hipoakusiaren detekzio goiztiarrerako
berrikuntza bultzatuko du SUDOE esparruaren barnean.
• CEMOWAS2 (zenbait baldintzaren arabera onartua). Proiektuak Eder Partzuergoa (Erriberako
garapenerako partzuergoa) du partaide. 1.955.901 euroko aurrekontua du (1.406.925,75 FEDER).
Hondakin organikoen eta hondakin-uren zerbitzuetako kudeaketa zirkularrean eta ekosistemikoan lan
egingo du.
• OPEN2PRESERVE. Proiektuak UPNA eta INTIA ditu partaide. 2.302.000 euroko aurrekontua du
(1.726.000,50 FEDER). Ingurumen-balio handia duten mendietako esparru irekien zainketarako
kudeaketa-eredu iraunkorra bultzatuko du.
• PROMOBIOMASSE. Proiektu honek Navarra Vivienda y Suelo S.A. du buru. 1.437.000 euroko
aurrekontua du (1.077.750,00 FEDER). Proiektuak basa-biomasaren zirkuitu laburreko kudeaketaeredu integratu eta iraunkorra garatzeko sareko lana, SUDOE esparruko mendialdeei aplikatu ahal
izateko.

141 milioi euroko programa
Europako hego-mendebaldeko eskualde-garapena sustatzea xede duen SUDOE programak mugaz
gaindiko proiektuak finantzatzen ditu FEDERen bitartez. Horrela, Europako hego -mendebaldeko
eskualdeetan dauden arazo komunak konpontzen laguntzen du; hala nola ikerketa eta garapenean egiten
den inbertsio txikia, enpresa txiki eta ertainen lehiakortasun-maila txikia edota klima-aldaketari eta
ingurumenari lotutako arriskuak. Programak 141 milioi euro ditu 2014-2010 aldirako, eta Europako hegomendebaldeko herrialde deszberdinetako eskualdeetako bazkide publiko edo pribatuek parte har dezakete.
Zehazkiago esanda, deialdian Espainiako autonomia erkidego guztiek parte hartzeko aukera dute (Kanariar
Uharteek izan ezik), baita Frantziako hego-mendebaldeko sei eskualdeek, Portugaleko eta Erresuma
Batuko (Gibraltar) kontinenteko eskualdeek eta Andorrako Printzerriak ere.
Oraingo deialdia bi fasetan egin da: 2017ko martxoaren 31 arte, hautagaitzak aurkezteko lehen
fasea egin da, eta bigarren fasea 2018ko otsailean bukatu den hau izan da. Guztira, 46 proiektu igaro dira
bigarren fasera, eta horietatik zortzik nafar partaidetza dute; azkenean, hogeita bat proiektu onartu dira,
horietatik bost nafar partaidetza dutenak.
Aurtengo deialdi berria
Hau izan da 2014-2020 programazio-aldian egindako Interreg Sudoe programaren bigarren deialdia.
2016ko udan ebatzitako lehendabiziko deialdira 496 proposamen aurkeztu ziren, eta horietatik 25ek Foru
Komunitateko erakundeen partaidetza izan zuten (% 5). Azkenik, 36 proposamenek aukeraketa-faseak
gainditu zituzten, eta horietatik 2k (% 5,5) nafar partaidetza zuten, Navarrabiomed eta Nasuvinsa-ren
bitartez.
Datozen asteotan hirugarren deialdia plazaratzea aurreikusi da. Oraingo honetan, honako
lehentasun tematiko hauetako proiektuetarako: 2 (Enpresa txiki eta ertainen lehiakortasuna), 3 (Karbono
gutxiko ekonomia) eta 4 (Klima-aldaketaren aurkako borroka).
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