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HAZTEGIA Durangaldea eta Lea-Artibai eskualdeetako

nekazaritzako trebakuntza guneen programa da.

Nekazaritza sektorean pertsona berriak sar daitezen erraztea du

helburu, aldi baterako jarduera test baten bidez (gehienez 3 urte)

baratze ekologikoan, trebatzeko finka bat, laguntza integrala eta

legezko estaldura eskainiz.

HAZTEGIA



• Euskarri fisikoa
• Ortugintza ekologikoan ekoizteko eta merkaturatzeko lurra eta azpiegiturak

• Lege-euskarria
• Gizarte, lan eta zerga estaldurarako kontratazioa

• Euskarri integrala
• Tutoretza
• Aholkularitza
• Prestakuntza

HAZTEGIAK ekintzaileari eskaintzen dio



Sartze prozesuan dauden tresnak

HAZTEGIA ekimenetik, nekazaritzan ekintzailetza etengabeko prestakuntza eta

esperimentazio prozesu batean hainbat fasetatik igaro behar den bidea dela ulertzen

dugu.

Ekintzaileak aurrera egin ahala, handitu egiten dira bere konpromisoa eta autonomia.





Non inspiratzen gara?



RENETA: Frantziako nekazaritza trebakuntza guneen sarea

Dabiltzan Trebakuntza Guneak

Proiektuan dauden Trebakuntza Guneak

• 2007:Lehen Nekazaritza trebakuntza gunea Frantzian

• 2012: RENETA sortu zen

• Askotariko aktoreak: udalak, nekazaritza-
kooperatibak, ekoizle elkarteak, Nekazaritza eskolak, 
Nekazaritza ganberak, Nekazaritza sindikatuak, etab.

• Nekazaritza trebakuntza guneen tipologia ugari: 
bakarrak-artxipelagoa, iraunkor-iragankorrak, formal-
informalak, etab.

https://reneta.fr/

https://reneta.fr/


Zergatik nekazal trebakuntza gune 
bat Durangaldean eta Lea-Artibain?



Tokiko elikagai ekologikoak ekoizteko 
belaunaldien arteko ordezkapenaren beharra

• Belaunaldien arteko ordezkapenik eza familiako Nekazaritza enpresetan. 
10 urteren buruan, Nekazaritza ustiategien % 40 desagertuko da.

• Nekazaritza jasangarria sustatu behar da tokiko ekoizpen ekologikoa 
areagotzeko, eskari gero eta handiago baterako behar diren elikagaiak 
bermatzeko.



Prozesua berrikustea



Prozesua uztaila 2020- otsaila 2021 

Otsaila
Ekintza plana

Abendua
Ekintza planaren zirriborroa

Azaroa
Talde txikien bilerak Euskarri fisiko, legal eta integralaren aurrerapenak

Urria
Talde eragilearen bilerak Euskarri fisiko, legal eta integralaren aurrerapenak

Iraila
Talde eragilearen sortzea Esperientzien kontrasteak

Uztaila 2020
Prozesua abiaraztea



Talde Eragilea

Bultzada eta lidergoa: Urkiola eta Lea-Artibai landa garapenerako alkarteak.
Talde eragilea:

Koordinazioa: Neus Monllor, nekazaritza eta gizarte aholkularia, Espainiako Nekazaritzako 
Trebakuntza guneen Sarearen koordinatzailea.

Bizkaiko Foru Aldundia
Derioko Eskola
EHNE
ENBA
ENEEK
HAZI
Lorra

Amorotoko udala
Berriatuko udala
Elorrioko udala
Etxebarriako udala
Markina-Xemeingo 
udala

Enkarterrialde
Gorbeialde
Jataondo
Urremendi



Lan taldeak: Pertsonak eta Erakundeak

Erakundea Pertsonak
Bizkaiko Foru Aldundia Ramón Amenábar 
ENBA Iñigo Bilbao
ENHE Unzalu Salterain 
ENEEK Xabier Lejarzegi
Derioko Nekazal eskola Ainhoa Astigarraga eta Isusko Llodio
HAZI Peli Manterola, Eli Gorospe y Leire Zaballa
LORRA Martín Uriarte eta Ismene Agirre
DUER CONSULTORES S.L. Santiago Reyes



Agenteen elkarrizketak

Erakundea Pertsonak
Basaldea (Gazteizko udala) Marian Mesanza eta Juncal Ibeas
Ecoaldeak (Behemendi LGE) Juan Cruz Alberdi
Baserritarra (Iurreta) Alazne Intxauspe
Baserritarra (Elorrio) Fernando Lejarza
Baserritarra (Izurtza) Julen Azkoaga



Diseinua HAZTEGIA





Euskarri fisikoa



Euskarri fisikoa



• Lursailaren jabearen eta erakunde sustatzailearen artean 10 urterako 
landa errentamenduko kontratua sinatzea.

• Inbertsioak egitea: espazioa egokitzea

• HAZTEGIAren lehen fasea
• Lursail 1 Durangaldean

• Lursail 1 Lea-Artibain

Euskarri fisikoa



Lege euskarria



Lege euskarria: Ekintzaileekiko harremana

• Gaztenek programak baldintzatuta dagoenez, programa horretan, ekintzaileak
ezin du nekazaritzako autonomoetan alta eman eta finkaren titulartasuna
eskuratu.

• Ekintzailetza sustatzeko Frantziako CAPE bezalako kontraturik ez dagoenez

• Honako hau proposatzen da:
• Nekazaritza erregimen orokorrean kontratu bat egin ahal izateko ekintzaileekin nekazaritza

sektorearekin eta lurraldearekin lotutako bitartekaritza erakunde batek parte hartzea,
HAZTEGIAk ezartzen dituen baldintzetan.

• Erakunde bitartekariaren hautaketa lehiaketa publikora ateratzea, oinarri batzuen arabera
gardentasun osoz lan egitera behartuz, ekintzaileari laguntza integrala eman ahal izateko,
batez ere jarduera testaren kudeaketa ekonomikoan.

• Jarduera testaren azken fasean, GAZTENEK programa hastea, ekintzailearen lehen
instalazioaren enpresa plana lantzeko.



Euskarri integrala



Euskarri Integrala *(erakunde kolaboratzaile posibleak)



Pertsona ekintzailea

Sartzeko baldintzak
• Baratzegintza ekologikoari buruzko prestakuntza: gutxieneko gaitasunak
Baloratu beharreko betekizunak
• Esperientzia baratzegintza ekologikoan: gutxieneko gaitasunak
• Enpresa plana idatzia
• Egoitza eskualdean
• 2 pertsonako proiektu kolektiboak
• Nekazari gaztea (< 35 urte)
• Emakume ekintzailea
• (…)



Gobernantza



Gobernantza



Arkitektura ekonomiko-finantzarioa 



Arkitektura: gastuak HAZTEGIA

• Hasierako inbertsioa: LORRAren proiektuaren arabera

• HAZTEGIAren urteko funtzionamendu gastuak
• Tutoretza
• Aholkularitza
• Prestakuntza
• Lursaila alokatzea
• Inbertsioaren amortizazioa

• Ustiapen gastuak (erakunde bitartekaria)
• Intsumoak erostea
• lursaila mantentzea
• Pertsona ekintzaileen soldatak
• Gastu aldakorrak



Arkitektura: sarrerak HAZTEGIA

• Lursailean inbertitzeko balizko laguntzak

• HAZTEGIAren funtzionamendu gastuetarako balizko laguntzak

• Ekintzaileen produktuen salmenta



Arkitektura: emaitzak

• Ustiapeneko Superabita

• Ekintzaileentzako pizgarriak

• Urteko funtzionamendu gastuak



Hurrengo pausoak



Hurrengo pausoak

• Goi administrazioekin adostasunak lantzea

• Inbertsioetarako eta mantentze lanetarako finantzaketa lortzea

• HAZTEGIA eskualdeei aurkeztea

• Ingurunea Nekazaritza erreleboaren alde lan egiteko beharrari buruz 
sentsibilizatzea

• Inbertsioak egiteko lehiaketa prestatzea

• Legezko estaldurarako lehiaketa prestatzea
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