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ENPRESENTZAKO LAGUNTZAK: HAINBAT DATU 

  
OLA planeko enpresen jarduera bateratuak 

 

 
Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzak 2010erako diru laguntzen 

deialdia atera berri du. 
Lehenengo euskara planaren diseinua eta 2010eko kudeaketa-

planaren garapena aurkez dezakete entitateek.  
 

Eskabidea egiteko epea: uztailak 5 (argitaratu denetik hilabeteko epea) 
 
Eskabidea egiteko berrikuntza nabarmenenak:  

- Entitatearen diseinua garatzeko eskabidera aurkeztuz gero, 
2010eko kudeaketa plana ere aurkeztu beharko da. 

- Euskararen erabilera planetan Berrikuntza eta Euskara 2.0 ere 
balioetsiko dira. 

- 2009an Bikain-Euskararen Kalitate Ziurtagiria eskuratu duten 
entitate eskatzaileei diru-kopuru gehigarria emango zaie, baldin 
eta balorazio irizpideetan ezarritako gutxieneko puntuak lortzen 
badituzte. 

 
Aurkeztu beharreko dokumentazioa:  
 

- Deialdian bertan azaltzen diren eranskinak  
- Planhitz aplikazioa behar bezala beteta (internet bidezko aplikazioa): 

enpresaren datuak, diagnostikoa, urteko helburuak, ekintzak…) 
 

 
Zalantzarik edo galderarik baduzu, bidali mezu bat Oarsoaldeko Euskara 
Zerbitzura, Amaia Rodriguezen helbide elektroniko honetara: 
amaiar@emun.com 
Eta erantzuten saiatuko gara. 
 

 

HPSko diru laguntzak: eskaera egiteko deialdia 
 

Hizkuntza Politikarako Sailburuordetzaren datuen arabera, 2009an euskara 
arlo pribatuan sustatzeko deialdira aurkeztu ziren enpresak 175 izan ziren. 

 
Sektoreka antolatuta, kopuruak hauek dira:  

 Industria: 78 
 Lehenengo sektorea: 1 
 Zerbitzuak:96 
 
Lurraldeka antolatuta aldiz: 
 Araba: 9 
 Bizkaia: 63 
 Gipuzkoa: 103 
 

Aurtengo diru kopurua iazkoa baino %19 murritzagoa izango da, beraz, 
2.200.000 euro izango dira aurkeztu eta baldintzak betetzen dituzten 
entitateen artean banatzeko. 
 
HPSk ematen dituen diru laguntzez gain, Gipuzkoako Foru Aldundiak nahiz 
Bizkaiko Foru Aldundiak ere ematen dituzte laguntzak.  
 
Aurtengo aurrekontua murriztua izan arren, enpresentzat laguntza 
izugarria da euskara planak abian jarri eta garatu ahal izateko, eta beraz, 
ondo pentsatzeko modukoa da euskara plana martxan jarri eta laguntza 
izango dutela jakitea. 
 
Oarsoaldean hainbat dira euskara plana inplementatzen ari direnak, baina 
horiez gain, berriak animatu nahi ditugu lerro hauen bidez, dauden 
laguntzak ezagutu eta horiek baliatuz euskara entitateetan txertatzen joan 
dadin pausoak ematera. 
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OLA planeko enpresetako planen deskarguak 
 
 

 

OARSOALDEA BA 
 

Lanpostuetako hizkuntza eskakizunak landu dira eta orain horien adostasun prozesuan daude. Dagokien organoetan eztabaidatzen ari dira gaia. 
Zuzendaritzan euskara irizpideen inguruko formazioa jasoko dute aurki. Halaber, euskararen hizkuntza irizpideen jarraipena eta neurketa 
egitekotan daude ondorengo hilabeteetan. 
 
 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Koordinatzailea: Joxe Luix Agirretxe 
 
 

SAN JOSE LOPEZ 
 

Hausnarketa saioarekin kasik amaitu eta Zuzendaritza Batzordean aurkeztu dituzte ondorioak eta bere garaian Zuzendariak 
onartutako irizpideak. Zuzendaritza Batzordeak ontzat eman ditu ondorioak. Modu berean gune bakoitzetik euskararen ordezkari 

bana izendatuko dute, plana enpresaratzeko helburuarekin. Hizkuntza irizpideen berri talde osoari emango zaio. Laster bilera egingo dute departamentuetako 
ordezkariekin. 

 
 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza  

Planaren koordinatzailea:Idoia Ibarzabal 
 

 

SOCIEDAD HISPANICA DE DESARROLLO 
 

Euskara eskolak martxa onean doaz eta langileen hiru talde osatu dira. Talde horietan batez ere bezeroari begira lan egiten duten  
langileek hartzen dute parte. Ekainean, hausnarketa saio sakona egiteko asmoa dute zuzendaritzarekin eta sailetako 

arduradunekin batera. Bestalde, karteleritza euskaratzen jarraitzen dute eta bertako harrera plana euskaratzen ere bai. 
   

 

EMUNeko teknikaria: Amaia Rodriguez 

Planaren koordinatzailea: Olatz Amonarriz 
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LlLARRIALDIAK/ LRK emergentziak 
 

 15 orduko mintzatalde modulua amaitu dute. Hurrengo modulua enpresako telefonozko harrera      
euskaraz egiteko izango da; udako buelta horretan egingo da ikastaro hau. Bestalde, Kontseilu 

Errektorean oniritzia eman zaio Euskara Planari. Udaberriko UNEren zenbaki berria argitaratu da, eta orain udakoa antolatzen ari dira. Zenbait formazio 
euskaraz jasotzeko aukerak ere aztertzen ari dira. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 
Larrialdiak: Planaren koordinatzailea: Jokin Oroz 

LRK emergentziak: Planaren koordinatzailea: Ainhoa Olaizola 
 
 

ASEA BROWN BOVERI S.A. 
 

ABB NIESSENen erabilerari dagokionez jende multzo handia osatzen ari dira euskara lantokian gehiago erabiltzeko konpromisoak 
hartuta, ea sare zabal bat hedatzea lortzen dugun! Komunikazioaren arloan, aurreko urteetako ildoari jarraituz, NIK ESAN aldizkariaren bigarren zenbakia 
argitaratzear dago eta hurrengo zenbakiei begira berrikuntza prozesuan sartuta daude bete-betean. 2009an hasitako ginkanari bukaera eman zitzaion kantu- 
afariarekin batera antolatu zen sari banaketan. Erakunde mailan, 2009an osatu zen euskararen eskuliburua banatu zaie langile guztiei eta aurkezpenak egin 
zaizkie sailetako arduradunei euren lankidetza eskatzeko. 

 

EMUNeko teknikaria: Naiara Etxeberria 

Planaren koordinatzailea: Txus Alfonso 
 

 
 

 TAJO 
 

Aurten ere Batzar Nagusia euskaraz egingo dute. Dagoeneko horretarako antolaketa lanetan ari dira. Bestalde, hausnarketa 
prozesua kasik amaitu dute, eta horren berri emango zaie langile guztiei. Euskararen sarea osatu nahi dute, eta horretarako 

langile-taldearen zein enpresako organoen laguntza ezinbestekoa dela uste dute. Mondragon Taldeak bere kooperatibentzako egindako Euskara Normalizatzeko 
Oinarriak izango dituzte ardatz datozen urteetan Tajora egokituta. 

EMUNeko teknikaria: Xabier Apaolaza 

Planaren koordinatzailea: Ane Aldaraborda 


