EEE ENERGIAREN EUSKAL ERAKUNDEAREN
DIRULAGUNTZEN PLAN ESTRATEGIKOA 2021.
URTERAKO
EEEko zuzendari nagusiak onartua, 2021eko otsailaren 24an EEEko Zuzendaritza Kontseiluak
eskuordetutako eskumenen arabera

1. Sarrera
Dirulaguntzen Plan Estrategiko hau erabat lerrokatzen da 3E2030 2030. urterako
Euskadiko Energia Estrategiarekin eta funtsezko tresna da Euskal Energia Erakundearen
energia-politikaren plangintzarako dirulaguntzen emateari dagokionez eta helburutzat du,
besteak beste, energia-efizientziako eta Euskadiko jarduera-sektore guztietako energia
berriztagarrien aprobetxamenduko inbertsioak sustatzea.
Honako item hauek hartu dira kontuan Plan hau lantzeko:











3E2030 Euskadiko Energia Estrategian 2030erako markatutako energia-politikaren
helburuak.
Eusko Jaurlaritzaren konpromisoa klima-aldaketaren gaineko energiaren erabileraren
inpaktua gutxituko duten jarduketak sustatzeko, Energia Jasangarritasunari buruzko
Legean eta Klima Larrialdiko Adierazpenean adierazitakoaren arabera.
Energia Berriztagarrien Planak (Biomasa, Eolikoa, Geotermia, Ozeanikoa, eta Eguzkienergia Fotovoltaikoa) eta 2017-2020 aldirako Mugikortasun Elektrikoko Plan
Integrala, Eusko Jaurlaritzak onartutakoak.
Aurreko urteetan jarduketak balioetsi ondoren helburu diren interes publikoak,
2019ko Laguntzen Programa guztien emaitza-txostenen bidez, erabat amaituak, eta
2020ko aurrerapena, oraindik egiten ari direna, jarduketa-ildo guztien analisiarekin:
eskaera-kopurua, lotutako inbertsioak, emandako dirulaguntzak, lortutako aurrezkiak,
eta abar. Zentzu horretan, EEEren arlo tekniko guztiekin izandako bilerak
nabarmentzen dira, 2019/2020 emaitzei buruzko gogoeta bat egiteko.
Intereseko agenteekin (patronalak, enpresa-elkarteak, EUDEL, ingeniaritza-enpresak,
instalatzaileak, mantentzaileak, energia-zerbitzuetako enpresak, ekipamenduhornitzaileak, finka-administratzaileak,...) izandako kontaktu eta bileretan bildutako
komentario eta aholkuak, publikoak zein pribatuak, betiere energia-efizientziako maila
handiago baten lorpenarekin lotuta, eta, energia-baliabide berriztagarrien
aprobetxamendu hobea eta handiagoa, EEE historikoki helburu hori lortzearen atzetik
dabilelarik. Aurreko urteetan egindako jarduketen balorazio zorrotza egin da, eta aldi
berean baliabide ekonomiko nahikoak erabilgarri daudela kontrastatu da planaren
indarraldirako, 2021. urterako.
EEEk 1982az geroztik horrelako laguntzen programen kudeaketan duen esperientziak,
baita inplikatutako sektoreei buruz (Industria, Garraioa, Zerbitzuak, Bizitokiak, Lehen
Sektorea eta Administrazio Publikoak) duen ezagutzak eta sektore horiekin duen
etengabeko harremanak ere, egungo teknologiekin lotutakoa barne, objektibotasuna
bermatzea ahalbidetzen du subentzionatutako jarduketen ikuspuntutik zein ezarritako
laguntzen intentsitateen ikuspuntutik begiratuta.
2020ko martxoaren 14an ezarritako alarma egoerak eta COVID-19ak ekarri duen
osasun larrialdiko egoerak ondorio latzak, erabat ezustekoak eta neurtzen zailak eragin
ditu enpresa, enplegu eta herritarrentzat. COVID-19ak eragindako egoerak eragina
izan du, halaber, EEEk energia berriztagarriak eta energia eraginkortasuna sustatzeko
inbertsioetara bideratzen dituen laguntza programak jaso ohi dituzten sektore
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ekonomikoetan ere. Ondorioz, Erakundeak 2020rako eginak zituen aurreikuspen
guztiak aldatu egin ziren.
o 2020. urtean, eskaera kopurua nabarmen txikiagoa izan zen aurreko
ekitaldietan ohikoa zena baino,
o Aldeko ebazpena jaso zuten proiektuen ehuneko handi baten kasuan,
onuradunentzat ezinezkoa izango zen proiektuak laguntzen deialdian
zehaztutako epeetan gauzatzea, eta horrek berekin ekarriko zuen jada
aitortuta zuten laguntza ezinbestean baliogabetu eta galtzea.
Bi gertaera horiek ikusirik, gomendagarritzat eta justifikatutzat jo zen hasieran
aurreikusita zeuden epeak luzatzea, horrela, jarraitutasuna eta ikusgaitasuna eman
ahal izateko eskatzaile potentzialei, eta, aldi berean, EEEren 2020rako Dirulaguntza
Plan Estrategikoan jasotako helburuen betetze-maila handiago bat lortu ahal izateko,
aldeko ebazpena jasoa zuten proiektuak egikaritu eta justifikatzeko epea luzatuta.
 EEEren laguntza-programen xede eta helburuak (energia-efizientziaren sustapena eta
energia berriztagarrien aprobetxamendua) guztiz bat datoz "Next Generation EU"
izeneko suspertzearen aldeko aldi baterako tresnaren helburuekin, eta gainera, Estatu
kideak suspertzeko eta erresilientziako planetan ari dira lanean, Suspertze eta
Erresilientzia Mekanismoaren esparruko funtsak eskuratu ahal izateko. Horregatik
guztiagatik, aurreikustekoa da funts horiek guztiak zenbait laguntza-programaren
bitartez bideratzea, non EEEk jardun beharko duen organo deitzaile eta espedienteen
bideratzaile gisa, edo hori egiten duenaren erakunde laguntzaile gisa.
Edozein kasutan ere, Plan honek, bere edukiari dagokionez izaera programatikoa duenez,
ez du ez eskubiderik ez betebeharrik sortzen, eta urteko hornidura ekonomikoaren eta
Planean bertan bildutako laguntzen lineak praktikan jartzearen mende dago Planaren
beraren eraginkortasuna.

2. Planaren esparru instituzional eta denborazkoa
2021eko ekitaldian hasiera batean EEEk ezarriko duen energia-arloko dirulaguntza-lineak
biltzen ditu Planak. 2021. urtean zehar laguntzen programa berrien deialdiak egiteko
premia sortzen bada, Dirulaguntzen beste Plan Estrategiko gehigarri bat landuko da, EEEko
Zuzendaritza Kontseiluak onartu beharrekoa.
Laguntzen programa bakoitzaren egikaritzapena amaitzean —zehatzago adierazita, lantzen
den azken ebaluazio-txostenean—, balorazio bat egingo da Planak duen inplikazioaren eta
Euskadi Basque Country 2030 Agendan bildutako Garapen Jasangarriko Helburuen
betetze-mailari buruzko intzidentziaren inguruan.

3. Ardatz estrategikoak eta linea subentzionagarriak
Euskal energia-politikaren funtsezko bi ardatzetan egituratzen da Plan Estrategiko hau:
 Laguntzen Programak argitaratuz energia-efizientzia sustatzea —modu adierazgarrian
ez bada ere, eguzki-instalazio termikoak ere barnean hartzen direlarik— jardueraren
hainbat sektoretan.
Ildo horretan, adierazgarria da 2020ko aldian EEEk garatutako jarduketek (ekitaldi hori
zabalik dago oraindik) indartu egiten dutela Laguntzen Programen kudeaketak EEEn
duen pisu espezifiko handia, programa horietatik eratortzen delarik energiaaurrezpeneko sektore-adierazle esanguratsuen lorpena, jada urtean 12.511 tep-era
iritsi den metatuarekin 2020ko ekitaldirako. Honako hau da energia-aurrezpen horren
sektore-banaketa:
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Garraioa: 7.911 tep/urte
Hirugarren sektorea: 4.035 tep/urte
Administrazio publikoa: 565 tep/urte

2020. urteko orain arteko energia-aurrezpen globala EAEko azken energiakontsumoaren % 0,25eko baliokidea izango litzateke eta koherentzia-adierazle bat da
2030 horizonterako Euskadiko Energia Estrategian definitutako ekintza-lineekiko.
Horretarako, beharrezko irizten zaio EEE Laguntzen Programak sustatzen jarraitzeari,
proiektuak garatzeko osagai bultzatzaile bat bihurtzen direlako, ekonomia aktibatzen
eta berraktibatzen duelako, eta azken batean, EAEko energia-helburuekin eta
ingurumen-erronkekin lerrokatzen diren energia-aurrezpenak lortzen dituelako.


Energia-teknologia berriztagarriei buruzko Laguntzen Programen ezarpenaren bidez
sustatzen ditugun baliabide berriztagarrien energia-aprobetxamenduaren
sustapena.
Kasu honetan, egin beharreko azterketak nolabaiteko antzekotasuna du aurreko
puntuan egindako analisiarekin, emaitzak askoz ere apalagoak badira ere, babes hori,
normalean, garrantzi txikiko proiektuetara mugatzen baita. 2020ko behin-behineko
emaitzak urtean 8.297 tep-ean daude. Energien araberako banaketa honako hau da:




Biomasa: 563 tep/urte
Geotermia: 45 tep/urte
Produkzio elektrikoa berriztagarriekin: 7.689 tep/urte
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ENERGIA-EFIZIENTZIA SUSTATZEKO 2021ean DEITU
BEHARREKO LAGUNTZEN PROGRAMAK
Energia-efizientziako
eta
eguzki-energia
termikoko
inbertsioetarako Laguntzen Programa industria-sektorean
XEDEA

Energia-efizientziako eta eguzki-energia termikoko aprobetxamenduko
jarduketak sustatzea eta bultzatzea industria-sektorean, energia-kontsumoa
murrizteko, euskal industria posizio lehiakorrago batean kokatzeko,
industriaren energia-faktura gutxitzeko eta ingurumena hobetzeko.

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - Urtean 6.500 tep-eko energia aurreztea
- Programan 7.000 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna
lortzea
JARDUKETAILDOAK

DENBORAESPARRUA

- Prozesu-instalazioak berritu eta/edo hobetzea
- Instalazio lagungarriak berritu eta/edo hobetzea (Energia Kudeatzeko
Sistemak, digitalizazioa prozesuetan, eta hondar-beroak berreskuratzea...)
- Klimatizazioa nabe eta bulego industrialetan
- Kogenerazio-instalazioak (berriak edo lehendik daudenak hobetzea)
- Energia-auditoria integralak eta ISO 50001 araua ezartzea
- Sorkuntza termiko berriztagarriko sistemak (eguzki-energia termikoa).
- Barne eta kanpo-argiztapena.
Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2021eko abenduaren 31ra arte, egun
horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak

AURREKONTUA 1.500.000 € (700.000 € 2021erako eta 800.000 € 2022rako)
FINANTZAKETAITURRIA
EEEren aurrekontuak 2021. urterako eta aurrekontu-kreditua 2022rako.

Toki-administrazio
publikoaren
energia-jasangarritasuna
hobetzeko azterlanak eta auditoriak egiteko Laguntzen
Programa
XEDEA

Energia-jasangarritasuna hobetzeko azterlanen burutzapena sustatzea eta
bultzatzea, aurrezpena eta energia-efizientzia bilatzen duten ekintzak
identifikatzeko eta sustatzeko lehentasunezko helburuarekin, baita Euskal
Autonomia Erkidegoko lurraldean dauden instalazio eta eraikin publikoetan
energia berriztagarriak erabiltzea ere

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - 1.000 azterlan/auditoria inguruko kopurura iristea.
JARDUKETAILDOAK

- Eraikin, energia-instalazio eta ibilgailuen inbentarioak
- Kanpo-argiteria publikoaren energia-auditoriak
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DENBORAESPARRUA

Energia-eraikin eta -instalazioen energia-auditoriak
Energia-jasangarritasuneko jarduketa-planak
PACES Klimarako eta Energia Jasangarrirako Ekintza Plana
Hiri-mugikortasun jasangarriko planak
Energia-ziurtapenak
Energia-efizientziako eta energia berriztagarrietako
bideragarritasun-azterlanak

instalazioen

Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2023ko abenduaren 31ra arte, egun
horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak

AURREKONTUA 10.000.000 €. (3.000.000€ 2021erako, 3.000.000€ 2022rako eta 4.000.000€
2023rako)
FINANTZAKETAITURRIA
EEEren aurrekontuak 2021. urterako eta aurrekontu-kreditua 2022rako eta
2023rako

Ibilgailu Efiziente eta Alternatiboetako
Laguntzen Programa – Renove Ibilgailuak
XEDEA

inbertsioetarako

Energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta garraioan eta pertsonen
mugikortasunean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea helburu duten
jarduketak sustatzea energetikoki efizienteagoak diren teknologiak erabiliz.

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - Urtean 938 tep-eko energia aurreztea
- Programan 188 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna lortzea
JARDUKETAILDOAK
- Gas naturalez dabiltzan ibilgailu arinak
- PGL bidezko ibilgailu arinak
- Gasolinazko edo gasoliozko (diesela) M1 kategoriako ibilgailuak, A energiakalifikazioarekin
- Gasolinazko edo gasoliozko (diesela) N1 kategoriako ibilgailua, 2.500 kg-tik
beherako GMBarekin eta 114 gr CO2/km-tik beherako BEG emisioekin
- Gasolinazko edo gasoliozko (diesela) N1 kategoriako ibilgailua, 2.500 kg-ko
edo hortik gorako GMBarekin eta 184 gr CO2/km-tik beherako BEG
emisioekin
DENBORAESPARRUA

Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2021ko urriaren 30era arte, egun
horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak

AURREKONTUA 5.000.000 €.
FINANTZAKETAITURRIA
EEEren aurrekontuak 2021. urterako

Mugikortasun Efiziente eta Jasangarrirako Pizgarrien Programa
– MOVES III
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XEDEA

Energia-kontsumoa arrazionalizatzea eta garraioan eta pertsonen
mugikortasun efizientean petrolioarekiko mendekotasuna murriztea helburu
duten jarduketak sustatzea honako hauen bidez: garraiatzeko modu
efizienteenetarako inbertsioak, energia berriztagarrien erabilera, eta
energetikoki efizienteagoak diren eta EAEko lurraldean erregaien
hornikuntzarako beharrezkoak diren teknologien erabilera.

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - Urtean 1.499 tep-eko energia aurreztea
- Programan 80 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna lortzea
JARDUKETAILDOAK

- 1. jarduketa. Energia alternatiboetako ibilgailuak erostea
- 2. jarduketa. Ibilgailu elektrikoak kargatzeko azpiegiturak ezartzea

DENBORA-ESPARRUA
Oinarriak EHAAn argitaratu eta hurrengo egunetik kontatzen
hasita, eta 2023/12/31ra arte.
AURREKONTUA 18.718.371 €: laguntzetara 18.250.411,73 € bideratuko dira guztira, eta
kudeaketa-lanetara (zeharkako kostuetara) 467.959,27 € guztira.
FINANTZAKETAITURRIA
Estatuko aurrekontu orokorrak, Energia Dibertsifikatzeko eta Aurrezteko
Institutuaren bitartez. EEEren aurrekontuetan diru-sarrera gisa islatuko da,
dagokion gastu lotua sortu ahala.
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BALIABIDE BERRIZTAGARRIEN APROBETXAMENDUA
SUSTATZEKO 2021ean DEITU BEHARREKO LAGUNTZEN
PROGRAMAK
Inbertsioetarako Laguntzen Programa garatzeko bidean dauden
energia-teknologia
berriztagarriak
frogatzeko
eta
baliozkotzeko
XEDEA

Garapen teknologikoak frogatzeko eta baliozkotzeko jarduketak babestea
itsas energien esparruan.

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - 3 proiektu erakartzea Mutrikuko eta BiMEP entsegu-eremuetan
JARDUKETAILDOAK

DENBORAESPARRUA

- Proba esperimentalak olatuen energia atzitzeko dispositiboen
eskala errealeko edo errealetik hurbileko prototipoen frogatze- eta
baliozkotze-fasean
.
- Proba esperimentalak aerosorgailuetarako plataformen eskala errealeko edo
errealetik hurbileko prototipoen frogatze- eta baliozkotze-fasean.
- Proba esperimentalak itsas aerosorgailuen eskala errealeko edo errealetik
hurbileko prototipoen frogatze- eta baliozkotze-fasean.
- Proba esperimentalak ekipamendu lagungarrien prototipoen edo arestian
deskribatutako prototipoen arteko edozeinen osagai osagarrien frogatze- eta
baliozkotze-fasean.
- Aurreko jarduketa bati edo bat baino gehiagori lotutako proiektuen
koordinazioa.
Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2023ko abenduaren 31ra arte, egun
horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak

AURREKONTUA 2.500.000 € (0,5 M€ 2021erako, 1 M€ 2022rako eta 1 M€ 2023rako)
FINANTZAKETAITURRIA
EEEren aurrekontuak 2021. urterako eta aurrekontu-kreditua 2022rako eta
2023rako.

Energia-iturri berriztagarrien bidez egindako autokontsumo eta
biltegiratzearekin eta bizitegi-sektorean sistema termiko
berriztagarriak ezartzearekin lotutako Laguntzen Programak,
Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan
XEDEA

Energia-iturri berriztagarrien bidez egindako autokontsumo eta
biltegiratzearekin eta bizitegi-sektorean sistema termiko berriztagarriak
ezartzearekin lotutako jarduketak bultzatzea.

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - Autokontsumo elektriko bidez instalatutako potentzia (MW) 30 MW
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- Aurreikusitako biltegiratze-gaitasuna (MWh) 16,8 MWh
- Bizitegi-sektorean energia berriztagarri termikoko instalazioen bidez
instalatutako potentzia (MW) 12,3 MW
JARDUKETAILDOAK
1. Pizgarri-programa - Zerbitzu-sektorean autokontsumo-instalazioak egitea energiaiturri berriztagarrien bitartez, biltegiratzearekin edo biltegiratzerik gabe.
2. Pizgarri-programa - Ekonomiaren beste produkzio-sektore batzuetan
autokontsumo-instalazioak egitea energia-iturri berriztagarrien bitartez,
biltegiratzearekin edo biltegiratzerik gabe.
3. Pizgarri-programa - Zerbitzu-sektorean eta beste produkzio-sektore batzuetan lehendik
dauden energia-iturri berriztagarrien bidez dabiltzan autokontsumo-instalazioetan
biltegiratzea txertatzea.
4. Pizgarri-programa - Bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta hirugarren
sektorean autokontsumo-instalazioak egitea energia-iturri berriztagarrien bitartez,
biltegiratzearekin edo biltegiratzerik gabe.
5. Pizgarri-programa - Bizitegi-sektorean, administrazio publikoetan eta hirugarren
sektorean lehendik dauden energia-iturri berriztagarrien bidez dabiltzan autokontsumoinstalazioetan biltegiratzea txertatzea.
6. Pizgarri-programa. Bizitegi-sektorean energia berriztagarri termikoen instalazioak
egitea.

-

-

-

-

-

DENBORAESPARRUA

Oinarriak EHAAn argitaratzen direnetik 2023ko abenduaren 31ra arte, egun
horretarako egikaritu beharko baitira dirulaguntza jaso duten proiektuak

AURREKONTUA 37.173.437 €
FINANTZAKETAITURRIA

EEEren aurrekontuak 2021. urterako.
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2021. URTEA BAINO LEHEN DEITUTA EGONIK, HASIERA BATEAN
AURREIKUSITAKO ZUZKIDURA EKONOMIKOA ALDATU ZAIEN
LAGUNTZEN PROGRAMAK
Dauden Eraikinetan Energia Birgaitzeko Jarduketak egiteko
Laguntzen Programa - PREE
XEDEA

Lehendik dauden eraikinak berritzeko jarduketak egin daitezela sustatzea,
eraikin horien erabilera eta eraikinen titularren izaera juridikoa edozein
izanda ere, azken energia-kontsumoa eta karbono dioxidoko emisioen
murrizketa bultzatuko dutenak, energia-aurrezpenaren bidez, energiaefizientziaren hobekuntzaren bidez eta energia berriztagarrien
aprobetxamenduaren bidez.

ESPERO DIREN
ONDORIOAK - Urtean 6.000 tep-eko energia aurreztea lortzea
- Programan 119 tep aurreztu/M€ subentzionatuko eraginkortasuna lortzea
JARDUKETAILDOAK

- 1. jarduketa. Inguratzaile termikoaren energia-efizientzia hobetzea.
- 2. jarduketa. Energia-efizientziaren eta energia berriztagarrien
hobekuntza berokuntzako, klimatizazioko, aireztapeneko eta etxeko ur
beroko instalazioetan.
o 2.1 azpitipologia. Energia konbentzionalaren ordez eguzki-energia
termikoa baliatzea
o 2.2 azpitipologia. Energia konbentzionalaren ordez energia
geotermikoa baliatzea
o 2.3 azpitipologia. Energia konbentzionalaren ordez biomasa
baliatzea instalazio termikoetan
o 2.4 azpitipologia. 2.1-2.3 tarteko azpitipologietan barne hartuta ez
dauden sorkuntza-sistemen energia-efizientziaren hobekuntza
o 2.5 azpitipologia. Instalazio termikoetako banaketako,
erregulazioko, kontroleko eta emisioko azpisistemen energiaefizientziaren hobekuntza
- 3. jarduketa. Argiztapen-instalazioen energia-efizientzia hobetzea.
Programaren oinarrietan arautzen da 2. edo 3. jarduketan ordezteko aukera –
2. jarduketaren kasuan eta baldintza jakin batzuen pean osatua izan daiteke
eta ez ordeztua–, jarduketa horien ordez eguzki-instalazio fotovoltaikoko
instalazio bat edo sorkuntza elektrikoko teknologia berriztagarriko beste bat
eginda, metaketarekin edo gabe, eraikinaren autokontsumora bideratua.

DENBORAESPARRUA

Oinarriak EHAAn (2020ko azaroaren 6an, 220. zenbakian) argitaratu eta
hurrengo egunetik kontatzen hasita, eta 2021eko uztailaren 31ra arte.
Laguntza honetako jarduketak amaitzeko gehieneko epea hemezortzi (18)
hilabete izango da, laguntza emateko ebazpena jakinarazi den datatik
zenbatzen hasita edo, zuzeneko inbertsioen kasuan, dagokion kontratua
esleitzen duen ebazpena jakinarazten den datatik zenbatzen hasita.

AURREKONTUA
a) HASIERAKO ZUZKIDURA EKONOMIKOA: 14.748.000,00 €: laguntzetara
11.373.657,60 € bideratuko dira guztira, zuzeneko inbertsioetara 2.843.414,40 €
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bideratuko dira guztira eta, azkenik, kudeaketa-lanetara (zeharkako kostuetara)
530.928,00 € guztira.
b) ZUZKIDURAREN LEHEN ZABALKUNTZA: 14.500.000,00 €: laguntzetara
13.978.000,00 € bideratuko dira guztira, eta kudeaketa-lanetara (zeharkako kostuetara)
522.000,00 € guztira. Gainera, laguntzak emateko zuzeneko inbertsioetarako
erreserbatutako aurrekontua erantsi da, eta laguntzak emateko zenbateko osoa
28.195.072 € da.
c) ZUZKIDURAREN BIGARREN ZABALKUNTZA: 30.000.000,00 €: oso-osorik laguntzak
emateko izango da, eta laguntzak emateko zenbateko osoa 58.195.072 € izango da.
FINANTZAKETAITURRIA
Estatuko aurrekontu orokorrak, Energia Efizientziako Funts Nazionalaren
bitartez. EEEren aurrekontuetan diru-sarrera gisa islatuko da, dagokion
gastu lotua sortu ahala.
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Ondoren, 4 eranskin aurkezten dira:
 1. eranskina

EEE 2021 Dirulaguntzen Plan Estrategikoaren Laburpena

 2. eranskina.
adierazleak

Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: helburuak, ekintzak eta

 3. eranskina.
Ardatz Estrategikoak
konpromisoak
2021, 2022 eta 2023

eta

Dirulaguntza

Lineak:

aurrekontu-

 4. eranskina.
Ardatz Estrategikoak eta Dirulaguntza Lineak: dirulaguntzak zein
sektoreri
zuzentzen
zaizkien
eta
emateko prozedura

Bilbao, 2021eko uztailaren 26a.
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Anexo 1.- Síntesis del Plan Estratégico de Subvenciones EVE 2021
AÑO 2021

PROGRAMA DE AYUDA

AÑO 2022

AÑO 2023

Presupuesto (€) Presupuesto (€) Presupuesto (€)
700.000

800.000

ESTUDIOS y AUDITORÍAS ADMINISTRACIONES LOCALES

3.000.000

3.000.000

4.000.000

RENOVE VEHÍCULOS

5.000.000
500.000

1.000.000

1.000.000

MOVES III

6.239.457

6.239.457

6.239.457

PREE (Ampliación presupuestaria)

14.500.000

PREE (2ª Ampliación presupuestaria)

30.000.000

AUTOCONSUMO, ALMACENAMIENTO Y RENOVABLES
(RESIDENCIAL)

37.173.437
11.039.457

11.239.457

INDUSTRIA

TECNOLOGÍAS MARINAS

97.112.894

119.391.808
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Anexo 2. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Objetivos, acciones e indicadores

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables
Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables
Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)
Programa 1: Programa de Ayudas para las Energías Marinas

2019

2020

2021

3

3

3

1

2

2

2019

2020

2021

Objetivo 1: Atraer proyectos a las áreas de ensayos (bimep y Mutriku)
Indicador 1: proyectos subvencionados (nº)
Objetivo 2: Incentivar la actividad industrial vasca
Indicador 1: empresas vascas implicadas (nº)
Programa 2: Programa de Autoconsumo y Almacenamiento, con fuentes de energía renovable,
Sistemas Térmicos Renovables en el Sector Residencial
Objetivo 2: Promover el aprovechamiento eléctrico de las energías renovables
Indicador 1: potencia eléctrica instalada (MW)
Indicador 2: potencia eléctrica instalada (MW)
Objetivo 3: Promover el uso de las fuentes renovables térmicas
Indicador 1: potencia térmica instalada(MWt)
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30
16,8
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Anexo 3. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Compromisos presupuestarios 2021, 2022 y 2023
Objetivo Estratégico 1: Promoción de la Eficiencia Energética
Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Sectoriales en Eficiencia Energética
Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)

TOTAL

Programa 1: Programa de Ayudas para el Sector Industrial
Importe (€)
Ayudas con destino a
inversiones
Programa 2: Programa de Ayudas para
estudios para la mejora de la sostenibilidad
en Aytos.
Ayudas con destino a
inversiones
Programa 3: Programa de Ayudas para
Vehículos Eficientes y Alternativos (Renove)
Ayudas con destino a
inversiones
Programa 4: Programa de Incentivos a la
Movilidad Eficiente y Sostenible (MOVES III)
Ayudas con destino a
inversiones
Programa 5: Progr. de Ayudas para
Actuaciones de Rehab. Energ. en Edificios
Ayudas con destino a
inversiones

2021

2022

2023

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

1.500.000

700.000

47%

800.000

53%

0

0%

Importe (€)

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

10.000.000

3.000.000

30%

3.000.000

30%

4.000.000

40%

Importe (€)

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

5.000.000

5.000.000

100%

0

0%

0

0%

Importe (€)

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

18.718.371

6.239.457

33%

6.239.457

33%

6.239.457

33%

Importe (€)

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

44.500.000

44.500.000

100%

0

0%

0

0%

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables
Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables
Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)
Programa 1: Programa de Ayudas para las
Energías Marinas
Ayudas con destino a
inversiones
Programa 2: Programa de Autoconsumo y
Almacenamiento, con fuentes de energía
renovable, Sistemas Térmicos Renovables en
el Sector Residencial
Ayudas con destino a
inversiones
TOTAL PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES 2020

TOTAL

2021

2022

2023

Importe (€)

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

2.500.000

500.000

20%

1.000.000

40%

1.000.000

40%

Importe (€)

Importe (€)

%

Importe (€)

%

Importe (€)

%

37.173.437

37.173.437

100%

11.039.457

9%

11.239.457

9%

119.391.808 97.112.894

15

81%
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Anexo 4. Ejes Estratégicos y Líneas subvencionales: Sector o sectores a los que se dirigen y procedimiento de concesión

Objetivo Estratégico 2: Fomento del aprovechamiento de los Recursos Renovables
Línea de subvención 1: Programas de Ayudas Energías Renovables
Órgano 1: Ente Vasco de la Energía (EVE)
Programa 1: Programa de Ayudas para las Energías Marinas
Sectores a los que se dirige

INDUSTRIA (Desarrollo Tecnológico)

Procedimiento de concesión

CONCURRENCIA SUCESIVA

Programa 2: Programa de Autoconsumo y Almacenamiento, con fuentes de energía renovable, Sistemas Térmicos Renovables en el Sector
Residencial
SERVICIOS, OTROS SECTORES PRODUCTIVOS, SECTOR
RESIDENCIAL, TERCER SECTOR, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
CONCURRENCIA SUCESIVA

Sectores a los que se dirige
Procedimiento de concesión
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