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ERANSKIN TEKNIKOAREN AURKEZPENA AT1. 
ZEHARKAKO NEURRIAK (TR) 

"NAFARROA, LURRALDE JASANGARRIA ETA ERRESILIENTEA" 
 

 

Nafarroarako nahi den lurralde-garapeneko ereduak jasangarritasunerantz egin behar 
du aurrera, bai eta sortzen diren dinamika aldakorretara moldatzeko gaitasunerantz 
ere.  Ingurumeneko plangintza eta lurralde-antolamendua behar bezalako esparruak 
dira lurraldea erresilientziaz hornitzeko, politika sektorialen koordinazioan baitihardu, 
eta halaber, eredu integral eta jasangarri baten identifikazioan ere.  

Plangintza hori ere sare lankidetza egokian bideratu behar da. Sareak nazioartekoak 
eta nazionalak izanen dira, eta eskualde-eskalatik jardun behar dute (Nafarroako 
Gobernua, kasu), bai eta tokian tokiko eskalatik ere, non garrantzitsuak baitira 
hirigintza-planetan, ingurumenaren ebaluazioan, alkateen itunetan edo Tokiko Agenda 
21etan txertaturiko neurriak. 

Klima alorreko berrikuntza eta ezagutzaren transferentzia beharrezkoak dira helburuak 
lortzeko. Ezagutzan egin behar da aurrera, ezagutza jarduketa-arloetan aplikatzeko, 
hala arintze nola moldatze arloan. Era berean, tresnak eta ezagutzak hobetu behar 
dira, klima-ereduak aztertzeko, klima-proiekzio egokiak lortze aldera, eta inpaktuak 
ebaluatze aldera.   

Gainera, tresnak behar dira klima-aldaketaren ondorioak monitorizatzeko eta haien 
jarraipena egiteko. Eta ezagutza prestakuntzaren, sentsibilizazioaren eta 
komunikazioaren bidez transferitu behar da.   
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NKAO. AT1 Zeharkako Neurriak (TR) 
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1. NKAO. Zeharkako Neurriak  
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1. NKAO. Zeharkako Neurriak  

Taula honetan laburbildurik daude NKAOk klima-aldaketaren aurka bildu dituen 
zeharkako neurriak. 

 

Oharra: LIFE-IP NAdapta-CC Proiektuarekin identifikatutako neurrientzat, bere kudeaketari eta 
monitorizazioari berari emanen zaio lehentasuna. NKAOn ageri den edukia aipatu beurrien 
sinplifikazioa da, eta horrela ulertua dago errata edo interpretazio kasuetarako.  

ZEHARKAKO NEURRIEN (TR) KOSTU KALKULUA (€)  

 (TR) neurrien kostuen kalkulu bat egin da 2030era. Guztira, 2.790.547€ dira, eta 
gehienbat, LIFE-IP NAdapta-CC proiektuan sartutako neurriak dira. 

 

  

ZEHARKAKO NEURRIAK (TR): NAFARROA, LURRALDE JASANGARRIA ETA ERRESILIENTEA KOSTUA
TR-L1 Lurralde jasangarria eta erresilientea

TR1 Klima-aldaketaren aurkako borroka lurraldearen antolamenduan, paisaian eta hiri-plangintzan sartzea, udalerriekin 
elkarlanean (Moldaerako A10 neurriari lotua) 443.251 €    

TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan
TR2 Presentzia eta lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 162.570 €    

TR2-E3. Sareak beste proiektu batzuekin (LIFE)
TR3 Plataformak eta lan-foroak Klima Aldaketaren alorrean

TR3-A2. Plataforma eragile-anitz bat ezartzea (LIFE) 52.567 €      
TR4 C1.2. Tokiko Ingurunearen kudeaketa moldakorra, Klima eta Energiarako alkateen Itunaren gisakoa (LIFE) 620.848 €    
TR5 C7.2. Koordinazioa finantzaketa-mekanismoekin (EB) eta beste batzuekin (LIFE) 286.050 €    

TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia
TR6 C1.1 Nafarroako klima-aldaketaren efektuen jarraipena egiteko adierazle-sistema, Nafarroako Lurralde Adierazleen 

Berariazko Aginte Koadroaren bidez (LIFE) 308.817 €    
TR7 Nafarroarako klima-proiekzio erregionalizatuak. (Moldaerako A16 neurriari lotua) 46.000 €      
TR8 Komunikazio Plana Nafarroako klima-aldaketaz eta NKAOren prozesuaz

TR8-E2. Metodologiak eta KAren emaitzak komunikatu eta zabaltzeko tresnak (LIFE) 251.128 €    
TR9 E4.KAren informazio gunea eta komunikazio ekitaldiak (LIFE) 378.198 €    

TR10 Prestakuntza Klima Aldaketan
TR10-C7.1. Gaitasun estrategikoak eraikitzea (LIFE) 241.118 €    

 ZEHARKAKO NEURRIAK (TR) GUZTIRA  2.790.547 € 
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2. TR-L1 Lurralde jasangarria eta erresilientea  
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2. TR-L1 Lurralde jasangarria eta erresilientea 
 

A neurriarekiko lotura 
A10. Klima-aldaketarako moldaera lurraldearen antolamenduan, paisaian eta hiri-
plangintzan sartzea,  
udalerriekin elkarlanean. (Moldaerako A10 neurriari lotua). 

Neurria  
TR1. Klima-aldaketaren aurkako borroka lurraldearen antolamenduan, paisaian eta 
hiri-plangintzan sartzea,  
udalerriekin elkarlanean. (Moldaerako A10 neurriari lotua). 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L1 Lurralde jasangarria eta erresilientea 

Testuingurua  

Nafarroarako nahi den lurralde-garapeneko ereduak jasangarritasunerantz egin behar 
du aurrera, bai eta sortzen diren dinamika aldakorretara moldatzeko gaitasunerantz 
ere. Ingurumeneko plangintza eta lurralde-antolamendua behar bezalako esparruak 
dira lurraldea erresilientziaz hornitzeko, politika sektorialen koordinazioan baitihardu, 
eta halaber, eredu integral eta jasangarri baten identifikazioan ere. Jarduketa-marko 
honek balio du hala maoldatze- (ikusi A10) nola arintze-neurrietarako (hiri-eredu 
trinikoak garrio kolektiboarekin).  

Helburua 
Nafarroa lurralde jasangarria eta erresilientea izatea, Lurraldearen Antolamenduaren 
eta ingurumeneko plangintzan oinarritua, Klima Aldaketa txertatzea aurreikusiko 
duena hala moldaeran nola arintzean.   

Jarduerak 

1. Moldaerarako, A10en bildutakoak.  (1. Sartu beharreko irizpideak, 2) hiri-
plangintza 3) Proiektu berritzaileak 4) Oinarrizko Bide Sarea). 

2. Arintzea: Moldaerarako antzeko edukiak, arintzeari erreferentzia eginda. Edukiok 
behar bezalako irizpideak eta gidak aurreikusi behar dituzte BEG isuriak murriztera 
bideraturako lurralde-ereduak planifikatzeko, hiri-eredu trinkoekin eta garraio 
jasangarriarekin.  

3. Plangintzarako jardunbide egokiak identifikatu eta hedatzea.  

Espero diren emaitzak  

• Moldaerarako, A10en bildutakoak: Gida irizpideekin, planetan txertatzea, Moldatze 
Proiektuak, Nafarroako Bide Sarea). 

• KA txertatuko duten gidak eta jardunbide egokiak, moldaera eta arintzea sustatuko 
dituzten ederduak zehaztuta. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

443.251 € (A10en sartua)  

(Aurrekontua arintze-edukietarako emendatu daiteke) 

Adierazlea 

•Zenbat saio udalerriekin, urteko 

•Zenbat jarduketa egin diren klima-aldaketari erantzuteko, urteko 

•Zenbat plangintza-agirik txertatu duten KA 

Ezarpen arduraduna 

- Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

- Navarra de Suelo y Vivienda, NASUVINSA 
- Toki Entitateak 

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

- SITNA (Nafarroako Lurralde Informaziorako Sistema) 

Oharrak  
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3. TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 
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3. TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta 
nazionaletan 

Neurria  TR2. Presentzia eta lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan  

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 

Testuingurua  

Interesgarria da jakitea zer plataforma eta sare dauden nazioartean eta estatuan KAren 
aurkako borrokan engaiatuak, lagungarriak izan daitezkeenak sinergiak sortzeko 
eskualdeko, nazio mailako eta nazioarteko beste entitate batzuekin, eta era berean, 
ekintzei buruzko esperientziak eta jardunbide egokiak trukatzeko, bai eta emaitzak 
hedatzeko ere.    

Helburua 
Lankidetza sare batean sarturik egotea KAren aurkako borrokan diharduten organismoekin 
batera, konpromisoak eta sinergiak topatzeko, sare horren onurak eta ekintzen nahiz 
zabalkunde-bideen onurak jasotze aldera.    

Jarduerak 

Entitateekiko lankidetza jarduerak, hala nola: 

1. Under2Mou (http://under2mou.org/the-mou/): Nafarroak eta 33 herrialdetako 166 
jurisdikziok akordio bat sinatu dute isuriak ehuneko 80tik 95era mugatzeko, 1990eko 
mailen azpitik, edota urtero bi tona metrikotik behera bizilagun bakoitzeko, 2050erako.    

2. OPCC. Klima Aldaketaren Behatokia Pirinioetan (http://www.opcc-ctp.org/es): 
Nafarroako Gobernua Behatoki horretako kidea da. Erakundeak helburu du 
Pirinioetako KA monitorizatu eta ulertzea, eraginak mugatzea, eta arintze- zein 
moldatze-neurriak zehaztea natur eremu zaurgarrienetarako eta sektore sozio-
ekonomikoetarako. 

3. nrg4SD. Garapen Jasangarrirako Sareak edo Gobernu Erregionalak 
(Http://www.nrg4sd.org/): nrg4SD sare global bat da, eta hartan, gobernu erregionalak 
soilik daude sarturik, hainbat arlotan jarduteko: klima-aldaketan, biodibertsitatean eta 
garapen jasangarrian.  Sare horretan, bestalde, RegionsAdapt izeneko plataforma 
sarturik dago, Estatuko, erregioetako eta probintzietako gobernuek egiten dituzten 
moldatze-ekintzak elkarri jakinarazteko.   

4. Climate-Adapt (http://climate-adapt.eea.europa.eu/) : KAra moldatzeko europar 
plataforma bat da. Erabiltzaileak ikuspegi orokor azkarra izanen du bai erakunde 
publikoek moldatze arloan darabilten politikaz, bai Europan egiten diren ekintzez.   

5. RIOCC. Klima Aldaketaren Bulego Iberoamerikarren Sarea (http://www.lariocc.es/): 
Hego Amerikan, Espainian eta Portugalen KArako moldaeran izaniko esperientziak 
trukatzeko eta lankidetzan aritzeko sarea da.  

6. AdapteCCa (www.adaptecca.es) KArako moldaeari buruzko informazioa biltzen duen 
Espainiako plataforma da.  

Espero diren emaitzak  
• Sare bat ezarri nahi da NKAOrekin lotura duten 24 proiekturekin gutxienez, ezagutzak, 
esperientziak eta praktika hobeak trukatzeko.  

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

162.570 €  

Adierazlea •Zenbat proiektu dauden lotuta KArekin sare-lankidetzari dagokionez. 

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN  
- NUP 

Oharrak  

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

 LIFE-NAdapta neurriak TR2-E3. Sareak beste prtoiektu batzuekin  

http://under2mou.org/the-mou/
http://www.opcc-ctp.org/es
http://www.nrg4sd.org/
http://climate-adapt.eea.europa.eu/
http://www.lariocc.es/
http://www.adaptecca.es/
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Neurria  TR3. Plataformak eta lan-foroak Klima Aldaketaren alorrean 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 

Testuingurua  

NKAO ezarriko bada, berariazko foroak edo plataformak sortu beharko dira, hainbat 
ikuspegi txertatzea errazteko eta alde interesatu ugarien partaidetza sustatzeko.  
Plataforma behar bezalako egitura izanen da, kanpo-eragileek beren aholkularitza 
eman dezaten eta elkar elikatu daitezen,ikerketa aldian betebeharrak eta iruzkinak 
emanda. 

Helburua 
Plataforma eragile-anitz bat sortzea behar bezalako masa kritikoarekin, 
lankidetzarako, kontzientziaziorako, eta NKAOko neurriak kudeatu, elkarrekin disienatu 
eta elkarrekin gauzatzeko.  

Jarduerak 

1. Lan-egiturak proposatzea moldatze- eta arintze-arloetan.  Koordinazioa NKAOko 
jarraipen egiturekin.  

2. "Genero-ikuspegia" berezko Lan Taldea sortzea. 

 Ondoren, fitxa bat aurkezten da, proposatu diren lan taldeen 
erakusgarri. 

3. Berariazko Lan Talde bat sortzea, KA hezkuntza-programetan eta -sistemetan 
txertatzeko.  

4. Berariazko Lan Talde bat sortzea, KA eskualdeetan eta toki entitateetan 
txertatzeko.  

5. Lan Taldeetan landutako bererazko orientabideak aztertzea.  

Espero diren emaitzak  
• Eskualde barneko eragile sare zabala engaiatzea  

• Foroaren beraren egitura sortzea. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

 

Balantze ekonomiko 
eguneratua (VAN) 

 

Adierazlea 

• Zenbat eragile engaiaturik 

• Zenbat foro, plataforma eta lan talde. 

• Lan jardunaldiak 

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

- Nafarroako Gobernuko Departamentuak 
- Enpresa publikoak, GKEak 

Oharrak  

 

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR3-A2. Plataforma eragile-anitz bat ezartzea  
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Neurria  
TR3 – (Jarduera garatzeko fitxa): "Genero Ikuspegia" Lan Taldea NKAO – Klinan. 
Plataforma eragile-anitz bat ezartzea 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 

Testuingurua  

Plataforma Eragile-anitzen partaidetza-egituran, eta NKAOko beste gobernantza-arlo 
edo -entitateei dagokienez, Lan Talde bat sortu da NKAOren jarraipena "genero 
ikuspegia" arlotik egiteko.  Maila globalean, ebidentzia esanguratsuek diote KAk 
bestelako eragina duela emakumeengan.  Nafarroari dagokionez, aztertu nahi da 
sentiberatasun hori arrisku faktore bat izan ote daitekeen genero arrazoiengatik 
eta/edo ingurune eta talde zaurgarriak sortu ote ditzakeen.  

Helburua 

Genero ikuspegia NKAOren jarraipenean txertatzea, eta era berean, analisia eta 
berezko neurriak txertatzea genero ikuspegia zehatz aurreikusteko: ikuspegi hori 
nahitaez aintzat hartu behar duten adierazle batzuk, neurri zehatzak politika 
batzuetan, etab.   

Berariaz bermatu nahi da emakumeen parte-hartzea klima-aldaketaren aurkako 
neurriak ezartzeko prozesuan (TR, MI eta AD). Eta, kasua bada, eragileak gaitu nahi 
dira, berdintasunez jokatzeko neurriek genero ikuspegi esanguratsua dutenean, 
NKAOren emaitza orokorra bidezkoagoa, ekitatiboagoa eta berdinzaleagoa izan 
dadin.   

Jarduerak 

1. NKAOren proposamenak aztertzea, berdintasun era rolen arloan dauden premia 
berezkoak txertatzeko, klima aldaketaren aurkako neurri, aukera eta ekintzei 
dagokienez.   

2. Zaurgarritasun berezkoa aztertzea.  KAren agertokietan genero ikuspegia 
txertatzea.  Gaur egun, gaiotan sumatzen da genero arloko sentiberatasuna: 
osasunean, garraioan, etxebizitzan, plangintzan, landa-ingurunean, gai 
batzuetako berezko prestakuntzan (energia, finantzabidea, aseguruak, etab.).   

3. Ezartzen diren berezko neurrien jarraipena egitea. Beharrezkoa bada, berezko 
helburuak, kupoak eta neurriak ezartzea genero arloan.   

4. Berezko adierazleak ezartzea lehentasunezkotzat jotzen diren gaietan jarraipena 
genero ikuspegitik egiteko, adierazle horiekin lotutako politiketan hartzen diren 
erabakiek irizpide baztertzailerik izan ez dezaten.  

Espero diren emaitzak  

• Lan talde iraunkorra. Eragiteko gaitasuna duena.   

• Berazko prestakuntza, foroak eta tailerrak. 

•Aurrekontu eta orientabide zehatzak ezartzea, generoak eragindako egoera 
kalteberarik ez izateko.  

• NKAOn txertaturiko proposamenen dibertsitatea eta gizarte dibertsitatea sendotzea.  

• A priori, jotzen da eragin onuragarria izanen duela osasunean, dibertsitateari arreta 
egiteko sistemetan eta zainketan, hirugarren sektorean, eta era berean, emakumeak 
klima-aldaketaren aurkako ekintzan txertatzeko.   

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

 

Balantze ekonomiko 
eguneratua (VAN) 

 

Adierazlea 

• Zenbat eragile engaiaturik 

• Zenbat foro, plataforma eta lan talde. 

• Zenbat adierazle eta neurri aztertu diren genero ikuspegitik. 

• Zenbat neurri txertatu diren 

Ezarpen arduraduna - Nafarroako Berdintasunerako Institutua Ingurumenerako eta Lurraldearen 
Antolamendurako Zuzendaritza Nagusiarekin elkarlanean.  

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

 

Oharrak  
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Neurria  TR3-A2 Plataforma eragile-anitz bat ezartzea (LIFE) 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 

Testuingurua  

NKAO ezarriko bada, berariazko foro-egitura bat sortu beharko da alde interesdun 
ugarik maoldatze-arloan parte hartzeko, LIFE proiektuan azaldutakoarekin bat.  
Plataforma behar bezalako egitura izanen da, kanpo-eragileek beren aholkularitza 
eman dezaten eta elkar elikatu daitezen,ikerketa aldian betebeharrak eta iruzkinak 
emanda. 

Helburua 
Plataforma eragile-anitz bat sortzea behar bezalako masa kritikoarekin, lankidetzarako, 
kontzientziaziorako, eta NKAOko neurriak kudeatu, elkarrekin diseinatu eta elkarrekin 
gauzatzeko. 

Jarduerak 

1. Plataformaren egitura eta prozedurak zehatzea. 

2. Foro bat, LIFEko arlo tematiko bakoitzeko.  

3. Plataforma abiatzeko ekitaldia. 

Espero diren emaitzak  

• Eskualde barneko eragile sare zabala engaiatzea: 272 agintari erregional, 
erregioetako 32 ingurumen GKE. 4 ikerketa zentro, 30 enpresa, 2 unibertsitate.  

• Foroaren beraren eta 6 azpiforo nagusien egitura sortzea jarduketa arloetan. 
(Monitorizazioa, Ura, Oihanak, Nekazaritza, Osasuna, Azpiegiturak eta Lurralde 
Plangintza). 

• Lade interesatu ugarien plataformari buruzko txostena: egitura, prozedurak.  

• Plataforma abiarazteko ekitaldia sustatzeko materiala.   

• Interesatu nagusien zerrenda , gai tematikoen arabera. 

Lan Taldeetan landutako berariazko orientabideak aztertzea. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

56.567 €  

 

Adierazlea 
• Zenbat eragile engaiaturik 

• Zenbat foro, plataforma eta lan talde. 

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN 
- NUP 

Oharrak  
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Neurria  
TR4 C1.2. Tokiko Ingurunearen kudeaketa moldakorra; adibidez,  Alkateen arteko 
Ituna klimaren eta energiaren alde (LIFE) 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 

Testuingurua  

Nafarroan, jasangarritasunaren aldeko toki entitateen NELS Sarea dago. Sare honetan 
Tokiko Agenda 21en esperientziak trukatzen dira (AL21). Interesgarria da 
jasangarritasun arloko irizpideak (Nels Sareak, AL21, etab.) Nafarroako Udal guztietara 
zabaltzea, "Globaletik lokalera" ikuspegiari jarraiki, klima-aldaketaren aurka 
ekiterakoan, hala haren sorburuetan (arintze-ekintzak) nola ondorioetan (moldatze-
ekintzak).  

Helburua 

Garapen jasangarriko helburuak tokian-tokian hedatu eta ezartzen dituzten pertsonak 
gaitzea, bai eta toki-esparruari helburu zehatzekin esleitu zaizkion berezko helmugak 
gauzatzen dituzten pertsonak ere: 

- Toki-esparruan ezarri eta eraginkorrak direla erakutsi duten diren tresnak 
dinamizatzea, eta Garapen Jasangarriko Helburuak ere sartzea, bai eta Hiri 
Agenda eguneratuenak ere.  

- Toki-esparruko auditoriak egitea jasangarritasunean, klima-aldaketarekiko 
kalteberatasunean, aztarna ekologikoan, etab.  

- Toki-esparruko sare-lana sustatzea, eta behar diren sinergiak lortzea toki-
entitateen arteko jarduketa zehatzak egiteko eta sare horietan sartzea 
errazteko: jardunbide egokiak, Nels Sarea, Alkateen Ituna, klimaren aldeko 
hiriak, etab.). 

Jarduerak 

1. Nels Sarearen jarduketak. AL21, etab. dinamizatzea.   

2. Konpromisoak sustatzea; adibidez, Alkateen Itunak 
(http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html).  

3. Tokiko auditoriak egitea, jarduketak proposatzea eta Tokiko Ekintza Plana 
gauzatzea. 

4. Sentsibilizazio materialak prestatzea. 

5. Ekintza pilotu txikiak toki entitateekin koordinaturik. 

6. Toki Entitateetako hirigintza-planeamenduak eguneratzea.  EGOKI proiekturik 
eratorritako proposamenak ezartzea (Nels Sareak sustatua).  

Espero diren emaitzak  • Tokiko Agenda 21ak udal berrietan ezartzea (20).  

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

620.848 €  

 

Adierazlea 
• Zenbat toki-auditoria jasangarritasunean 

• Zenbat ekintza pilotu 

Ezarpen arduraduna - NASUVINSA-LURSAREA  

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

- Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

- Toki Entitateak 

Oharrak  

 

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR4-C1.2. Tokiko Ingurunearen kudeaketa moldakorra; adibidez,  Alkateen arteko Ituna 
klimaren eta energiaren alde  

http://www.pactodelosalcaldes.eu/index_es.html
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Neurria  TR5 -C7.2 Koordinazioa finantzaketa-mekanismoekin (EB) eta beste batzuekin (LIFE) 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L2 Lankidetza nazioarteko sareetan eta nazionaletan 

Testuingurua  
KAri ematen zaion erantzunak epe luzerako jasangarritasuna bermatu behar du, 
emaitzen jarraitasuna mantentzen aldera; beraz, garrantzitsua da finantzabide iturriak 
identifikatzea, bai eta haien arteko koordinazioa ere.  

Helburua 

Koordinazioa eta mobilizazioa sustatzea bai EBko finantza-erakundeekin (EARDF, 
FEDER, FSE, H2020), bai Estatukoekin (Ingurumen Ministerioa, Nafarroako Gobernua), 
finantzabide pribatua (Biodibertsitaterako Fundazioa, la Caixako Gizarte Ekintza) 
NKAO ezartze aldera.  

Jarduerak 

1. Egun diren finantzabideak (diru-laguntzak) identifikatzea, eta horren barnean: 

- Europako diru-laguntzak: Europar Batzordeak eta elkarturiko beste erakunde 
batzuek kudeatzen dituzten programak; besteak beste, INTERREG, 
HORIZON2020, CEF, COST, COSME, Europako Inbertsio Bankua (BEI) eta beste 
batzuk, egokia denaren arabera. 

- Espainiako bekak: Gobernuko departamentuek administraturiko eskemak eta 
Agentziak.  

2. Koordinazioa beste proiektu eta ekimen batzuekin. Behar den markoa sortzea 
eragileen arteko elkarrizketa koordinazioa sustatzeko, NKAOren etorkizuna eta 
jasangarritasuna ahalbide aldera. 

Espero diren emaitzak  

• Diru Mobilizazioa urtero: 500.000 € 

• Diru osagarriak koordinatzeko berezko 6 talde garatzea. Zentro teknologiko, udal, 
elkarte, enpresa pribatu eta abarrez osaturiko bost Entitate gutxienez. 

• Finantza-artekaritzako ekitaldietan parte hartzea: H2020, INTERREG Europe, LIFE. 

• Finantza Aukeretarako Txostena eta urteroko eguneraketak. 

• Alde interesatu garrantzitsuenen zerrenda (kontaktuak) eta bileren plangintza. 
Antolatutako bileren aktak eta tailerretan parte hartzea.  

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

286.050 €  

 

Adierazlea 
• Zenbat finantza-bitarteko kontaktatuak 

• Zenbat diru (€) eskuratu diren urtean 

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN  
- NUP  

Oharrak  

 

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR5-C7.2. Koordinazioa finantzaketa-mekanismoekin 
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4. TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren 
transferentzia 
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4. TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko 
ezagutzaren transferentzia 

A neurriarekiko lotura 
A15. Nafarroako klima-aldaketaren efektuen jarraipena egiteko adierazle-sistema, Nafarroako 
Lurralde  Adierazleen sistemako Berariazko Aginte Koadroaren bidez  (Moldaerako TR6 neurriari 
lotua). 

Neurria  
TR6-C1.1  Nafarroako klima-aldaketaren efektuen jarraipena egiteko adierazle-sistema, 
Nafarroako Lurralde  Adierazleen sistemako Berariazko Aginte Koadroaren bidez  
(Moldaerako A15 neurriari lotua). (LIFE) 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  

Nafarroan badugu Nafarroako Lurralde Garapenerako Adierazleen Sistema bat (SIOTN). Klima 
Aldaketari loturiko aldagai berriak, adierazle berriak eta jarraipen-panelak txertatu behar dira.  
Jarraipen-sistema horri esker, hobeki ulertuko dugu Nafarroan dugun egoera, hala barnean, 
nola Europako baitako testuinguru erregionalean, eta horrek moldatze eta arintze neurriak 
hartzea bultzatuko du. Sortzen den ezagutza kartografia digitaleko plataforma baten bidez 
ikusiko da (digital mapping), herritarren eta enpresen nahiz administrazio publikoen eskura 
egonen dena. Ahal den bakoitzean, sistema honek genero-ikuspegiari eta gizarte-ikuspegiari 
buruzko adierazleak txertatuko ditu. 

Helburua 

Klima-aldaketak Nafarroako gizarte- eta natura-sektoreetan dituen eraginen bilakaera jakitea, 
klima-aldaketa arintzeko eta hartara moldatzeko neurrien gaineko erabakia errazteko. 
Berariazko helburuak:  

1. Ingurumen kalitateko adierazle sorta bat eraikitzea / Tokiko Agenda 21. 
2. Klima-aldaketaren efektuen gaineko aginte-taula bat osatzea Nafarroako Lurralde 

Adierazleen Sistemaren barnean (SIOTN). 
3. Doikuntza bat egitea klima-aldaketaren agertoki eta horizonteetan, Nafarroako lurralde 

errealitateari erantzuteko (kliman dagoen dibertsitatea, biodibertsitate handia, etab.)  
4. Gizarte- eta genero-adierazleak aginte-taulan txertatzea. 

Jarduerak 

1. Batzorde tekniko eta betearazle bat osatzea, funtsezko eragileak engaiatuta.  
2. Identifikatzaileak zehaztea (datuen eskuragarritasuna aintzat hartuta). 
3. Kalkulurako pilotua eta atariko emaitzak. 
4. Iturri-datuak txertatzeko ereduak sortzea. 
5. Adierazleak kalkulatzeko ereduak sortzera. 
6. Adierazleak kalkulatzea eta mapak osatzea. 
7. LURSAREAko web plataforma osatzea (Story Map). 
8. Esparru-dokumentuak prestatzea, politiketan ahalik eta eraginik handiena izan dezan, 

eraikuntzako arintze eta moldatze arloetan, paisaian, etab.  

Espero diren emaitzak  • Klima-aldaketaren adierazle-sistema. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

308.817 € (A15en sartua) (Aurrekontua arintze-edukietarako emendatu daiteke) 

Adierazlea •Zenbat adierazleri egiten zaien jarraipena urtean 

Ezarpen arduraduna - NASUVINSA-LURSAREA  

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

- Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

- SITNA (Nafarroako Lurralde Informaziorako Sistema) 
- Toki Entitateak 

Oharrak  

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR6-C1.1. Nafarroako klima-aldaketaren jarraipena egiteko adierazle-sistema 
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A neurriarekiko lotura 
A16. Nafarroarako klima-proiekzio erregionalizatuak. (Moldaerarako TR7 neurriari 
lotua). 

Neurria  TR7 Nafarroarako klima-proiekzio erregionalizatuak.  (Moldaerako A16 neurriari lotua) 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  

Klima-aldaketarako agertoki erregionalizatuak behar dira Nafarroarako, berotegi 
efektuko gas isurien kasu ezberdinetan klima zer-nola bilakatuko den jakiteko, eraginen 
analisian erabiltzeko eta klima-aldaketara moldatzeko, haren plangintza 
estrategikorako behar den informazio osagarri gisa.  

Helburua 
Klima-aldagaiak klima-aldaketako hainbat agertokitan nola bilakatuko diren jakitea, 
IPCCk bere azken ebaluazio-txostenean markaturiko agertoki globalekin bat  (AR5), 
eta haren ondorioak moldaeran (A16) eta arintzean.  

Jarduerak 

1. Klima-aldagaiak eta adierazleak aukeratzea, bai eta IPCC agertokiak ere, 
haietan erregionalizazio-azterlana oinarritzeko.  

2. Klima-proiekzio erregionalizatuen azterlana Nafarroako lurralde osorako garatzea. 

3. Zabalkundeko dokumentu bat prestatzea, emaitza nagusiak azaltzeko, eta 
ikusteko zer-nolako erabilera eman dakiekeen horrelako azterlanei klima-
aldaketaren eraginpeko sektore guztietan. (moldaera, arintzea).  

Espero diren emaitzak  

• Shapefileak. 

• Metodologia eta emaitzak biltzen dituen dokumentu teknikoa. 

• Zabalkundeko dokumentua. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

46.000 € (A16n sartua) 

(Aurrekontua arintze-edukietarako emendatu daiteke) 

Adierazlea •Zenbat dokumentu eta/edo shapefile deskarga urtean 

Ezarpen arduraduna 
- Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 

Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

 

Oharrak  
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Neurria  TR8 Komunikazio Plana Nafarroako klima-aldaketaz eta NKAOren prozesuaz 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  Komunikazio-plana 

Helburua 

Klima Aldaketaren gainean informazioa ematea, komunikatzea eta sentsibilizatzea,  
publiko eta sektore bakoitzerako tresna egokiak erabiliz. Komunikatzea eta 
informatzea Nafarroako klimaren bilakaeraz, eraginez eta klima-aldaketari aurre 
egiteko moduko erantzunez. 

Jarduerak 

Komunikazio-tresnak sortzea eta komunikazio-ekintzak garatzea NKAOko eta LIFE 
NADAPTAko berezko alderdiei buruz: 

1. Klima-bilakaera 

2. Kalteberatasun analisia landa-, hiri- eta natura-inguruneetan.  

3. Erantzun koherenteen sustapena: energia-kontsumo eta ohitura arduratsuak, 
mugikortasun jasangarria, merkaturatze-bide laburrak, 0 KM-ko elikagaiak, haragi 
gutxiko dieta, belar haragia, etab.  

Espero diren emaitzak  

• Komunikazio-plana  

• Komunikazio-tresna egokiak. 

• Garatutako komunikazio-tresnen eta ekintza zehaztetan izaniko eraginen jarraipen 
txostena. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

 

Balantze ekonomiko 
eguneratua (VAN) 

 

Adierazlea 
• Zenbat ekintza 
• Zenbat lagun bertaratu diren 
• Gogobetetze-inkestak 

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN  
- NUP 

Oharrak  

 LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR8-E2. T Metodologiak eta KAren emaitzak komunikatu eta zabaltzeko tresnak  
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Neurria  TR8-E2. Metodologiak eta KAren emaitzak komunikatu eta zabaltzeko tresnak (LIFE)   

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  
LIFE proiektua (eta hedaduraz, NKAO) komunikatu eta zabaltzeko Plan eta tresna bat 
behar dira.  

Helburua 
Komunikazio eta zabalkunderako tresnak identifikatu eta erabiltzea, KAren gainean 
sentsibilizatzeko; LIFE eta NKAOren aurrerabidea eta emaitzak komunikatu eta 
informatzea eskualdean, Estatuan eta Europan.  

Jarduerak 

LIFErekin lotuak, eta hedaduraz, baita NKAOrekin ere: 

1. Komunikazio eta Zabalkunde Plana, irudi bisuala eta marka sortzea. 

2. Webgunea eta marketin digitaleko tresnak. 

3. Hedabide sozialetako kanalak (LinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube). 

4. Newsletter-Informazio Orria. Hiruhilekoan behingo buletina, azken albisteen berri 
emateko. 

5. E-posta informatiboak, eta gonbidapenak igortzeko tailer, ekitaldi, kontsulta eta 
bestelakoetarako.  

6. Orientabidea hedabideei (artikuluak, hitzaldiak eta prentsa-ko0munikatuak).  

7. Eragile eta herritarrendako komunikazio-kanpaina. 

8. Artikulu teknikoak eta argitalpen teknikoak. 

Espero diren emaitzak  

•Zabalkunde eta Komunikazio Plana  

• Proiektuaren webgunea  

• Garatutako komunikazio-tresnen jarraipen txostena 

• 4 prentsa-artikulu urtean 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

251.128 €  

Adierazlea 
• Zenbat bisitari webean 

• Zenbat prentsa-artikulu urtean 

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN  
- NUP 

Oharrak  
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Neurria  TR9-E4 E4.KAren informazio gunea eta ekitaldiak komunikatzea (LIFE). 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  
Komunikazio- eta zabalkunde-ekitaldiak antolatzea funtsezkoa da NKAOren eragina 
sendotzeko. Ekitaldi hauek audientzia motaren arabera antolatu behar dira, eta 
nolanahi ere, komunikazio arloko profesionalekin.  

Helburua 

Informazio Gune bat abian jartzea Klima Aldaketari buruz, alde interesdunen parte har 
dezaten. Guneak informazioa, aho0lkularitza, baliabideak eta antolaketa emanen 
ditu ekitaldiei buruz, LIFE proiektuaren audientzian oinarriturik (eta hedaduraz, NKAO), 
partaidetza estrategia guztia sustatze aldera. 

Jarduerak 

Asmoa “zerbitzu-anitzeko talde” bat abian jartzea da, LIFErekin (eta hedaduraz, 
NKAOrekin) lotutako eginkizunak egiteko: 

1. NKAOri buruzko erakusketa orokor bat egitea.  

2. Informazio eguneratua ematea ekintzen garapenaz. 

3. Talde tekniko arrudadunaren eta tokiko herritarren arteko lotura erraztea. 

4. Laguntza, kanpainak, ekitaldiak eta beste antolatu eta egiteko.  

Espero diren emaitzak  

Ekitaldiak antolatzea, audientziaren arabera: 

• 48 ekitaldi zuzeneko eragileentzat  

• 8 ekitaldi publikoarentzat, oro har 

• 3 ekitaldi, alde interesdunentzat eta kudeatzaileentzat.  

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

378.198 €  

Adierazlea • Zenbat ekitaldi urtean  

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN  
- NUP 

Oharrak  

 

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR9-E4. KAren informazio gunea eta ekitaldiak komunikatzea (LIFE).  
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Neurria  TR10 Prestakuntza Klima Aldaketan 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  

Klima Aldaketari erantzunen bazaio, gizabanakoek, entitateek eta enpresek ezagutza 
egokia izan behar dute deskarbonizazio premiez eta Karako moldaeraz. Haien 
gaitasunak indartu eta eguneratu beharko dira, berezko prestakuntza-plan baten 
bidez, betiere administrazioaren eta sektoreen berezko prestakuntza-planekin 
koordinatu beharko direnak: 

- Prestakuntza-premiak sektorez sektore identifikatzea.  

- Berariazko giza baliabideak kontratatzea.  

- Berariazko lan profilak sortzea klima-aldaketa kudeatzeko (adibidez, karbono 
aztarnaren kalkulua).  

- Administrazio publikoetako langileen gaikuntza klima-aldaketari eman beharreko 
erantzunaz. 

- Entitate engaiatuetako gaitasun teknikoa eta soziala indartzea. 

Helburua 
Prestakuntza-saioak eta tailerrak egitea, KA arloan komunitate solidarioa eta arras 
kualifikatua finkatzeko, beldurrari eta ezintasunari heltzeko tresnak, eta NKAO ezartzen 
laguntzeko berezko ezagutzarekin. 

Jarduerak 

Prestakuntza diagnosia egitea. 

Urte anitzeko prestakuntza-plan bat egitea. 

Arlo interesgarri guztietan, prestakuntza-plana tailerren bidez garatzea. 

Berezko tailerrak antolatzea Nafarroako Gobernuko Zerbitzuekin nahiz Zuzendaritza 
Nagusiekin elkarlanean, klima-aldaketarako moldaera Gobernuko planetan 
txertatzeko, bai eta klima-aldaketa aintzat hartu ez duten sektoreetan ere; era 
multifuntzionalean eta sektore guztietan egiteko (adibidez, turismoa, garapenerako 
lankidetza, osasuna, aseguruak, etab.).  

Espero diren emaitzak   

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

  

Balantze ekonomiko 
eguneratua (VAN) 

 

Adierazlea 
• Zenbat saio urtean  

• Zenbat tailer urtean  

Ezarpen arduraduna - Nafarroako Gobernua 
 

Engaiatuak dauden beste 
eragile batzuk 

- Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

- Hezkuntza Departamentua. 
- Nafarroako Administrazio Publikorako Institutua 
- Unibertsitateak 

Oharrak  

LIFE-NAdaptaekin lotura duen neurria: 

LIFE-NAdapta neurriak TR10-C7.1. Gaitasun estrategikoak eraikitzea 
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Neurria  TR10-C7.1. Gaitasun estrategikoak eraikitzea (LIFE) 

Jarduketa-arloa ZEHARKAKOA (TR)  

Jarduketa-ildoa TR-L3 Berrikuntza eta KAri buruzko ezagutzaren transferentzia 

Testuingurua  

KAren aurkako erantzunak ekintzak behar ditu epe labur, ertain eta luzera. 
Gizabanakoen, erakundeen eta sistemen gaitasunak indartu behar dira, ekintzak 
denboran eta etengabe egiteko, honakoen bidez:  

- Berariazko giza baliabideak kontratatzea.  

- Berariazko lan profilak sortzea klima-aldaketa kudeatzeko.  

- Langileen gaikuntza klima-aldaketari eman beharreko erantzunaz. 

- Entitate engaiatuetako gaitasun teknikoa indartzea 

Helburua 
Prestakuntza-saioak eta tailerrak egitea, KA arloan komunitate solidarioa eta arras 
kualifikatua finkatzeko, NKAO ezartzen laguntzeko berezko ezagutzarekin. 

Jarduerak 

LIFErekin lotuak, eta hedaduraz, NKAOrekin: 

1. Gaikuntza finantzamendu aukeretan 

- Goi-mailako prestakuntzarako saio orokorrak, eskualde eta toki mailako 
Gobernantzarako, hainbat gaiz ezagutza praktikoak handitze aldera: klima-
aldaketaz eta erresilientziaz, hondakinen eta uraren kudeaketaz, herritarren 
partaidetzaz eta finantza aukerez. 

- Berariazko prestakuntza-saioak ulertzeko nola klima-aldaketara moldatzeko 
planei buruzko gobernantza lagungarria gerta daitekeen helburu globalak 
lortzeko.  

2. Hirugarrenen tailer / ekitaldi irekietan gaitzea. 

- Tailer sorta bat antolatzea intereseko arlo guztietan, eta akademiko, politikari, 
tokiko aholkulari, herritar eta abarrez osaturiko komunitate arras kualifikatu bat 
sortzen laguntzea klima-aldaketaz.  

Espero diren emaitzak  

• Prestakuntza orokorreko 4 tailer  

• Gaikuntzarako 4 tailer  

• 16 bilera lan-taldeetarako arlo tematikoetan. 

Kostua, guztira, 
kalkulatua 

 241.118 €  

Adierazlea 
• Zenbat saio urtean  

• Zenbat tailer urtean  

Ezarpen arduraduna - Ingurumenerako Zuzendaritza Nagusia, Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki 
Administrazioko Departamentua, Nafarroako Gobernua. 

Engaiaturiko beste 
eragile batzuk 

- NASUVINSA 
- INTIA 
- NILSA 
- GAN  
- NUP 

Oharrak  
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