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AURKEZPENA
Euskal Irrati Telebista (EITB) Herri Erakundearen Programa-Kontratuan 2022. 
urterako ezarritako helburu eta konpromisoak jasotzen ditu txosten honek. 

Bere egitura bat dator 2022-2025 Programa-Kontratuaren egiturarekin. Aipatutako 
Programa-Kontratuaren 10. klausula Programa-Kontratuaren kontrolari eta 
jarraipenari buruzkoa da. Programa-Kontratuaren Betetze Memoria honen harira, 
hauxe ezartzen du:

1. EITBk urtero igorriko die EITBren Kontrolerako Legebiltzarreko Batzordeari eta 
Eusko Jaurlaritzari agindutako zerbitzu publikoaren eginkizunaren betetze-mailari 
buruzko txosten bat. Horretan, jarduera, programazio, zerbitzu eta emankizun 
guztiak adieraziko dira (10.1 klausula).

2. EITBk emisio-betebeharren eta film luze eta film labur zinematografikoak eta 
telebistarako filmak aurrez finantzatzeko emisio- eta inbertsio-betebeharren 
betetze-mailari buruzko txostenak igorriko ditu, azaroaren 27ko 215/2007 
Dekretuan adierazitako baldintzetan eta epean (10.2 klausula).

3. Programa-Kontratuaren Jarraipen Batzordeak zehaztuko du Programa- Kontratuko 
helburuen betetze-maila, 5. klausulan eta hurrengoetan adierazitako konpromiso-
multzo bakoitzari dagokionez, eta ekintza horiei lotutako adierazleak behar beste 
zehaztu, egokitu eta eguneratuko ditu (10.3.7.2 klausula).

4. Jarduketa espezifikoak garatze aldera, ekitaldi bakoitzean Programa- Kontratuari 
gehitu beharreko eranskina proposatuko du, 8.5 klausulan xedatutakoa betez, hala 
badagokio (10.3.7.6 klausula).

5. Halaber, Programa-Kontratuaren Jarraipen Batzordeak Programa-Kontratuaren 
doikuntzak erabaki ahal izango ditu, betiere, doikuntzok aldaketa esanguratsurik 
eragiten ez badute edo oinarrietan eraginik ez badute, eta, ondorioz, Programa-
Kontratua aldatzerik eskatzen ez badute, 12. klausulan ezarritakoari jarraikiz 
(10.3.7.5 klausula).

10.1 klausularen lehen puntuan adierazitakoaren arabera, 2022ko ekitaldirako 
urteko betetze-txosten hau aurkeztu da. Bere egitura 4 zatik osatzen dute:

1.Atala: Laburpen exekutiboa

2.Atala: Zerbitzu publikoaren deskribapenaren eta edukien laburpena 

3.Atala: Zerbitzu publikoan EITBk hartutako konpromisoen betetzea, ezarritako 
adierazleen emaitzekin.

4.Atala: Eusko Jaurlaritzaren konpromisoen betetzea, honako hauek 
konpentsatzeko ekarpenei buruz:

i) ustiapen-gastuak,
ii) ibilgetu-inbertsioak, 
iii) Europako lan zinematografikoak eta
iv) eranskinak.
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1. Atala
Laburpen exekutiboa
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LABURPEN EXEKUTIBOA -2022

1. EITBk, 2022an ere ikus-entzunezkoen kontsumo-ohitura berriek markatuta, euskal 
gizartearen eskaerei erantzuteko konpromisoa bete du. Horretarako, informazio-, 
dibulgazio- eta entretenimendu-eskaintza anitza, erakargarria eta kalitatezkoa 
eskaini du, euskal kultura eta hizkuntza sustatuz eta egungo ikus-entzunezko 
ekosisteman euskara normalizatzen, erabiltzen eta zabaltzen lagunduz.

2. EITBk bere albistegien lidergoarekin amaitu du 2022. urtea, lehen postua 
sendotuz eta euskal kirol emanaldietan erreferente izanez.

3. EITBk aurrekontua gauzatu du, diru-sarreren eta gastuen finantza-oreka 
mantenduz, baita superabit txiki batekin ere.

4. EITBk euskal ikus-entzunezkoen sektorea garatzeko motor gisa jarraitu du, eta 
akordio berri bat sinatu du euskal ekoizleen elkarteekin, euskara babesteko, 
genero-berdintasuna bermatzeko eta ikus-entzunezkoen sektorea indartzen 
jarraitzeko. Gazteentzako telesail arrakastatsuen edizio berriak ere bultzatu ditu: 
“Go!azen”, “Irabazi Arte”, eta 2022an “Itxaso” telesail berria filmatu da, 2023an 
estreinatuko dena. Ildo beretik, EITBk beste telebista kate batzuekin batera 
ekoitzitako fikziozko proiektu berriak jarri ditu martxan, hala nola, “Detective 
Touré” telesail laburra eta “Marea Negra”ren bigarren denboraldia.

5. Euskal zinemari dagokionez, EITBk proiektu askoren finantzaketan parte hartu 
du, eta horien artean, 2023ko Goya Sarietarako 24 izendapen nabarmendu 
ditzakegu.

6. 2022an, “Miramon Faktoria” proiektua abian jartzeko oinarri legalak eta teknikoak 
finkatu dira, 2025. urtean ikus-entzunezko ekoizpenaren erreferentziazko zentro 
gisa sendotzeko helburuarekin.

7. Betearazpen-txostenak hartutako konpromisoen jarraipena eta betetzea islatzen 
du, eta ezarritako helburu ia guztiak betetzen direla egiaztatzen da.
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2. Atala
Zerbitzu Publikoa eta 
Programa-Kontratua
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ZERBITZU PUBLIKOAREN
DESKRIBAPENA ETA EDUKIAK
2022-2025 programa-kontratua onartzearekin batera, EITBk eskaini behar duen 
zerbitzu publikoaren funtsezko ezaugarriak berrikusi eta eguneratu ziren, EITB 2030 
Estrategia berriarekin bat etorriz.  

Indarrean dagoen araudi aplikagarriaren arabera, Euskal Autonomia Erkidegoari 
dagokio komunikazio-zerbitzu publikoaren eredua eta horren finantzaketa 
finkatzea, honako printzipio hauen arabera: 

i) zerbitzu publikoaren atribuzioa eta definizioa ezartzea; 

ii) zerbitzua ematen duen enpresaren menpe ez dagoen beste erakunde batek 
zerbitzua nola ematen den kontrolatzea, ebaluatzea eta hobetzea; 

iii) zerbitzu publikoaren xedea betetzeko beharrezko kostura mugatzea 
finantzazio publikoa (proportzionaltasuna); 

iv) zerbitzu publikoko jarduerak eta merkataritzako diru-sarrerak bereiziko 
dituzten kontabilitate-prozedurak ezartzea (gardentasuna); eta 

v) zerbitzu digital berriak ebaluatzea, gizartearen behar sozial, kultural eta 
demokratikoei erantzuten dietela egiaztatzeko.

Horren arabera, egungo Programa-Kontratuak bere indarraldirako finkatzen du EITBk 
euskal gizarteari eman behar dion zerbitzua, ikus-entzunezko talde publikoaren 
eredu baten pean, non bere komunikabideen eskaintzen bidez zerbitzu publikoaren 
misioa garatzen den: 

Unibertsala: doan eta pertsona guztientzat eskuragarri, edozein leku, egun 
eta ordutan, edukiak euskarri desberdinetan, euskal gizartearen aniztasunari 
erantzunez.

Jeneralista: era guztietako eduki eta generoekin, euskal gizarte osoaren 
informazio, kultura, prestakuntza eta entretenimendu beharrak asetzeko askotariko 
programazioekin, euskaraz eta gaztelaniaz.

Irekia: munduan euskal kultura bermatzeko eta zabaltzeko, kontsumo-ohitura eta 
euskarri berriak kontuan hartuta.

Jasangarria: finantzaketa publikoarekin eta diru-sarrera propio osagarriekin, eta 
baliabideen kudeaketa eredugarri eta aurreratuarekin.

Gardena: EITBren gobernu-organoei eta gizarteari beharrezko informazio guztia 
emanez, EITBren helburuak eta izateko arrazoia lortzeari buruzko kontuak eman 
ahal izateko. Premisa horien guztien arabera ezartzen dira zerbitzu publikoaren 
printzipioak, eta, horien bidez, honako hauek babesten dira:

1. Pertsona guztiek, EITBren euskarrien bitartez, era guztietako eduki eta generoak 
eskura izango dituztela bermatzea, euskal gizartearen aniztasunari erantzuteko, 
informazio, kultura, hezkuntza eta entretenimenduko beharrak asetzeko, euskaraz 
zein gaztelaniaz.

2. Eragile eraldatzailea izatea, euskal gizarteari izan nahi duena izaten lagunduz. 
EITBren egitekoa aldaketaren parte izatea da, bere estrategian euskal erakundeek 
ezartzen dituzten Garapen Iraunkorreko Helburuak bere gain hartuz, gizarte 
aurreratu baten balioen bultzatzaile eta bermatzaile izanik.
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3. Euskal gizarteak bere erakunde politiko, sozial eta kulturalen bidez sortzen 
dituen ekimenak biltzea. Horrela, EITBk konpromisoa hartzen du Oparotasunari, 
Pertsonei, Planetari eta Bakeari buruzko Nazio Batuen Garapen Jasangarriko 
Helburuen esparruko jarduketak garatzeko, Programa-Kontratuaren eta urtero 
onartutako gehigarrien esparruan. 

4. Euskara sustatzea, haren ekoizpena euskarri guztietan bermatuz; izan ere, 
ikus-entzunezko talde publiko gisa normalizazioaren, prestigioaren eta bizitza 
publikoko presentziaren zutabe nagusietako bat da, eta haren erabilera errazteko 
eta zabaltzeko ezinbesteko tresna. Euskararen normalizaziorako politikek EITB 
izan behar dute aro digitalaren aliatu, ikus-entzunezkoen ekosistema global berrian 
presentzia izateko gaitasun eta bitarteko nahikoekin. Bereziki azpimarratu behar 
dira haur eta gazte elebidunen belaunaldi berriei zuzendutako euskarazko edukiak, 
eta horietan balioak transmititzea aintzat hartu behar da, Hezkuntza, Hizkuntza 
Politika eta Kultura Sailaren ikuspegiak osatuz.

5. Informazio plurala eta egiazkoa bermatzea, errealitatearen isla diren 
edukiekin, erreferentziazko informazio-iturrietan behar bezala kontrastatuta, 
kualifikazio handiko profesional-talde batek prestatuak, haien jardun profesionala 
egiazkotasuna eta aniztasuna defendatzera bideratuta dagoenean.

Informazioa hainbat euskarritako informazio-programen bidez eskainiko da, 
gizartearen eskaerei behar bezala erantzuteko, eta euskal espazio publikoari, haren 
erakundeei, eragile politikoei, ekonomikoei, sozialei, kulturalei eta gizarte zibilaren 
ordezkari diren erakundeei arreta zabala eskainiko zaie. Informazio-zerbitzuek 
behar bezala oinarritutako argibide- eta zuzenketa-eskaerei irekitako sistema bat 
izango dute. 

6. Edukien ekoizpen propioa sustatzea, EITBren aktibo handi gisa eta balio-
katea euskal ikus-entzunezkoen industriari dagokionean. Euskal ikus-entzunezko 
ekosistemaren kultura- eta sormen-industrietan jarduera ekonomikoa eta nortasun 
propioduna sortzea da helburua. 

7. Euskal ikus-entzunezko ekosistemarekiko aliantzak sendotzea, haren 
garapenean laguntzeko asmoz, EITBren helburua da enplegua eta aberastasuna 
sortzea sustatzen duten enpresen eta profesionalen gaitasunak hobetzea, eta 
Euskadin sortutako ekoizpen eta edukien garrantzia bultzatzea, kanpoan ezagutza 
eta irudia emanez. 

8. Euskadiren leiho izatea munduan, euskal kulturaren eta ekoizpenaren 
kontsumoa bultzatuz ikus-entzunezko ekosistema global berrian.

Era berean, euskal kultura munduan zabaltzea, arte- eta kultura-adierazpenak 
babestuz eta Euskal Herriko egungo sorkuntza nahiz arte- eta kultura-ondarea 
zabalduz, euskarri digital berri guztien bidez eta gaur egungoak babestuz. EITBk, 
halaber, euskal kirola sustatzen eta hedatzen lagunduko du, gizarte modernoentzat 
eta, bereziki, euskal gizartearentzat funtsezkoak diren egituratze-ardatzak garatzeko 
gaitasuna duelako; izan ere, kirolak, gainera, zuzenean laguntzen du pertsonen bizi-
kalitatean, eta herriaren kohesiorako tresna ere bada. Kirol-lehiaketek eta helburu 
zorrotzenek herrialdearen eta bertako pertsonen nortasunaren funtsezko alderdiak 
adierazten dituzte. Euskal selekzioek aukera ematen dute kide sentimendua 
garatzeko eta, kirolaren bidez, herrialde gisa harrotasuna eta seriotasuna 
erakusteko. 
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9. Teknologiara egokitzea, etengabeko bilakaera teknologikoaren aurrean 
erantzuteko gaitasuna hobetzea ahalbidetuko duten formula berriak kudeatuz. 
Halaber, EITBk herritarrei plataforma eta eduki digitaletarako sarbidea errazten 
lagundu ahal izango die, sarbidearen doakotasuna bermatuz.

10. EITB enpresa. EITBk Aurrekontuen Legeak ezarritako aurrekontu- eta plantilla-
helburuak beteko ditu, arriskuen kudeaketa eta etengabeko hobekuntza dakarten 
kudeaketa aurreratuko ereduen bidez, betiere aplikagarria zaion araudia betetzen 
dela bermatuz. Gainera, gardentasun-printzipioak aplikatuko ditu, eta dimentsio 
parte-hartzailea indartuko du, datuen gobernantzan oinarritutako informazio-, 
komunikazio- eta kudeaketa-sistema baten bidez, gizartearekin informazio-truke 
erabilgarria, arina eta eraginkorra sustatzeko. 
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3.Atala
Zerbitzu publikoa 
eskaintzeko EITBk hartutako 
konpromisoen betetzea, 
ezarritako adierazleen 
emaitzekin



EITBko programa-kontratuaren 2022ko betetze-txostena 11

EITB TALDEAK ZERBITZU PUBLIKOA 
ESKAINTZEKO HARTUTAKO KONPROMISOAK
EITB komunikabideak dituen Euskadiko ikus-entzunezko talde erreferentea da. Eusko 
Jaurlaritzaren mendeko zerbitzu publiko honen helburua da euskal gizartearen 
eskariei erantzutea, informazio-, dibulgazio- eta entretenimendu-eskaintza plural, 
erakargarri eta kalitatezkoa eskainiz, euskal kultura eta hizkuntza sustatuz eta egungo 
ikus-entzunezko ekosisteman euskara normalizatzen, erabiltzen eta zabaltzen 
lagunduz. 

EITB 2030 Estrategian jasotzen den bezala, euskal ikus-entzunezko edukien eta 
euskarazko edukien bermea izan behar dugu kontsumo eta euskarri digital berrien 
aurrean, gure komunikabideak erreferente izanik euskal gizartearentzat informazio 
eta zerbitzu publikoan, gazteriarekin konektatuz, mundurako euskal leiho bat izanik 
eta EITBren proiektuaren iraunkortasuna bermatuz.

Horretarako, hauek dira EITBk jarduteko ildo eta lan egiteko modu gisa finkatutako 
lehentasun nagusiak 2022-2025 Programa-Kontratuaren esparruan, EITB 2030 
Estrategian oinarrituta. Konpromiso bakoitzaren jarraipena egingo da, 2022ko 
ekitaldian konpromiso bakoitzean egindako ekintzak oinarri hartuta.

1. konpromisoa. Zerbitzu publikoa eta konpromiso soziala

EITBk 2022an aurrera egin du balio soziala eta euskal gizartearen errealitatearekiko 
konpromisoa ematen dituen zerbitzu publikoaren eredu baterantz. Eragile 
eraldatzailea izatea, euskal gizarteari izan nahi duena izaten lagunduz.

EITBren eskaintza nagusia pertsona guztientzat irisgarria dela bermatzeaz gain, 
gizartearen pluraltasun eta aniztasunari erantzuteko euskarri guztien bidez, aurten 
aliantza berriak bultzatu dira erakundeekin, aldaketaren parte izaten laguntzeko, 
eta, horrela, gizarte-, kultura- eta bizikidetza-balioak sustatzeko, eta erreferentziazko 
bitarteko izateko 2022an, guztira, 80 aliantza inguru egin dira, hitzarmen, akordio 
eta abarren formatuan.

Era berean, gure gizartearen garapen jasangarrian laguntzeko helburuarekin, 2022 
osoan aktiboki parte hartu da Eusko Jaurlaritzak sustatutako erakunde arteko 
lantaldeetan, baita BBK Fundazioarekin lankidetzan ere, Euskadi osoan Garapen 
Jasangarriko Helburuak zabaltzen laguntzeko. 

EITBk era berean bete du munduan euskal kulturaren leiho izateko eginkizuna, 
adierazpen artistikoak eta kulturalak babestuz, Red Tal-arekin aliantzak sustatuz 
(Latinoamerikako kanal publiko eta kulturalen batasuna) Elkano Fundazioarekin 
euskal marinelak munduari bira eman zioneko 500. urteurrenean, edo Korrika 
2022ren hedapena bultzatuz lehen aldiz EITBk Youtuben duen kanalaren bidez, 
lasterketaren etengabeko emisioan (martxoaren 31tik apirilaren 10era) ia milioi eta 
erdi ikustaldi lortuz.

Eduki, formatu eta plataforma berrien bidez, bereziki euskaraz, publiko gaztearekin 
eta haurrekin konektatzeko ekintzen garapenaren esparruan, urrian, Barakaldoko 
BECen, “Izan EITB” jaialdi jendetsua ospatu zen, eta egun osoan zehar 10.000 
pertsona inguru eta 3.500 gazte baino gehiago bildu ziren “Goazen” gazte sailaren 
aurrestreinaldian. 

EITBren 40. urteurrena euskal gizarte osoarekin partekatzeko asmoz, 2022an zehar 
hainbat ekitaldi egin ziren euskal hiriburuetan, ekitaldi instituzionalak, jaiak eta 
musika-kontzertuak antolatuz.
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2. konpromisoa. Euskara eta Euskal Kultura
Euskadi eraldatzeko funtsezko gaietako bat da digitalizazioaren eta globalizazioaren 
garaian euskara, musika, zinema, ezagutza eta gure kulturaren bizimodua babestea. 
Konpromiso hori 2022an gauzatu du EITBk, adibidez, erakunde publikoekin, euskal 
hezkuntza-sistemarekin eta gizarte- eta kultura-erakundeekin lankidetzan arituz, 
euskarri guztietan eta programazio berezien bidez Euskaraldia, Euskal Herriko 
Bertsolarien finala, Korrika edo Durangoko Azoka bezalako ekimen garrantzitsuak 
zabalduz. Jarduera horiek guztiek EITB ikus-entzunezko taldearen hedabide eta 
bitartekoen laguntza garrantzitsua izan dute.  

Halaber, ahalegin berezia egin da gure kultura-ohiturak zabaltzeko eta letren, 
arteen eta musikaren hainbat diziplina eta adierazpen ezagutzeko. Horretarako, 
EITBk eman ditu Euskadiko Orkestra Sinfonikoaren kontzertuak eta Donostiako 
Kursaaleko ikuskizuna, EITBren 40. urteurrena dela eta; Fito abeslariaren kontzertua 
San Mameseko futbol-estadioan, Bilbon; Hertzainak taldearen azken kontzertua 
Barakaldoko BECen; eta Fair Saturday Ura Bere Bidean Fundazioren kontzertu 
sinfonikoa Barakaldoko BECen.

Euskadiko tokiko hedabideei euskara eta euskal kultura zabaltzen laguntzeko, 
2022an indartu da EITBk TOKIKOM tokiko hedabideen taldearekin zuen akordioa, 
eta lehen aldiz, azaroan, elkarrekin komunikatzeko esperientzia bat egin zen, 
bi erakundeetako profesionalek landutako informazioa zabalduz eta tokiko eta 
herrialdeko ikuspegi batetik Euskadiren egoera demografikoaren berri emanez egun 
berean. 

3. konpromisoa. Telebista, irratia eta etorkizuneko zerbitzu eta 
eduki digitalak
EITBk, zerbitzu publikoa den aldetik, hainbat formatu eta generotako ikus-
entzunezko edukien ekoizle eta hornitzaile izateko konpromisoa hartu du, euskal 
gizartearen beharrei eta eskaerei egungo aldaketekin bat etorriz erantzunez, eta 
gizartearen, kulturaren eta hizkuntzaren arloko eskakizun, behar eta berezitasunei 
erantzunez. Hori guztia EITB markaren hurbiltasun- eta konfiantza-ezaugarriak 
ahaztu gabe, balio gehigarria ematen baitiote. Konpromiso hori 2022an gauzatu 
da, EITBren Bilboko egoitzaren erredakzio bateratuta, eta, horri esker, koordinazio 
eta transbertsalitate handiagoa lortzen ari da informazio-zerbitzuetan. Horrez 
gain, eitb.eus eta ETB1en “Marty hil da” emititu da, gazteentzako webseriea, 
ziberjazarpenari buruzkoa; ETB2n, “Necesito ayuda”, osasun mentalean laguntzeko 
programa berritzailea; “Naufragoak”, Kariben egindako euskarazko lehen realitya; 
eta 2023ko urtarrilaren 1ean argitara eman den Gaztea unibertso berriaren diseinua 
(irrati konbentzionala, sare sozialak, kontzertuak, lehiaketak, etab.).

Ildo beretik, 2022an edukien ohiko emisioak eta euskarri digitaleko eskaintzaren 
bultzada (geroratua, eskariaren araberakoa, podcast-a, etab.) uztartu ziren, eta, 
horrela, 2022ko abenduan egindako Bertsolari Txapelketaren finalarekin bat eginez 
bertsolaritzaren munduarekin lotutako gai distopikoen 8 podcast zabaldu zituen, 
eta lehiaketaren finala, lehen aldiz, zuzenean jarraitu ahal izan zen YouTube bidez, 
baita irrati eta telebistako euskarri konbentzionaletan ere. 2022an Aita Mari ontzian 
Mediterraneoko uretatik egindako informazio-emanaldiek ere 8 kapitulu emango 
dituzte EITBko sare sozialetan 2023aren hasieran.

2022an, EITBk ahalegin handia egin zuen kaleko presentzia sustatzeko, “Teleberri” 
eta “Gaur Egun”en zuzeneko telebista-emanaldien bidez: uztailaren 7an, Iruñetik; 
irailean, Getaria eta Donostiatik, Zinemaldia eta Elkanoren 500. urteurrena zirela eta; 
eta urrian, Bilboko Guggenheim Museotik, pinakotekaren 25. urteurrena zela eta.
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Azpimarratu behar da 2022an bultzada teknologiko handia eman zaiola 2023an 
estreinatuko den “Primeran” plataforma digitala garatzeari. Horren bidez, Euskadin 
sortzen den ikus-entzunezko ekoizpen guztia bildu nahi da 2023an, bai eta “Makusi” 
haurrentzako eta gazteentzako OTT berria ere, 2023an abiaraziko dena.

4. konpromisoa. Lidergoa informazioan 
2022ko ekitaldian, EITBk eutsi egin dio lehen euskal ikus-entzunezko talde 
publiko eta informazioan lider gisa duen posizioari.  Horrela, taldeko irratietan 
zein telebistan lidergo hori bermatzen duten audientzien emaitzez gain, EITBko 
profesionalek eduki transbertsalak sortu dituzte, produktu eta hizkuntza 
informatibo berrietan berrikuntzak eginez. Horren adibide dira EITBko profesionalek 
Ukrainako gerraren hasieran euskal gizarteari hurbildu ahal izan zizkioten istorioak 
eta errealitateak, EITBk Mediterraneoko itsasoko uretatik Aita Mari laguntza 
humanitarioko euskal itsasontzian egungo gailu mugikorrei esker egin ahal izan 
zituen emanaldiak, edo “Premio Ondas de Cercanía 2022” a eskuratu zuen EITBko 
profesional talde bat Euskadiko kartzeletara lehen aldiz sartzea lortu eta gero, 
edo EITBk agerian utzitako 70eko hamarkadan adingabeei egindako sexu-abusuen 
kasuen oihartzuna, edo Zaporeak GKEa Grezian egiten ari den lan humanitarioan 
bistaratzea eta laguntzea.

5. konpromisoa. Kirolean erreferente
EITBk euskal kirolaren erreferente izaten jarraitu du 2022an, eta klubei eta kirolariei 
lagundu die euren proiektuetan. Informazio eta emanaldi eskaintza zabala egin 
du, batez ere ETB1en: pilota, estropadak, herri kirolak eta, bereziki, zesta-punta, 
Gernikako Jai Alain Amerikako “Winter Series” partiduak berreskuratuz.

Halaber, 2022an emakume kirolariei laguntzeko helburuarekin, EITBk arreta 
berezia eskaini die emakumezkoen futbol eta pilota lehiaketei, baita emakumezkoen 
estropadei ere, lehen aldiz patroi onenaren EITB mallotaren babesarekin.   

Aurten gainera, informazioa eta emanaldiak eskaini zaizkie Euskadiko selekzioaren 
partidu edo lehiaketei, emakumezkoei zein gizonezkoei, eta nabarmena izan da 
EITBk kirol-ekitaldien estalduraren ekoizpenaren berrikuntzaren alde egin duen 
apustua, kamera eta teknologia berriak erabiliz, entzuleei kalitate handiko irudiez 
gozatzeko aukera eman baitiete, adibidez, estropaden lehiaketetan edo pilota-
partidetan.

6. konpromisoa. Euskal ikus-entzunezko ekosistemarekiko 
aliantza
Egungo egoerari aurre egiteko lankidetza eta aliantza esparru berri batean, 2022ko 
ekainaren 15ean, EITBk eta ikus-entzunezko euskal ekoizleen elkarteek (IBAIA, 
Euskadiko Ikus-entzunezko Ekoizle Independenteen Elkartea), EPE-APVk (Euskal 
Ekoizleen Elkartea) eta APIKAk (Ikus-entzunezko Ekoizleen Elkartea) lankidetza 
hitzarmena berritu zuten, euskal ikus-entzunezko ekoizpen independentea 
sendotzen saiatzeko. Akordio berri hau ikus-entzunezkoen sektoreak izan behar 
duen bilakaeraren baitan kokatu da, leiho berriak agertu direlako, OTT-en 
etengabeko hazkundea izan delako eta EITBk berak izan duen bilakaeragatik, 2023an 
PRIMERAN plataforma sortuko baita.
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Euskal ikus-entzunezkoen ekoiztetxeen eta EITBren arteko hitzarmen honen 
eguneratzearen helburua euskara babestea, genero-berdintasuna bermatzeko 
tresna berri bat izatea eta Euskadiko ikus-entzunezkoen sektorea indartzen jarraitzea 
izan da. Era berean, 2022an zehar, EIKEN Ikus-entzunezkoen Euskal Klusterrarekin 
lankidetzan aritu gara hura birdefinitzeko eta egitura berria sortzeko, euskal ikus-
entzunezko ekosistemari balio handiagoa ematen saiatzeko, sektore publiko zein 
pribatu osoaren mesedetan.

Bestalde, 2022. urtean, ikus-entzunezko industriaren bultzada ekonomiko eta 
sortzailerako edukien ekoizpen propioa (barnekoa, elkartua edo mistoa) bultzatzeko 
asmoz, EITBk askotariko tituluetan parte hartu du: 

• “Cinco lobitos”, Alauda Ruiz de Azuaren opera prima, Berlingo Zinemaldian parte 
hartu zuena eta Malagako jaialdian saritua.

• “Unicorn Wars”, animaziozko film luzea, ia hogeita hamar jaialditan parte hartu 
duena, besteak beste, Annecy eta Sitgesen sail ofizialetan.

• “20.000 especies de abejas”, Estibaliz Urresolaren opera prima.

• “Suro”, Mikel Gurrearen opera prima, Zinemaldiko 2022ko lehiaketako sail 
ofizialerako hautatua.

• Fernando Francoren “La Consagración de la Primavera” 2022ko Zinemaldiko 
lehiaketako sail ofizialerako hautatua.

• “Berpiztu”, Fermin Aiok zuzendutako dokumental luzea, Kepa Junkeraren 
ibilbideari buruzkoa, 2022ko Zinemaldian EITBren Galan aurkeztu zena.

• “El Vasco”, fikziozko film luzea, Argentinan filmatua eta Jabi Elortegik zuzendua, 
Zinemaldiaren 2022ko Zinemira saila inauguratu zuena.

• “Irati”, Paul Urkijok zuzendutako euskarazko film luzea. Bi sari eskuratu zituen 
Sitges 2022ko zinema fantastikoaren jaialdian.

Halaber, 2022an EITBren parte-hartzea izan duten titulu horietako batzuek
24 izendapen lortu dituzte Goya 2023 sarietarako:

5 Lobitos: 11 izendapen
Irati: 5 izendapen
Suro: 2 izendapen
Unicorn Wars: 2 izendapen
Black is beltza: izendapen bat
La Consagración de la Primavera: 2 izendapen
Cuerdas: izendapen bat

Bestalde, hainbat lan-topaketa egin dira Zinemaldia eta Festval telebista 
zinemaldien esparruan, ikus-entzunezkoen sektoreko eragileekin, EITBren estrategia 
partekatzeko eta sektorearen beharrak bertatik bertara ezagutzeko.

2022an, halaber, “Miramon Faktoria” proiektua abian jartzeko oinarri legalak eta 
teknikoak finkatu ziren, 2025. urtean zehar Euskadiko ikus-entzunezko ekoizpenaren 
erreferentziazko zentro gisa sendotzeko helburuarekin.
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7. konpromisoa. Teknologiaren kudeaketa aurreratua
Tresna teknologikoen bilakaera azkarraren eta bizitza laburraren eta ekoizpen 
beharren ondorioz, 2022 osoan ezinbestekoa izan da EITBn teknologiaren kudeaketa 
eta ezarpena birplanteatzea. Hala, ingeniaritza-, ustiapen- eta sistema-taldeak 
Teknologiaren eredu operatibo berri bat diseinatzen hasi dira, erronka berri 
horiei hobeto erantzuteko. Horrekin batera, kontsumitzaileek dituzten beharrei 
eta erritmoei erantzuteko tresnak merkatuari eskatzea aktibatu da, etengabe 
eguneratuz eta funtzionalitate aurreratuenak ahalik eta denbora laburrenean eta 
euskarri guztietan sartuz.

Era berean, aurrera egin da datuen kalitate, gobernantza eta analitikako 
gaitasunak hobetzeko prozesuak 2023an garatzeko diseinu legal eta teknikoan, 
beharrezkoak diren tresna aurreratuen ezarpen teknologikorako orientazioarekin, 
eta adimen artifizialeko gaitasunekin, bideragarriak direnean.

8. konpromisoa. Etorkizunean inbertitzea
Ikus-entzunezko ekosisteman gertatzen ari diren aldaketei erantzuteko inbertsio 
eta etorkizuneko plangintza etengabea egiteko helburuarekin, bai edukiak 
kontsumitzeko eta ekoizteko moduan, bai teknologien erabilera eta kudeaketan, 
2022an EITBk EITBren beharren eta lehentasunen Inbertsio Plana diseinatu du 
datozen urteetarako. 

Berrikuntza- eta eraginkortasun-prozesuak sustatuko dituzten lan-espazioak 
sortuko dituen Egoitzak Modernizatzeko Plana definitzeko esparruan, EITBren 
Iruñeko egoitzako obrak amaitu dira, “Gaur Egun”/”Egun On Euskadi”ri eskainitako 
Bilboko 1. platoa birmoldatu da, Donostiako Miramon Faktoriaren obrei aurre 
egiteko oinarri legal eta teknikoak ezarri dira, 27. platoaren eraikuntza-egitura 
birmoldatu da ekoizpen-behar berrietara egokitzeko, EITBren Bilboko egoitzan 
plato berri bat egiteko prozesua hasi da eta EITBren instalazioak modernizatu eta 
mantentzeko planarekin jarraitu da, indarrean dagoen araudira egokitzeko, energia-
eraginkortasuna hobetzeko eta EITBk kutsadura murrizteko duen konpromisoari 
laguntzeko. Nabarmentzeko modukoa da egoitza berean Geotermiako proiektu bat 
garatu dela.  

Beste teknologia batzuetan egindako inbertsioari dagokionez, hala nola
ENG-etan edo Unitate Mugikorretan, 2022an 2 milioi euro baino gehiago inbertitu 
dira EITBk urtero egiten dituen 500 emanaldi baino gehiago hobetzen jarraitu ahal 
izateko, kirol- eta informazio-gaurkotasuna euskal gizarteari hurbiltzeko. Azken 
unitate mugikor hori 2023rako espero da, UHD teknologiaduna. Horrez gain, irratia 
editatzeko eta emititzeko tresna integral berrien teknologia zabaldu da, bai Bilbo, 
Miramon eta Iruñeko egoitzetan (Gasteizen 2023aren hasierarako martxan jartzea 
espero da), bai PRIMERAN proiektuaren oinarri legal eta teknikoak ezarri dira, eta 
plataformaren lehen garapenak gauzatu dira 2023an martxan jartzeko. 

9. konpromisoa. EITB Enpresa 
2022an, EITBk Aurrekontuen Legean legez ezarritako helburuak betetzea lortu 
du, EITBren proiektuaren finantza-iraunkortasuna bermatuz eta giza baliabideen 
plan bat zabalduz, 2023an eta 2024an EITBko talde profesionalei integrazio eta 
egonkortasun handiagoa eskaini ahal izateko, plantilla egonkortzeko prozesu
baten bidez. 
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Era berean, 2022 urte osoan zehar, arriskuak kudeatzeko sistema bat aplikatu da, eta 
Araudia Betetzeko eta Delituak Prebenitzeko Plana (“Compliance penal”a) finkatu 
da, kultura etikoan aurrera egiten jarraitzeko eta EITB Taldeari aplikatu beharreko 
araudi guztia betetzen dela bermatzeko, Europako funtsen eskakizunetara egokituz.

EITB Taldearen ekintza komertzialak 15.470.375 €-ko ekarpena egin dio negozioari 
2022an (Kontabilitate Itxieraren Doikuntzaren zain), hau da, % 8ko igoera 2021arekin 
alderatuta. Zifra horien arabera, EITB Taldea duela 15 urte baino gehiagotik lortu 
gabeko fakturazio-mailetan dago. Horrela, EITBk eutsi eta indartu egiten dio 
euskal ikus-entzunezkoen merkatuan duen posizio erreferentzialari, eta, gainera, 
publizitate-ekosistema lehiakor, bereizi eta irisgarri bat bultzatzen du euskal enpresa, 
agentzia eta eragile guztientzat.

Era berean, EITBren jarduerak sortzen duen ingurumen-inpaktua murrizteko 
ingurumen-politika integral bat ezartzen jarraitu da, eta Erantzukizun Sozial 
Korporatiboaren eredua egiaztatu da, “informazio ez-finantzarioaren egoerari 
buruzko txostena”ren bidez, aplikatzekoa den legeriak ezartzen duenaren arabera: 

https://www.eitb.eus/multimedia/corporativo/documentos/Memoria_Integratua_EITB_2021.pdf

10.konpromisoa. Gobernantza publikoa eta aliantzak sortzea
EITB 2030 Estrategia aplikatuan ezarritako helburuetan oinarrituta, gardentasun-
eredu bat zehaztu eta ezarri da, partaidetza-, komunikazio- eta informazio-politikak 
hartuta, gizartearekiko, alderdi interesdunekiko eta langileekiko lotura sendotzeko. 

Hala, 2022an abian jarri da Bezeroentzako Arretaren eredu berria, 900 11 25 25 
doako telefonoarekin, web-inprimaki bateratu batekin eta CRM sistema batekin 
(Client Relationship Management – Bezeroekiko Harremanen Kudeaketa). Hasiera-
hasieratik, herritarren ia 5.000 kontsulta kudeatu ditu, haien zerbitzuari eta ikus-
entzunezko produktuei dagokienez. Abian jarri da “Tortolika” intranet korporatibo 
berria, ia 600 albiste eta informazio partekatu dituena EITBko profesional guztiekin, 
eta 2023ko urtarrilean argitaratu den EITB taldearen webgune korporatibo eta 
gardentasuneko berria garatu da.

Bestalde, gizarte-konpromisoa adierazten duten arrazoi eta ekimenen inguruan 
egituratutako erakunde, fundazio eta entitateekin aliantzak sendotzeko ezarritako 
helburuak finkatuz eta aurrera eginez, EITBk akordioak lortu ditu mota guztietako 80 
bat erakunderekin, eta gizarte-, kultura- eta bizikidetza-balioen benetako bultzatzaile 
eta bermatzaile gisa eratu da, erreferentziazko bitarteko bat izanik. Europako 
esparruan, EITBk CIRCOM Europako Hedabide Publikoen Elkartearekin duen aliantza 
ere aberastu egin da, eta Europako erakunde horren Zuzendaritza Batzordean 
parte hartzeaz gain, EITBk bere gain hartu du 2023an Donostian Circomen urteroko 
konferentzia egiteko konpromisoa.
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Ezarritako adierazleen emaitzak

Konpromisoei lotutako adierazleak 2022 URT-ABE 2022rako helburuak

ITUNAK ETA GOBERNANTZA
Gizarte- eta kultura-eragileekin egindako hitzarmenak eta baterako 
ekintzak eta babes-ekintzak: Euskara; Kultura; Osasuna; Berdintasuna; 
Aniztasuna; Larrialdi klimatikoa; Gazteria; Kirola.Euskara. (urte kop.)

77 75 / 100

EITBk gazteen talentua eta sormena bultzatzea: 

· Graduko unibertsitate bekak (kop.) 72 90 / 120

· Praktikak txandaka/prestakuntza duala (kop.) 43 25 / 40

· Prestakuntzako beka/praktiketarako itunpeko ikastetxeak (kop.) 28 20 / 30

· EITBren Masterra: matrikulaturiko ikaslea (kop.) 24 20

EITBren Gardentasun Ataria:

· Bisitariak atarian, guztira 7.287 Adierazle informatiboa

· Informazio eskubiderako eskabideak 14 Adierazle informatiboa

· Funtzionalitate berriak 2 Adierazle informatiboa

EITBko publikoari arreta ematea:

· Eginiko galderak eta erreklamazioak (kop.) 4.895 Adierazle informatiboa

· Erantzuna emateko denbora (orduak) (batez beste) 60 Adierazle informatiboa

Kanpoko erakundeen auditoriak eta ebaluazioak 7 5

Kutsadura murrizteko konpromisoa: CO2 emisioen kontrola (Tonak urteko) 775 1.000 / 700

ZABALKUNDEA ETA SUSTAPENA

Gizarte-balioak: Edukiak hainbat hedabidetan: (edukiak urteko)

· Feminismoa eta generoa (genero arloan eragina) 3.525 1.000 / 3.000

· Klima larrialdia 2.754 1.000 / 3.000

· Aniztasuna (sexuala, arrazakoa, etab.) 2.067 1.000 / 3.000

· Garapen Jasangarriko Helburuak 15.639 1.000 / 3.000

· Zientzia eta ikerketa 1.236 1.000 / 3.000

· Kultura eta artea 7.821 1.000 / 3.000

Euskal ikus-entzunezkoen ekoizpenaren zabalkundea (hainbat hedabidetan emitituak)

· Euskal zinema (tituluak urteko) 70 35 / 45

· Euskal zinemako film laburrak (tituluak urteko) 66 35 / 45
· Barne-produkzioko, enkarguzko edo produkzio elkartuko fikzio telesailen 
eta dokumentalen programak/atalak 83 60 / 90

Europako zinema: (tituluak /hainbat hedabidetan emitituak urteko) 262 100 / 120

Ekoizpen propioa, enkargua edo koprodukzioa

· Euskaraz ekoitzitako orduak 2.461

· Gaztelaniaz ekoitzitako orduak 2.111

ETBk euskal ekoizleen aldeetik jasotako programa proiektuak urteko 158 150 / 180

Diru-laguntza euskal zinemarako. % 6ko inbertsioa

· Gastua gauzatzea + inbertsioak (milaka €tan) 3.237 Hartutako 
konpromisoak 
betetzea· Ekoizpena inbertsioarekin euskal zineman (%6) (orduak urteko) 59
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Ezarritako adierazleen emaitzak

Konpromisoei lotutako adierazleak 2022 URT-ABE 2022rako helburuak

ESKAINTZA

Informazio-zerbitzuak:

· Telebistako albistegiak (orduak-programak urteko) 3.347 3.000 / 3.400
· Informazioaren arloko programak telebistan: Eztabaidak, elkarrizketak, 
erreportajeak eta bereziak (orduak-programak urteko) 1.456 1.100 / 1.400

· Irratiko albistegiak (orduak-programa urteko) 5.109 4.800 / 5.800

· eitb.eus: Aktualitateko edukiak (kirolak salbu) (kop.) 37.620 34.000 / 40.000

Kirolak modalitateen arabera (kategoria femeninoa eta maskulinoa) (emankizunak urteko)

· Pilota 250 135 / 165

· Traineruak, Estropadak 50 18 / 22

· Herri kirolak 95 32 / 40

Emakume kirolarien presentzia:

· Telebista (Programak, albisteak, elkarrizketak, erreportajeak urteko) 3.444 1.200 / 1.500

· Irratia (Programak, albisteak, elkarrizketak, erreportajeak urteko) 5.181 1.200 / 1.500

· Internet (Programak, albisteak, elkarrizketak, erreportajeak urteko) 3.444 1.200 / 1.500

BALIABIDEEN KUDEAKETA

Ustiapen-aurrekontua aurrekontu-oreka baterako kontuetan (milaka €tan)

· Sarrerak guztira ekitaldia ixtean 165.128 Aurekontuak 
ekitaldi bakoitzeko 
aurreikuspenekin 
egingo dira, diru-
sarrera publikoak + 
diru-sarrera propioak 
gehituta.

· Gastuak guztira (amortizazioak baino lehen) ekitaldia ixtean 165.073

Inbertsioetan gauzaturiko aurrekontua (zinema kenduta) 6.962

Plantilla kontu bateratuetan: Aurrekontua jasotako plantilla 1.101

Egokitzapen teknologikoko proiektuak (kop.) 12

Euskal gizartean izandako inpaktua (urteko inkesta)

Audientziaren emaitzen urteko txostena
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4.Atala
Eusko Jaurlaritzaren 
konpromisoak

• Ustiapen-gastuetarako ekarpenak
• Ibilgetu-inbertsioak          
konpentsatzeko ekarpenak

• Europako filmen inbertsioak 
konpentsatzeko ekarpenak

• Zerbitzu gehigarriei buruzko eranskinak
• Aurrekontu-taulak
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EUSKO JAURLARITZAREN KONPROMISOAK
i) Ustiapen-aurrekontua (EITB) 
Hasierako aurrekontua: 147.707.000€ 

ii) Kapital-aurrekontua (EITB) (ibilgetu-inbertsioak) 
7.800.000€ 

iii) Kapital-aurrekontua (EITB Media, S.A.U.) (lan zinematografiko 
europarren inbertsioak) 
Ikus-entzunezko komunikazioari buruzko uztailaren 7ko 13/2022 Lege Orokorraren 
arabera, 2022 zinemako inbertsioak finantziatzeko, zenbatekoa: 6.000.000€

iv) ERANSKINAK EITB: Zerbitzu gehigarriei eta horien 
konpentsazioari buruzko eranskinak, Programa-Kontratuaren 8.4 
eta 8.5 klausulan jasoak.
Programa-kontratuaren 8.5 klausulan aurreikusitakoaren arabera, programa-
kontratu honen helburuen eta helburuen esparruan, ekitaldi bakoitzerako zehaztu 
ahal izango dira 8.1, 8.2, 8.3 eta 8.4 puntuetan adierazitakoez gain beste jarduera 
espezifiko batzuk ere, hala eskatzen duten ikus-entzunezko komunikazioko zerbitzu 
publikoaren misioa betetzeari dagokionez (hala nola, programa bereziak, babesak, 
etab.) 

Programa-Kontratuaren 1. Eranskina, 2022ko maiatzaren 30ekoa.
GUZTIRA: 541.714,53

Irismena  

EITBk Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailarentzat “Aquí y Ahora” 
programarako zerbitzuak ematea, euskal gizartean ematen ari diren errealitateak 
sustatzeko, 236.045,97 €-tan.

EITBk zerbitzuak ematea Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politika Sailarentzat 
“Ur Handitan” programari, gizarten-kohesioa lortzeko hainbat gairi heltzeko (10 
programa), 9.118,56 €-tan.

EITBk Lehendakaritzaren menpe dagoen Trantsizio Soziala eta Agenda 2030 
Sailarentzat “Aquí y Ahora” programari, euskal komunitate musulmanaren 
integrazioari eta elkarbizitzarako jardunbide egokiei buruzko testigantzak bilduko 
dituen dokumental bat sustatzeko, 42.350 €-tan.

EITBk Emakunde Erakunde Autonomoarentzat Irabazi arte izeneko seriea eskainiko 
du, emakumeak ahalduntzea bultzatzen laguntzeko, 24.200 €-tan.

EITBk Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarentzat “Go!azen” seriari, euskararen 
erabilera sustatzeko eta bultzatzeko asmoz, 30.000 €-tan.

EITBk zerbitzuak ematea Kultura eta Hizkuntza Politika Sailarentzat “Kulturklik 
flashak”rentzat, kultura-kontsumoa eta kultura-partaidetza sustatzeko,
200.000 €-tan.
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Laburpena

8.5 klausularen arabera (jarduketa espezifiko gehigarriak), 2022ko ekitaldiko 
eranskinak 541.714,53 eurokoak izan dira guztira, horietatik 541.714,53 euro 
gauzatu dira.

Kontratu Programaren 8.4 klausulan aurreikusitakoaren arabera, Eusko Jaurlaritzak 
kanpaina eta iragarki instituzionalak zabaldu ahal izango ditu irrati eta telebistako 
emisio-kanaletan, Interneten eta, hala badagokio, EITBren euskarri berrietan, 
eta konpromisoa hartuko du kanpaina eta iragarki instituzional horiek zabaltzeko 
erabiltzen dituen guneei dagokien ekarpen ekonomikoa egiteko. 

EITBren komunikazio-kanaletan kanpainak eta iragarki instituzionalak EITBren 
zerbitzu publikoa gauzatzean eman beharko dira, kontratu-programa honen eta 
araudi aplikagarriaren arabera.

Kanpaina eta iragarki instituzionalen emisioari dagokionez EITBri dagokion 
ekarpen ekonomikoa kuantifikatzeko, kanpaina edo iragarki horren ardura duen 
administrazio-organoak gehigarri exekutibo bat izapidetu beharko du, eta, hala 
badagokio, gizarte-hedabideen arloan eskumena duen zuzendaritzako titularrak 
onartuko du. Espedientean jaulkipenaren kostu garbia justifikatu beharko da.

Laburpena

SAILA/EEAA KANPAINA ADENDA
2022

EGIKARITUA 
2022 ALDEA

01 LEHENDAKARITZA “Aquí y ahora” programa 42.350,00

GUZTIRA LEHENDAKARITZA 42.350,00 42.350,00 0,00

10
BERDINTASUNA, J. GP. "Ur handitan" programa 9.118,56

"Aquí y Ahora" programa 236.045,97

GUZTIRA BERDINTASUNA, J, GP 245.164,53 245.164,53 0,00

11
KULTURA ETA HP Goazen telesaila 30.000,00

Kulturklik flashak 200.000,00

GUZTIRA KULTURA 230.000,00 230.000,00 0,00

205 EMAKUNDE "irabazi arte" telesaila 24.200,00

GUZTIRA EMAKUNDE 24.200,00 24.200,00 0,00

GUZTIRA ADENDA SUSTANTIBOA 2023ko MAIATZAK 10 541.714,53 541.714,53 0,00

SAILA/EEAA KANPAINA ADENDA
2022

EGIKARITUA 
2022 ALDEA

02 SEGURTASUNA Epeen berri emateko eta gazteak Polizia eta Larrialdietako Euskal 
Akademian egiten diren hautaketa eta prestakuntza prozesu berrietan 
izena ematera animatzeko kanpaina, joko eta ikuskizunen arloko 
sentsibilizazio-ekintza batzuk eta ludopatiaren prebentzioa eta 
joko arduratsua sustatzeko kanpaina, 112 Sos Deiak-eko App berria 
ezagutzera emateko eta jendeak jaitsi eta instala dezan sustatzeko 
kanpaina, sentsibilizazioa sustatzeko kolektiboen aurrean eta 
trafiko-istripuen prebentziorako kanpaina eta 2022. urte honetan 
Ertzaintzaren 40. urteurrenaren efemeridea zabaltzeko kanpaina 

** 112 App

** On lineko salaketak

** Ertzainaren 40.urteurrena

** Ludopatia prebentzioa

** Polizia sartzeko kanpaina

** Konstituzioaren zubia

** Trafiko istripuen prebentzioa

GUZTIRA SEGURTASUNA 847.000,00 847.000,00 0,00
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SAILA/EEAA KANPAINA ADENDA
2022

EGIKARITUA 
2022 ALDEA

03 LANA ETA ENPLEGUA Soldata-arrakalaren aurkako dibulgazio-kanpaina eta Enpleguaren 
Euskal Biltzarra zabaltzeko kanpaina eta biztanleriak bizitzan zehar 
dituen prestakuntza-beharrei buruzko kanpaina

** Biztanleria prestakuntza beharrak

** Enpleguaren euskal biltzarra

** Soldata arrakala

GUZTIRA LAN ETA ENPLEGUA 100.000,00 67.829,45 -32.170,55

05 EKONOMIAREN GARAP. 
J. I.

ETE-ei bideratutako 2022ko laguntzen inguruko informazioa emateko 
kanpainaren eta Green Deal-Itun Berdea kanpaina

** ETE-entzako laguntzak

** Euskadiko itun berdea

GUZTIRA EKONOMIAREN GARAPEN, J.I 150.000,00 150.000,00 0,00

07 HEZKUNTZA Euskal Eskola Publikoaren kanpaina

GUZTIRA HEZKUNTZA 150.000,00 139.618,54 -10.381,46

10 BERDINTASUNA, J. GP. BetiOn kanpaina

Ukrainako errefuxiatuei laguntzeko herritarrei lankidetza eskatzeko 
kanpaina

Martxoak 8ko kanpaina

"Aquí y Ahora" publizitatea

BetiOn kanpaina

SATEVI zerbitzuaren kanpaina

Auzolandegiak kanpaina

Haurren eta nerabeen kontrako indarkeriaren aurkako kanpaina

Biktimei laguntzeko zerbitzuaren 30. urteurrena ospatzeko kanpaina

Maketa lehiaketaren markoan "GazteBizHitza" eta "Auzolandegiak" 
zerbitzuen kanpainak

GazteBizHitza zerbitzuaren kanpaina

Euskadilagunkoia

Mikroespazioak

Goazen 9.0

Gorroto gertakarien gorakadaren aurkako sentsibilizazio kanpaina

Sareen sarea

Emakume gazteei zuzendutako kanpaina (berdintasuna eta 
jasangarritasuna sustatzeko)

Haurren eskubideak

Microespazioak 

SATEVI

BetiOn

Emakunde

Giza eskubideak

Adinismoa

Migratzaileen Nazioarteko Eguna

Zeuk Esan

Microespazioak 

GUZTIRA BERDINTASUNA, J, GP 954.835,47 949.166,09 -5.669,38
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SAILA/EEAA KANPAINA ADENDA
2022

EGIKARITUA 
2022 ALDEA

11 KULTURA ETA HP Euskararen erabilera sustatzeko kanpaina, kirolenen euskarazko 
eskaintzaren sustapena egiteko kanpaina, euskararen eguna 
kanpaina, ingurune digitala kanpaina eta Ricardo Arregi kazetaritza 
sarien berri emateko kanpaina

Kirolene

Euskaraldia

EitbJaia

Euskararen eguna

Andoaingo Udala - Rikardo Arregi

Eskatu euskaraz

Merkataritzan eta ostalaritzan euskaraz kanpaina

GUZTIRA KULTURA 613.950,75 611.507,68 -2.443,07

12 TURISMO, M. K. Euskadiko txikizkako merkataritza eta sektoreko enplegua eta 
jarduera sustatzeko kanpaina

Bono denda 2022 - Fase I 

Bono denda 2022 - Fase II 

Tokiko merkataritza 2022

Euskadi gastronomikoa 2022

GUZTIRA TURISMO 200.000,00 200.000,00 0,00

202 HABE 2022/2023 ikasturterako euskaltegien matrikulazio kanpaina

GUZTIRA HABE 60.000,00 52.778,85 -7.221,15

206 EMAKUNDE Martxoak 8ko kanpaina

Beldur barik

Satevi

25 N

GUZTIRA EMAKUNDE 233.546,33 233.546,33 0,00

LANBIDE Bulego birtuala

Merkalan

Enplegurako laguntzak

Lan mentoring

Gazteak kontratatzeko laguntzak

Identifikazio bitarteko elektronikoak

GUZTIRA LANBIDE 150.000,00 120.132,84 -29.867,16

GUZTIRA DIFUSIO ADENDA 2022 3.459.332,55 3.371.579,78 -87.752,77

8.4 klausularen arabera (jarduketa espezifiko gehigarriak), 2022ko ekitaldiko 
eranskinak 3.459.332,55 eurokoak izan dira guztira, horietatik 3.371.579,78 euro 
gauzatu dira.
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v) Aurrekontu-taula
LABURPEN-KOADROA GUZTIRA

EITB ERANSKINAK 2022

I. Eranskina SUSTANTIBOA (2022ko maiatzaren 10eko Agindua) 541.714,53

LABURPEN HEDAPENA 3.459.332,55

ERANSKINAK 2022 GUZTIRA (EITBren ustiapen-aurrekontua) 4.001.047,08

EITB ERANSKINAK GAUZATUAK 2022

I. Eranskina SUSTANTIBOA (2022ko maiatzaren 10eko Agindua) 541.714,53

LABURPEN HEDAPENA 3.371.579,78

ERANSKINAK 2022 GUZTIRA (EITBren ustiapen-aurrekontua 3.913.294,31
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EITB 2022ko EZOHIKO FINANTZIAKETA
(EITB HERRI ERAKUNDEAREN INBERTSIOAK)
MRR FUNTSAK (NEXT GENERATION EU) (PIREP programa), PIREP: Eraikin publikoak 
birgaitzea bultzatzeko programa: 3.901.328 € (17F2/6 (10 azpiproiektu): Energia 
berriztagarriak eta eraginkortasuna hobetzea, Miramon egoitzan).

EITB-REN GIZARTE FUNTSA HANDITZEA
INBERTSIOAK FINANTZATZEKO

11.701.328 € (7.800.000,00 + 3.901.328,00) euro, Euskal Irrati Telebista (EITB) Herri 
Erakundetik jasotakoak, inbertsioak honako banakapen honen arabera finantzatzeko: 

• 7.700.000,00 euro: EITB MEDIA S.A.U.-ko inbertsioak

• 3.901.328,00 €: MIRAMON 17FC/6 proiektua, MRR funtsak (Berreskuratze eta 
Erresilientzia Mekanismoa) (Next Generation EU), PIREP programa (Eraikin 
Publikoen Birgaitzea Bultzatzeko Programa).

• Gainerakoa, 2022an aurreikusitako 7.800.000,00 euroko zenbatekora iritsi arte, 
hau da, 100.000,00 €, EITB erakundearen ibilgetua finantzatzeko erabiliko da.

2022

EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB),
erakundearen funts sozietarioa handitzea.

RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB),
erakundearen funts sozietarioa handitzea

7.800.000
+3.901.328
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EITB Media

Basurtuko Kaputxinoen kalea, 2
48013 Bilbao
T. (+34) 946 563 000
info@eitb.eus

www.eitb.eus


