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Fiare-Banku Etikoak eta Herrikoak bat egin dute Euskal 

Pirinioen garapen proiektuarekin 
 
Udalbiltzak Fiare – Banku Etikoarekin eta Herrikoa arrisku kapitaleko 
elkartearekin lankidetza hitzarmen estrategikoak sinatu ditu. Hitzarmen hauen 
ondorioz, bi entitateak „Euskal Pirinioetan lan eta bizi‟ garapen proiektuaren 
ebaluaziorako batzorde teknikoko kide bilakatu dira. Gainera, entitate horien 
kredituak jasotzeko aukera izango dute hautatuko diren zenbait proiektuk. 
 
Mertxe Aizpurua Udalbiltzako lehendakariak eta Euskal Herriko Garapen eta 
Kohesio Fondoko kidea den Igor Aldalurrek lankidetza hitzarmenak aurkeztu 
dituzte Iruñean eman duten prentsaurrekoan. Haiekin batera, Peru Sasia eta 
Juan Garabi, Fiare Banku Etikoko lehendakaria eta zuzendaria, eta Marie-
Claire Sallaberry, Herrikoa arrisku kapitaleko elkarteko zuzendaria. 
 
Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoaren bidez Udalbiltzak bultzatutako 
„Euskal Pirinioetan lan eta bizi‟ proiektu honen barruan, diru-laguntzak emateko 
hiru programa jarri dira abian, bertako erakundeen, elkarteen eta herritarren 
artean oso harrera ona izan dutenak.  
 
Deialdian aurkeztu diren Pirinioen garapenerako 66 proiektuen artean, 47 
egitasmo berriak dira (%70). 
 
Proiektuen sustatzaileen artean hauek ditugu: 
• 10 instituzio. 
• 21 elkarte edo eragile sozial. 
• 24 gizabanako. 
• 8 enpresa. 
 
Jardueraren sektoreari dagokionez, bi multzo handi daude: enpresa jarduerak 
eta proiektu sozialak. 

Enpresa jarduerei dagokionez: 

http://udalbiltza.info/eu/albisteak/euskal-herriko-garapen-eta-kohesio-fondoa/pirinioak/1904-zenbait-herritarrek-entitatek-eta-instituzioek-66-proiektu-aurkeztu-dituzte-udalbiltzak-euskal-pirinioen-garapen-ekonomiko-eta-sozialerako-sortutako-programetara
http://udalbiltza.info/eu/albisteak/euskal-herriko-garapen-eta-kohesio-fondoa/pirinioak/1904-zenbait-herritarrek-entitatek-eta-instituzioek-66-proiektu-aurkeztu-dituzte-udalbiltzak-euskal-pirinioen-garapen-ekonomiko-eta-sozialerako-sortutako-programetara
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• Lehenengo sektoreari lotutakoak (nekazaritzako elikagaiena barne): 11 
• Merkataritzakoak: 3 
• Turismo alorrekoak: 9 
• Zerbitzuen alorrekoak (merkataritza eta turismoa izan ezik): 5 
• Hedabideen alorrekoa: 1 
 
Proiektu sozialei dagokienez: 
• Hedabideen alorrekoak: 5 
• Irakaskuntzari lotutakoak: 3 
• Kultura eta historiari lotutakoak: 8 
• Arte ekoizpenari lotutakoak: 1 
• Zerbitzu izaerakoak: 5 
• Tokiko garapenari lotutakoak: 11 
 
Egunotan, proiektuak aztertzeko lanetan dihardu ebaluazio epaimahaiak, kide 
hauek osatuta: 
 
• Igor Aldalur Zendoia, Eibarko zinegotzia eta Euskal Herriko Garapen eta 
Kohesio Fondoko Kontseilu Orokorreko kidea 
• Imanol Esnaola, Gaindegiako koordinatzailea 
• Marie-Claire Sallaberry, Herrikoa arrisku kapitaleko sozietateko zuzendaria 
• José Manuel Amigot Gracia, Fiare Banku Etikoko kidea 
• Isabel Elizalde, CEDERNA-GARALUReko zuzendaria 
• Iker Elosegi, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako koordinatzailea 
• Sabin Kortabitarte, Tokiko garapen aditua 
• Ainara Basurko Urkiri, AZAROko tokiko garapen teknikaria 
• Iñaki Zabaleta Etxabe, Oarsoaldea Garapen Agentziako autoenpleguko 
teknikaria 
• Joseba Garmendia Albarracin, ekonomia irakaslea eta 'Sakantzen' sareko 
sustatzailea 
• Agus Hernan, Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoko teknikaria 
 
Euskal Garapen eta Kohesio Fondoak ekainean jakinaraziko du nork jasoko 
dituen laguntza horiek (120.000 euro osotara, 20 proiektuen artean banatzeko). 
Fiare eta Herrikoa entitateekin sinatutako lankidetza hitzarmenari esker, 
gainera, entitate horiek kreditua emateko aukera izanen da, haien 
finantzaketarako irizpideak betetzen dituzten proiektuen kasuan. 
 
Horrela, Herrikoaren eta Fiareren parte-hartzeak „Euskal Pirinioetan lan eta bizi‟ 
ekimena sendotzen du, ekintzaileek proiektuak abian jartzeko garaian 
Udalbiltzaren laguntza ez ezik finantzabide berri hauek ere izanen baitituzte 
eskura. 
 
 
Fiare – Banku Etikoa 
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Hitzarmen honen bidez, Euskal Herriko Garapen eta Kohesio Fondoak 
Udalbiltzako kideen artean (Udalak eta hautetsiak) Fiareren lana sustatzeko 
konpromisoa hartuko du eta hauek animatuko ditu Fiare – Banku Etikoa kreditu 
kooperatibaren oinarri sozialaren parte izatera. 
 
FIiare Proiektua sustapen bikoitzetik sortzen da. Alde batetik, finantza-
bitartekotza zirkuitu baten eratzea gizarte eraldaketa helburuarekin; horregatik, 
eraldatzaile gizarte inpaktoa duten aktibitateak finantzatzen ditu. Horretarako, 
gizarte eta munduan gizakien garapena laguntzen duten sozial, ekologiko eta 
kultura proiektuak indartzen ditu. Bestetik, pertsona eta erakundeen mamitsu 
sareak lotura aktibitate horiek sustatzeko, bazkide eta aurrezki-kliente gisa. 
Sareak finantza-erakundearen diruaren erabilera erabakiko du, espekulazioa 
edo zuzengabeko aktibitateak baztertzen. Fiarek herritar eta bere gizarte-
erakundeen bankua izan nahi du; parte-hartzea, kooperazioa eta gardetasun 
printzipioetan oinarritutako bankua. 
 
Fiare “aukeragarria” dela esan dezakegu bere helburua kreditu kooperatiba 
finkatzea delako. Kooperatiba hau herritarrok eskatzen ditugun ohiko finantza 
produktu eta zerbitzuak eskaintzea gai izan behar da; halaber, araututako 
erakundea da eta edozein bankurako legeak eta zaintzemekanismoen azpian 
dago. Horrez gain, proiektuaren eraikuntza soziala abian dago, eta horregatik, 
Fiarek finantza bide alternatiboak irekita ditu; hau da, ohiko banku produktuak 
baino ez du eskaini nahi, beste bide batzuk bilatu baizik; kreditu izateko 
eskubidea bermatzeko, finantzia-sistematik kanpo daudenentzat ere bai. 
Horretaz gain, herritar kritikatzailea bultzatu nahi du. Fiare sarean lan egiten 
duen ekimena da; beste ekimenekin bidezko eta onbera ekonomia eta gizarte 
ereduak bultzatu nahi ditu. 
 
Herrikoa  
 
Herrikoa Euskal Herriaren garapen ekonomikoa helburu duen arrisku kapitaleko 
elkarte bat da. Euskal Herrian lanpostuen sorrera lagundu nahi du, horretarako 
finantzabide egokiak eskainiz. Gaur egun 4.524 akziodun ditu, horietarik 4.059 
pertsona fisikoak dira. Besteren artean Akitaniako Kontseilua eta Baionako 
Merkatal Industri Ganbara ere akziodun dira. Herrikoaren zeregina fondo 
propioetan soilik oinarritzen da. 
 
Herrikoak, emakume, gizon eta erakundeak kopuru handi batean bildu nahi 
ditu, Euskal Herriko enpresa ttipi eta ertainei laguntza emateko. Enpresen 
biziko une ezberdinak laguntzeko (sorkuntza, esku-aldatzea, garapenean...) 
haren elkartasunezko inbertsio tresna proposatzen die gure lurraldean lanbide 
iraunkorrak sortzen dituzten enpresei. Herrikoak, bere akziodunek ekartzen 
dioten dirua Euskal Herrian finkatuak diren enpresen funtsetan ezartzen du. 
Horrela, pizteko, handitzeko, irauteko eta lanpostuak sortzeko finantza oinarri 
azkar bat ematen die. 
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Mertxe Aizpuruaren adierazpenak (Udalbiltzako lehendakaria) 
 
Gaur aurkezten ditugun lankidetza hitzarmenek oso ongi islatzen dute 
Udalbiltzaren lan filosofia. 
 
Euskal Herriko eremu kaltetuenen garapena bultzatu nahi dugu, kasu honetan 
Pirinioena, baina guztion ahaleginak batuz: gizarte eragileena, tokian tokiko 
instituzioena eta herritar guztiena; lankidetzarako esparru berrietan aritu eta 
sinergia berriak lortu nahi ditugu abian jartzen ditugun garapen politiken eragina 
askoz handiagoa izan dadin.  
 
Gure iritziz, Fiare eta Herrikoa bezalako entitateek zeregin funtsezkoa dute gure 
udalerrien garapen ekonomiko eta sozialean, eta Udalbiltzatik indartu egin nahi 
dugu guztion artean egin beharreko lan hori, programa berrietan gauzatu dadin.  
 
Horrez gain, garapen proiektu horiek herriaren bultzada behar dutela uste dugu. 
Toki horietako bizilagunena ez eze, Euskal Herri osoko herritarrena ere. Euskal 
Pirinioen kasuan, Udalbiltzaren asmoa ez da soilik bertako ekintzaileei 
laguntzea, euskal herritar guztiak eskualde horiek aurrera ateratzeko ahalegin 
kolektibo batean inplikatzea baizik.  
 
Amaitzeko, „Euskal Pirinioetan lan eta bizi‟ izeneko proiektuan parte hartzen ari 
diren pertsona guztiei zorionak eta eskerrak ematen dizkiet: Euskal Garapen 
eta Kohesio Fondoko kideei, proiektuak ebaluatu behar dituen epaimahaiko 
kideei, udaletako hautetsiei eta toki entitateei, komunikabideei eta, jakina, 
programa hauetara proiektuak aurkeztu dituzten pertsona, elkarte eta erakunde 
guztiei. Etsipenari eta utzikeriari tokirik utzi gabe, energia positiboa sortzen ari 
gara Euskal Pirinioetan, ahalegin kolektibo izugarria egiten ari gara, eta ziur 
naiz emankorra izanen dela. 
 
 
 
 
 
 
 

 


