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Zer da plan hau?
Plan honek hurrengo lau urteetarako (2021-2025)  
Bizkaiko Foru Aldundiaren jarduketak azaltzen ditu.

Zer helburu du?
Herritarrek teknologia erabiltzea etorkizuneko erronkei 
aurre egiteko.

Zergatik egiten dugu plan hau orain?
Bizitzen ari garen unearengatik.  
Teknologia pertsonen eguneroko  
jarduera askotan ageri da: herritarrak konektatuta daude, 
eta kanal digitalen bidez zerbitzuak kontsumitzen dituzte.

SARRERA:  
Plan estrategiko digitala

Covid-19aren krisiak agerian utzi du  
teknologia digitalen garrantzia  
ekonomia- eta gizarte-bizitza mantentzeko.

Administrazioa denez, BFAk babesa eman nahi du,  
Bizkaia enpresen eta etxeen digitalizazioan  
gizarte aurreratua izan dadin.  
Eta erkidegoaren laguntzaz egin nahi du,  
pertsonei eta erabiltzaile gisa  
haien esperientziari garrantzia emanda.

Europako politika digitalaren ildotik,  
honako arlo hauetan urratsak egin behar dira:

• Herritarrek teknologia erabiltzen jakin behar dute  
eta gero eta aditu gehiago egongo dira.

• Sistema digital iraunkorrak, seguruak  
eta eraginkorrak datu askorekin lan egiteko.

• Enpresa digitalizatuak produktu, fabrikazio-prozesu 
eta negozio-eredu berriak sortzeko.

• Zerbitzu publiko digitalak pertsona ororentzat 
erabilerrazak izateko.

Plan hau sartuta dago egungo agintaldirako planean, 
Bizkaia Egiten (2019-2023), eta Nazio Batuetako  
Garapen Jasangarrirako Helburuak  
eta Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Irekiaren  
helburuak betetzen ditu.
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Dena den, BFAk eraldaketa digitalerako orain arte  
egindako lana lehendik egindakoa da, besteak beste, 
hurrengo jarduketa hauen bidez:

• Administrazio elektronikoa: egoitza  
eta bulego birtualak linean egin daitezkeen 700 
izapidetik gorakoekin (gazteen udalekuetarako  
plaza eskatzea, mendeko senitartekoarentzako 
laguntza eskatzea, negoziorako izapideak…). 

• Barne-digitalizazioa: ekimenak  
administrazio-prozesuak arindu eta hobetzeko,  
Gobernu Kontseiluak digitalizatzeko  
eta foru-araudia sortzeko.

• Lehenengo errenta kanpaina linean: 2020an  
abian jarri zen, lineako bitartekoen, telefonoaren  
eta herritarrei laguntzeko eredu berriaren bitartez.

Zer du planak eta nola dago egituratuta?
Oraingoz planak 34 jarduketa ditu,  
baina gehiago erantsiko zaizkio. 

Planaren egitura:

• 3 ardatz
• 5 helburu
• 10 jarduketa-ildo
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ZER LORTU NAHI DUGU?  
Herritarrak zerbitzu digitalen bidez 
konektatuta egotea.
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ZERTARAKO?
Helburua: Pertsonan ororen beharretara egokituta, 
zerbitzu publiko digitalak bermatzeko.

NOLA EGINGO DUGU?
1. Zerbitzu digitalak lortzea. 

Herritarren esku behar dituen informazio  
eta zerbitzu guztiak jartzea.

2. Zerbitzu integralak, errazak eta eraginkorrak, 
izapideak errazteko eta denbora murrizteko.

Zenbait jarduketa: BizkaiUP APP-a, webgunea, sare 
sozialak, bideodeia, laguntzeko pertsonak bulegoetan...

ZERTARAKO?
Helburua: Zerbitzu publiko digitalak pertsonalizatzeko.

NOLA EGINGO DUGU?
3. BFArekin elkarrekintzan zerbitzu adimentsuak, 

herritarren esperientzia hobetzeko  
eta beren datuak seguru erabiltzeko.

4. Datuen pribatutasunerako eta trukerako 
segurtasun goreneko plataformak.

5. Herritarren eta gizartearen ikuspegia zerbitzuak 
hobetzeko, eta, horretarako, herritarren beharrak 
entzun eta erantzutea.

Zenbait jarduketa: laguntzaile birtual pertsonalizatuak, 
adimen artifiziala, datuaren bulegoa, 
elkarreragingarritasuna, herritarrei entzuteko 
prozesuak, topaketa digitalak…
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ZER LORTU NAHI DUGU?  
Hierarkiaz kanpo, sarean lan egiten duen 
administrazioa.

ZERTARAKO?
Helburua: Eraginkortasunez eta proaktiboki sarean  
lan egiteko gai den administraziorantz  
aurrerapausoak emateko.

NOLA EGINGO DUGU?
6. Plataforma digital seguruak, 

iraunkorrak eta zeharkakoak erakunde guztian.

7. Lanerako modu berriak eta kultura zein abilezia 
digitalak onartzea maila guztietan erakunde arin, 
eraginkor eta efizientera iristeko.

Zenbait jarduketa: lanerako gune digitalak eta, 
besteak beste, Bizkaiko Azpiegitura Teknologikoa, 
Low-Code, GeoBizkaia bezalako plataformak, 
elkarlanerako edo prestakuntzarako…
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ZER LORTU NAHI DUGU?  
Lurralde elkartua eta teknologiaren arloan 
erreferentzia.

NOLA EGINGO DUGU?
10. Lurraldean aberastasuna eta ezagutza sortzea 
Bizkaia TECHen bitartez: datuei eta teknologiari buruzko 
ekimen publikoen eta pribatuen plataforma.

Sektore publikoa babes-puntua da oraingo eta 
etorkizuneko erronketarako, hau da, trantsizio 
energetiko, sozio-sanitario eta digitalerako.
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ZERTARAKO?
Helburua: Bizkaia kohesionatua bermatzea,  
eta, horretarako, mundu digitalean herritarrak  
eta enpresak sartzea.

NOLA EGINGO DUGU?
8. Bizkaia guztirako ingurune digital erabilerraza,
eskualde eta tokiko erakunde guztiak  
BFAren zerbitzu digitaletara berdin iristeko.

9. Herritarrei eta enpresei abilezia eta azpiegitura 
digitalak lortzen eta datuak nahiz teknologia 
erabiltzen laguntzea.

Zenbait jarduketa: zuntz optikoa eta banda zabala 
zabaltzea, elkarrekintza digitala euskaraz, opendata, 
prestakuntza digitalari buruzko ikastaroak…

ZERTARAKO?
Helburua: Bizkaia erreferentzia bihurtzeko, 
teknologiaren sektorea erakarri, sortu  
eta bizkortze aldera.
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