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INTERREG IV B SUDOE 2013 - 4. DEIALDIA  

(INTERREG IV B SUDOE 2007-2013) 

 

ERREFERENTZIA  

Europako Hego-mendebaldeko Eremuaren Lurralde Lankidetzarako Programa Operatiboa (SUDOE) 
2007-2013 delakoaren laugarren deialdia, SUDOE espazioan inplikatutako lau estatuek egina 
(Espainia, Frantzia, Portugal eta Erresuma Batua). 

HELBURUA 

SUDOE lurralde-lankidetzarako espazio gisa finkatzea lehiakortasun eta berrikuntzaren, 
ingurumenaren, garapen iraunkorraren eta lurralde-antolamenduaren eremuetan, Europar 
Batasunean ekonomia- eta gizarte-kohesioa indartzen laguntzeko. 

EKINTZAK 

Proiektu-deialdi honen esparruan, programako hiru lehentasun operatibo soilik daude zabalik: 

1. lehentasuna: Berrikuntzaren sustapena eta teknologiako lankidetza-sare egonkorren eraketa. 
Hiru azpi-gai: 

Teknologiaren transferentzia 

1. I+G+b ekimen bateratuak, batasunaren proiektu eta sareetan eskualde desberdinak batzen 
dituztenak edo/eta ikerketa-teknologia-berrikuntza sistema indartzen dutenak, eskualdeek interes 
komuneko eremuetan duten nazioarteko posizioa hobetuz. 

I+G+b-ren sustapena eta lehiakortasunaren hobekuntza 

2. Teknologiaren garapen eta ikerketarako proiektuak SUDOE espazioko sektore estrategikoetan, 
ekonomiaren modernizazioa eta ekoizpen-egituraren aldaketa sustatzeko. Ukitutako sektore 
estrategikoak honakoak dira: aeroespazioa, nekazaritzako elikadura, automobila, bioteknologia, 
energia eta osasuna. 

3. Lan-iturri handia osatzen duten eta eduki teknologiko garrantzitsua duten sektoreetan kluster eta 
bikaintasun-poloak sortzea.   

3. lehentasuna: SUDOE espazioaren integrazio orekatua eta informazio-sareetarako 
irisgarritasun hobea. 

Kapitalizazio-proiektuak: 3. lehentasuneko kapitalizazio-proiektuak honako gaietako batean sartu 
beharko dira: 

a) Publiko zehatzei (adibidez: SUDOE hiritarrei, mikroenpresei eta enpresa txiki eta ertainei, zerbitzu 
publikoei, eta abarri) zuzendutako IKT zerbitzu berriak. Eskuratutako produktuak/entregagaiak 
SUDOE espazio osoan erabili ahalko dira eta azken erabiltzaileen kopuruak biztanleria espezifikoa 
ordezkatu beharko du. Produktua/entregagaia proiektua gauzatu den dataren ondoren erabiltzen 
bada, bermatu eta egiaztatu egin beharko da. 

b) IKT tresna komunak egitea, aurreko hainbat proiektuk SUDOE programa operatiboko 4 
lehentasunen zeharkako gai batean izan dituzten emaitzak balioztatzeko. 

3. lehentasuneko SUDOE proiektuen (hau da, SUDOE 2007-2013 proiektuen lehenengo deialdian 
onartutakoen) jarraipena : 

Proiektu berriak ez dira onargarriak proiektu-deialdi honetako 3. lehentasunaren arabera.  

4. lehentasuna: Hiri-garapen iraunkorraren sustapena, nazioz gaindiko lankidetzaren ondorio 
positiboak aprobetxatuz. 

Espero diren proiektu-motak hurrengoak dira: 

 Kapitalizazio-proiektuak. 

 4. lehentasuneko SUDOE proiektuen (hau da, SUDOE 2007-2013 proiektuen lehenengo 
deialdian onartukoen) jarraipena.. Proiektu berriak ez dira onargarriak proiektu-deialdi 
honetako 4. lehentasunaren arabera.  

TALDE 

HARTZAILEAK 

Erakunde publiko guztiak edo publikoaren parekoak direnak, baita irabazi asmorik ez duten erakunde 
pribatuak ere. 
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AURREKONTUA 7.978.498,69 € 

AZKEN EGUNA 2013ko otsailaren 8a 

INFORMAZIO 

GEHIAGO  

Deialdia 

SUDOE programa web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.interreg-sudoe.eu/contenido-dinamico/libreria-ficheros/4FA95B22-DA80-B077-35FE-CF129C6FF9E5.pdf
http://interreg-sudoe.eu/ESP

