NOLA INBERTITU BARRIZARREN

Energia berriztagarriak eta efizientzia energetikoa bultzatuz

HELBURUA : Berriztagarrien eta efizientziako proiektuak finantzatu, subiranotasun
energetikoa eta garapen lokal iraunkorra bilatuz.
. Bazkide bakoitzak 6.000 eta 10.000 euro bitartean inbertituko lituzke bere energia
produzitzeko. Kontsumo arduratsu batengatik eta gaur egungo modelo energetikoa aldatzeko
helburuarekin.
. Proiektuak teknologia frogatuekin eta zentzuzko errendimendu ekonomikoa (%7-15). Gure
proiektuak edo lankideekin koordinatutakoak.
. Gure diruari erabilera etikoa eman. Garrantzia dauka nola jasotzen ditugun interes altuak.

BARRIZARREN LAGUNAK (Borondatezko ekarpenak)
. 10 eurotatik/hilean berriztagarriak eta efizientzia hedatzera lagundu dezakezu. Kontu
zenbakia ematen diguzu eta iraunkortasun konpromesurik gabeko zordunketa egiten dizugu.
. Lan-batzordeetan lan egin, zure gogoak, jakintza, esperientzia eman…
BAZKIDE LAGUNTZAILDEA (Borondatezko partaidetza)
. Interes finkoa %2an, ordainketa eta urteroko berrikustea batzar nagusian. 2 urteko gabezia.
. 500 eurotik Barrizarren bazkide laguntzailea izan zaitezke. 30.000 euro arte bazkide
bakoitzeko.
. 3.000 eurotik Barrizarren erakunde laguntzailea izan zaitezke: kooperatiba, enpresa
erakunde publiko edo pribatua. 60.000 euro arte erakunde bakoitzeko.
. Hiru hilabeteko aldez aurreko abisuarekin inbertsioa berreskuratu daiteke.
. Lehenagoko ezeztapenaren ondorioz ez dira azken urteko interesak jasoko.
. Likidazio osoa edo partziala proiektu batean (6-12 urte) edo berritzea beste proiektuetan.
. Bigarren mailako merkatua bazkideen artean.
. Partaidetzak eskuratzeko kontratuaren modeloa.

Kontuan izan beharreko arrisku faktoreak (ekonomiko, juridiko, eta teknikoak)
. Energia berriztagarrietako proiektuetan inbertituko da, hortaz, epe luzean.
. Klima, tramite administratiboak, primak, gobernuaren erabakiak, inflazioa.
. Kudeaketa kosteen gehikuntza, mantentzea, garraioa eta horniketa.
. Ordainketen etenaldia, ordainketa ordena: Administrazioa, langileak, kredituak,
borondatezko kapital soziala eta derrigorrezko kapital soziala.
. 6 urte baino lehenago beharko dituzun kantitateak ez inbertitu.

Ikerketa faseko proiektuak

. CLCB Maderas de Lekeitio, 2MWe, 4MWte. Egurra eta ezpalak. Eguzki eta haize energia.
Itsas energia epe luzera. Lekeitio eta Ispasterreko kontsumo elektriko eta termikoaren erdia.
Inbertsioa 4-6 Meuro.
16-20 zuzeneko lanpostu.
Baso-kudeaketa iraunkorra EVE-HAZI, Udal eta Diputazioarekin akordioen bidez.
Trakzio-proiektua eta I+D+i zentrua.

Gaur egungo berriztagarrien kontrako luzapena, autokontsumo lege eza, salneurri
defizita eta erregai fosilei laguntzak derrigortzen gaituzte, momentuz, berotze eta
UBSaren sorkuntzan eta salmentan lan egitera.

. Polikiroldegia eta Trinkete Etxea Lekeitio. 400.000 euroko inbertsioa azkenaldiko
energia gastu igoera kudeatzeko. 82.000 eurotik 2009an 162.000 eurora 2012an.

. Lekeitioko Ikastola, honen finantzazioa bero sarea handitzeko behar den inbertsioa
lortuko luke, geroago hornikuntza Zubietan, Iturriotz eta beste hurreneko eraikuntzetan
emateko.

. Ibaigane jatetxea Oletan, beste kontsumitzaileak hornitzeko aurreikuspenarekin.

. Altuena Amoroton, etxebizitzak eta eraikuntza publikoak Munitibarren, Ispasterren,
Mendexan, Amoroton, Markinan eta Bilbon.

