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1. Familia bidezko transmisioa
1.1. Sentsibilizazioa eta motibazioa etengabe lantzea
1.3. Familia barruan euskararen erabilera sustatzea

2. Irakaskuntza
2.4. Euskararen erabilera soziala hezkuntza esparruan aztertu eta bultzatzea
2.5. Ikastetxearen eta haren ingurune hurbilaren arteko euskarazko harremanak sustatzea
2.6. Ikasle etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea

3. Euskalduntze eta alfabetatzea
3.3. Finantzazio sistema egonkor bat ahalbidetuko duten aukerak landu eta abian jartzea
3.4. Elebitasun pasiboa helduen munduan eta gutxieneko helburutzat areagotzea eta prestigiatzea
3.8. Gelaz kanpoko egitasmoak sustatzea, erabilera eta praktika uztartuko dituztenak
3.9. Etorkinak euskarara hurbiltzeko programak diseinatu eta garatzea
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4. Administrazioa
4.1. Administrazioan euskararen erabilera sustatu eta bermatzea
4.2. Euskara ere lan hizkuntza izateko neurriak hartzea
4.3. Langileen euskara-gaitasuna etengabe hobetzeko neurriak hartzea
4.4. Hizkuntzak erabiltzeko irizpideak finkatzea
4.5. Administrazioen arteko elkarlana areagotzea
4.6. Kanpoko komunikazioan euskararen erabilera gehitzea

5. Gune geografiko euskaldunenak
5.1. Herritarren gehiengo nabarmena elebidun izanik euskaldunenak diren gune geografikoetan euskara
lehen hizkuntza funtzionala izan dadin neurriak hartzea
5.2. Euskara herritarren lehen hizkuntza gisa eta hizkuntza natural gisa sendotzeko lagungarri izango
diren ekimenak garatzea
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6. Arlo sozio-ekonomikoa
6.1. Euskara planak zabaltzeko babesa eta laguntza ematen jarraitzea eta diru-laguntzen sistema
etengabe hobetzea
6.4. Enpresen jardunean hizkuntza-irizpideak ezartzeko pausoak ematea

7. Aisia eta kirola
7.1. Aisialdiko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera indartzea
7.2. Begiraleen prestakuntza sendotzea
7.3. Aisialdiko ekimenetan erabiltzen den euskararen kalitatea zaintzea
7.5. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak baliatzea, euskarak aisialdian izan dezakeen
garapenari bultzada emateko
7.7. Etorkinen integrazio zabala eta aberasgarria ahalbidetzeko euskarazko aisialdi programa egokiak
antolatzea
7.8. Kirolaren esparruko jardueretan euskararen presentzia eta erabilera sendotzea
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8. Liburugintza
8.1. Irakurzaletasuna bultzatzea

9. Kulturgintza
9.1. Euskarazko kulturaren kontsumoa bultzatzea
9.2. Euskarazko sorkuntza sustatzeko neurriak hartzea
9.3. Euskarazko ekoizpenen zirkuituak antolatzea
9.4. Euskarazko kultura produktuen zabalkunde egokia egitea

10. Publizitatea
10.2. Herri-administrazioen euskarazko publizitatea hedabideetan argitaratzea
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11. Corpus-plangintza eta euskararen kalitatea
11.1. Euskara estandarra elikatu, aberastu eta sendotzea hizkuntzaren kalitatea bermatuz:
komunikagarritasuna, adierazkortasuna, zuzentasuna eta egokitasuna lantzea
11.3. EAEko toponimia eguneratu, osatu, ofizializatu eta zabaltzea
11.5. Adierazkortasuna zaindu eta indartzeko neurriak hartzea
11.6. Euskararen kalitatea zaintzea

12. Hedabideak
12.2. Euskarazko hedabideen garapen iraunkorra ahalbidetzeko neurriak hartzea
12.5. Hedabideen ezagutza, hedapen soziala eta erakargarritasuna bultzatzea

13. Informazioaren eta komunikazioaren teknologiak
13.1. Euskarazko baliabide teknologikoen gaineko informazioa bateratu eta zabaltzea
13.2. INTERNETen euskarazko edukiak sustatzea
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14. Sentsibilizazioa eta motibazioa
14.1. Euskara balio positiboekin eta modernitatearekin lotzeko ekimenak garatzea
14.2. Familia transmisioa
14.3. Irakaskuntza
14.4. Euskalduntze-alfabetatzea
14.5. Administrazioa
14.6. Arlo sozioekonomikoa
14.7. Aisia eta kirola
14.8. Liburugintza
14.9. Kulturgintza
14.10. Hedabideak eta publizitatea
14.11. Teknologia berriak
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15. Barruko proiekzioa
15.1. Euskararen irudi positiboa indartzea
15.2. Hizkuntza paisaia euskalduntzea gune euskaldunenetan, hiriburuetan eta baita gune jendetsuetan
ere
15.3. Erakundeen arteko elkarlanean aritzea euskararen barruko proiekzioa bultzatzeko
15.4. Hizkuntzarekin zein kulturarekin zerikusia duten foroetan parte-hartzea
15.5. Euskara eta euskarazko kultura ezagutaraztera bideratutako ekitaldi eta ikuskizunak diseinatzea
15.6. Elebitasun pasiboa areagotzea eta prestigiatzea

16. Kanpoko proiekzioa
16.7. Kanpoko proiekzio handia duten ekimenetan hizkuntza irizpideak kontuan hartzea

17. BESTELAKOAK
17.1. ESEPen kokatzen ez diren bestelako gastu orokorrak, diru-laguntzak eta egitasmoak
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