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Ikerketa eta lankidetza
Ikerketa, lankidetza, ekintzailetza, prestakuntza, bikaintasuna eta garapen iraunkorra

sustatzen dute Euskal Herriko erakunde eta enpresa ugarik, bizi kalitatea hobetzeko.
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B asque Research
and Technology
Alliance (BRTA)
partzuergoak
ikerkuntzaren
arloan eta tekno-

logiaren garapenean lan egiten
du, euskal industriaren beharrei
eta erronkei erantzuteko. BRTAn
aritzen diren zentroen asmoa da
euskal industriari eta enpresei
ezagutza transferitzea, zientzian
eta teknologian oinarritutako
ezagutza. «BRTAk zentroen gai-
tasunak bateratu eta koordina-
tzen ditu, euskal enpresen lehia-
kortasuna bultzatzeko eta bertan
berrikuntza areagotzeko», Ri-
kardo Bueno Zabalo BRTAko zu-
zendariak azaldu duenez. «Gizar-
tearen beharrei erantzunak ema-
teko lanean ere ari dira zentroak,
ingurumenaren eta osasunaren
arloetan, adibidez».
Iaz sortu zen BRTA, hamasei

ikerkuntza eta teknologia zentro
elkartuta (CIC Biogune, CIC
Nanogune, CIC Biomagune, CIC
Energigune, Azterlan, Azti, Ceit,
Cidetec, Gaiker, Ideko, Ikerlan,
Lortek, Neiker, Tecnalia, Tekni-
ker eta Vicometch), Eusko Jaurla-
ritzaren, SPRI Taldearen, eta Ara-
bako, Bizkaiko eta Gipuzkoako
Foru Aldundien babesarekin.

GOI MAILAKO ALIANTZA
BRTA goi mailako aliantza bat da,
kualifikazio handiko 3.500 zien-
tzialari eta teknologoren ekarpe-
na batzen duena. Euskal Autono-
mia Erkidegoko I+G+B (ikerketa,
garapena eta berrikuntza) arloko
gastuaren %22 garatzen du, eta
300 milioi eurotik gorako urteko
inbertsioa du. 
Nazioartean ere indartsu ari da

BRTA, aliantzako erakundeek
urtean nazioarteko 700 proiektu
ingurutan parte hartzen baitute.
«Ekoizpen zientifikoak eta tek-
nologikoak ere emaitza interes-
garriak ditu; urtero Europa eta
nazioarte mailako ehun patente
sortzen dituzte, eta indexatutako
1.200 argitalpen zientifiko inguru
publikatzen».
BRTAk lankidetza eta elkarla-

BRTA, ZIENTZIAREN ETA
TEKNOLOGIAREN ERAGILEA
Basque Research and Technology Alliance (BRTA) partzuergoan aritzen diren zentroen asmoa
da zientzian eta teknologian oinarritutako ezagutza transferitzea euskal enpresei. 

BRTA partzuergoko ikerkuntza zentro batean aritzen den
nanomedikuntzako teknikari bat. BRTA
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profesional bateratuaren alde lan
egingo dute».
• Komunikazioarena eta marketi-
narena da beste jarduera esparru
bat, eta, arlo horretan, aliantzak
bere gain hartuko du BRTAren
irudia gizarte osoari, enpresei eta
nazioartean ere zabaltzeko ardu-
ra. «Hemen ere, dibulgazio zien-
tifikoa eta STEM gaietan pentsa-
mendu zientifikoaren kultura
sustatuko ditugu».
• Azkenik, BRTA partzuergoak
harekin aritzen diren zentroei
haien kudeaketa hobetzen lagun-
duko die: zeharkako proiektueta-
rako, jardunbide egokien zabal-
kunderako, arazoen identifika-
ziorako eta krisiaren ondorioei
aurre egiteko.

EGITASMOAK
BRTAk zenbait ekinbide ditu
martxan, esparru zientifikoan eta
transferentziaren arloan. Nabar-
mentzeko modukoa da PRAP
Euskadi proiektua. Izan ere, lan-
gileen artean birusa goiz detekta-
tzeko eta trazabilitatea ezagutze-
ko metodologia eraginkor baten
bitartez, pandemia garaian Eus-
kal Autonomia Erkidegoko
enpresen jarduera bermatzea du
helburu. Egitasmo horren bidez,
elkarlanean jarduteko protokolo
bat garatu da, eta COVID-19aren
inguruko trazabilitate eta pre-
bentziorako tresna teknologiko-
ak eta proba analitikoak uztartu.
Horrela, infekzio arriskua gutxitu
eta lanean segurtasun berme
handiagoarekin ibiltzea erraz
daiteke.
BRTAk aurten 2020-2023rako

plan estrategikoa eta ekintza
plana definitu ditu. Plan horien
ondorioz, hainbat ekinbide jarri
ditu martxan, eta beste batzuk
ere abiatzeko asmoa du: gizartea-
ren erronkei erantzuteko agenda
zientifiko-teknologikoa osatzea,
enpresa mundura teknologia
berriak zabaltzeko egitasmo
berriak martxan jartzea (forma-
kuntza dualarekin elkarlanean,
edo sektore berrietarako eskain-
tza osatuta), teknologian oinarri-
tutako enpresagintzarako euskal
sistema indartzea, zentroek eus-
kal ekonomiari eta gizarteari egi-
ten dieten ekarpena zabaltzea…
Beraz, BRTAk ez du proiektu

faltarik. «Ehun ekonomiko
lehiakor eta indartsu bat behar
dugu gizarte aurreratu eta oreka-
tuago bat izateko, eta BRTA osa-
tzen duten zentroak, horren alde,
elkarlanerako prest daude».

BRTAk Europan eta mundu
osoan garrantzitsua izan nahi du,
erreferentzia bat, aitzindaria.
«Horrela da, bai. Nazioarteko
ikerketaren buru diren talde
handiekin lehiatzea da BRTA sor-
tzeko arrazoietako bat. BRTAk
nazioarteko I+G proiektuetan
dituen parte hartze datuek eta
ekoizpen zientifiko-teknologiko-
ari indikatzaileen emaitzek Euro-
pako erreferentziazko zenbait
eragileren maila berean kokatzen
gaituzte, hala nola RISE (Suedia),
VTT (Finlandia), TNO (Herbehe-
reak) eta SINTEF (Norvegia)».

JARDUERA ILDOAK
BRTAk bost jarduera ildo nagusi
ditu. 
• Lehenik eta behin, esparru zien-
tifiko-teknologikoa. «Arlo hone-
tan, BRTAk ikerketa agenda gara-
tuko du, eta, bertan, zentroek
erronka sozioekonomiko eta tek-
nologiko nagusiei eman beharre-
ko erantzuna jasoko. Gainera,
zentroetan dauden gaitasunen
mapa osatuko dugu. Unibertsita-
teekin ere sendotu nahi dugu el-
karlana; Euskal Herriko Uniber-
tsitatearekin hitzarmen bat ados-
tu dugu jada».
• Ezagutzaren transferentzia da
funtsezko beste ardatz nagusieta-
ko bat. «Arlo honetan, alde bate-
tik, ikerketaren emaitzak modu
eraginkorrean balioztatzea eta oi-
narri teknologikoa duten enpresa
berrien sorkuntza sustatuko
dugu. Bestetik, enpresei eta bere-
ziki enpresa txikiei eta ertainei la-
guntza emango diegu, lehiako-
rragoak bihurtuko dituzten tek-
nologiak aplika ditzaten».
• Giza kapitala nahitaezko osaga-
rria da berrikuntza sisteman, eta
horren harira, BRTAk pertsonen
arloan ere lan egingo du, presta-
kuntza bultzatzeko eta talentua
duten pertsonak erakartzeko.
«Ikasleak euskal berrikuntza
ekosistemara erakartzea eta zien-
tzia eta teknologiarako zaletasu-
na sustatzea izango dugu helbu-
ru. Gainera, zentro guztietan ber-
dintasuna eta ikerketa eta
teknologiaren inguruko ibilbide

na bultzatzen ditu. Irizpide
garrantzitsuak. Ikerketaren eta
garapenaren arloan, gaitasunen
batura eta eragileen arteko lanki-
detza oinarrizkoak baitira soluzio
berritzaileak bilatzeko eta indus-
triari soluzio lehiakorrak eskain-
tzeko. «Egun, COVID-19aren
ondorioz sortu den krisiaren era-
ginez, gure gizartea eta gure eko-
nomia presio handiak jasaten ari
dira. Erronkak konpromiso-
erantzun sendo eta koordinatuak
behar ditu, osasun eta gizarte
arloko behar berriei erantzuteko
eta baita krisi ekonomikoa gain-
ditu ahal izateko ere». 
Bide horretan, funtsezkoa da

ikerketan, garapenean eta berri-
kuntzan diharduten eragileen
arteko lankidetza. «Adibidez,
COVID-19aren inguruko test eta
jarraipen tresna berriak garatze-

ko, BRTAko zentroek elkarrekin
egin dugu lan. Eta industriari
begira ere, lehiakortasunari begi-
ra, soluzio konplexuak behar
izango dira, eta hor ere elkarla-
nak eragin handia izango du».
Erronka sozialei eta industrialei

erantzuna eman behar zaiela eta,
horretarako, anbizio handiko
proiektuen alde apustu egin be-
har dela nabarmendu du Rikardo
Bueno Zabalok. «Proiektu horiek
zentro teknologikoen eta ikerke-
ta zentroen ezagutzan oinarritu
behar dute, enpresentzat lehia-
tzeko moduko abantaila globalak
sortu ahal izateko eta gizarteari
onurak ekartzeko. Horretarako,
enpresen eta zientzia eta teknolo-
giaren arloko eragileen arteko
lankidetza handitu eta gure ad-
ministrazioaren babesa izaten ja-
rraitu behar dugu».

Rikardo Bueno Zabalo, BRTA partzuergoko zuzendaria. BRTA





B errikuntza tres-
na egokia izan
daiteke garai go-
gor bati aurre
egiteko, eta ho-
rretarako sortu

zen 1993. urtean Goieki, Goierriko
Garapen Agentzia. Eskualdea kri-
si gogor batek jipoitua izan zen,
eta, egoerari aurre egiteko asmoz,
eskualdeko hainbat eragile elkar-
tu eta etorkizun hobe baten alde
hasi ziren lanean. Plan estrategiko
berri bat garatzeko eta Goierri
osatzen duten 18 herriek plan ho-
rretan adostutako guztia abian
jartzeko, garapen agentzia bat
sortzea erabaki zuten: Goieki.
Goierri eskualdeko garapen so-

zioekonomikoaren motorra iza-
tea ipar hartuta egin du lan beti-
danik Goiekik. Eskualdeko hain-
bat eragileri, besteak beste enpre-
sei eta ekintzaileei, zerbitzuak es-
kainiz, gauzak hobeto egiten
laguntzea izan da Goiekiren hel-
burua, etorkizunari begirada
kendu gabe, eta jarrera proaktibo
batekin balio handiagoaren ekar-
pena egiteko. Goierritar guztien
bizi kalitatea hobetzea du helbu-
ru.

BERRIKUNTZAREN
BIDETIK
Goiekik hiru arlo nagusitan sus-
tatu du berrikuntza betidanik: in-
dustrian, ekintzailetzan eta turis-
moan. Baina ingurumen eta gi-
zarte arloan ere hainbat proiektu
garatu ditu:
Industria: Goieki beti saiatu izan
da enpresei zerbitzuak ematen,
eta enpresetan hobekuntza eta
berrikuntza txertatzen, eta horre-
tarako, hainbat proiektu ere gau-
zatu ditu urte hauetan guztietan.
Alor honetan, azken urteetan
egin den ekimenik garrantzitsue-
na Goierri Valley Elkartea sortzea
izan da. Elkarte horren sorrerare-
kin batera, gauzak egiteko era
guztiz berritzaile bat sortu zen,
eskualdeko enpresa traktoreen
eta ETEen arteko elkarlanerako
sare bat sortuz. 
Elkarte honek, zeharka, bere

bazkideei hainbat proiektu berri-

GOIEKI: GOIERRIKO GARAPEN 
SOZIOEKONOMIKOAREN MOTORRA
Goieki Goierriko Garapen Agentziak zenbait zerbitzu eskaintzen dizkie eskualdeko eragileei, besteak beste enpresei
eta ekintzaileei, eta berrikuntza sustatzen du industrian, ekintzailetzan eta turismoan.

Goiekik berrikuntza sustatzen du Goierri eskualdean. GOIEKI

industrial guztiekin jarriko dira
harremanetan, kasu honetan 200
enpresa, eta beste alde batetik, az-
ken bost urteetan Goiekiko Ekin-
tzailetza arloko zerbitzuen erabil-
tzaile izan diren enpresekin, kasu
honetan beste 150. 
Berrabiarazi proiektuaren bai-

tan ere eskualdeko ekoizleei eta
merkatariei garai digitalak es-
kaintzen dituen aukerak gertura-
tzeko lanetan ari dira, eta Goierri-
ko produktuen erakusleiho izan-
go den onlineplataforma bat sor-
tzeko. 
Prozesu horrek 2020ko iraile-

tik 2021eko apirilera arte iraungo
du. Banan-banan, enpresa guz-
tiekin harremanetan jarriz joan-
go dira. Garaiak garai, Goiekik
Goierri eskualdearen izaera ekin-
tzaile eta berritzaileari jarraiki,
etorkizuneko erronkei, zailtasu-
nei eta aukerei aurre egiten jarrai-
tuko du, unean uneko egoerara
moldatuz. 

Goierrin ere ikus daiteke horren
guztiaren isla. Krisi egoera hau
ikusita, Berrabiarazi proiektua ja-
rri dute martxan, Gipuzkoako Fo-
ru Aldundiaren laguntzarekin.
Proiektuaren prozesuaren ba-

rruan, luze gabeko helburua en-
presen egoerak ezagutu eta bana-
kako ibilbide orri bat definitzea
izango da. Bide batez, Goieki es-
kualdeko eragilea izanik, etorki-
zuneko elkarlanerako proiektuak
identifikatzeko begirada zabal bat
edukitzea ahalbidetuko die en-
presei, eskualde lehiakor, oreka-
tu eta jasangarriagoa bermatuz
pertsonen ongizatearen alde.
Behin banakako egoeraren eta
egoera orokorraren ikuspegia
izanda, etorkizunari begiratu eta
hutsuneak zehaztuz hobetu dai-
tezkeen eremuak sustatuko dira.
Beraz, proiektuaren balio eran-
tsia luze gabe egoera zail bati
erantzuna ematean datza, eta
etorkizuneko begirada eta erron-
kei aurre egitean.
Helburua eskualdeko ekono-

mia suspertzea eta enpresen
lehiakortasuna indartzea izanik,
alde batetik, eskualdeko enpresa

tzaile jarri dizkie eskura, guztiak
enpresaren lehiakortasuna bul-
tzatzeko asmoz. Honako espa-
rruetan jorratzen ditu berrikun-
tza gaiak:
• Enpresetako pertsonen harre-
manak: lan egiteko modu be-
rriak.
• Digitalizazio gaiak.
• Ezagutza partekatzea.
• Berrikuntza teknologikoa.
• Berrikuntza ez teknologikoa.
• Formakuntza.
Ekintzailetza: Goiekiko ekin-
tzailetza arloak 25 urte daramatza
berrikuntzan, betidanik lagundu
baitie ideia berritzaileak dituzten
sustatzaileei proiektuaren gara-
pen fase guztietan. Informazioa
eta orientazioa ematen hasi, ahol-
kularitzarekin jarraitu, enpresa
kudeaketaren inguruko presta-
kuntza eman eta, azkenik, finan-
tzaketa aukera desberdinen berri
ematen zaie. 
Behin enpresak sortzen direne-

an, aukera ematen die eskualdeko
hainbat enpresa gunetan koka-
tzeko. Aipatutako guztiaz gain,
ideia berritzaileenak saritzen dira
urtero, ekimen berri, berritzaile

eta balio erantsi handia duten en-
presa sareen etorkizuneko jasan-
garritasuna bermatzeko.
Turismoa: Turismoaz Goitur ar-
duratzen da, hogei urtez entitate
publiko eta pribatuen arteko el-
karlana kudeatzeaz arduratu den
entitatea. Gaur egun, hiru ardatz
nagusi lantzen dituzte: lehiakor-
tasuna, produktuak eta zerbi-
tzuak. Horien promozioa eta ko-
mertzializazioa ere egiten dute,
euren bazkideak gaurkotasuneko
turismora egokitu daitezen, eta
Goierri eskualdea lehen mailako
helmuga bilakatzeko.

BERRABIARAZI
PROIEKTUA
Aipatutako alorretan egiten den
lanaz eta proiektuez gain, CO-
VID-19aren pandemiak sortuta-
ko egoerari aurre egiteko buru-
belarri lanean dabilen proiektu
oso garrantzitsu bat azpimarratu
nahi izan dute, proiektu horri es-
ker jakin ahal izan dutelako baila-
raren egungo egoera zein den. Ja-
kina da COVID-19ak hainbat kal-
te eta eragin sortu dituela ekono-
mian eta enpresetan, eta, nola ez,

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.goierri.eus
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K arga handiak
manipulatu
ahal izateko
soluzio inte-
gralak disei-
natzea, gara-

tzea, fabrikatzea eta instalatzea
da Kimua Taldearen zeregina.
Hau da, segurtasuna, eraginkor-
tasuna eta produktibitatea lor-
tzen laguntzeko soluzioak.

Ikerketan eta berrikuntzan oi-
narritzen da Kimua Taldea, goi
mailako kalitatearen irizpideen
arabera, eta taldeko teknikariak
adituak dira egin behar dituzten
lanetan. Halaber, baliabide guz-

IKERKETA ETA BERRIKUNTZA, 
KIMUA TALDEAREN OINARRIAK
Kimua Taldeak karga handiak manipulatu ahal izateko soluzio integralak diseinatu, garatu, fabrikatu eta instalatzen ditu,
goi mailako kalitatearen irizpideen arabera, eta ikerketan eta berrikuntzan oinarrituta.

Kimua Taldeak Lizartzako (Gipuzkoa) lantegiko laborategian duen Lamia proba-bankua. KIMUA TALDEA

VI b Euskal Herria berrikuntzaren bidetik BERRIA
Asteazkena, 2020ko azaroaren 25a

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.kimuagroup.com

@

gutxi balitz, proban sortzen diren
datuak eta irudiak interfaze segu-
ru baten bidez partekatzen dira.

Lamian hainbat proba mota
egin daitezke, hala nola flexio,
trakzio eta tortsio probak,
ISO/IEC 17025 arauaren arabera.
Gainera, monitorizazioa laserra-
rekin edo estentsiometrikoaren
bidez egin daiteke, piezen portae-
rari buruzko datu gehiago lortze-
ko.

prestakuntza saioetarako simu-
lagailua,

MILA TONA ARTEKO
PROBA-BANKUA
Kimua Taldeak bere lantegiko la-
borategian duen Lamia proba-
bankuan mila tona arteko saioak
egin daitezke. Proba-banku guz-
tiz modularra, eramangarria eta
monitorizatua da. Orain, gainera,
live streaming edo proben zuze-
neko transmisioa egiteko behar
den teknologia gehitu da, nor bere
enpresatik joan ahal izateko, ma-
haitik mugitu gabe, denboran eta
joan-etorrietan aurreztuz. Hori

tiak eskura ditu bere bezeroek be-
har dituzten tresnak diseinatze-
ko, fabrikatzeko, eta tresna horiez
hornitzeko. 

ETENGABE HOBETZEN
Kimua Taldea fabrikazio, logisti-
ka eta mantentze operazioak op-
timizatzeko irtenbideak diseina-
tzen eta sortzen aritzen da, eten-
gabe hobetzen. Horrela, Kimua
Taldea aitzindaria da, erreferen-
tea, eta berak diseinatutako ma-
kinak eta tresnak Europako,
Ameriketako, Asiako eta Ozea-
niako herri ugaritan erabiltzen
dira.

Kimua Taldeak alor hauetako
goi mailako zerbitzuak eskain-
tzen ditu: egiaztapen estatikoak
eta dinamikoak, zertifikazioak
eta alderantzizko ingeniaritza
zerbitzuak, eta simulagailu bi-
dezko formakuntza saioak.
• Lamia proba-bankua, egiazta-
pen estatikoak egiteko, 4.0 tek-
nologiaren bidez.
• Zertifikazioak 3Dko eskaner ba-
ten bidez, alderantzizko ingenia-
ritza eginez.
• Egiaztapen dinamikoak, MOG
sistemaren bitartez. Testing dina-
mikoa.
• Zama handien manipulaziorako
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S prilur Taldea Eus-
kal Autonomia
Erkidegoko en-
presa guneen ku-
deaketarako eta
sustapenerako

sozietate publiko bat da, Eusko
Jaurlaritzako Ekonomiaren Gara-
pen, Jasangarritasun eta Inguru-
men Sailari atxikia eta Spri Talde-
an integratua. Sprilur Taldeak 25
urte bete ditu, bere ibilbidean
arreta jarrita garapen iraunkorre-
an eta enpresa guneen lehenera-
tzean.
Urteotan, Sprilur Taldeak 122

enpresa gune kudeatu ditu: lur-
zoru industrialak (10,5 milioi me-
tro koadroko azalera gordina),
lurzoru industrial urbanizatuko
lursailak (1,45 milioi metro koa-
dro) eta pabiloiak eta bulegoak
(1,12 milioi metro koadro). Gaur
egun, 27.211 enplegu zuzen es-
kaintzen dituzten 2.163 enpresa
daude kokatuta Sprilur Taldeak
kudeatu dituen Arabako, Bizkai-
ko eta Gipuzkoako 122 enpresa
gune horietan.

EMAITZA HISTORIKOAK
Sprilur Taldeak emaitza histori-
koak izan ditu 25 urteotako ibilbi-
dean, 1.064 milioi eurotik gorako
inbertsioa egin baitu azpiegitura
industrialetan, proiektuetan eta
interes estrategikoko egitasmoe-
tan. Emaitzak are nabarmenago-
ak dira, Sprilur Taldeak burututa-
ko enpresa guneen kudeaketa zu-
zenaz gain, kontuan hartzen

ENPRESA GUNEEN LEHENERATZEA
ETA GARAPEN IRAUNKORRA
Sprilur Taldeak, Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa guneen kudeaketarako eta sustapenerako sozietate publikoak,
25 urte bete ditu, garapen iraunkorrean eta enpresa guneen leheneratzean arreta jarrita.

Sprilur Taldearen Bilboko egoitzako harrera gela. SPRILUR TALDEA

egin dira: instalazio fotovoltaiko-
ak egin dira pabiloi industrialen
teilatuetan, eta energia berrizta-
garria eraman da argindar sare
orokorrera; landaredia eta ingu-
rumena leheneratu da milioi bat
metro koadroan; 12.000 tona
material kutsagarri deskontami-
natu eta erauzi dira (metal astu-
nak, sulfatoak, zinka, artseni-
koa…); eraikin industrialak
birgaitu dira nanoteknologia era-
biliz; geotermia bidezko girotze
eta klimatizazio proiektuak egin
dira; diseinu lineal urbanoak
garatu eta integratu dira; CO2-a
atzematen duen zoladura instala-
tu da; material birziklatuak eta
led argiak erabili dira; eta bertako
fauna eta flora leheneratu da
(haritzak, gaztainondoak, arrai-
nak, igelak…).

EGUNGO PROIEKTUAK
Gaur egun, Sprilur Taldea proiek-
tu hauetan ari da lanean: Axpeko
mendi hegala egonkortzea Eran-
dion; Legazpiko Bellota ingurua
birgaitzea; Eskusaitzeta indus-
trialdea urbanizatzeko lanak, Do-
nostiako Udalarekin lankidetzan;
Apattaerreka (Tailsa) industrial-
dearen bigarren zabalkuntza To-
losan eta Ibarran; eta Kanpande-
giko Industrialde proiektu berria
(Urolako Industrialdea).

seak, aurreikusitako proiektuen
ebaluazioa eta exekuzioa, eta
amaitutako enpresa guneen bizi
zikloaren hobekuntza eta man-
tentze lana.
Neurri jasangarri horiek arlo

hauetako jardunbide egokietan
oinarritzen dira: ingurumenaren
babesa, energia eraginkortasuna,
hiri birsorkuntza, eraikinen za-
harberritzea, lurzoruen berrone-
ratzea eta espazio naturalak lehe-
neratzea.
Besteak beste, horrelako lanak

bada Industrialdeak Sozietate Sa-
rearen 38 urteko jarduera. Sprilur
Taldeak, Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako Foru Aldundiek eta
udalek partaidetutako 12 sozieta-
te dira, eta eskualde mailako hur-
bileko polo gisa aritzen dira.
1995az geroztik, Sprilur Talde-

ak babestu egin ditu egitasmo es-
trategikoen ezarpena, lurzoruen
deskontaminazioa, kaltetutako
eremuen suspertzea eta eraikin
industrialen leheneratze eta bir-
gaitzea, berrikuntzaren bidetik

betiere. Izan ere, Sprilur Taldea-
ren proiektuen kudeaketara eta
obren exekuziora bideratutako
jarduera guztiak garapen iraun-
korrari lotuta daude, eta arlo ho-
rretako neurriak aplikatzen di-
tuzte. 
Jarduera horiek erabat errespe-

tatzen dituzte Ingurumenarekin
Jasangarriak diren Urbanizazio
eta Eraikuntza Gidak, barnean
biltzen dituztenak garapen pro-
zesu integraleko jardunbide ego-
kienak, kontuan izanik analisi fa-

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
sprilur.spri.eus
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T ecnalia ikerke-
tako eta garapen
teknologikoko
zentroa eta IMH
Makina-Erre-
minta Institutu-

ko Fabrikazio Aurreratu eta Digi-
taleko Campusa elkarlanean ari
dira fabrikazio aditiboaren arloan
teknologia berriak garatzeko.
Urriaren 5ean lankidetza hitzar-
mena sinatzeko ekitaldia egin zu-
ten horretarako, Elgoibarren,
IMH zentroko Additive Village
instalazioetan. Ixaka Egurbide

IMHko zuzendari kudeatzaileak
eta David Sanchez Tecnaliako In-
dustria eta Garraioko zuzenda-
riak sinatu zuten lankidetza hi-
tzarmena.
Fabrikazio aditiboa gero eta ga-

rrantzitsuagoa da industriaren
munduan. Horrela, azken urteo-
tan, Europako Batasunak apustu
sendoa egin du fabrikazio aditibo-
aren eta hari lotutako teknologien
alde, Europako industriaren eral-
daketa eta lehiakortasun bektore
gisa, 4.0 fabrikazioaren ikuspegi-
tik. 

Finantzen eta negozioen arloan
espezializatua den Forbes AEBe-
takoaldizkariaren arabera, fabri-
kazioa aditiboaren merkatuak
35,6 mila milioi dolar sortuko ditu
2024an mundu osoan, hau da,
30,17 mila milioi euro.

PRESTAKUNTZA 
ETA IKERKETA
Izan ere, hurbileko industria in-
guruneak teknologia horiek eska-
tzen ditu, eta fabrikazio aditiboko
prozesuetan trebatutako profe-
sionalak behar ditu. Hori dela eta,

AURRERAPAUSOAK
FABRIKAZIO
ADITIBOAREN ARLOAN
Tecnalia eta IMH zentroek lankidetza hitzarmen bat sinatu dute
fabrikazio aditiboan teknologia berriak garatzeko.

Fabrikazio aditiboak bultzada handia izango du Tecnalia eta IMH zentroen
arteko lankidetzari esker. TECNALIA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.tecnalia.com

@
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IMHk eta Tecnaliak fabrikazio
aditiboko I+Gko eta prestakun-
tzako foku bat sortu dute proiektu
berrietan lankidetza sustatzeko,
industriari laguntzeko ahalmena
indartzeko eta sortutako ezagutza
profesionalen belaunaldi berriei
transferitzeko.
Foku horrek hiru lan eremu

hauetan jardungo du: prestakun-
tza, ikerketa eta merkaturako
transferentzia. Bere helburuak
lortzeko, IMH eta Tecnalia zentro-
en instalazioetako ekipamendu
aurreratuenak erabiliko dira.

Bi zentroetako hogei bat iker-
tzaile ariko dira prestakuntza pro-
grametan eta teknologien espe-
zializazio proiektuetan. Halaber,
helburua da urtean 120 ikasle in-
gururi eskaintzea prestakuntza
tekniko espezializatua eta lagun-
tza prozesuen diseinuan, fabrika-
zio aditiboko profesionalen be-
launaldi bat sustatzeko. 



P roiektua bultza-
tzen duten era-
kundeetako ar-
duradunek ekai-
naren 24an
aurkeztu zuten

Ekienea, Armiñonen (Araba)
egingo duten planta fotovoltai-
koa. 
Jon Berbel, Krean taldeko zu-

zendari nagusia; Ignacio Galan,
Iberdrolako presidentea; Iñigo
Ucin, Mondragon Korporazioko
presidentea; Ramiro Gonzalez,
Arabako ahaldun nagusia; Iñigo
Ansola, Energiaren Euskal Era-
kundeko zuzendari nagusia; Iñi-

ENERGIA FOTOVOLTAIKOAREN
PARKE ERRALDOIA: EKIENEA
Ekienea planta fotovoltaikoa Armiñonen egingo dute. Ehun hektarea hartuko ditu, eta urtean 162.000 pertsona hornitzeko
gaitasuna izango du, 100 megawatteko potentzia instalatuta. 2023an jarriko da martxan.

Ekienea planta fotovoltaikoaren proiektua bultzatzen duten erakundeetako ordezkariak, aurkezpen ekitaldian. KREAN
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Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.krean.com

@

zatzen. Aurrez, ingurumena be-
hatzeko eta administrazio izapi-
deak egiteko prozesu bat egingo
dute, eta 2023an jarriko da mar-
txan. Urtebetean eraikiko da, be-
raz.
Energia berriztagarrien instala-

zio berri hori, halaber, aukera pa-
regabea izango da proiektu hori
bultzatuko duten euskal enpre-
sen soluzio teknologikoak
proiektatzeko.

tzen ari den bitartean, Ekienea
planta fotovoltaikoaren proiek-
tuak 300 enplegu sortuko ditu
puntako lan garaian, eta, beraz,
karbono gutxiko ekonomia lor-
tzeko trantsizioa oparotasunaren
eta hazkunde jasangarriaren itu-
rri ere izango dela erakutsiko du.
Ekieneak 200 hektarea hartu-

ko ditu; horietatik 100 planta fo-
tovoltaikoarentzat izango dira,
eta beste 100 hektarea, berriz, in-
gurumena konpentsatzeko eta
baso eremuak zaintzeko lursailak
izango dira.
Aurreikuspenen arabera,

proiektua 2022an hasiko da gau-

go Urkullu, Eusko Jaurlaritzako
lehendakaria; eta Arantxa Tapia
Eusko Jaurlaritzako Ekonomia-
ren Garapen, Jasangarritasun eta
Ingurumeneko sailburua izan zi-
ren ekitaldian, eta proiektuaren
nondik norakoak azaldu zituzten.

ENERGIA GARBIA
Armiñongo Lacorzanako lursai-
lean eraikiko dute Ekienea, Ekian
parke fotovoltaikoaren ondoan.
100 megawatteko potentzia ins-
talatuko da, 70 milioi euro ingu-
ruko inbertsioa eginda, eta insta-
lazio erraldoi horrek energia gar-
bia sortuko du 162.000 pertsona-

ren urteko kontsumoa asetzeko,
Arabako biztanleriaren %48 bai-
no gehiago, eta ia hirukoiztu egin-
go du Euskal Autonomia Erkide-
goko gaur egungo eguzki sorkun-
tzarako ahalmena, 60 megawatt
inguru. Gainera, urtean 25.000
tona CO2 gutxiago isuriko da at-
mosferara.
Esan bezala, Lacorzanako lur-

sailaren ondoan Ekian eguzki-
planta dago. Urtarrilean inaugu-
ratu zen, eta 24 megawatteko po-
tentzia dauka instalatuta. Beraz,
Ekienea proiektuaren ekoizpena
Ekian instalazioarena baino lau
aldiz handiagoa izango da. Eraiki-



Monitorizazio-softwarea, analisi eta alerta digitalak, potentzia-transmisio 
osagaien prebentzio-mantenurako.

Helburua makina-geldialdi probabilitate momentuak minimizatzea da, 
mantenua eta kostu-murriztapena proaktiboki programatuz.

GOIZPER-GUIBE
YOUR PARTNER IN POWER TRANSMISSION

www.goizper.comwww.smartg.com.ai



T olosako Usabal
industriagune-
an jarriko dute
Mubil Gipuzko-
ako Elektromu-
gikortasun Zen-

troaren behin-behineko egoitza,
Donostiako Eskuzaitzeta indus-
triagunera lekualdatu aurretik.
Obrak martxan dira jadanik, eta
bultzatzaileek urte amaierarako
aurreikusten dute zentroaren ire-
kiera. Irailaren 2an, aurkezpen
ekitaldian, Markel Olano Gipuz-
koako diputatu nagusiak esan
zuen Gipuzkoarentzat «albiste
oso garrantzitsua» dela. «Mugi-
kortasun berrietan Gipuzkoa na-
zioarteko erreferente bihurtzea
da proiektuaren helburua», azpi-
marratu zuen.
Aurkezpenean, Olanorekin ba-

tera izan ziren, besteak beste, Ane
Insausti Mubil zentroko zuzenda-
ria, Olatz Peon Tolosako alkatea
eta Eneko Goia Donostiako alka-
tea. Olanok eskerrak eman ziz-
kion Peoni, Tolosako Udalak une-
oro erakutsitako elkarlanerako
borondateagatik eta egindako
ahaleginagatik: «Onuragarria
izango da Tolosarentzat eta es-
kualde osoarentzat».
Etorkizuna Eraikiz programa-

ren testuinguruan abiatu zen Mu-
bil Gipuzkoako Elektromugikor-
tasun Zentroaren proiektua, iaz-
ko apirilean. «Lan lerroetako bat
Gipuzkoaren espezializazio adi-
mentsua indartzea da: lurraldea-
ren etorkizuneko erronkak iden-

MUBIL ELEKTROMUGIKORTASUN
ZENTROA, URTE AMAIERAN ZABALIK
Tolosan jarriko dute Mubil Gipuzkoako Elektromugikortasun Zentroaren behin-behineko egoitza, Donostiako Eskuzaitzeta
industriagunera lekualdatu aurretik, eta urte amaierarako irekiko ditu ateak.

Mubil Gipuzkoako Elektromugikortasun Zentroaren behin-behineko egoitzaren aurkezpena. JOSU ARTUTXA

sunaren alde apustua egitea. Hori
dela eta, eskerrak eman zizkion
Gipuzkoako Foru Aldundiari,
Mubil zentroaren behin-behine-
ko egoitza jartzeko Tolosa aukera-
tzeagatik. «Ez da kasualitatea he-
men jarri izana, eskualdearen iza-
era industrialagatik eta kokapen
estrategikoa dela eta».

ratua egongo da, Cidetec enpre-
sak kudeatuko duena. «Europa
mailan punta-puntako ekipa-
mendua izango du, eta lurraldeko
enpresa guztiek izango dute au-
kera bertan prototipoen eta pro-
duktuen probak egiteko», nabar-
mendu zuen Olanok. Horrela, az-
piegitura ezagutu eta erabiltzen
hasteko gonbita egin zien Gipuz-
koako enpresei.
Peonek esan zuen gaur egungo

testuinguruan ezinbestekoa dela
erakunde publikoetatik berri-
kuntzaren eta elektromugikorta-

tifikatzen ari gara, gaurtik hasita,
etorkizuneko Gipuzkoa eraiki-
tzeko», Olanoren hitzetan. 
Insaustik, berriz, azaldu zuen

Mubil egitasmoak lau norabideko
apustua egiten duela: «Azpiegi-
tura teknologiko indartsua gara-
tzea, ekintzailetasuna sustatzea,
ezagutza sortu eta kudeatzea eta
esperimentazioaren bitartez Gi-
puzkoa osoa laborategi erraldoia
bihurtzea».
Olanoren esanetan, «urrats

garrantzitsua» egin da behin-
behineko egoitza Tolosan jartzea-

rekin batera, «hemen egongo
baita proiektuaren muina».

HIRU SOLAIRUKO
ERAIKINA
Mubil zentroaren eraikinak 2.300
metro koadro ditu. Beheko solai-
ruan, sarrera eta 90 metro karra-
tuko showroombat egongo dira.
Lehen solairuko 500 metro koa-
droetan, berriz, bulegoak eta
prestakuntza gela. Azkenik, biga-
rren solairuan, 1.400 metro koa-
droko tokian, energia biltegira-
tzearen arloko laborategi aurre-

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.etorkizunaeraikiz.
eus
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E usko Jaurlaritza-
ko, Arabako Foru
Aldundiko eta
Iberdrolako ar-
d u r a d u n e k
urriaren 19an

aurkeztu dute Antoñanan (Ara-
ba) martxan den ibilgailuentzako
karga elektriko azkarreko gunea. 
Eusko Jaurlaritzako Iñigo Ur-

kullu lehendakaria eta Arantxa
Tapia Ekonomiaren Garapen, Ja-
sangarritasun eta Ingurumeneko
sailburuarekin batera, ekitaldian
izan ziren Ramiro Gonzalez Ara-

IBILGAILUENTZAKO KARGA
ELEKTRIKO AZKARREKO GUNEA
Antoñanan, martxan da ibilgailuentzako karga elektriko azkarreko gunea. Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia 
eta Iberdrola dira egitasmoaren bultzatzaileak. Urrian aurkeztu dute. 

Antoñanan dagoen ibilgailuentzako karga elektriko azkarreko gunearen aurkezpena.MIKEL ARRAZOLA

Informazio gehiago bildu
nahi izanez gero, bisitatu
webgune hau:
www.irekia.euskadi.eus

@

lluk ongietorria egin zion An-
toñanan zabaldu den ibilgailuen-
tzako karga elektriko azkarreko
guneari: «Ingurumen, teknolo-
gia, ekonomia eta gizarte eteki-
nen batura erakusten du instala-
zio honek».
Guneak 50 kilowatteko poten-

tzia du, eta bi ibilgailu batera kar-
ga ditzake 40 minutuan.

dela: «Instalazio berri hau urrats
berri bat da legegintzaldi honetan
egiteko prest gauden bidean»,
haren hitzetan. 
Halaber, Eusko Jaurlaritzak

potentzia handiko sarea hiru-
koiztu egingo duela iragarri
zuen, Euskal Autonomia Erkide-
goan ibilgailuentzako elektrizita-
tea kargatzeko ehun puntu lortu
arte. «Azpiegituren korridore
iberikoarekin eta Europako sare-
arekin konektatutako euskal sa-
rea garatu behar dugu».
Ekitaldiaren amaieran, Urku-

bako Ahaldun Nagusia eta Asis
Canales Iberdrolak Euskal Auto-
nomia Erkidegoan duen ordezka-
ri instituzionala. Aurkezpena
egin ondoren, karga azkarraren
erakustaldia egin zuten auto ba-
tekin.

GARRAIO BERDEA
Urkulluk garraio berdea etorki-
zuneko ekonomia berdearen par-
te dela azpimarratu zuen Antoña-
nako gunearen aurkezpen ekital-
dian. Euskal Autonomia Erkide-
goa «berdeagoa, digitalagoa eta

inklusiboagoa»izateko, Jaurlari-
tzaren Estrategian lehentasuna
da. «Helburu horietan aurrera
egitea Antoñanaren, Arabaren eta
Euskadiren orainerako eta etorki-
zunerako ongizatean eta bizi kali-
tatean aurrera egitea da», esan
zuen.
Era berean, Urkulluk nabar-

mendu zuen Antoñanan martxan
jarri den instalazio berria haz-
kundea eta jasangarritasuna, eta
garapen ekonomikoa eta inguru-
menaren babesa batzen jarrai-
tzen laguntzen duen inbertsioa
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S akanako Garapen
Agentzia da Dina-
bide proiektua-
ren sustatzailea.
Dinabide lanki-
detza gune bat da;

Irurtzunen du egoitza, eta haren
helburu nagusia Nafarroako eral-
daketa digitala sustatzea da, bere-
ziki Sakanakoa.
Nafarroako lehen coworking

teknologikoa da. Teknologien ar-
loan, lan sistema kooperatiboa,
profesional independenteen arte-
ko elkarlana bultzatzen du. Bate-
tik, coworking gune bat eskain-
tzen du, eta hor parte har dezake-
te teknologia berriei lotutako
proiektuak dituzten ekintzaileek,
autonomoek eta enpresa txikiek.
Horrez gain, Dinabidek eskain-

tzen dituen zerbitzuez baliatzea
erabakitzen duten enpresek tek-
nologia aukera zabala izango
dute: hala nola fabrikazio aditi-
boko makinak, robotak eta erre-
alitate areagotua. Azken batean,
enpresek eta erabiltzaileek
proiektuak prestatzeko eta gara-
tzeko 4.0 arloko teknologiak
eskaintzen ditu Dinabidek. Tek-
nologia horiek erabiltzeko auke-
rarekin batera, enpresek edo
ekintzaileek bekak, prestakuntza
ikastaroak eta ikasgelak aloka-
tzeko zerbitzuak ere jaso ahal
izango dituzte.
Sakanako Garapen Agentziak

eta Nafarroako Industria Funda-
zioak sinatutako lankidetza hi-
tzarmenaren arabera, Nafarroa-
ko Industria Fundazioak hainbat
prestakuntza ikastaro eskainiko
dizkie Dinabide proiektuarekin
bat egitea erabakitzen duten en-

DINABIDE: LANKIDETZA GUNE BAT
Dinabide lankidetza gunearen helburu nagusia Nafarroako eraldaketa digitala sustatzea da, bereziki Sakanakoa.

Dinabide gunearen egoitza Irurtzunen dago. DINABIDE

tzeko, Sakanako Garapen Agen-
tziak akordioak sinatu ditu bere
laguntzaileak diren hainbat era-
kunderekin. Horrela, lankide-
tzan aritzeko egitasmo batzuk ja-
rri dituzte martxan.

PRESTAKUNTZA 
ETA AHOLKULARITZA
Alde batetik, Nafarroako Indus-
tria Fundazioa ekipamenduaren
ezagutzan eta erabileran oinarri-
tutako prestakuntza eskaintza
egiteaz arduratzen da, Nafarroa-
ko Industria Ingeniarien Elkargo-
arekin batera.
Bestetik, Cederna-Garalur el-

karteak, Nafarroako Enpresa eta
Berrikuntza Zentro Europarrak,
Sakanako Enpresa Elkarteak eta
Nafarroako Gizarte Ekonomiako
Enpresen Elkarteak tutoretza eta
aholkularitza zerbitzuak eskain-
tzen dizkiete Dinabideren proiek-
tuarekin bat egiten duten enpre-
sei.
Arestian aipatutako laguntzai-

leez gain, Dinabideren proiek-
tuak Nafarroako Gobernuko Ga-
rapen Ekonomikoko Departa-
mentuaren laguntza du, Eskual-
deko Plan Estrategikoen progra-
maren bidez.
Erakunde horiekin guztiekin

sinatutako hitzarmenaren helbu-
ru nagusiak hauek dira: Dinabi-
deren inguruan enpresak sortzea,
finkatzea eta haztea, enpresek
enpresei laguntzeko zerbitzu es-
pezializatuak sarean emanez.

Horrez gain, Dinabideren
OpenDay bat ere antolatu zen-
martxoaren 18an, Irurtzunen.
Nafarroako Gobernuko ordezka-
riek, Dinabideren laguntzaileak
diren erakundeetako arduradu-
nek eta Nafarroako industria en-
presaburuek hartu zuten parte
ekitaldi horretan, eta Dinabide
gunean dauden instalazioak eta
makina erabilgarriak bertatik
bertara ezagutarazi zituzten.
Horrez gain, Dinabidek erabil-

tzen dituen teknologiak aurkeztu
dizkie Sakanako enpresei, eta en-
presei eskatu die teknologia ho-
riek probatzeko proiektu bat aur-
kezteko.
Dinabide proiektuaren ingu-

ruan ezarritako helburuak bete-

presei. Bi prestakuntza mota dira:
prestakuntza orokorra eraldake-
ta digitalarekin lotutako jardu-
naldi teknologikoen moduan
emango da, eta prestakuntza es-
pezializatua, berriz, Dinabiden
eskura dagoen ekipamendu tek-
nologikoa erabiltzera bideratuko
da.

EZAGUTZAK SORTU 
ETA TRUKATU
Ezagutzak sortzea, transferitzea
eta trukatzea sustatuko da. Ho-
rretarako, Dinabide proiektuari
atxikitako entitateek lankidetza
bultzatuko dute enpresen artean
eta Nafarroako Industria Funda-
zioaren eta Sakanako enpresen
eta ekintzaileen artean.

Dinabideren coworking gune-
ak hamasei toki eskaintzen ditu
ekintzaileentzat edo enpresabu-
ruentzat. Horietako toki bat bete-
tzeko bekak zabalduko dira,
Nafarroako Industria Fundazioa-
ren eta Sakanako Garapen Agen-
tziaren bidez. Aipatutako era-
kunde horiek zabalik dute
talentua erakartzeko eta beken
kostua finantzatzeko 2020. urte-
rako proiektua.
Sakanako Garapen Agentziak

otsailaren 28an aurkeztu zuen Di-
nabide proiektua, eta baita Nafa-
rroako Industria Fundazioarekin
sinatutako lankidetza hitzarme-
na ere, Iruñeko Nafarroa Arenan
egin zen OTD Challenge biltza-
rrean.

Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.dinabide.com
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E usko Jaurlaritzak
martxan jarri
duen BDIH-Ko-
nexio laguntza
programak erraz
tasunak eskaini-

ko dizkie Euskal Autonomia Erki-
degoko enpresei gaitasun zienti-
fiko eta teknologiko berritzaileak
eta bikainak eskuratzeko, beha-
rrezkoak baitira industria adi-
mendunak fabrikazio digitalaren
eta iraunkorraren arloetan izango
dituzten erronkei aurre egiteko.
Horrela, enpresek eboluziona-

tzeko, aurrera egiteko eta lehia-
korragoak izateko aukera izango
dute. Izan ere, enpresek esperi-
mentazio eta probetarako azpie-
giturak erabili ahalko dituzte, in-
dustria adimendunaren erronkei
aurre egin ahal izateko.
Enpresek BDIH-Konexio pro-

gramako laguntzak eska ditzake-
te. 450.000 euro bideratu dira
egitasmo horretara, eta Spri Tal-
deak kudeatzen duen Basque In-
dustry 4.0 Estrategiaren barruan
jarri da martxan.

LANKIDETZA
ESTRATEGIKOAK
Funtsean, BDIH-Konexio pro-
gramaren helburua da ekintza
plan bat gidatzea. Horrela, enpre-
sek sarbidea, konexioa eta lagun-
tza teknikoa izango dute Basque
Digital Innovation Hub egitas-
moa (BDIH) —proba eta esperi-
mentaziorako azpiegitura— era-
bili ahal izateko.

INDUSTRIA ADIMENDUNAREN
ERRONKEI AURRE EGITEN
Eusko Jaurlaritzak abian jarri du BDIH-Konexio laguntza programa, euskal enpresei laguntzeko
asmoz industria adimendunaren iraunkortasun eta digitalizazio arloetako erronkei aurre egiten.

Basque Insdustry 4.0 nazioarteko biltzarra, iaz, Barakaldoko BECen. SPRI TALDEA

sen zerbitzura, produkzio arloko
teknologia digitalaren eta iraun-
korraren inguruko prestakuntza
emateko, ikerketarako, eta pro-
bak eta balioztapenak egiteko.

4.0INDUSTRIA
Halaber, enpresek sarbidea izan-
go dute 4.0 Industriarako oina-
rrizkoak diren digitalizazio tek-
nologietara, Basque Digital Inno-
vation Hub zentroko agenteen
eskutik; haien ezagutza eta azpie-
giturak baliatu ahal izango dituz-
te, modu egokian barneratzeko
industria adimendunaren erron-
kei aurre egiteko behar dituzten
gaitasun zientifikoak eta teknolo-
gikoak.
BDIH-Konexio programa be-

rrira sarbidea izan dezakete pro-
duktu prozesu industrialarekin
lotutako diseinu eta logistika ar-
loko enpresek, manufakturako
enpresa industrialek eta zerbitzu
teknikoetakoek, jarduera indus-
trialeko zentro bat baldin badute
Euskal Autonomia Erkidegoan,
eta BDIHko agente bat edo gehia-
goren edo Europako DIH bateko
agente baten laguntza badute
proiektua gauzatzeko.
Laburbilduta, hauxe eskain-

tzen du BDIH Konexio progra-
mak:
• BDIH edo Europako DIH zentro
bateko agenteen laguntza tekni-
koa.
• Ekintza plan bat egitea 4.0 tek-
nologiak barneratzeko ahalmena
handitzeko, edota teknologia ho-
rien kontzeptu proba bat egitea
• 12.000 eta 20.000 euro bitarteko
diru laguntza agente bat kontra-
tatzeko.
• Fabrikazio gehigarria, ziberse-
gurtasuna, makina adimendu-
nak eta konektatuak, material
aurreratuak eta robotika malgua
bezalako teknologiak esperimen-
tatu eta probatzeko laguntza.

aurreratuak eta Data Driven So-
lutions, denak ere funtsezkoak
produkzio digitala eta iraunkorra
lortzeko. 
Zientzia, Teknologia eta Berri-

kuntzako Euskal Sareko 21 agente
aritzen dira BDIH egitasmoan, eta
100 aktibo baino gehiago (ekipa-
menduak, laborategiak, lantegi
pilotuak) erabil daitezke enpre-

Era berean, programa horri es-
ker enpresa onuradunek aukera
izango dute Europako hainbat Di-
gital Innovation Hub (DIH) zen-
trorekin konektatzeko eta lanki-
detzan aritzeko, BDIH lankidetza
estrategikoak sortzen ari delako
Europako Batzordeak sustatuta-
ko katalogoan agertzen diren Eu-
ropako beste DIH batzuekin.

BDIH egitasmoa enpresei la-
guntzeko aktibo eta zerbitzu sare
konektatu bat da, sei gune des-
berdinetan antolatutako fabrika-
zio aurreratuko hainbat arlotan
espezializatua. Arlo horiek dira:
fabrikazio gehigarria, robotika
malgua eta kolaboratiboa, ziber-
segurtasuna, makina adimendu-
nak eta konektatuak, material
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Informazio gehiago
bildu nahi izanez gero,
bisitatu webgune hau:
www.spri.eus
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I N N O B A S Q U E K  B E R R I -

T Z E N  L A G U N D U K O  D I Z U .  

E L K A R L A N E A N  A R I  G A R A  

Z U R E  I D E I A K  E T A  P R O I E K -

T U A K  I N D A R T Z E K O ,

A U R R E A N  D U G U N  E T A P A  

H O N E T A N  B E R R I K U N T Z A  

F U N T S E Z K O A  I Z A N G O  

B A I T A .  

H E R R I A L D E  N A B A R M E N A  

G A R A ,  B I K A I N A  I Z A T E K O  

B I D E A N .  B E R R I K U N T Z A  D A  

B I D E  H O R R E T A N

G I LT Z A R R I A .

B E R R I T U ,
B E R R I Z
E K I N ,
B E R R I N -
D A R T U T A


