
EKINTZAILETZA
SUSPERTUZ

Etorkizuna eraikitzeko egitasmoak
Euskal Herriko erakundeek hainbat egitasmo jarri dituzte martxan ekintzailetza bultzatzeko,

enpresa berriak sortzeko, ekonomia indartzeko eta, azken batean, etorkizuna eraikitzeko. 

Ekonomia Indartuz planaren bidez, Gipuzkoako Foru Aldundia ekintzailetzaren, ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren arloa sustatzen ari da, besteak beste. Irudian, aldundiko hainbat

ordezkari Eibarko (Gipuzkoa) Tekniker teknologia zentroko instalazioetara egindako bisitan, apirilaren 15ean. GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

GEHIGARRI KOMERTZIALA

BERRIA
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E
torkizuna lan-
tzeko asmoare-
kin, garapena
bultzatzen du
Garapen elkarte-
ak, lankidetza-

ren bidetik. Horretarako, Euskal
Autonomia Erkidegoko tokian
tokiko erakundeek sortutako
garapen agentzien ahaleginak
batzea du xede. 
Garapen ekonomikoaren gai-

nean kontzeptualizatzea du hel-
buruetako bat, eta garapen ho-
rren proiekzio estrategikoa eta
aplikazio operatiboa lantzea. Ho-
rrela, informazio eta jakintza tru-
kea sustatzen du, lankidetza eta
kooperazio proiektuak aurrera
eramateko, eta tokian tokiko era-
kundeek sortutako garapen
agentziei zerbitzuak ematen diz-
kie guztien interesekoak diren
programetan sinergiak garatze-
ko. Halaber, erakunde publikoe-
kin zein pribatuekin irizpide eta
jarrera bateratuak izatea da as-
moa, dagozkien ekintza eremue-
takogaietan.
Garapen elkartea erakunde sa-

re modura egituratuta dago, kide-
en arteko konfiantza eta koopera-
zioa oinarri izanik, eta ikuspegi fi-
nantzariotik oreka bermatzen
dion egitura minimo eta malgua
du.

ZERBITZUAK
Honako hauek dira, nagusiki, Ga-
rapen elkarteak tokian tokiko
erakundeek eratutako garapen
agentziei eskaintzen dizkien zer-
bitzuak:
Informazioa eta aholkularitza:
Garapen elkarteko kide diren
agentzientzako informazio inte-
resgarria zabaltzen da, hainbat bi-
de baliatuz; hala nola txostenak,
buletinak, telefono bidezko arre-
ta, intraneta eta abar.
Etengabeko prestakuntza:

Agentzietako zuzendaritzak eta
teknikariek behar duten presta-
kuntza, eskaintzen dituzten zer-
bitzuak hobetze aldera.
Hausnarketa foroak:Erronkak,
joerak eta interes estrategikoko
ekintzak elkarrekin aztertzeko
guneak.
Jakintzaren kudeaketa: Lantal-
deen bidez, agentzien artean es-
perientziak eta metodologiak tru-
katzeko prozesuak kudeatzea eta
koordinatzea.
Proiektuen kudeaketa: Interes
komunekoak diren proiektuak
elkarrekin aurkeztea. Agentzia
taldeak osatzen duen masa kriti-
koari esker, Garapen elkarteaau-
kera handiko plataforma da Eu-
ropako programetan eta ekime-
netan parte hartzeko eta lehiatze-
ko.
Agentzien lana sustatzea eta
haien berri ematea:Agentziek
egiten duten lana sustatzeko eta
haren berri emateko, ekintzak,
kongresuak, argitalpenak, lehia-
ketak, prentsaurrekoak eta beste
bide batzuk baliatzen dira.
Erakundeekiko harremanak:
Lankidetza hitzarmenen bidez,
agentziak ordezkatzea beste ba-
tzuen aurrean.

PROIEKTU
INTERESGARRIAK
Garapen elkartearen bidez, mar-
txan jarri dirahainbat proiektu.
Hazilan:Laneratzeko bidea ho-
betzeko ekintzen ibilbide osatu
bat da, 20 eta44 urte artean dituz-
ten pertsona kualifikatuentzat.
Hazilan proiektuak enpresen pre-
mia errealen identifikazioa du oi-
narri. Premia horien arabera, per-
tsona kualifikatu batzuk hautatu
eta baliabideak eta prestakuntza
emango zaizkie; biak ala biak bai-
tira beharrezkoak enpresa
proiektuarekin motibatuta eta in-
plikatuta egongo den talde batean

LANKIDETZA,
GARAPENA
BULTZATZEKO
Garapen elkartea Arabako, Bizkaiko eta
Gipuzkoako tokian tokiko erakundeek
sortutako garapen agentzien elkargunea da.
Informazio eta jakintza trukea sustatzen du,
lankidetzaproiektuak garatzeko.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.garapen.net

@

sartzeko. Hazilan programak me-
todologia berritzailea darabil, eta
gaitasun pertsonalen eta enpresa
proiektuaren araberako ibilbide
pertsonalizatua eskaintzen du.
Batetik, konpetentzia pertsona-
lak eta profesionalak lantzen dira,
eta, bestetik, aukera eskaintzen
da lanpostuari lotutako presta-
kuntza espezializatua jasotzeko,
enpresan praktikak egiteko edota
enpresako proiektuak garatzen
laguntzeko. Azken batean, Hazi-
lan egitasmoaren helburu nagu-
sia laneratzen laguntzea da.
Txertatu Merkatuan:Proiektu
honen bidez, 16 eta 30 urte arteko
gazteek prestakuntza prozesue-
tan parte hartu ahalko dute, edo
lan zirkuituetan txertatu, baldin
eta kualifikazio gutxikoak badira,
lanik gabe badaude edo ez badira
prestakuntza jasotzen ari. Txerta-
tu Merkatuan proiektuak soluzio
berritzaileak aplikatzen ditu; par-
te hartzaile bakoitzaren premiei
erantzuten saiatzen da: haien pre-
mietara egokitutako baliabideak
eskaintzen ditu, eta haien gizarte-
ratzea eta laneratzea bultzatu.
MEGA:MEGA proiektuak (Mi-
grant Entrepreneurship Growth
Agenda)hiri, eskualde eta estatu
mailako eragileei lagundu nahi
die nazioarteko jatorria duten en-
presentzako sustapen politikak
sendotzeko. Alemaniako, Italia-
ko, Frantziako eta Espainiako
hainbat eragilek sortutako sarea
da, eta aldaketa politikorako ba-

bes neurri berriak eta koalizio
iraunkorrak abiatu nahi ditu.
Proiektuaren lantaldea Europako
Batasunean eratutako sare baten
muina da, eta, haren helburua da,
mugaz gaindi ezagutzak zabal-
duz, etorkinen ekintzailetza area-
gotzea alor guztietan. 
Global Training:Garapen elkar-
teak eta Donostiako Ekonomia-
ren Garapenerako Sustapen
Agentziak bultzatzen dute Global
Training nazioarteko mugikorta-
sun programa. Spri Taldearen eta
Basque Trade & Investment Eus-
kal Nazioartekotze Agentziaren
egitasmoa da. Beka programa bat
da, eta, haren bidez, aukera es-
kaintzen da atzerriko enpresetan
eta erakundeetan praktika or-
dainduak egiteko . Hala, uniber-
tsitateko titulazioa zein Lanbide
Heziketako goi mailako gradua
dutenek eska dezakete haien pro-
fil akademiko eta profesionalare-
kin loturiko jarduera eta proiek-
tuetan aritzeko, gutxienez sei hi-
labetez.
Silver Bizkaia elkarlanean:
Proiektuhonen helburua da el-
karlanean ideia berriak, produk-
tuak eta zerbitzuak identifikatzea
zilarrezko ekonomian, eta, horre-
la, Bizkaiko enpresen lehiakorta-
suna bultzatzea. Zilarrezko eko-
nomia adinekoen beharrizanak
asetzeko jarduera ekonomiko,
zerbitzu eta produktuen multzoa
da.
Bizkaia: Gazteak Helburu:

Asmoa da erantzun eraginkorra
eta ezberdina ematea gazteek
gizartean eta lan munduan txer-
tatzeko dituzten beharrei, haien
motibazioak eta interesak lan
munduan txertatzearekin uztar-
tzeko ahalegina eginda. Egitas-
moaren xede nagusia da gazte
zaurgarrienen lan eta enplegaga-
rritasun gaitasunak hobetzen
laguntzea, eta, horretarako, bera-
riazko trebakuntza eskaintzen
zaie musika industriako zerbi-
tzuetan.
Elkarrekin Mundura: Proiek-
tuaren asmoa da hiru misio anto-
latzea Frantzian, Marokon eta
Perun, Bizkaiko hogei enpresa
ingururen parte hartzearekin,
aukera berriak sortzen laguntze-
ko gero eta gehiago hazten ari
diren etorkizun oparoko merka-
tuetan. Egitasmo hau Bizkaiko
Foru Aldundiaren Nazioarteko
Partzuergoen Sustapen Progra-
maren parte da, Garapen elkarte-
aren nazioartekotze estrategia da
haren ardatz nagusia, eta 2013an
onartu zen. Hauek dira helburu
nagusiak: lankidetza sustatzea
eta beste lurralde batzuekin
harremanetan jartzea tokiko
garapenari dagokionez, eta
enpresen nazioartekotzea bultza-
tzea.
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Hazilan enplegu programaren aurkezpena 2016an, Bilbon. Irudian, Eli Urbieta, Garapen elkarteko kudeatzailea;

Angel Toña, Eusko Jaurlaritzako Enplegu sailburua; Fernando Nebreda, Garapen elkarteko presidentea, eta Iratxe

Kortazar Hazilan programako arduraduna.MARISOL RAMIREZ / FOKU



E
uskal Autonomia
E r k i d e g o k o
e k i n t z a i l e e k
30.000 eurorai-
noko diru lagun-
tzak jaso ahal

izango dituzte aurten, itzuli beha-
rrik gabe, oinarri teknologiko eta
berritzaileko start-up-ak sortze-
ko, Spri Taldeak kudeatzen duen
Ekintzaile programari esker.
Start-upbat enpresa hasiberria
da, baina bizkor handitzen ari de-
na eta informazio eta komunika-
zio teknologien inguruan sortua. 

Ekintzaile programak 3,1 milioi
euroko aurrekontua du; martxo-
aren 31n ireki da eskaerak aurkez-

teko epea, eta abenduaren 10era
arte zabalik egongo da.

Ekintzaile programaren ardu-
radunen aburuz, funtsezkoa da
ekintzailetza bultzatzea Euskal
Autonomia Erkidegoaren haz-
kunde ekonomikorako. Ekintzai-
letzaren garapenerako oztopo ga-
rrantzitsuenetako bat hauxe da:
ekintzaileek esperientzia gutxi
dute enpresa eta merkataritza ar-
loetan; horrez gain, eragozpen
handiak izaten dituzte hasierako
finantzaketa lortzeko eta, berezi-
ki, proiektuek behar duten epe lu-
zerako inbertsioa eskuratzeko. 

Horri aurre egiten lagundu
nahi die Ekintzaile programak

ENPRESA BERRIAK SORTZEKO
LAGUNTZA EKINTZAILEENTZAT
Spri Taldeak kudeatzen duen Ekintzaile programak diru laguntzak emango dizkie enpresak sortu
nahi dituzten Arabako, Bizkiako eta Gipuzkoako ekintzaileei.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.spri.eus

@

Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoa-
ko ekintzaileei, aipatu diru lagun-
tzen bitartez. «Industriako en-
presa jarduera berritzaileak sor-
tzea funtsezkoa da Euskadiren
etorkizuneko hazkunderako.
Euskadin identifikatu diren ekin-
tzailetzako erronketako bat zera
da ideia eta ekimen berrien masa
kritikoa handitzea eta kalitatea
hobetzea, proiektu bakoitzaren
premia espezifikoen arabera».

Hain zuzen ere, Ekintzaile pro-
gramak ekintzailetza eta barne
ekintzailetza babesten ditu, ekin-
tzailearen premien araberako la-
guntza integral eta malgua eskai-
niz, horrela ekintzaileak aukera

izango du bere proiektua martxan
jartzeko, haziarazteko eta merka-
tuan arrakastaz errotzeko. «Ho-
rrez gain, erraztasunak emango
dizkizugu zure proiektuarentza-
ko hasierako eta batez ere epe lu-
zeko finantzaketa eskuratzeko.
Potentziala duten proiektuen bila
gabiltza, eta laguntza emango di-
zugu jaio, abiatu, hazi eta errotze-
ko. Gainera, merkaturako bidea
irekiko dizugu, zeure lehen beze-
roak lor ditzazun».

Azken batean, Ekintzaile pro-
gramaren helburua hauxe da:
Bussiness Innovation Center (BIC)
edo enpresa berrikuntza zentro
baten babespean dauden enpresa

proiektu berriei –berritzaileak
edota oinarri teknologikokoak,
industrialak edo industriarekin
lotutako zerbitzuetakoak–lagun-
tzea ideiaren heltze fasean eta en-
presa Euskal Autonomia Erkide-
goan martxan jartzeko fasean.
Horrela, asmoa da 30.000 euro-
rainokodiru laguntza eta 18 hila-
beteko babesa ematea Arabako,
Bizkaiko edo Gipuzkoako BIC ba-
tean aurrera eramango den en-
presa ideiaren heltze prozesuari;
ideiak berritzailea edota oinarri
teknologikokoa izan beharko du.

AHOLKULARITZA 
ETA AZPIEGITURAK
Zentro horiek laguntza ematen
diote ekintzaileei enpresa berriak
umotu eta martxan jartzeko pro-
zesu osoan; horretarako,  ahol-
kularitza ematen diete eta haien
jarduerarako azpiegiturak eskai-
ni. Ekintzaile egitasmoaren
bidez, etorkizuneko enpresariak
zentro espezializatu baten –BIC
bat, adibidez– aholkularitza jaso-
ko du eta aukera izango du bere
enpresa prestakuntza hobetzeko,
aholkulari bat kontratatzeko,
prospekzio azterlanak prestatze-
ko edo bere lokalaren zaharberri-
tze lanak eta ekipamendua finan-
tzatzeko.

Izan ere, BICak tresna dinami-
zatzaileak dira, eta enpresa
proiektu berriak produkzio sare-
an sartzeko balio dute; helburu-
tzat dute ekintzailearen proiek-
tuaren arrakasta bermatzea, be-
rrikuntzarekin eta lehiakortasu-
narekin hartutako konpromisoa-
ren bitartez.

Ekintzaile programak laguntza
emango die enpresa berriei aurre-
ra egin dezaten euren bideraga-
rritasuna aztertzeko, martxan
jartzeko eta umotzeko prozesu
osoan. Horretarako, aholkulari-
tza eta azpiegiturak eskainiko
zaizkie. Gainera, finantzaketa es-
kuratzen lagunduko die lehen fa-
sean garatutako enpresa plana
martxan jartzeko inbertsioa gau-
za dezaten.

Ekintzaile programaren lagun-
tza eskuratzeko ezinbestekoa da,
besteak beste, enpresa eskatzailea
2020ko urtarrilaren 1etik aurrera
sortua izatea eta, hiru urteko epe-
an, gutxienez hiru enplegu sor-
tzea.

Argibide gehiago nahi izanez
gero 900-92 93 93 telefono zenba-
kira dei daiteke edo mezu bat bi-
dali info@spri.eushelbide elek-
tronikora.

Deustuko Unibertsitateak 2018an Bilbon antolatutako Enplegu eta Ekintzailetza Foroa. DEUSTUKO UNIBERTSITATEA
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B
eaz sozietate pu-
blikoak, Bizkai-
ko Foru Aldun-
diko Ekonomia
Sustatzeko Sai-
laren erakunde

laguntzaileak, orotara 1.613 en-
presa, start-up—enpresa hasibe-
rria baina bizkor handitzen ari de-
na, informazio eta komunikazio
teknologien inguruan sortua— eta
ekintzaileri lagundu zien iaz, ku-
deatzen dituen laguntza progra-
men eta enpresa eta pertsona
ekintzaileei eskaintzen dizkien
zerbitzuen bidez. Halaber, enpre-
sentzako hainbat zerbitzu berri
jarri zituen abian. 
Ainara Basurko Bizkaiko Foru

Aldundiko Ekonomia Sustatzeko
diputatuak eta Olatz Goitia Bea-
zeko zuzendariak datu horiek
ezagutarazi zituzten Beaz sozieta-
te publikoaren 2020ko jarduera
balantzearen aurkezpenean,
otsailaren 8an, Bilbon.

COVID-19a dela eta, 2020. ur-
tea ez da samurra izan, Ainara Ba-
surkok azaldu zuenez: «Urte be-
reziki zaila izan da, koronabiru-
sak eta konfinamenduak izan du-
ten inpaktu handiagatik. Iazko
ekitaldian, ugaritu egin dira en-
presekiko harremanak, pande-
miaren eraginari buruzko bene-
tako diagnostikoa egin ahal izate-
ko, eta enpresa bakoitzari, sekto-
rearen eta inguruabar zehatzen
arabera, aholkularitza indibidua-
la eskaini ahal izateko». 

DIAGNOSTIKOAK 
ETA AHOLKULARITZA
Horrela, Beaz sozietate publikoak
iaz 2.469 kontaktu egin zituen en-
presekin, proiektuen bilakaera
aztertzeko, erakartzeko, fideliza-
tzeko, eta haietariko 528, bereziki,
diagnostikoak egiteko eta ahol-
kularitza emateko izan ziren,
pandemiak sortutako egoeraren
ondorioz.

ENPRESENTZAKO ZERBITZU
BERRIAK ABIAN BIZKAIAN
Beaz sozietate publikoak orotara 1.613 enpresa, ‘start-up’ eta ekintzaileri laguntza eman zien iaz,
eta enpresentzako hainbat zerbitzu berri martxan jarri zituen Bizkaian.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.beaz.bizkaia.eus

@

Beazek Bizkaiko enpresa haz-
tegien sarea ere kudeatzen duela
ere nabarmendu zuen Olatz Goi-
tiak: «Sei enpresa haztegi dira,
eta, guztira, 8.500 metro koadro-
ko haztegi eremu bat osatzen
dute; haren % 75 dago okupatu-
rik. Guztira 84 enpresa biltzen di-
tuzte. Horren neurriaz jabetu
ahal izateko, bi datu azpimarra-
tzea merezi du: 84 enpresa horiek
629 enplegu eta 41 milioi euro bai-
no gehiagoko fakturazioa sortzen
dute».
Iaz, Beazek enpresentzako zer-

bitzu berri hauek jarri zituen mar-
txan: enpresei datuen erabilerari
buruz aholkatzeko zerbitzu bat,
BCAM matematika aplikatuen
ikerketarako zentroarekin bate-
ra; ETEei (Enpresa Txiki eta Ertai-
nak) negozio ereduetan berritzen
laguntzeko ekimen bat, Innobas-
que Berrikuntzaren Euskal Agen-
tziarekin lankidetzan; eta beste
zerbitzu bat, berrikuntza susta-

tzeko Berrikuntzaren Erosketa
Publikoaren (CPI) bidez.
Pandemia eta haren ondorioak

orobat islatu dira Beazek kudea-
tzen dituen programetan, Bizkaia
Aurrera suspertze planeko lagun-
tza dekretuetariko bi gehitu baiti-
tu: suspertze adimenduneko pro-
grama eta langile autonomoen-
tzako mikrokredituak.
Guztira, Beazek 11 laguntza-

programa kudeatzen lagundu dio
Bizkaiko Foru Aldundiko Ekono-
mia Sustatzeko Sailari joan den
ekitaldian, eta, guztira, 18.976.323
euro eman ditu, 893 enpresaren
proiektuak babesteko.

AURREIKUSPENAK
Trantsizio digitala eta Biscay Star-
tup Bay estrategiaren garapena
dira aurtengo ardatzetariko ba-
tzuk, Basurkok jakinarazi zuenez.
«2021. urtea giltzarria izango da
trantsizio digitalarentzat eta in-
gurumen trantsizioarentzat. La-

guntza programa berezi bat lan-
tzen ari gara, enpresek digitaliza-
tzen eta aukera berriak aztertzen
jarrai dezaten. Gainera, Biscay
Startup Bay estrategiak sendo-
tzen jarraitzen du, eta nazioarte-
kotzen ere bai, eragile berriekin.

Alde horretatik, 2021ean jarriko
da abian Ekintzailetza Zentro In-
ternazionala, PwC-Talent Garden
kudeatzatzaile duela. Eta berdin
jarraituko dugu nazioarteko no-
doekin lan egiten (SOSA, CIC eta
MassChallenge), kultura ekin-
tzailea babestuz unibertsitate
mintegietan eta Bizkaiko enpresa
haztegien sarea indartuz».

SORTZEN 
ETA BERRITZEN
Beaz Bizkaiko Foru Aldundiaren
sozietate publikoa 1987tik lanean
ari da, Bizkaiko lurralde osoko en-
presa txiki eta ertainekin zuzene-
ko harremanetan, eta bildutako
esperientzia eta ezagutza denen-
tzat baliagarri izan dadin ahale-
gintzen.
Haren asmoa da enpresei eta

ekintzaileei proiektu berriak sor-
tzeko, berritzeko eta nazioartera
zabaltzeko egiten dituzten egitas-
moak bultzatzen laguntzea, eta
jarduera ekonomikoa eta lanpos-
tu kualifikatuak haz daitezen la-
guntzea.
Hori lortzeko, Bizkaiko Foru

Aldundiko Ekonomia Sustatzeko
Sailak enpresen ibilbidea bultza-
tzeko ematen dituen diru lagun-
tzak zehazten eta kudeatzen
laguntzen du Beazek, abiapuntua
enpresa berriak sortzea eta
amaiera enpresa horiek finkatzea
izanik. Horrela, zenbait diru
laguntza kudeatzen ditu enpresa
berritzaileak abian jartzeko, balio
erantsi handiko proiektuak gara-
tzeko, teknologikoak izan ala ez,
eta berrikuntzan, nazioarteko-
tzean eta inbertsioan laguntzeko.
Halaber, zenbait zerbitzu es-

kaintzen ditu enpresen egitasmo-
etan laguntzeko, Beazen eskar-
mentuaren eta etengabeko berri-
kuntza lanaren emaitza direnak,
Bizkaiko enpresei eta ekintzaileei
balioa emateko.

Ainara Basurko Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko diputatua eta Olatz Goitia Beaz sozietate publikoko zuzendaria, Beazen 2020ko jarduera

balantzearen aurkezpenean.BIZKAIKO FORU ALDUNDIA

«Laguntza programa
berezi bat lantzen ari
gara, enpresek aukera
berriak aztertzen 
jarrai dezaten»
AINARA BASURKO
Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ekonomia Sustatzeko diputatua
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G
izarte berri-
kuntzari lo-
tutako gune
berri bat da
BBK Kuna:
aukera ema-

ten du etorkizun iraunkorragoa
eraikitzeko irtenbideak sortzeko,
baita gizarte eragile guztiak inpli-
katu eta lankidetzan aritzeko ere.
Garapen iraunkorraren alde lane-
an ari diren hainbat eragilek parte
hartzen dute hartan, etorkizune-

ko erronkei erantzuteko eta Biz-
kaiko gizarteari irtenbideak es-
kaintzeko asmoarekin.
Gune ireki eta eraldatzailea da,

herritarren ahalduntzearen bidez
gizartean aldaketa positiboak
sustatzeko. BBK Kunan, elkarla-
nean aritzen dira unibertsitatee-
kin, ikerketa zentroekin, erakun-
de publikoekin, enpresa priba-
tuekin eta herritarrekin, era
transdiziplinarrean. Egitasmo
guztietan, Think Tank edo ideia

ETORKIZUNEKO
ERRONKEI
ERANTZUTEN
BBK Kuna gizarte berrikuntzarako gune bat da, eta garapen
iraunkorraren alde diharduten hainbat eragilek parte hartzen dute
hartan, etorkizuneko erronkei erantzuteko asmoarekin.

BBK Kunaren The Future Game programan parte hartu duten gazteen

proiektuen aurkezpena.BBK

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
kuna.bbk.eus

@

laborategien metodologia erabil-
tzen da. Parte hartzaile bakoitzak
bere ezagutzak eta ideiak azaltzen
ditu, gizartearen erronkak azter-
tzeko eta konponbideak proposa-
tzeko.
Parte hartzeko hainbat modu

daude –sexu berdintasuna susta-
tuz eta era inklusiboan–: auzoko
organo aholku emaile gisa, baina
baita ikaskuntza komunitateen,
BBK Kuna proiektuen, presta-
kuntzaren eta gazte komunitate-

helburuetan oinarrituta daude.
Halaber, BBK Kunak, Cebek

Bizkaiko Enpresarien Konfedera-
zioak eta Bizkaiko Foru Aldun-
diak programa bat abiatu zuten
martxoaren 2an, enpresa txiki eta
ertainek garapen iraunkorreko
xedeak onar ditzaten sustatzeko.
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BBK-k lider izan nahi du Bizkaian gizarte-ekintzailetza eta 
inpaktuko inbertsioko ekosistema bat sortzen, garapen 
jasangarriaren helburuetan oinarrituta. 

Bultzatu

Gizarte-aldaketa 
sustatzen duten ideiei 
negozio-eredu bat ema-
teko baldintzak sortzen 
ditugu. Enpresak martxan 
jartzea bultzatzen dugu, 
beraien negozio-eredu 
eta iraunkortasunerako 
oinarri sendoak sortuz 
etorkizunean eskalatu 
ahal izateko.

Inspiratu

Lurraldean inpaktu 
sozial positiboa sortzen 
duten ideia, joera eta 
irtenbideekin inspiratzen 
dugu. Herritarrak 
ahalduntzen ditugu 
eta gizarte-inpaktu 
positiboko etorkizunak 
ikusten ditugu.

Azeleratu

Lurraldean eta 
nazioartean garatzeko 
ahalmena duten 
enpresak eta gizarte-
proiektuak azeleratzen 
ditugu. Beste eragile 
garrantzitsu batzuekin 
konektatzen dugu 
negozio-eredua 
eskalatzeko.

Inbertitu

Baliabide ekonomikoak 
lortzen laguntzen dugu, 
eta gizarte-inpaktu eta 
eskalagarritasun handiko 
enpresa sendotuei 
laguntzen diegu.

www.bbk.eus

en bidez (The Future Game).
Horrela, aurten BBK Kunaren

The Future Game prestakuntza
programan parte hartu duten
gazteek martxoaren 11n aurkeztu
zituzten beren proiektuak: Biz-
kaiko 30 gaztek mende honetako
joera nagusiak aztertu dituzte,
ingurunean eragin positiboa
izango duten konponbideak bila-
tzeko. Gainditu behar izan dituz-
ten erronkak Nazio Batuen gara-
pen iraunkorrerako 17



U
GGASA, Urola
Garaiko Gara-
p e n e r a k o
A g e n t z i a
Urola Garaia
Mankomuni-

tateak 1994. urtean sortutako
Garapen Sozioekonomikorako
Agentzia da. Urola Garaia eskual-
dean lau udalerri hauek daude:
Ezkio-Itsaso, Legazpi, Urretxu
eta Zumarraga.
UGGASAk bertako ongizatea,

integrazioa eta gizarte kohesioa
handitzea du helburu, balio eran-
tsia sortzen lagunduko duten ildo
estrategikoak, proiektuak eta
zerbitzuak identifikatuz eta lan-
duz. 
Horrela, lan arlo ezberdinak

ditu eskualdeko garapen sozioe-
konomikoa helburu izanik, eta
horietako bat Urola Garaia Sor-
tzen da. Eskualdeko ekintzailetza
zerbitzua da, eta, ekintzaile eta
enpresekin elkarlanean arituz,

EKINTZAILEAK BABESTEN
Negozio ideia edo proiektu bat duten ekintzaileak babestu, aholkatu, informatu 
eta laguntzen ditu UGGASAk, Urola Garaiko Garapenerako Agentziak.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.uggasa.eus

@

ekintzailetzarako ekosistema
osasuntsu bat osatzea da haren
helburu nagusia. 

SORTZEN ARLOAREN
TRESNAK
Urola Garaia Sortzen arloak tres-
na hauek jartzen ditu ekintzaile-
en eskura, beren egitasmoak au-
rrera eraman ditzaten:
Aholkularitza eta forma-
kuntza. Negozio ideia edo
proiektu bat duten ekintzaileak

babestu, aholkatu, informatu eta
laguntzen ditu UGGASAk.
Proiektua martxan jartzeko
beharrezkoak diren lehen pau-
soetan laguntza eskaintzen zaio
ekintzaileari. 
Besteak beste, Bideragarrita-

sun Plana egiteko edota finantza-
keta iturriak eta diru laguntzak
eskuratzeko behar dena presta-
tzeko laguntza jasoko du ekin-
tzaileak. Negozioak garatzeko
erabilgarriak izango diren ezagu-

tzak lantzeko prestakuntza ere
eskaintzen da.
Sortzen enpresagunea. Behin
enpresa martxan jarrita, eta bal-
dintzak betetzen badira, UGGA-
SAk ekintzaileen eskura jartzen
duen bulego eta zerbitzu ezberdi-
nez osaturiko espazioa da. Urteko
365 egunetan eta alokairu merke
baten truke, euren jarduera bule-
go bateko erosotasun eta zerbitzu
guztiekin gauzatu dezakete UG-
GASAren babes bereziarekin.
Sortzen enpresaguneak bi au-

kera hauek eskaintzen ditu:
• Sortzen Cowork. Lanerako es-
pazio partekatua da. Bertan, lan-
kidetza espiritua sustatuz, co-
worker-ek ideiak partekatu di-
tzakete. Egoera ezin hobea da
sinergiak sortzeko eta hazkunde
profesionalean babesa sentiaraz-
teko.
•Sortzen Inkubategia. Eskualdea-
ri balio soziala eta ekonomikoa eta
enpresei zerbitzua eskaintzen
dieten espresa berritzaileei zu-
zenduriko banakako bulegoak di-
ra. Sortu eta lehen bi urteetan ber-
tan egoteko aukera dute, eta hel-
burua da proiektu horien merka-
turatzea arrakastatsuagoa izatea.
Sortzen sarea. Ekintzaileek
elkar ezagutu eta elkarren berri
izan nahi dute, eta UGGASAk
haien rolari balioa eman nahi dio,
egiten duten ekarpena sozialki
goraipatuz. Horretarako, 2010.
urtetik, Sortzen topaguneak
antolatu ditu (guztira zortzi),
eskualdeko ekintzaile izan dire-
nen, ekintzaile direnen eta ekin-
tzailetza arloan diharduten eragi-
le ezberdinen topaketa fisikoak.
Helburua bikoitza da: eskualdeko
ekintzaileei balioa ematea eta
elkar ezagutzea. Ekintzaileen
elkarguneak dira Sortzen topa-
guneak, eta, haien bidez, ekin-
tzaileak eta jarrera ekintzailea
sustatzen dira.
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UGGASA Urola Garaiko Garapenerako Agentziaren egoitza Legazpin dago. Irudian, Sortzen enpresagunea.UGGASA



G
ipuzkoako
Foru Aldun-
diak Gipuz-
koako ehun
ekonomikoa
babes teko

eta eraldatzeko Ekonomia Indar-
tuz plana martxan jarri du. Haren
bidez, laguntza eta neurri multzo
bat taxutuko du lurraldeko eko-
nomia indartzeko eta COVID-
19ak eragindako krisia gainditze-
ko. 
Plan horrek 95 milioi euroko

zuzkidura izango du, eta bi alder-
di izango ditu: kointurala eta es-
trukturala. Lehenengoak, alde
batetik, pandemiak gehien era-
sandako pertsona eta sektoreei la-
guntzeko laguntza ekonomikoak
eta neurri fiskalak bilduko ditu,
bereziki enpresa txiki eta ertainei
eta autonomoei zuzenduta, eta
40,5 milioi xedatuko dira horreta-
ra. Bestetik, azpiegituretan inber-
tsioa egingo du jarduera ekono-
mikoa bultzatzeko, eta 25,5 milioi
euroko zuzkidura izango du. Egi-
turaren araberako alderdiari da-
gokionez, Aldundiak sustapen
ekonomikorako eta berrikuntza-
rako programa nagusien zuzki-
durari eutsiko dio (29 milioi euro),
horrela ekoizpen sarearen lehia-
kortasuna indartzeko.   
Markel Olano Gipuzkoako di-

putatu nagusiak eta Jabier La-
rrañaga Gipuzkoako Foru Aldun-
diko Ekonomia Sustapeneko, Tu-
rismoko eta Landa Inguruneko
diputatuak apirilaren 12an aur-
keztu zuten Ekonomia Indartuz

plana. Olanok nabarmendu zue-
nez, hauxe da abiapuntua: «Gure
ongizatea, gaurkoa eta biharkoa,
ekonomia indartsu batean oina-
rritzen da. Gipuzkoako jarduera
ekonomikoa eta produktiboa in-
dartzea ezinbestekoa da gure gi-
zarte arretaren ereduaren jasan-
garritasuna bermatuko duten ba-
liabideak sortzeko, pandemia ho-
netan ikusi dugun bezala sektore
horrek berebiziko garrantzia bai-
tu, eta Europan desberdintasun
gutxien duen lurraldeetako bat
izaten jarraitzeko. Gure ahalegin

guztia kalitatezko enplegua sus-
tatzera bideratuta dago, gizarte
kohesioaren bermatzaile nagusia
baita. 2021ean ekonomia susper-
tuz joatea espero dugu, eta suspe-
rraldi hori sektore eta pertsona
guztiengana iristeko lan egingo
dugu». 

LANKIDETZA ETA
ERAGINKORTASUNA
Ekonomia Indartuz programak
ekonomia suspertzeko oinarriz-
ko bi lan ildo azpimarratuko
dituela azaldu zuen Olanok:
«Pandemiak gehien erasandako
jarduera ekonomikoei eta profe-
sionalei laguntzea, eta gure
enpresen lehiakortasunerako
eraldaketa bultzatzea. Sektore
guztiak hartzen ditugu kontuan,
krisiaren eragina arintzen lagun-
tzen dugu, baina luzera begirako
apustuak ere finkatzen ditugu,
pandemia osteko jokalekura
prest iristeko».   

Plana aurrera eramateko, lan-
kidetza ez ezik, eraginkortasuna
ere oso garrantzitsua izango da:
«Erakundeen arteko lankidetzan
eta lankidetza publiko-priba-
tuan, eraginkortasunean eta bes-
te eragile instituzional batzuk
hartzen ari diren neurriekiko osa-
garritasunean oinarrituta dago.
Aldundiaren finantza eta kudea-
keta gaitasunak ahalik eta gehien
aprobetxatzearen aldeko apustua
egiten dugu, jarduera ekonomi-
koa bultzatzen laguntzeko, ikus-
pegi kontrazikliko eta asmo han-
diko batetik».    

DIRU LAGUNTZAK
Ekonomia Indartuz programaren
bidez, Gipuzkoako Foru Aldun-
diak 12,5 milioi euro bideratuko
ditu laguntza lerroetara, krisia-

GIPUZKOAKO EHUN
EKONOMIKOA INDARTZEN
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ekonomia Indartuz planaren bidez, laguntzak eta neurri fiskalak
ezarriko dira pandemiak gehien erasandako sektoreei laguntzeko eta lurraldeko enpresen
lehiakortasunerako eraldaketa indartzeko. 95 milioi euroko inbertsioa egingo da.

Informazio gehiago 
nahi izanez gero, 
jo webgune honetara:
www.gipuzkoa.eus

@

ren eragina arintzeko «oxige-
noa» emateko: Elkar-Ekin egi-
tasmoaren enplegagarritasun
laguntzak indartzeko hiru milioi
euro, aldi baterako erregulazio
espedienteek eragindako edo
langabezian dauden profesiona-
lak birkualifikatzeko milioi bat
euro, turismo sektoreari 1,6
milioi euro, gertuko merkatari-
tzari 1,9 milioi euro, ostalaritzari
beste 1,9 milioi euro, lehen sekto-
reko azpisektore kaltetuenei
milioi bat euro, kulturaren eta
kirolaren esparruei bi milioi euro,
eta 150.000 euro artisautza sek-
toreari. 

FISKALITATEA
Zerga arloan, Gipuzkoako Foru
Aldundiak mahai gainean jarri
dituen neurri fiskalen azken sorta
biltzen du Ekonomia Indartuz
planak. Neurri horien eragina,
guztira, 28 milioi eurokoa izango
dela aurreikusi da, batez ere kri-
siak gehien zigortu dituen kolek-
tiboentzako laguntzetarako, hala
nola autonomoentzako, mikro-
enpresentzako eta enpresa txiki
eta ertainentzako laguntzetara-
ko. Halaber, Gipuzkoako ekono-
miaren digitalizazioa bultzatzeko
pizgarriak ere biltzen ditu planak,
«Zerga sistema aldundiak dituen

eskumenik garrantzitsuenetako
bat izanik, Ekonomia Indartuz
planaren euskarrietako bat ere
bada», Olanoren hitzetan.

BIDE AZPIEGITURAK 
Aipaturikoaz gain, planaren al-
derdi koiunturalenak azpiegitu-
rei lotutako obrak indartzea au-
rreikusten du, pandemiaren on-
doriozko aurrekontu jaitsierak
eragindako proiektuak berrabia-
raziz edo bizkortuz. 
Hala, bide azpiegiturak eta ga-

rraio azpiegiturak hobetzeko edo
sortzeko jarduerak suspertuko
dira, hiru helburu hauekin: in-
dustria eremuetako sarbideak eta
lehiakortasun ekonomikoa hobe-
tzea, eta, aldi berean, trafikoa
arintzea; lurralde mugikortasu-
na, eskualdeen artekoa eta Euro-
pa barrukoa bultzatzea; eta inber-
tsio publikoaren bidez enplegua
sendotzea.

EKONOMIA SUSTATZEA
ETA BERRIKUNTZA
Ekonomia Indartuz programaren
egiturazko atalari dagokionez, Al-
dundiak jarduera ekonomikoa
eta berrikuntza sustatzera bidera-
tutako laguntza programen eta
hitzarmen nagusien zuzkidura
ekonomikoari eustearen aldeko

apustua egin du (29 milioi euro).
Diru laguntza horiek lan ildo
hauek kontuan hartzen dituzte:
lehiakortasuna, eskualde garape-
na, ekintzailetzarako laguntza,
langileek enpresan parte hartzea,
talentua eta ikaskuntza, I +G+B
(Ikerketa, Garapena eta Berri-
kuntza) arloa, nazioartekotzea,
smart mobility (mugikortasun
adimenduna) eta 4.0 Industria.    
Digitalizazioa indartzeko, eta

atal honetako berritasunen arte-
an,Gipuzkoa Digitala programa
dago. Programa horrek 650.000
euroko laguntza lerro berri bat
aurreikusten du maila teknologi-
ko altuko industria arloko ETEei
(Enpresa Txiki eta Ertainak) beren
erakundeetan dituzten datuak
balioztatzeko prozesuetan lagun-
tzeko, eta beste 650.000 euro, hel-
dutasun digital baxuko ETEen di-
gitalizazioaren inguruko proiek-
tuak sustatzeko. 
Gainera, Aldundiak beste bul-

tzada bat emango dio banda zabal
ultralasterra Gipuzkoa osora he-
datzeari. 2.500 biztanletik behe-
rako udalerrietan prozesua amai-
tuko da eta kopuru horretatik go-
rako biztanleria duten udalerrie-
tako eremu sakabanatuetan ezar-
tzeko lanak esleituko dira. 

ETORKIZUNEKO
PROIEKTUAK
Ekonomia Indartuz planaren
nondik norakoak azaltzeaz gain,
Olanok aurkezpen ekitaldian
esan zuen Gipuzkoak ibilbide orri
argia duela aurreko legegintzaldi-
tik, etorkizuneko ekonomia erai-
kitzeko, «Etorkizuna Eraikiz
proiektuaren barruan dauden
erreferentzia zentroen eta proiek-
tu estrategikoen eskutik, dagoe-
neko aurrerapauso handiak egin
baititugu». 
Izan ere, berriki onartutako Gi-

puzkako Foru Aldundiaren au-
rrekontuek Mubil, Ziur, Adinbe-
rri, Naturklima, Labe, 2deo eta El-
kar-Ekin egitasmoak aurrera era-
mateko urte anitzeko finantzake-
ta bermatzen dute. Halaber,
balioan jartzen dira jadanik mar-
txan diren bi proiektu hauek,
Euskadi Next programaren ba-
rruan sartu direnak: Gipuzkoa
Advanced New Therapies (Gantt)
–terapia aurreratuak– eta Gipuz-
koa Quantum –teknologia kuan-
tikoak–. Gipuzkoako diputatu
nagusiak berretsi duenez, proiek-
tu horiek baldintza guztiak bete-
tzen dituzte Europako finantza-
keta jasotzeko.

Markel Olano Gipuzkoako diputatu nagusia eta Jabier Larrañaga Ekonomia

Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko diputatua, Ekonomia

Indartuz planaren aurkezpenean.GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA
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«Krisiaren eragina
arintzen laguntzen dugu,
baina luzera begirako
apustuak ere finkatzen
ditugu»
MARKEL OLANO
Gipuzkoako diputatu nagusia




