
46. BRODISE proiektua 

 
 

Proiektuaren izena "BROwnfield Decontamination In Southern Europe. Preparing 
PCP to R+D for efficient, cost effective and innovative solutions 
for brownfields decontamination (BRODISE) 
Project reference: 642045, Funded under: H2020-EU.3.5.2." 
 

Proiektuaren 
laburpena (esaldi 1) 

Erosle publikoak eta pribatuak mobilizatzea, baita hirien sareak ere, 
hondatutako inguruetatik (brownfields) kutsadura garbitzeari buruz, 
berrikuntza teknologikoko trakzio-eragile gisa jardunda sektore 
honetan erosketa publiko berritzaileko mekanismoen bidez. 
 

Proiektuaren 
hasiera-data 

2015/02/01 Proiektuaren amaiera-
data 

2016/10/01 

Erakunde nagusia 
edo koordinatzailea 

BILBOKO UDALA - Espainia 

Parte hartzen duten 
beste erakunde 
batzuk 

Erakundea Proiektuari egindako ekarpen 
nagusia 

MORAGUES AND SCADE 
ABOGADOS SA -Spain 

Legal experts 

BEDIN SARA - Italy PCP/PPI expert 

MADAN PARQUE - Portugal Technological expert 

MUNICIPIO DO SEIXAL - Portugal Procurer 

ENTE PER LA ZONA INDUSTRIALE DI 
TRIESTE - Italy 

Procurer 

CONSORZIO PER L AREA DI RICERCA 
SCI ENTIFICA E TECNOLOGICA DI 
TRIESTE - Italy 

Technological expert 

BAIA DO TEJO, SA - Portugal Procurer 

BC3 BASQUE CENTRE FOR CLIMATE 
CHANGE - Spain 

Technological expert – 
Socioeconomic issues 

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & 
INNOVATION - Spain 

Technological expert in soil 
decontamination technologies 

CITTALIA-CENTRO EUROPEO DI 
STUDI ERICERCHE PER I COMUNI E 
LE CITTA - Italy 

Network of public procurers 

Proiektuaren 
aurrekontua (milaka 
euro) 

Urtea Aurrekontua guztira EAEren parte-hartzea 

2015 665.000 310.317 

2016 665.000 318.000 

GUZTIRA 1.330.000 628.317 

EAEren parte-
hartzearen 
finantzaketa-iturriak 
(mila euro) 

Urtea 1. finantzaketa: 
2020. urteari 

begira 

2. finantzaketa:  
Proiektuaren 

bazkideak 

Bestelako 
laguntza 
publikoak 

2015 310.317   

2016 318.000   

GUZTIRA 628.317   

Jardun-eremua Lehentasunezko arlo estrategikoak Markatu X batekin 



 Fabrikazio aurreratua Energia Biosanitarioa 

   

Aukera-esparruak Markatu X batekin 

Elikadura Hiri-habitata Ekosistemak Kulturaren 
eta 

sormenaren 
arloko 

industria 

  X  

Proiektuaren deskribapen laburtua: helburu nagusiak eta garatu beharreko emaitzak, zer 
erronkari erantzuten dion, ekonomian eta gizartean izan dezakeen inpaktua, eta abar.  

 
Kontratazio Publikoak Europar Batasuneko BPGaren % 19 inguru sortzen du. Historikoki, 
berrikuntza gutxi batzuk baino ez dira onartu, motel samar onartu ere, eskari publiko 
oso zatikatu baten bitartez. Hori dela eta, erosketa publikoa oinarri-oinarrizko 
berrikuntza- eta lehiakortasun-eragile da.  Bilbon azken urteetan egindako hiri-
berritzeak baieztatzen duenez, interes orokorreko proiektuetan formula publiko-pribatu 
mistoak garatuta, kalitate handiagoa eta eraginkortasun/efizientzia handiagoa lortzen da 
zerbitzu publikoak kudeatzeko garaian. Produktu eta zerbitzu berritzaileak eskuratzeak, 
horrenbestez: 
 
(i) merkatuan ez diren edota garestiegiak diren konponbide berriak eskatzen 

dituzten helburu sozialei heltzeko erabiltzea, 
(ii) konponbide berritzaile bat merkaturatzearekin lotutako arazoak konpontzea, 
(iii) zerbitzuen kalitatea eta eraginkortasuna hobetzea, kostu-etekin harreman 

onenarekin. 
Xede horiek guztiak dauzka ezarrita BRODISE proiektuak. 
 
Helburuak: 

 Erosle publikoak eta pribatuak mobilizatzea, baita hiriak eta hirien sareak ere, 
lurzoruko kutsadura garbitzearen alorrean, 

 Arte teknologikoaren egoera erroraino ulertzea, baita I+G+B alorreko ekimenek 
estali beharreko berrikuntza-tartea ere. 

 Erosketa publiko aurrekomertzialeko (Pre-Comercial Procurement, PCP) ekimen 
bat egituratzea eta diseinatzea, bazkideen eskaria biltzeko duten osagarritasuna 
baliatuta eta soluzio errentagarriak eskura ditzaketen erosleen masa kritiko 
esanguratsu bat osatuta, aldi berean enplegu eta aukera berriak sortuta Europan 
negozioa handitzeko, batez ere ETEentzat. 

 
Elementu katalizatzailea batez ere alderdi ekonomikoa da. Alde horretatik, 
proiektuaren partzuergoak erronka konplexu batean oinarritutako ikuspegi bat 
diseinatu du: 
 

 Egiazko arazo teknologiko bat baieztatzea eta deskribatzea, konponbideak 
eskatzen dituena, 

 Erosle publikoen hiper-fragmentazioa saihestea, 

 EBrako arau berriak garatzeko aldez aurreko baldintzak ezartzea, 

 Merkatu lehiakor bat aldez aurretik zehaztea, eragile berrien partaidetza posible 
eginda, 

 Jakintzaren trukea aktibatzea.  
 



 
 
Azken batean, erosle publikoak erosketa publiko aurrekomertziala abiarazteko gaituko 
dira, eta I+G+B industriaren benetako gaitasunak ebaluatuko dira aldez aurretik. Horren 
helburua izango da brownfield izenez ezagutzen ditugun horietatik kutsadura garbitzeko 
konponbide teknologiko berritzaileak prestatzea erosketa publiko aurrekomertzialaren 
bidez, inguru hondatu horietan karga sozioekonomikoa eta ingurumenarekin lotutakoa 
konpontzeko, baliabideak modu koordinatuan eta efizientean erabilita.  
 
Informazio gehiago: 
http://cordis.europa.eu/project/rcn/193879_es.html 
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