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• NEIKER

• AZTI
• BCC
• BRTA

Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren 
Garapena, Jasangarritasuna eta 
Ingurumen Saila

• HAZI fundazioa
• Elika

• Innobasque
• Tknika

• Elikadura Klusterra

• Hazi Fundazioa

Presidentetza/ 
Lidergoa:

Administrazioa, 
entitate publikoak 

eta agenteak

Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzaren 

Euskal Sarea

Erakundeak

Klusterrak

Idazkaritza teknikoa

Nekazaritza / Abeltzaintza 
ekoizpenekoak:

• Udapa

• Kaiku Kooperatiba

Arrantzakoak:

• Opegui

Arrantzako eraldatuak:  

• Aguinaga Angulak

• Ortiz Kontserbak

• Echebastar

Haragikoak:

• Harakai

Obratzaileak:

• Illargui

Enpresak

Esnekienak: 

• Iparlat

Edarienak: 

• Zelaia sagardotegia

• Artuke
Retailenak: 

• Eroski

• Uvesco

Mondragón Taldea-

• Agro-Food eremua, 
enpresa sustapena.

Elikadura osasungarria
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Lan-taldeak

• Elikagaien ekosistema seguruak, iraunkorrak eta osasungarriak 
(NEIKER)

• Nutrizio pertsonalizatua (AZTI)

• Zahartze osasungarrirako elikagai berriak eta proteina iturri berriak 
(AZTI)

• Elikadura iraunkorrerako ekipamendu-ondasunak (BRTA)

• Sukaldaritzaren   garapena elikadura funtzional, osasungarri eta 
jasangarrian (BCC INNOVATION)

• Balio-katearen digitalizazioa (HAZI)

Teknikoak/konkretuak

Zeharkakoak/ idazkaritza teknikoak

• Behatoki- Elikagaien Berrikuntzaren Behatokia (neurketa eta joerak)

• I+G+b-ren dinamizazioa

• I+G+b-ren nazioartekotzea

Hazi, Innobasque eta 
beste agente batzuen 

laguntzarekin

Lantalde bakoitza 
gaian aditua den 
erakunde batek 
gidatzen du, eta 

hainbat erakundetako 
(publikoak/pribatuak) 

ekarpen zehatzak 
dituzten pertsonek 

osatzen dute. Jarduerak / Proiektuak 

Lan-taldeak
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Lan-talde teknikoak:

• Titulua/izena: Elikagaien ekosistema seguruak, iraunkorrak eta osasungarriak

 Gaia edo helburu nagusia: Enpresa-sarea eta Zientzia eta Teknologia sistema dinamizatzea, lan-talde horren testuinguruan 
euskal balio-katearen beharrei erantzungo dieten ikerketa-proiektuak sortzeko eta diseinatzeko. Elikagaien ekoizpenetik 
(smartfarming, smartfishing, one-health, etab.) kontsumitzailearenganaino sektorekako balio-kateko proiektuak garatzea.

 Entitate koordinatzailea/bideratzailea: Neiker

• Titulua/izena: Nutrizio Pertsonalizatua

 Gaia edo helburu nagusia: Enpresa sarea eta zientzia eta Teknologia sistema dinamizatzea, lan-talde horren testuinguruan 
euskal balio-katearen beharrei erantzungo dieten ikerketa proiektuak sortzeko eta diseinatzeko. Teknologia omikoak ezartzea 
dietan esku-hartzeko programak garatzeko gaixotasun kroniko ez-kutsakorrak dituzten biztanle-kolektiboentzat, osasunerako 
arriskuak murriztuz.

 Entitate koordinatzailea/bideratzailea: AZTI

Lan-taldeak
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Lan-talde teknikoak:

Titulua/izena: Elikagai berriak eta proteina iturri berriak zahartze osasungarrirako

 Gaia edo helburu nagusia: Enpresa-sarea eta zientzia eta teknologia sistema dinamizatzea, lan-talde horren testuinguruan 
euskal balio-katearen beharrei erantzungo dieten ikerketa proiektuak sortzeko eta diseinatzeko. Osagai gutxiago dituzten 
errezeta garbiagoetan edo azukre, gatz, koipe eta bestelako osagaien murrizketa esanguratsuetan oinarritutako soluzio berriak. 
Landare-proteinen, fungi jatorriko proteinen eta algen iturri berriak sortzeko ekoizpen prozesu berriak, bai eta animalia-
jatorriko proteinen ekoizpen-metodo bioteknologiko berriak ere.

 Entitate koordinatzailea/bideratzailea: AZTI

• Titulua/izena: Balio-katearen digitalizazioa

 Gaia edo helburu nagusia: Enpresa-sarea eta zientzia eta teknologia sistema dinamizatzea, lan-talde horren testuinguruan 
euskal balio-katearen beharrei erantzungo dieten ikerketa proiektuak sortzeko eta diseinatzeko. Sentsore berrien integrazioa, 
IoT, Big Dataren kudeaketa, adimen artifiziala elikagaien ekoizpenaren balio-kate osoan, kontsumitzailearenganaino.

 Entitate koordinatzailea/bideratzailea: HAZI

Lan-taldeak
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ZEHARKAKO LAN-TALDEAREN OINARRIAK

Lan-taldearen identifikazioa Arduraduna

Behatoki- Elikagaien balio-katearen behatokia Hazi

Helburuak

Lan-taldearen helburuak:  elikaduran RIS3 estrategia hedatzean bete beharreko zeregina

• Sektoreko joera eta aukera nagusiak identifikatzea
• Elikadura osasungarriaren eremuak ZTBPren adierazle orokorrei egiten dien ekarpena eta EAEko berrikuntza neurtzea

Jarduera propioak

Lan-programa

- Behatokiren definizioa eta egitura
- I+G eta berrikuntza bultzatzeko tresnen eraginkortasuna hobetzeko 109/2015 Dekretuan definitutako aginte-taularen 

arabera lotutako ZTBPren eta ZTBen adierazleen ebaluatze sistematikaren balio-katea ezartzea.

Lan-talde teknikoei
euskarri

Lan-talde teknikoei egindako ekarpen motak (informazioa, bileretan laguntzea, etab.)

- Joerak eta talde teknikoak elika ditzaketen beste behatoki batzuekiko lotura
- Neurtzeko aginte taulak



7

ZEHARKAKO LAN-TALDEAREN OINARRIAK

Lan-taldearen identifikazioa Arduraduna

I+G+b-ren dinamizazioa Hazi

Helburuak

Lan-taldearen helburuak: elikaduran RIS3 estrategia hedatzean bete beharreko zeregina

• Elikagaien balio-katean (EBK) I+Gko eta berrikuntzako proiektuak dinamizatzen laguntzea, enpresa txiki eta ertainetan 
berrikuntza sustatzeko lankidetzan jardunez.

• Arreta berezia jarri behar da gutxien berritzen duten eta Core-sektorekoak diren ETEen sentsibilizazioan.

Jarduera propioak

Lan-programa 

- Core enpresen datu-basea lantzea (gaur egun 529 enpresa)
- ETEetara iristeko eta haiek sentsibilizatzeko azpisektore-estrategiak definitzea, berrikuntzako bitarteko eragileekin 

batera.
- Innobasqueko Enpresa Berrikuntzako Entrenamendu Zentroarekin lankidetzan aritzea, CVA sektore bertikala erraztuz

Lan-talde teknikoei
euskarri

Lan-talde teknikoei egindako ekarpen motak (informazioa, bileretan laguntzea, etab.)

- Teknologia helduek lantalde teknikoetatik ETEetara duten potentziala sentsibilizatzeko eta zabaltzeko kanala eta 
sistematika

- Ebatzi gabeko eskariaren/beharren ikuspegia ematea
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ZEHARKAKO LAN-TALDEAREN OINARRIAK

Lan-taldearen identifikazioa Arduraduna

I+G+b-ren nazioartekotzea Innobasque

Helburuak

Lan-taldearen helburuak: elikaduran RIS3 estrategia hedatzean bete beharreko zeregina

Informazioa partekatzea, aukerak identifikatzea eta ekintzak definitzea I+G+b-ko Europako programetan partehartzen 
duten sektoreko eragile zientifiko-teknologiko nagusien eta euskal enpresen artean, bereziki “Horizonte Europa”, eta 
emaitzak monitorizatzea, programa horietan euskal partehartzea hobetzeko.

Jarduera propioak

Lan-programa 

- EAEko partehartzearen emaitzak H2020an, elikaduraren aukera-nitxoarekin lotuta
- Europako sare/ekimen interesgarrien azterketa
- Lan-taldea eratzea eta lan-plana eta egutegia zehaztea

Lan-talde teknikoei 
euskarri

Lan-talde teknikoei egindako ekarpen motak (informazioa, bileretan laguntzea, etab.)

- Europako deialdi, sare/ekimen interesgarriei buruzko informazioa




