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1. Hitzaurrea 
 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana 2020 delakoak, “6.1. Sistemaren 

monitorizazioa eta ebaluazioa” zenbakian, monitorizazio eta ebaluaziorako sistema 

integratu bat sortzeko beharrizana identifikatzen du. Halaber, sistema horrek gai izan 

beharko luke, lehenik eta behin, sistemaren eragileen I+G+B jardueraren ondorioz 

sortzen ari diren emaitzak ezagutzeko. Bigarrenik, gai izan beharko litzateke jakiteko ea 

emaitza horien bilakaera bat datorren 2020. urterako ezarritako helburuekin, bidezkoa 

bada beharrezkoak diren zuzenketa-neurriak sartzeko. 

Sistema honetan elkarren artean osagarriak diren hiru ebaluazio-maila egongo lirateke: 

- Estrategiaren ebaluazioa. ZTBP Euskadi 2020an ezarritako helburuen 

aurrerapenaren jarraipena, bere xedeei lotuta. Ebaluazio hori urtero egingo da, 

2016. urtetik aurrera, eta honakoa bezalako jarduera-txosten bat sortuko da. 

- ZTBPren tresna nagusiek sistemako eragileei eta estrategiari egiten dieten 

ekarpenaren ebaluazioa. Ebaluazio hori bi urtero egingo da, 2017an hasita.   

- Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemaren egoeraren 

diagnostikoa, haren egoera eta etekin orokorra ezagutzeko, erreferentziazko 

eskualde eta herrialde europarrekin alderatuta. Diagnostiko horri esker jakin 

ahal izango da ea planaren hasieran ezarritako helburuak eta xedeak oraindik 

ere baliagarriak diren, nazioarteko testuinguruak izan duen bilakaera kontuan 

hartuta. Ebaluazio hori bi urtero egingo da, 2016an hasita. 

Txosten horretan lehen mailako ebaluazioa soilik egingo da. Helburua ZTBP Euskadi 

2020n jasotako honako alderdi hauen jarraipena egitea da: 

 Helburu operatiboak, zehaztutako ildo estrategikoei lotuta 

 Tresnen ezarpena 

 Gobernantza-ereduaren hedapena 

 Mobilizatutako baliabide-bolumenaren betetzea 

 Finantzaketa-egitura ikerkuntza motaren arabera 
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2. Egindakoaren laburpena 
 

Jarraipen-txosten honetan jasotako datuak eta informazioa oinarri hartuta, plana 

aurreikuspenen arabera hedatzen ari dela esan liteke. 

Hasierako hamabi adierazleak, ZTBP Euskadi 2020ren sei helburu operatiboei lotuak, 

hamabost bihurtu dira Aholkularitza Batzorde Zientifikoaren iradokizunen ondorioz. 

Adierazle horietatik hamarrek aurrerapen-maila positiboa dute, tartean I+G arloko 

jarduera-mixa, indexatutako argitalpen zientifikoak, produktu berrien salmenta-

ehunekoa fakturazioan, eta nazioarteko finantzaketaren erakarpena. Bestalde, 

patente-eskariak, enpresa berritzaileen ehunekoa eta enpresetan doktore-titulazioa 

duten pertsonen ehunekoa dira datozen urteetan gehien landu beharko diren arloak, 

ezarritako helburuak lortze aldera. 

Bestetik, planean adierazitako tresnen hedapenak bilakaera egokia izan du. Alde 

batetik, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea berrantolatzeko 

prozesuak bere lehen jomuga bete du, eragileen egiaztagiriak berritzean. Hala, ZTBES 

berri bat sortu da, 120 eragilek osatzen dutena, 11 kategoriatan antolatuta. Bestalde, 

tresna ekonomiko-finantzarioak mintzagai, 2015ean deialdia izan dute 59 

programetatik 55ek, hau da, kopurua osoaren % 93ak. 

Planeko gobernantza-organoei erreparatuz gero, egindako lana honako hau izan da 

batez ere: gobernantza-organoak berrantolatu edo/eta eratzea, eta hiru lehentasun 

estrategikoekin eta lau aukera-eremuekin lotutako 7 gidaritza-taldeak martxan jartzea. 

Azkenik, eta baliabide ekonomikoen mobilizazioarekin lotuta, I+G arloan aurreikusitako 

inbertsio guztien betetze-maila % 97,3koa izan da 2014. urtean. Nazioarteko 

finantzaketa oso positiboki nabarmendu da, finantzaketa pribatua ez bezala, 

aurreikuspenak baino % 6 baxuagoak izan baitira emaitzak. Hori dela eta, 2016an 

planean ezarritako testuinguru ekonomikoa lortu nahi bada, I+Gko inbertsioaren 

hazkunderako erronka handiena enpresa-arloko finantzaketa da. Horretarako, 

administrazio publikoek egiten duten ekarpena garrantzitsua da, traktore-eginkizuna 

baitute. 
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3. Helburu operatiboen betetze-maila 

 

ZTBP Euskadi 2020k sei helburu operatibo dauzka, bakoitza adierazle bati edo batzuei 

lotuta, 2020rako bete beharreko xede eta guzti. Jarraian, aipatu helburu 

operatiboetako bakoitzerako egindako azterketa azalduko dugu, labur, eta hurrengo 

atal hauetan ikusi ahalko dira datuak zehatzago: 

1. irudia: Helburu operatiboen aurrerapen-maila 

 

1. helburua. Baliabideak eta I+G+Bko inbertsioak espezializazio-eremuetan 

kontzentratzea 

ZTBP Euskadi 2020ren lehen helburu operatiboak I+G+Bko inbertsioak eta baliabideak 

kontzentratu nahi ditu espezializazio adimentsuaren estrategiaren (RIS3) bidez 
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identifikatutako lehentasunezko arloetan, horietan baitaude sinergiarik handienak 

herrialdeko ekoizpen-gaitasunekin eta ezagutza-gaitasunekin.  

Kalkuluaren oinarri gisa, ZTBESko eragileen ikerkuntza-jarduera erabili da; izan ere, 

horren bidez, I+G+B arloari laguntzeko politika publikoak gauzatzen dira, eta sistemak 

herrialdeko espezializazio-estrategiarekin duen bateratze-maila islatzen da. Aztertu 

den adierazlea, zehazki, I+Gko ikerkuntza-ehunekoa izan da, RIS3 lehentasun 

estrategikoekin bat. 

Adierazlearen abiapuntua 2013an zegoen % 76ko balioa da, eta 2020rako xedea, aldiz, 

% 82an ezarri da. Ezin da ondorio orokorrik atera, zentro teknologikoen, ikerkuntza 

kooperatiboko zentroen (IKS) eta Enpresen I+G Unitateen datua baino ez baitaukagu. 

Horietan, fabrikazio aurreratuaren, energiaren, eta osasuneko biozientzien 

lehentasunezko hiru arloetan kontzentratutako ikerkuntza-ehunekoa % 94koa da 

2014an. 

2. irudia: RIS3 lehentasun estrategikoekin bateratutako ikerkuntzaren ehunekoa 

 2013 Hasierakoa 2014 XEDEA 2020 

ZTBES % 76 E/D % 82 
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2. helburua. Funtsezko ikerkuntza eta garapen esperimentala sustatzea 

Azken urteetan EAEn I+G arloko jarduera-mixak izan duen bilakaera kontuan hartuta, 

beharrezkoa da merkatutik eta emaitzen transferentziatik hurbilago dauden 

ikerkuntza-jarduerak sustatzea, EAEko enpresen lehiakortasuna eta nazioartean duen 

kokalekua hobetze aldera. Horretarako, garapen esperimentaleko fasean aurrera egin 

behar da, «heriotzaren bailara» gainditzeko eta lehentasunezko alorretan lidergo 

industriala lortzeko. 

Halaber, beharrezkoa da ikerkuntzaren kalitatea hobetzea, zientziaren, teknologiaren 

eta berrikuntzaren sistema osoaren emaitzak eta emankortasuna areagotu ahal 

izateko. Horrenbestez, ikerkuntza zientifikoaren ekarpena handitzen jarraitu behar da, 

EBren eta beste herrialde aurreratu batzuen batez bestekoen antzeko balioak lortu 

nahi badira. 

Ikerkuntza-motetan egondako aurrerapena neurtzeko ezarritako adierazlea I+G+B 

arloko jarduera-mixa da, honako eremu hauetan banakatuta: funtsezko ikerkuntzaren 

ehunekoa, industria-ikerkuntzaren ehunekoa eta garapen esperimentalaren ehunekoa. 

2012an abiapuntua % 14/% 47/% 39ko jarduera-mixa izan zela kontuan hartuta, joera 

positiboa antzeman da funtsezko ikerkuntza eta garapen esperimentala areagotzearen 

ondorioz. Horietako lehenengoan, dagoeneko lortu da 2020rako proposatutako xedea. 

Bigarrenean, aldiz, bide horretan doa, sendo. 

3. irudia: I+G+B arloko jarduera-mixa 

I+G arloko jarduera-
mixa 

2012 
Hasierakoa 

2013 2014 XEDEA 2020 

Funtsezko 
ikerkuntza (%) 

14 16 15 15 

Industria-ikerkuntza 
(%) 

47 43 41 30 

Garapen 
teknologikoa (%) 

39 41 44 55 

Iturria: Eustat 
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3. helburua. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Sistema emaitzetara zuzentzea 

ZTBP Euskadi 2020ren hirugarren helburuak Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 

Euskal Sistemaren eraginkortasuna hobetzea eta emaitzetara bideratzea du xede. 

Horretarako, hiru adierazle-talde ezarri dira, ikerkuntza mota guztien emaitzak neurtze 

aldera. 

 Ekoizpen zientifikoarekin lotutako adierazleak: Erabilitako adierazleak 

indexatutako argitalpen zientifikoak eta lehen lauhilekoan indexatutako 

argitalpenen ehunekoa dira. Lehenak garatutako ekoizpen zientifikoaren 

bolumena neurtzen du, eta, bigarrena, aldiz, bere kalitateari buruz mintzo da, 

duen eraginari erreparatuta.    

Indexatutako argitalpen zientifikoen kopuruari dagokionez, 2013tik 2014ra 

% 13ko igoera egon da, eta, hala, guztira 4.637 argitalpen egitetik 5.220ra pasa.  

4. irudia: Indexatutako argitalpen zientifikoen kopurua 

2013 Hasierakoa 2014 XEDEA 2020 

4.637 5.220 7.500 

Iturria: Ikerbasque 

 

Lehen lauhilekoko aldizkarietan indexatutako argitalpenen ehunekoari 

erreparatuz gero, jaitsiera txiki bat egon da 2013tik 2014ra, baina, edonola ere, 

2020rako ezarritako xedetik oso hurbil dauden datuak dira. Gainera, kontuan 

hartu behar da argitalpenen bolumen osoa igo egin dela. 

5. irudia: Lehen lauhilekoan indexatutako argitalpenen ehunekoa 

2013 Hasierakoa 2014 XEDEA 2020 

% 54,7 % 54 % 55 

Iturria: Ikerbasque 

 

 Industria-ikerkuntzan sortutako ezagutzaren babesarekin lotutako adierazleak: 

Nazioarteko EPO/PCT patenteen eskari-kopurua da industria-ikerkuntzaren 

jardueraren adierazleetako bat, ezin hobeto erakusten baitu eskuratutako 

ezagutza teknikoen, espezializazioaren eta gaitasun teknologikoaren maila. 

Gaur egun, eskualde-mailan ELGAk EPO/PCT patenteei buruz eskaintzen duen 

informazio eguneratuena 2012. urtean amaitzen da. 

6. irudia: EPO eta PCT patenteen eskaerak 

 2010 2011 2012 XEDEA 2020 
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Hasierakoa 

EPO 186 159 158 - 

PCT 158 128 141 - 

GUZTIRA 344 287 299 500 

Iturria: ELGA 

 

Hori dela eta, osagarri modura, Patenteen Europako Bulegoak EPO patenteen 
eskariari buruz eskaintzen duen datua erabili da, eguneratuagoa baita. Horren 
arabera, igoera txiki bat egon da 2015eko eskari-kopuruan, 2014arekin 
alderatuta, baina igoera hori oraindik ere ez da aski, 2020rako ezarritako xede 
berria lortzeko. 

7. irudia: EPO patenteen eskaera (adierazle berria) 

 2014 Hasierakoa 2015 XEDEA 2020 

EPO 195 199 270 

Iturria: Patenteen Europako Bulegoa 

 

 Produktu berrien ondoriozko enpresako diru-sarrerekin lotutako adierazlea: 

Nagusiki, adierazle horrek garapen esperimentaleko jardueraren 

eraginkortasuna neurtzen du, bai eta I+G+B bidez sortutako ezagutza enpresen 

produktuei eta merkatuari sartzeko gaitasuna aztertu ere. 

Produktu berrien salmentaren ehunekoa, negozio osoaren zenbatekoaren 

ehuneko gisa, urtero igo egin da 2010az geroztik. 2013an izan zuen baliorik 

altuena; % 16,23koa, zehazki. 2014an jaitsiera bat egon zen arren, 2010az 

geroztik egondako hazkunde-joera orokorra ontzat jo da, 2020an xedea betetze 

aldera. 

8. irudia: Produktu berrien salmenten ehunekoa fakturazioan 

2010 
Hasierakoa 

2011 2012 2013 2014 XEDEA 2020 

% 12,48 % 12,81 % 16,06 % 16,23 % 14,68 % 15 

Iturria: Eustat 
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4. helburua. Nazioarteko funtsen atzematea sendotzea I+G+B arloan 

2012an, EAEn I+Grako funtsen % 5 nazioarteko iturrietatik etorri ziren. Kopuru hori 

igo egin da azken urteetan, 2014an % 7,7ra iritsi arte, hau da, 2020rako ezarritako 

xedetik oso gertu. 

9. irudia: I+G+B arloaren atzerriko finantzaketaren ehunekoa 

2012 Hasierakoa 2013 2014 XEDEA 2020 

% 5 % 6 % 7,7 % 8 

Iturria: Eustat 

 

Funts publikoen eta pribatuen ekarpena bereizteko, adierazle hau bitan banatu da:   

• EAEren finantzaketaren ehunekoa, Horizonte 2020 esparru-programaren 

funtsen guztizkoaren gainean: EAEk 2007 eta 2013 artean VII. esparru-

programan jarritako 51.798 M euroko finantzaketa osotik % 0,89 hartu zuen; 

zehazki, 461 M euro. Horizonte 2020 programa ezarri zen lehen urtean, 

finantzaketa osoa 7.695 M eurokoa zen. Ratio hori % 1,17ra igo da, zehazki, 

89,86 M eurora, eta, beraz, 2020rako ezarritako xedea gainditu da. 

10. irudia: EAEren finantzaketaren ehunekoa, esparru-programaren funtsen guztizkoaren gainean 

Abiapuntua (VII. EP) 2014 XEDEA 2020 

% 0,89 % 1,17 % 1 

Iturria: Innobasque 

 

• Nazioarteko jatorria duen I+Gko urteko finantzaketa pribatua: Nazioarteko 

enpresa pribatuetatik datorren EAEko I+G arloaren finantzaketa igo egin da, eta 

2014an 20 M eurora iritsi da. Hala, 2020rako ezarritako xedea gainditu da. 

11. irudia: Urteko nazioarteko finantzaketa pribatua 

2012 Hasierakoa 2013 2014 XEDEA 2020 

6 M€ 10 M€ 20 M€ 18 M€ 

Iturria: Eustat 

 

 

5. helburua. Enpresa berritzaileen kopurua handitzea 
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Lehen etapan gora egin ondoren, EAEn enpresa berritzaileen ehunekoa apur bat jaitsi 

da azken urteetan, 2014an % 44,4ra iritsi arte. Joera horrekin jarraitzen bada, ezin 

izango da iritsi 2020rako ezarritako xedera.  

12. irudia: Guztizkoaren gainean 10 langiletik gora dituzten enpresa berritzaileak 

2012 Hasierakoa 2013 2014 XEDEA 2020 

% 45,5 % 44,6 % 44,4 % 50 

Iturria: Eustat 

 

Datu hori EAEn I+G jarduerak egiten dituzten enpresen kopuruak izandako bilakaera 

positiboaren guztiz desberdina da; hori ia etengabe hazten joan da 2003tik aurrera, eta 

2014. urtean izan du bere punturik altuena. 

13. irudia: I+G egiten duten enpresen ehunekoa, kopuru guztiaren gainean (adierazle berria) 

2012 Hasierakoa 2013 2014 XEDEA 2020 

% 0,95 % 0,96 % 1,02 % 1,05 

Iturria: Eustat 
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6. helburua. Ikertzaileen kualifikazioa hobetzea 

Helburu honen betetze-mailan egondako aurrerapena neurtzen duten adierazle 

nagusiak honako hauek dira:  

• Doktorego-titulua duten ikertzaileen ehunekoa, langile ikertzaile guztizkoaren 

gain: Adierazle hori % 29 inguruan egon da azken urteetan, baina apur bat igo 

da 2012ko hasierako balioaren aldean. 

14. irudia: Doktorego-titulua duten ikertzaileen ehunekoa, langile ikertzaile guztizkoaren gain 

2012 Hasierakoa 2013 2014 XEDEA 2020 

% 29 % 29,4 % 29,4 % 35 

Iturria: Eustat 

 

• Doktorego-titulua duten langileen ehunekoa enpresetako langile ikertzaile 

guztizkoaren gain: 2013an % 8,6 ziren, eta 2014an % 7,4. Jaitsiera horren 

ondorioz zaila da 2020rako xedea lortzea. 

15. irudia: Doktorego-titulua duten langileen ehunekoa, enpresetako langile ikertzaile 
guztizkoaren gain 

2013 Hasierakoa 2014 XEDEA 2020 

% 8,6 % 7,4 % 10 

Iturria: Eustat 

 

Aurreko datu hori ez dator bat EAEko enpresetan ikertzaile-kopuruak izan duen 
bilakaerarekin, azken urteetan areagotu egin baita. 

 

16. irudia: Enpresetako langile ikertzaileak (adierazle berria) 

2013 Hasierakoa 2014 XEDEA 2020 

5.779 5.932 6.719 

Iturria: Eustat 
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4. Tresnen ezarpena 

4.1. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea 

Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea (ZTBES) berrantolatzeko prozesua 

3 fasetan egin da: 

1. ZTBESren estrategia: Estrategia osatzen duten eta ZTBP Euskadi 2020n adierazi 

ziren elementuen definizioa: helburuak eta ardatzak, aginte-taula eta eragile-

kategorien mapa berria. 

2. Araudiaren garapena: Ekainaren 23ko 109/2015 Dekretu berria (Zientzia, 

Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera arautzeari eta 

eguneratzeari buruzkoa) eta enpresen eta sarearen I+G programa berriak 

onartu eta argitaratzea. 

3. Ezarpena eta jarraipena: Sare berrian eragileei egiaztagiri berriak ematea, 

eragileen erregistro berria sortzea, I+G programa berriak martxan jartzea, eta 

eragileen jardueraren jarraipena eta bilakaera aztertzea.  

Azkenean, ZTBES berria 11 eragile-kategoriatan egituratu da. 

17. irudia: ZTBES berria 

 

 

ZTBES, zehazki, 120 eragilek osatzen dute, 2014an zeuden 158en aldean. Jarraian, 

kategoria bakoitzean egiaztatutako eragile-kopurua zehaztu da: 

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/registro-rvcti


 
 

 
ZTBP Euskadi 2020ren  1. jarraipen-txostena 

16 

16 

18. irudia: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarearen osaera berria: 

 

 

Era berean, egiaztagiriak berritzean lortutako informazioari eta aginte-taula 

zentroetako oinarrizko finantzaketa-programetan sartzeari esker, monitorizazio eta 

ebaluaziorako prozesu berri bat jarri da martxan. Prozesu horren bidez, ZTBESko 

eragileen informazio kuantitatiboa sistematikoki eskuratu daiteke. Informazio horrek 

jokaleku berri bat ireki du, eta, horri esker, txosten indibidualak egin ahal izan dira 

eragile bakoitzeko. Txostenetan beren lana beren kategoriako beste eragileen 

lanarekin alderatzen da, eta, hala, zentroak kudeatzeko orduan hobekuntzak sartzeko 

prozesuak abiarazten.  

19. irudia: Monitorizazio eta ebaluaziorako prozesu berria 
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4.2. Finantzaketa-programak 

Ildo estrategikoen eta helburu operatiboen gauzatzea bermatzeko, Planean tresna-

multzo bat jasotzen da, babes ekonomiko-finantzarioa emateko, bai eta beste ekimen 

batzuk ere, eta 6 kategoria hauetan sartuta daude: 

1. Gaikuntza teknologikoa eta enpresetako I+G arloaren bultzada 

2. Enpresa-berrikuntzako ekosistemari laguntzea 

3. Gaitasunen konbergentzia eta I+G+B kooperatiboaren sustapena 

4. Gaitasun zientifiko-teknologikoen sorrera 

5. Zientzia-, teknologia- eta enpresa-talentuaren kudeaketa 

6. I+G+B sistema irekitzea eta nazioarteratzea 

ZTBPn ez ziren aurrekontu zehatzak ezarri identifikatutako laguntza-programa 

bakoitzerako, baina beren hedapenaren planifikazioa jaso zen, urteko deialdien bidez. 

Hurrengo irudian ikus daiteke, kategoria bakoitzerako 2015ean ezarritako partida 

zehatzekin batera, deialdi horien abiaraztearen betetze-mailari buruzko ebaluazioa, 

kopuru osoen gainean izandako ehunekoa adierazi baita. 

20. irudia: 2015ean deialdia izan duen programa-kopurua eta kategoria bakoitzeko aurrekontua  
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2015a pasa ondoren, orokorrean tresnen hedapenak planean aurreikusitako 

aurrerapena duela ondorioztatu daiteke. 59 laguntza-programetako 4k soilik ez dute 

deialdirik izan 2015ean. Hau da, betetze-maila % 93koa izan da. 

ZTBP Euskadi 2020ko laguntza-programen artean 2015ean deialdia izan dutenen 

zenbatekoak batuz gero, horien ardura duten administrazioek esleitutako aurrekontua, 

guztira, 246 M eurokoa izan da1.  

Programa-talde bakoitzaren gaineko azterketa 1. eranskinean zehaztu da. 

 

                                                           
1
 Zenbateko horretan kasuan kasuko programen laguntza-deialdietan jasotako aurrekontuak sartzen 

dira soilik. Ondorioz, ez da ekitaldi jakin batean egindako I+G+B aurrekontu publikoen parekoa. Eusko 
Jaurlaritzaren kasuan, adibidez, halakoetan beste partida batzuk sartzen dira, besteak beste 
unibertsitate publikoko ikertzaileen edo osasun-sistemako ikertzaileen soldatak. 
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5. Gobernantza-ereduaren hedapena 

5.1. Gobernantza-organoak 

ZTBP Euskadi 2020n Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemaren 

gobernantza-eskema planteatu da, hiru kategoriatan oinarrituta: (1) lidergotza, (2) 

hedapen operatiboa eta koordinazioa, eta (3) RIS3 prozesu bizia. 

21. irudia: ZTBESIko lidergo-organoak eta gobernu-organoak 

 

 

Iturria: ZTBP Euskadi 2020 

Jarraian, planeko gobernantza-organoetako bakoitzak egindako lana, funtzioak eta 

osaera laburbildu dira. 

a. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Kontseilua (ZTBEK) 

Horixe da EAEn zientzian, teknologian, eta ikerkuntzan nahiz berrikuntzan 

partaidetza, aholkularitza, sustapena eta orientazio estrategikoa bultzatzen dituen 

organo nagusia. Kontseilua 49/2014 Dekretuaren eskutik eguneratu eta hedatu 

zen, eta, hala, berrikuntzaren lau elementuek osatzen duten helizeko eragileen 

ordezkaritza handiagoa jaso zuen. Gaur egungo kideak: 

• Eusko Jaurlaritza 

• Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako foru-aldundiak 
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• Unibertsitateak: EHU, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea 

• Korporazio teknologikoak: IK4 eta Tecnalia 

• Enpresak: Iberdrola, Idom, CIE Automotive eta CAF 

• Ikerbasque, Zientziarako Euskal Fundazioa 

• Innobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia 

• Jakiunde, Zientzia, Arte eta Letren Akademia  

2015eko bi bileretan hartutako erabaki nagusiak honako hauek izan dira: 

- Kontseiluaren osaera eta gobernantza-organoak onartzea. Kontseiluaren 

osaera, zehazki, 2014an ezarri zen. 

- ZTBP Euskadi 2020 onartzea, eta, horren barruan, RIS3 espezializazio-

estrategiaren parte diren aukera-eremuak eta lehentasunezko eremuak ere. 

- ZTBP Euskadi 2020 ezartzea, gidaritza-taldeak eta lantaldeak sortuta. 

- Espezializazio-eremu guztietako proiektu eta ekimen garrantzitsuak eta 

lehentasunezko arlo eta teknologiak onartzea. 

- EAEko sistema zientifikoko pertsonarik esanguratsuenen zerrenda onartzea.  

b. Aholkularitza Batzorde Zientifikoa (ABZ) 

Nahiz eta Aholkularitza Batzorde Zientifikoa ZTBEKren kontsulta-organo gisa sortu 

zen, lehen fase honetan, lehendakariari eta bere Gobernu Kontseiluari ZTBP 

Euskadi 2020 egin eta ezartzearekin lotutako alderdien eta zientzia, teknologia eta 

berrikuntzaren arloko erreferentziazko nazioarteko ekimenen gaineko aholkuak 

ematea izan da bere eginkizun nagusia. 2014ko apirilaren 25ean sortu zen, eta 

zientzian, teknologian eta berrikuntzan ospe handia duten hamar profesionalek 

osatzen dute: 

• Ana González-Pinto Arrillaga and.  

• Ginés Morata Pérez jn. 

• María Jesús Esteban Galarza and.  

• Javier Echeverría Ezponda jn. 

• Maribel Arriortua Marcaida and.  



 
 

 
ZTBP Euskadi 2020ren  1. jarraipen-txostena 

21 

21 

• Jorge Posada Velázquez jn. 

• Agustín J. Sáenz Fernández jn. 

• Alfonso Urzainki Glaria jn. 

• Miguel Ángel Carrera Astigarraga jn.  

• Itziar Urrutia San Antón and. 

Kontseiluari aholkularitza emateko eginkizunaz gain (ZTBP Euskadi 2020ren edukien 

hasierako azterketa egin zen), batzorde honek aholkularitza zuzena ematen die 

Lehendakariari eta bere gobernu-taldeari, eta, hala, artearen egoeraren eta 

zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloko azken joera orokorren berri ematen 

die. Hori horrela, batzordea osatzen duten adituek hitzaldiak eman dituzte 

Gobernu Kontseiluan, besteak beste 4.0 industrian IKTak aplikatzearekin, 

biozientziekin eta osasunarekin lotutako gaietan. 2. eranskinean deskribatu dira 

zehatzago gaur arte egindako hitzaldiak.   

Aholkularitza emateko zeregin horretan, Batzorde Zientifikoak 2015. urtean zehar 

egindako hedapen-prozesuaren jarraipena egin du, eta hainbat gomendio eman 

ditu planeko adierazleen gainean, babes-tresnen gainean edo gidaritza-taldeen 

arteko lankidetza sustatzearen gainean, besteak beste.   

c. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Ordezkaria eta Idazkaritza Teknikoa 

Kontseiluaren eginkizunak betetzeko erraztasunak jartze aldera, lehendakariak 

zientzia, teknologia eta berrikuntzarako ordezkari baten laguntza dauka. Gaur 

egun, Lehendakaritzako idazkari nagusiak betetzen du zeregin hori, eta, horrek, era 

berean, idazkaritza teknikoaren laguntza dauka, Innobasqueren erantzukizunpean. 

Beraren zereginak dira, besteak beste: 

 Sistemako gobernantza-organo guztien arteko koordinazioa; zehazki, 

ZTBEKren eta Sailarteko Batzordearen, Erakundearteko Batzordearen eta 

Aholkularitza Batzorde Zientifikoaren artean.  

 RIS3 hedatzeko prozesu osoaren jarraipen eta koordinazioa, hau da, 

gidaritza-taldeen bilera guztietara joatea eta Sailarteko Batzordearen 

bilerak kudeatzea. Bertan, talde horiek eskuratutako emaitzen deskargua 

egiten da, eta prozesuko jarraibide orokorrak ezartzen dira, talde guztiek 

bete ditzaten. 
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Gidaritza-taldeen bileretan ez ezik, Innobasquek, SPRIrekin batera, Eusko 

Jaurlaritzaren euskarri izan den idazkaritza teknikoan parte hartzen du. 

Idazkaritza teknikoak lagundu dio, izan ere, Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Euskal Sarea (ZTBES) berrantolatzeko prozesua martxan 

jartzen. Innobasquek prozesu horretan izan duen partaidetzari esker, 

errazagoa izan da ZTBP ezartzeko orduan koordinazioa sustatzea. 

 Planarekin lotutako jarraipen eta ebaluaziorako txostenak egitea. 

d. Sailarteko Batzordea 

Batzordearen eginkizun nagusiak dira RIS3 prozesu bizia ezartzea, ZTBP Euskadi 

2020ren tresnak ebaluatzea, eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 

Sarea koordinatzea.  

Gaur egun, honako hauek osatzen dute Batzordea: 

• Lehendakaritzak izendatu dituen eta Eusko Jaurlaritzan zientzia, teknologia 
eta berrikuntzaren gaineko jarduerak dituzten ordezkariak honako hauek 
dira: 

• Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna (fabrikazio aurreratua, 
energia, elikadura) 

• Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura (Ikerkuntza zientifikoa eta 
unibertsitarioa, Kultura- eta sormen-industriak) 

• Osasuna (Biozientziak eta osasuna) 

• Enplegua eta Gizarte Politikak (Hiri-habitata) 

• Ingurumena eta Lurralde Politika (Ekosistemak) 

• Administrazio Publikoa eta Justizia (Berrikuntza publikoa) 

• Ogasuna eta Finantzak (Aurrekontu-jokalekuak) 

• Innobasque (ZTBPren Idazkaritza Teknikoa) 

• Orkestra (Kanpo-ebaluazioa, Kevin Morgan irakaslearekin) 

Batzordeak 2015ean egin dituen lau bileretan, Eusko Jaurlaritzako sailak 

koordinatuta aritu dira RIS3 prozesu bizia garatzeko. Prozesu horren barruan, sail 

bakoitzak kudeatzen dituen babes-tresnak berrikusi dira, eta ZTBPren helburuekin 

eta estrategian lehenetsitako eremuekin bateratze-maila altuagoa sustatu da. 
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Horren lekuko, ZTBES berrantolatzeko prozesuan egindako aginte-taularen 

diseinua.  

Gidaritza-taldeen artean koordinaziorako lotura izateaz gain, Batzordeak modu 

proaktiboan sustatu du RIS3 eremu guztien artean zeharkako lankidetzarako 

aukerak bilatzea. Adibide gisa honako hauek aipa ditzakegu: Elikadura osasuntsua, 

Fabrikazio aurreratua aurkako inguruneetako energia-aplikazioetarako, Smart and 

Sustainable Cities, edo Serious games, Basque Industry 4.0ko prestakuntzara 

aplikatuta.        

e. Erakundearteko Batzordea 

Batzorde honen helburua da EAEko administrazioen artean babesa emateko 

programak eta jarduerak koordinatzea. Gaur egungo kideak:  

• Eusko Jaurlaritzako Sailarteko Batzordeko ordezkari izendatuak 

• Bizkaiko, Gipuzkoako eta Arabako foru-aldundiak 

• Eudel, Euskal Udalen Elkartea 

Batzorde honek egindako lana, 2015ean eta 2016an egindako bost bileretan, 

honako hau da: 

• ZTBEKren bileren gai-zerrendako puntuak eta edukia aztertzea. 

• 2015ean RIS3 hedatzeko prozesua eta 2016an lortu beharreko 

helburuak (2. fasea) bateratzea. 

• Eusko Jaurlaritzaren eta foru-erakundeen artean tresnak hedatzeko 

orduan koordinazioan edo/eta lankidetzan aritzea. Innobideak horren 

lekuko.  

 

 

5.2. RIS3 prozesu bizia 

RIS3 prozesu biziak aukera-eremuak eta lehentasun estrategikoak hedatzen laguntzea 

du xede, eta prozesu hori 2015ean hasi da, 7 talde sustatzaile edo “gidatzaile” martxan 

jartzean.  

Horietako bakoitzean berrikuntzaren “helizeko” osagaietako hiruk parte hartzen dute: 

A. Administrazioa, B. Enpresak, kluster-elkarteak eta eragile sozialak, eta C. Zientzia, 
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Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile zientifiko eta teknologikoak. 

Gidaritza-taldeen osaera zehatzago ezagutzeko, kontsultatu 3. eranskina. 

 

22. irudia: ZTBP Euskadi 2020 hedatzeko faseak 

 

Iturria: Lehendakaritza 

 

2015ean gidaritza-taldeek egindako lana honako hau izan da, batez ere: 

• Gobernantza: Gidaritza-taldeak osatu eta martxan jartzea. Horietako gehienek 
Zuzendaritza Batzorde bat eta hainbat lantalde osatu dituzte, identifikatutako 
gaien arabera. 

Eusko Jaurlaritza arduratu zen gidaritza-taldeei hasierako bultzada emateaz, 
espezializazio-eremuetatik hurbilen zeuden sailen bitartez. Hala ere, ondoren, 
ahalduntze-prozesu bat gauzatu zen eta lidergotza partekatua areagotu zen 
sektore pribatuan, batez ere enpresa eta eragile zientifiko-teknologikoen 
artean. Prozesu hau Fabrikazio aurreratuaren eta Energiaren lehentasunetan 
hasi da batez ere. Arlo horietan, zehazki, gidaritza-taldeetako burutza sektore 
pribatuaren esku utzi da. 

• Fokalizazioa: Lehentasunezko arlo zientifiko-teknologikoak aukeratzea, 
horietan ikerkuntza-jarduera lehenesteko. Hona hemen: 
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23. irudia: RIS3 eremuen zehaztapena 

 
Iturria: Lehendakaritza 

 

• Bistaratzea: Arlo bakoitza bistaratzea, eta, horretarako, 50 proiektu esanguratsuenak 
eta nazioartean garrantzi gehien duten ikertzaileak identifikatzea (proiektu eta langile 

garrantzitsuen zehaztasunak aurkitzeko, jo ZTBP Euskadi 2020ren webgunera). 

Jarraian, txosten hau idatzi arteko datu nagusiak eta emaitzak jaso dira taula batean: 

 

http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.eus/informacion/pcti-2020/r48-contpcti/es/
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Gidaritza-
taldea 

Hasiera-
data 

Liderra  

(Idazk. Teknikoa) 
Egitura 

Organo 
partaideen kop. 

Emaitzak gaur arte (2016ko ekaina) 

Fabrikazio 
aurreratua 

2015-06-30 

CIE Automotive- 
ACICAE burua 

(SPRI-Innobasque) 

• Zuzendaritza 
Batzordea 

• Batzorde Delegatua 
• 5 lantalde + 

nazioarteko 
ekimenak 

• 7 kluster 
• 8 adm. 

publiko 
• 10 ZTBES 

• Roadmapa diseinatzea (lehentasunezko arlo tek. eta ez tek.) 
• Martxan dauden proiektu esanguratsuenak identifikatzea 
• 8 ekimen estrategiko definitzea 
• Beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako 3 arlo identifikatzea 
• Sustapen eta komunikazioko 2 jardunaldi 

Energia 2015-11-10 
Energia-klusterra 

(SPRI-Innobasque) 

• Gidaritza-taldea 
• Klusterrarekin 

lotutako 8 lantalde 

• 114 enpresa  
• 2 adm. 

publiko 
• 12 ZTBES 

• Lehentasunezko arlo teknologikoak berrikustea 
• Martxan dauden proiektu esanguratsuenak identifikatzea 
• 3 sinergia-eremu eta 11 ekimen estrategiko zehaztea 
• Beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako 3 arlo identifikatzea 

Osasuna 2015-11-03 

Eusko Jaurlaritza - 
Osasun Saila 

(Bioef) 

• Gidaritza-taldea 
• 5 lantalde, bat 

elikadurarekin 

• 22 enpresa 
• 7 adm. 

publiko 
• 13 ZTBES 

• Lehentasunezko arlo teknologikoak berrikustea 
• Martxan dauden proiektu esanguratsuenak identifikatzea 
• 4 ekimen estrategiko eta beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako 3 

arlo identifikatzea 
• Sustapen eta komunikazioko jardunaldi bat  

Elikadura 2015-06-21 

Eusko Jaurlaritza - 
EGLS 

(Azti) 

• Gidaritza-taldea 
• 3 lantalde, bat 

osasunarekin 

• 8 enpresa eta 
kluster bat 

• 2 adm. 
publiko 

• 6 ZTBES 

• Lehentasunezko arlo teknologikoak berrikustea 
• Martxan dauden proiektu esanguratsuenak identifikatzea 
• Beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako arlo 1 antzematea 
• Sustapen eta komunikazioko jardunaldi bat 

Hiri-habitata 2015-07-24 
Eusko Jaurlaritza - 

EGPS 
• Gidaritza-taldea 
• 5 lantalde 

• 58 enpresa 
eta elkarte 

• 10 adm. 
publiko 

• 8 ZTBES 

• Lehentasunezko arlo teknologikoak berrikustea 
• Martxan dauden proiektu esanguratsuenak identifikatzea 
• Beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako 3 arlo antzematea 
• Sustapenerako jardunaldi 1, gidaritza-taldeak enpresetara zabaltzeko 

Ekosistemak 2015-06-30 

Eusko Jaurlaritza - 
ILPS 

(Ihobe) 

• Gidaritza-taldea 

• 2 enpresa 
• 3 adm. 

publiko 
• 5 ZTBES 

• Lehentasunezko arlo teknologikoak berrikustea 
• Martxan dauden proiektu esanguratsuenak identifikatzea 
• Beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako 6 arlo antzematea 
• Bi finantzaketa-programa berri abiaraztea Ihobek 
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Kultura- eta 
sormen-

industriak 
2015-11-23 

Eusko Jaurlaritza - 
HHPKS 

(Juan Diego) 

• Gidaritza-taldea 

• 21 enpresa 
• 8 adm. 

publiko 
• 4 ZTBES 

• Lehentasunezko arlo teknologikoak berrikustea 
• KSI aktiboen mapaketa 
• Proiektu esanguratsuenak eta 4 proiektu traktore identifikatzea 
• Beste gidaritza-talde batzuekin partekatutako 3 arlo antzematea 
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Gidaritza-taldeetan Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile zientifiko 

nahiz teknologikoek parte hartzen duten arren, unibertsitateko azpisistema zientifikoak RIS3 

prozesu biziari egiten dion ekarpena indartzea komeni dela uste da. Horretarako, ekintza 

hauek gauzatu dira: 

 Proiektu esanguratsuenak identifikatu dira, ezagutza zientifikoko arloen arabera.  

 EAEko sistema zientifikoko pertsonarik esanguratsuenen zerrenda egin da. 

 Bikaintasuneko ikerkuntza-talde finkatuek RIS3 lehentasunetara egiten duten 

ekarpena aztertu da. 

 Azpiegitura zientifiko-teknologikoen mapa egin da. EAEn gaur egun 29 erakunde, 

119 azpiegitura zientifiko-teknologiko eta 364 ikerkuntza-ekipamendu daude. 

Azkenik, Berrikuntza Publikoaren eremuan, nabarmentzekoa da Open Data Euskadi ekimena. 

Horren xedea administrazio publikoen esku dauden datu publikoak berrerabil daitezkeen 

formatuetan irekitzeko beharrezko ekintzak gauzatzen direla sustatzea da. Ekimen hori 

administrazioen arteko elkarreragingarritasuna sustatzeko eta gardentasuna hobetzeko asmoz 

sortu zen.  

Berez gidaritza-talde bat sortu ez den arren, ekimen hau osasunaren eremuan analytics eta big 

data mintzagai dituen lantaldean parte hartzen ari da. Gainera, etengabeko harremana ezarri 

da ZTBESko eragileekin eta enpresekin. Horren ondorioz, hain zuzen ere, hainbat ekintza 

garatu ditu Eusko Jaurlaritzako Administrazio Publiko eta Justizia Sailak 2015ean. Zehazki, bi 

lehiaketa ireki dira datu publikoak berrerabiltzearen kultura sustatzeko, eta, halaber, hainbat 

prestakuntza-saio antolatu dira programatzaileentzat, era praktikoan erakuts daitezen Open 

Data Euskadiko datuekin egindako berrerabileren eredu batzuk. 

http://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos
http://opendata.euskadi.eus/catalogo-datos
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6. Baliabide ekonomikoen mobilizaziorako aurreikuspenen betetze-
maila 

 

ZTBPn ezarritako baliabide publiko eta pribatuen mobilizazioak hiru ardatz estrategiko 

izan ditu: 

 EAEko administrazio publikoen baliabideak finkatzea I+G+B arloaren 

finantzaketarako, azken urteotan bezalaxe, egungo testuinguru 

sozioekonomikoak eskaintzen dituen aukeren barruan. 

 Enpresako sektore pribatuaren ekarpena handitzea. 

 Europako eta Estatuko funtsen ekarpena areagotzea. Hartara, EAEn, I+G+B 

jarduerak finantzatzeko baliabideen bolumen handi bat estatu mailako eta, 

batez ere, Europar Batasuneko deialdi lehiakorretan izandako parte-hartzetik 

etorri beharko da, Horizonte 2020 esparru-programaren bitartez.  

ZTBP Euskadi 2020n hiru printzipio horiek aplikatzean, inbertsio publiko eta pribatuko 

jokalekua eraiki zen, 11.110 miloi eurotan, 2014-2020 aldian zehar. Eustatek emandako 

informazioan ikus daitezke jokaleku honen betetze-maila eta aurreikusitako 

inbertsioen balioespenak.  

6.1. Helburu ekonomikoen betetze-maila 

I+G arloko inbertsioen aurreikuspenaren betetze-maila 2014an % 97,3koa izan da 
2EAEn. Nazioarteko finantzaketa nabarmentzen da oso positiboki, ezarritako helburuak 

aise gainditu baititu. Bestalde, finantzaketa publikoak ia bete du bere xedea, baina 

enpresa-arloko finantzaketa balioespenen azpitik geratu da, % 6 baxuago zehazki. 

24. irudia: I+G arloko guztizko inbertsioen betetze-maila 

 

                                                           
2
 Eustaten agertzen den azken urtea. Iturria: 2014ko ikerkuntza eta garapen teknologikoko jardueren inkesta 
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Nazioarteko finantzaketarekin lotuta, ekarpen pribatua (20 M €) gailentzen da, bikoiztu 

egin baita 2013an egondako baloreekin alderatuta (10 M €). Hala, 2020rako ezarritako 

xedea (18 M €) gainditu da. 

2016an planean ezarritako jokaleku ekonomikoa betetzeko, I+G arloko inbertsioaren 

hazkunderako erronka handiena finantzaketa pribatua da. Hala ere, ezin da ahaztu 

administrazio publikoen ekarpena ere oso garrantzitsua dela, finkatzeko gaitasuna 

dauka eta. Funts publikoek, funtsezko ikerkuntzaren zati handi bat finantzatzeaz gain, 

finantzaketa pribatuko bolumen handiak finkatzen laguntzen dute. 

25. irudia: I+G arloko inbertsioaren aurreikuspena 2016an 

 

6.2. Ikerkuntza-jarduera finantzatzeko egitura 

Planean ezarritako finantzaketa-helburuak betetzeko, erreferentziazko jarraibide 

batzuk ezarri ziren, eragileei orientazio estrategikoa emateko eta finantzaketa-

programetako zuzentarauak ezartzeko asmoz. 

Eustatek emandako datuen arabera, 2014an BERC delakoen, zentro teknologikoen, eta, 

batez ere, ikerkuntza kooperatiboko zentroen hobekuntza-arlo nagusia finantzaketa 

pribatua erakartzeko orduan aurrerapenak egitea da. I+G unitateen eta osasun-

ikerketako institutuen kasuan, hala ere, nazioarteko funtsak areagotzea da erronka. 
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26. irudia: Finantzaketa-egitura eragile motaren arabera 2014an 

 

Iturria: Eustat 

  



 
 

 
ZTBP Euskadi 2020ren  1. jarraipen-txostena 

32 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERANSKINAK 
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1. ERANSKINA: Finantzaketa-programak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Babestutako jarduerak eta tresnak: 

o Ikerkuntza aplikatuko, garapen esperimentaleko eta transferentzia 
teknologikoko programa lehiakorrak 

o Erakusketa, balioztatze eta berrikuntzako proiektuak eta azpiegitura 
handiak 

Inplikatutako sailak eta erakundeak: 

o EGLS finantza-erakunde nagusia 
o BFA 

 

Onuradunak eta babes-eremuak 

o Enpresak 
o ZTBP Euskadi 2020ren eremuekiko bateratzea, fabrikazio aurreratua 

eta energia nabarmenduta 
 

Aplikatu beharreko irismen-maila: 

 

Oharra: BALIOSASUN (OS) programak ez du deialdirik izan 2015ean; 2016rako aurreikusi da lehen deialdia. 
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Ikuspegi integratzaileago batetik, epe ertainera, tresnek eboluzio bat izatea 

planteatzen da, sail-artekoak izan daitezen eta I+G+B arloaren balio-kate osoko 

eragileen arteko loturak sortzera bideratzeko, lehentasun estrategikoetatik 

eratorritako erronkei erantzuteko, eragileen arteko elkarrekintza eta Europako 

programekiko lotura erraztuko duten elkarlan-proiektu integratuen finantzaketaren 

ikuspegitik. 

Babestutako jarduerak eta tresnak: 

o Berrikuntza ez-teknologikorako laguntzen programak 
o Enpresa berritzaileak eta oinarri teknologikoko enpresa berriak 

sortzeko organismo/sareak (Enpresa eta Berrikuntza Zentroak, BEAZ) 
eta (elkar)ekintzailetzarako programak 

Inplikatutako sailak eta erakundeak: 

o BFA finantza-erakunde nagusia 
o EGLS 

 

Onuradunak eta babes-eremuak 

o Enpresak (batez ere enpresa txiki eta ertainak) 
o ZTBESko eragileak eta ekintzaileak (enpresen sorrera) 
o ZTBP Euskadi 2020ko eremuekiko bateratzerik gabe (lehentasunezkoa 

industria-enpresentzat, zerbitzu lotuentzat eta teknologia elektroniko, 
informatiko eta komunikaziokoentzat) 

 

Aplikatu beharreko irismen-maila: 

 

 

(*) Instrumentos:
- PA: Innobideak LEHIABIDE, Innobideak KUDEABIDE, Innobideak PERTSONAK; Innosasun; Ekintzaile, Álava Innova; Emprender en Álava; BEAZ-

Plan de Promoción de la Innovación; BEAZ-Nuevas Empresas Innovadoras; BEAZ-Emprendimiento e Innovación Social; BEAZ-Bizkaia Creativa; 

Elkarlanean (Bizk.); Txekintek/Barnetekin (Gipu.); Start-Up (Gipu.); Programa Colaboración Empresarial (Gipu.); Gipuzkoa IKT (Innovación Digital –
Empresas); Innovación Social y WPI-Berrikuntza Lan-Postuetan (Gipu.)

- Otros: Innobideak PRESTAKUNTZA (Prestakuntza Directiv@21); Red CEIs; BEAZ; Ebaluaketa
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Babestutako jarduerak eta tresnak: 

o Funtsezko ikerkuntzako eta ikerkuntza aplikatuko programa lehiakorrak 
o Lankidetza-proiektu zehatzetarako babesa 

Inplikatutako sailak eta erakundeak: 

o EGLS finantza-erakunde nagusia 
o EGPS eta BFA 

Onuradunak eta babes-eremuak 

o ZTBESko eragileak 
o Enpresa txiki eta ertainak 
o Espezializazio-arloekiko bateratzea (Elkartek) 

 

Aplikatu beharreko irismen-maila: 

 

 

  
Oharrak: Lehendakaritzako proiektu traktoreak lankidetzako laguntza-programen bidez babestu dira 
Ez da identifikatu 2015ean COOLAB esparruan babestutako proiekturik (ezta 2016an ere) 
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Babestutako jarduerak eta tresnak: 

o ZTBESko eragileak trebatzeko oinarrizko finantzaketa-programak 
o Ikertzaileak prestatzeko eta mugitzeko bekak 
o Ekipo eta azpiegitura zientifiko-teknologikoak erosteko eta inbertitzeko 

laguntzak 
o Oinarrizko I+Gko eta I+G aplikatuko programa lehiakorrak 

Inplikatutako sailak eta erakundeak: 

o EGLS eta HHPKS 
o OS eta foru-aldundiak (Araba eta Gipuzkoa) 

Onuradunak eta babes-eremuak 

o ZTBESko eragileak 
o Unibertsitate-ikertzaileak 
o ZTBP Euskadi 2020ko eremuekiko bateratzerik gabe 

 

Aplikatu beharreko irismen-maila: 

 

 

 

  

 (*)  PROGRAMA-KONTRATUETAKO 26 M € jaso dira (Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateen Transferentzia eta Ikerkuntzako lerroak 2015ean) 
 Urtero ezartzen dira BERC eta IKERKETALDE programak, lau eta hiru urtero deitzen diren laguntza-programak baitira, hurrenez hurren 
(**) Tresnak: 

- LP: Emaitek Plus; nekazaritza-elikadurak I+G laguntzak; Osasun-ikerkuntzako proiektuak; Osasuntek; Osasuneko bilera zientifikoak antolatzeko laguntzak; 
Osasuneko erakunde zientifikoak eratu edo funtzionamenduan jartzeko laguntzak; osasuneko argitalpen zientifikoak egiteko laguntzak; Lanbide Heziketako 
berrikuntza eta ekintzailetzako proiektuak; Ikertalde; PIBA (oinarrizko ikerkuntzako eta ikerkuntza aplikatuko proiektuak); Programa-Kontratuak; 
Ikermugikortasuna; Egonlabur; Doktorego aurreko Programa; Doktorego ondorengo Programa; PLE; Ekizien; BERC programa; ZabaldUz; Smart Gipuzkoa; 
Gipuzkoako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Sarea 

- Bestelakoak: ZTBESko eragileen eta AFAren arteko lankidetza-hitzarmenak 

Oharrak: 2015ean ez da PLE eta ZabaldUz (HHPKS) programen deialdirik egin. Osasuntek (OS) programak ez du 
deialdirik izan 2015ean; 2017rako aurreikusi da lehen deialdia. Ez da identifikatu AFAk ZTBESko eragileekin egiten duen 
urteko hitzarmenaren gaineko berrikuntzarik 
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Babestutako jarduerak eta tresnak: 

o Ikertzaileak erakartzeko programak 
o Ikertzaileak kontratatzeko laguntzak 
o Beste batzuk: bizialdi osoko ikaskuntza eta ikertzaileen prestakuntza 

Inplikatutako sailak eta erakundeak: 

o HHPKS finantza-erakunde nagusia 
o EGLS 
o AFA eta GFA 

Onuradunak eta babes-eremuak 

o Ikertzaileak  
o ZTBESko eragileak eta enpresak (kontratazioa) 
o ZTBP Euskadi 2020ko eremuekiko bateratzerik gabe 

 

Aplikatu beharreko irismen-maila: 
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Babestutako jarduerak eta tresnak: 

o Nazioz gaindiko I+G proiektuetarako sare europarrak (ERANET) hainbat 
eremutako enpresa txiki eta ertainekin lankidetzan 

o Nazioarteko bilera eta biltzar zientifikoak antolatzeko laguntzak 

Inplikatutako sailak eta erakundeak: 

o EGLS finantza-erakunde nagusia 
o HHPKS 

Onuradunak eta babes-eremuak 

o Enpresa txiki eta ertainak 
o ZTBESko eragileak  
o ERANET bakoitzerako babes-eremu zehatzak, fabrikazio aurreratua eta 

energia nabarmenduta 
 

Aplikatu beharreko irismen-maila: 

 

 

 

  

 (*) 5 laguntza-programa  (ERA-NET) Gaitek bidez finantzatu ziren (baita Itsas Energiak Erakutsi eta Baliozkotzeko Programako Energiaren Euskal 
Erakundearen laguntzak ere OCEANERA-NETen). 
(**) Tresnak: 

- LP: MANUNET (ERA-NET); M-ERA.NET (ERA-NET); EuroTransBio (ERA-NET); ENT III (ERA-NET); OCEANERA-NET (ERA-NET); 
IKERBILERAK 

- Bestelakoak: European Enterprise Network (EEN); EUROSASUN 

Oharra: ERA-NET delakoak zeharkako laguntza-programen bidez babestu dira, batez ere GAITEK 
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2. ERANSKINA: Aholkularitza Batzorde Zientifikoak 

Gobernu Kontseiluan egindako aurkezpenak 

 

 
GAIA 

 

 
HIZLARIA 

 

 
DATA 

1. IKT berrien industria-aplikazio berriak. Industria 4.0. 
Europako zentro teknologikoekiko lankidetza 
areagotzeko proposamenak 

Jorge Posada 2014-10-21 

2. Berrikuntza soziala. Informazioaren teknologia berriek 
2030eko gizartea osatzeko orduan duten eragina 

Javier Echeverria 2014-11-25 

3. Erronka berriak buruko gaixotasunen tratamenduan. 
Osasunaren eta enpresen arteko lankidetzarako 
proposamenak 

Ana González-Pinto 2015-01-27 

4. Biogenetika eta bere aplikazioak. Datozen 
aurrerapenak eta horiek gizartean eta ekonomian 
dituzten eraginak 

Ginés Morata 2015-03-24 

5. Material berriak eta etorkizuneko bateriak. Aplikazio 
berriak 

Maribel Arriortua 2015-04-21 

6. Matematika aplikatuaren garapena eta horrek EAEko 
industriaren sektorean duen eragina 

M. Jesús Esteban 2015-05-12 

7. I+G arloaren balioespena. Enpresa txiki eta ertainei 
egindako transferentzia teknologikoa areagotzeko 
proposamenak 

Agustín J. Sáenz 2015-05-26 

8. Hiri-habitata. Hiria birsortu eta eraldatzeko proiektu 
berriak (Smart Cities). Bilbo eredu esportagarria al da? 

Itziar Urrutia 2015-07-07 

9. EAErentzako abagune berriak. Bere oztopoak:  
- Prestatutako giza baliabideak 
- Lankidetza publiko-pribatua 

Alfonso Urzainki 2016ko 

bigarren 

seihilekoa 

10.  Miguel Ángel Carrera 2016ko 

bigarren 

seihilekoa 



 
 

 
ZTBP Euskadi 2020ren  1. jarraipen-txostena 

40 

40 

3. ERANSKINA: Gidaritza-taldeen osaera 

 
Iturria: Lehendakaritza 

Iturria: Lehendakaritza 


