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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 2020n ezarritako helburuen 

aurrerapenaren jarraipena, bere xedeei lotuta. Ebaluazio hau urtero egiten da, 

eta 2016an hasi zen jarduera-txostena idazten da. Aurten, honako agiri hau da. 

Ondorioz, hauxe da plana ebaluatzen duen bigarren txostena. 

- 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. Bi urteko 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. Bi urtero egiten da, eta “Berrikuntzaren Innobasque Txostena 

2016” da horietako lehena. Iazko azaroan argitaratu zen. 

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, ZTBES bera barne. 

 Gobernantza-ereduaren hedapena. 

 Mobilizatutako baliabide-bolumenaren betetzea. 

 Finantzaketa-egitura ikerkuntza motaren arabera. 
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2. Egindakoaren laburpena 
 

ZTBP Euskadi 2020 ezartzeko bigarren urtea aurreikuspenen arabera garatzen ari da. 

Ezarritako adierazle eta jarduera gehienetan betetze-maila altua lortu da. Horren 

lekuko dira, hain zuzen ere, jarraipen-txosten honetan jasotako informazioa eta 

datuak. 

ZTBP Euskadi 2020ren sei helburu operatiboei lotutako adierazleak hamabira murriztu 

dira (lehen hamabost ziren), informazioa bikoiztu ez dadin, eta eskuragarri dauden 

datuak oinarri hartuta. Adierazle horietatik hamarrek aurrerapen-maila positiboa dute, 

tartean: espezializazioa; produktu berrien salmentak enpresa-fakturazioan; eta 

nazioarteko finantzaketaren erakarpena, batez ere H2020 programa europarretik 

etorria. Bestalde, garapen esperimentalaren sustapena (hots, merkatutik hurbilen 

dagoen ikerkuntza) izango da ezarritako xedeak lortzeko gehien bultzatu beharko 

dena. Enpresa berritzaileen sustapenari ere bereziki erreparatu beharko zaio.  

Bestetik, planean adierazitako tresnen hedapenak bilakaera egokia izan du. 2015ean 

ZTBESko eragileak berriz egiaztatu ondoren, 2016an zehar beren jarduera 

eraginkortasunaren hobekuntzarekin, ebaluazioarekin eta estrategiarekin batera dadin 

egin da lan. Emaitek Plus programaren urteko ebaluazioaren ondorioz, foku anitzeko 

zentro teknologikoek eta ikerkuntza kooperatiboko zentroek 2015ean 270 milioi 

eurotik gorako eragin ekonomikoa izan zuten beren industria-bezeroen fakturazioan 

eta, 2014ko zenbatekoekin alderatuta, % 23 hazi ziren. Gainera, 200 enpresa baino 

gehiagok Europako ikerkuntza-proiektuetan parte hartzeko erraztasunak eta bultzadak 

eman zituzten, eta, halaber, indexatutako argitalpen zientifikoak (+% 26) eta 

nazioarteko patenteen eskariak (+% 23) igo egin ziren.  

Bestalde, tresna ekonomiko-finantzarioak mintzagai, 2016an deialdia izan dute 76 

programetatik 70ek, hau da, kopurua osoaren % 91k. Esleitutako aurrekontuak % 10 

hazi dira aurreko urtekoekin alderatuta, sail eta sailburuordetza gehiago inplikatu dira, 

eta RIS3 estrategiarekiko bateratze handiagoa ezarri da. Aipatzekoa da, halaber, 

laguntza-programa berriak deitu direla, Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritzako 

Berrikuntza Funtsaren babespean, eta, horri esker, RIS3 Euskadi estrategian 

zehaztutako hainbat aukera-eremutan ikerkuntza eta berrikuntza sustatu ahal izan da.    

Planeko gobernantza-organoei erreparatuz gero, gidaritza-taldeen hedapen-eredua 

sakondu dela azpimarratu beharra dago. Hori horrela, 30 lantalde baino gehiago sortu 

dira, horietako batzuk berariaz sortu ere RIS3 estrategiako arloarteko eremuetan 

aukerak jorratzeko. Lan horren ondorioz, ekimen estrategiko berriak identifikatu dira, 
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aurrera pausu handi bat eman eta EAEko enpresek lehentasunezko espezializazio-

eremuetan duten lehiakortasuna hobetzen lagundu dutenak. Horrez gain, nazioartean 

duen kokalekuan ere aurrerapenak egon dira. Besteak beste, hainbat gidaritza-taldek 

parte hartu dute Hannover 2016 azokan, ADMA Energy ekintza pilotua lider izan da 

Vanguard sarean, edo elikaduraren eremuko “Food for Future” KICean parte hartu da. 

2016an, RIS3 Euskadi estrategiaren kanpo-ebaluazioa egin dute Cardiffeko 

Unibertsitateko Kevin Morgan irakasleak eta Europar Batzordeko aholkulariak, 

Lehiakortasuneko Euskal Institutuarekin –Orkestra– batera. Ebaluazio horren 

ondorioen artean, EAEkoa Europan erreferente eta jardunbide ona dela adierazi da. 

Halaber, goraipatu egin da EAEk nola baliatu dituen RIS3k eskaintzen dituen abantailak 

bere estrategia eta zientzia, teknologia eta berrikuntzako eskualde-sistema 

berrikusteko. 2016an, gainera, Innobasquek Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 

Euskal Sistemaren diagnostiko alderatua egin du. Europako Batzordeak “berrikuntza-

polo” izendatu du EAE, berau baita Estatuan eskualde bakarra eta Europako 

hegoaldean hirutik bat berrikuntza altuko eskualde-taldean sartzen dena. Ez hori 

bakarrik, txostenari jarraikiz, I+G arloko enpresa-finantzaketa sustatu behar da, 

berrikuntza ez teknologikoa eta enpresa txiki eta ertainen beharrizanak sustatzeari 

bereziki erreparatuta. 

Baliabide ekonomikoen mobilizazioarekin lotuta, I+G arloan aurreikusitako inbertsio 

guztien betetze-maila % 92,1 izan da 2016. urtean. Nazioarteko finantzaketa oso 

positiboki nabarmendu da (+% 6), finantzaketa pribatua ez bezala, aurreikuspenak 

baino baxuagoak izan baitira emaitzak (-% 12,6). Hori dela eta, 2020an planean 

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

erronka handiena enpresa-arloko finantzaketa izango da.  

Azkenik, eta finantzaketa-egitura mintzagai, 2016an tokiko finantzaketa publikoko 

ikerkuntza-eragile gehienen mendetasuna murriztu zen, batez ere H2020 programatik 

etorriko nazioarteko finantzaketa areagotu egin zelako. Bestalde, hobetu beharreko 

arlo nagusia finantzaketa pribatua erakartzean datza, batez ere merkatutik hurbilen 

dauden ikerkuntzak egiten dituzten eragileen artean. 
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3. Helburu operatiboen betetze-maila 

 

ZTBP Euskadi 2020k sei helburu operatibo handi 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: 
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1. irudia: Helburu operatiboen aurrerapen-maila 
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1. helburua. Baliabideak eta I+G+Bko inbertsioak espezializazio-eremuetan 

kontzentratzea 

ZTBPren lehen helburu operatiboak I+G+Bko inbertsioak eta baliabideak kontzentratu 

nahi ditu espezializazio adimentsuaren estrategiaren (RIS3) bidez identifikatutako 

lehentasunezko arloetan, horietan baitaude sinergiarik handienak herrialdeko 

ekoizpen-gaitasunekin eta ezagutza-gaitasunekin.  

Kalkuluaren oinarri gisa, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko (ZTBES) 

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+G 

arloko ikerkuntza-ehunekoa izan da, foku anitzeko zentro teknologikoetako eta 

ikerkuntza kooperatiboko zentroetako (IKZ) RIS3 lehentasun estrategikoekin bat. 

2020an ezarritako xedea honako hau da: foku anitzeko zentro teknologikoek % 90eko 

espezializazioa lortzea fabrikazio aurreratuaren, energiaren eta osasuneko biozientzien 

lehentasun estrategikoetan. Bestalde, IKZek % 100eko espezializazioa lortu behar dute. 

Nahiz eta 2015ean adierazlea murriztu egin den, aurreko urtearekin alderatuta, 

dagoeneko zentro guztiek betetzen dituzte 2020. urterako ezarritako xedeak. 

2. irudia: Zentro teknologikoetako eta IKZetako ikerkuntzaren ehunekoa RIS3 lehentasun estrategikoekin 
bat 

 2014  
Hasierakoa 

2015 XEDEA 
2020 

ZTak eta IKZak % 94,52 % 93,87 % 90 

Foku anitzeko zentro 
teknologikoak 

% 93,70 % 92,99 % 90 

IKZak % 100 % 100 % 100 
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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 

(edo oinarrizko ikerkuntzaren) ehunekoa, industria-ikerkuntzaren (edo industria 

aplikatuaren) ehunekoa eta garapen esperimentalaren (edo garapen teknologikoaren) 

ehunekoa. 

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

2015ean ehuneko bi igo da funtsezko ikerkuntzaren pisua eta, hala, 2020rako 

ezarritako helburua gainditu da. Bestalde, garapen esperimentalaren pisuan egondako 

hazkundeak atzera egin du, eta 2012an izan zuen abiapuntura itzuli da. Azken datu hori 

I+G arloko enpresa-jarduerarekin lotuta dago, horixe baita merkatutik hurbilen 

dagoena eta ZTBESko eragileetara jo eta garapen esperimentaleko jarduerak eska 

ditzakeena. 

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

I+G arloko jarduera-
mixa 

2012 
Hasierakoa 

2013 2014 2015 XEDEA 
2020 

Funtsezko 
ikerkuntza (%) 

14 16 15 16 15 

Industria-ikerkuntza 
(%) 

47 43 44 44 30 

Garapen 
esperimentala (%)  

39 41 41 39 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 kopuruan igoera handia antzeman zen 

2014an, 2013. urtearekin alderatuta (+% 17). Hala ere, kopuru horrek behera 

egin du 2015ean (-% 1,66), eta, beraz, azken urte horretan 5.323 argitalpen egin 

dira. Murrizketa hori Estatuan eta, oro har, munduan dagoen egoerarekin 

lotuta dago. Izan ere, kalitatearen aldeko apustua egin da, argitalpen 

zientifikoen kopuruaren gainekoa bainoago. Hala, EAEko ekoizpen zientifikoak 

Estatuko edo nazioarteko ekoizpenean duen pisuak gorantz jarraitu du 2015ean 

zehar, % 6,55era eta % 0,24ra, hurrenez hurren.    

4. irudia: Indexatutako argitalpen zientifikoen kopurua 

2013 
Hasierakoa 

2014 2015 XEDEA 
2020 

4.637 5.413 5.323 7.500 

Iturria: Ikerbasque 

 

Lehen lauhilekoko aldizkarietan indexatutako argitalpenen ehunekoari 

erreparatuz gero, igoera txiki bat egon da 2015ean, 2014. urtekoarekin 

alderatuta, baina 2013an lortutako balioen azpitik. Nolanahi ere, balio hori 

2020rako ezarritako xedetik oso gertu dago, eta aurrerapena positiboa da.  

5. irudia: Lehen lauhilekoan indexatutako argitalpenen ehunekoa 

2013 
Hasierakoa 

2014 2015 XEDEA 
2020 

% 54,7 % 53,12 % 53,74 % 55 

Iturria: Ikerbasque 

 

 Industria-ikerkuntzan sortutako ezagutzaren babesarekin lotutako adierazleak: 

Nazioarteko EPO/PCT patenteen eskari-kopurua da industria-ikerkuntzaren 
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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. Hori dela eta, modu 

alternatiboan, Patenteen Europako Bulegoak EPO patenteen eskariari buruz 

eskaintzen duen datua erabili da, eguneratuagoa baita. Horren arabera, igoera 

garrantzitsua antzeman da 2016ko eskari-kopuruan, 2015eko datuekin 

alderatuta1.  

6. irudia: EPO patenteen eskaera (adierazle berria) 

 2014  
hasierakoa 

2015 2016 XEDEA 
2020 

EPO 195 192 209 270 

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. Enpresen posizio 

lehiakorrarekin eta fakturazioarekin lotutako adierazle finalista izanik, 

berrikuntza-sistema osoan gakoa da. 

Produktu berrien salmentaren ehunekoa, negozio osoaren zenbatekoaren 

ehuneko gisa, ia etengabe igo da 2010az geroztik. Hala, 2015ean izan du 

baliorik altuena: % 18,75ekoa, zehazki. Horrenbestez, adierazlearen balioak aski 

gainditzen du 2020rako ezarritako xedea (% 15). 

7. irudia: Produktu berrien salmenten ehunekoa fakturazioan 

2010 
Hasierakoa 

2011 2012 2013 2014 2015 
XEDEA 
2020 

% 12,48 % 12,81 % 16,06 % 16,23 % 14,68 % 18,75 % 15 

Iturria: Eustat 

 

                                                           
1
 Patenteen Europako Bulegoak 2015. urterako emandako datua beherantz berrikusi da urtebete 

aurreragoko ebaluazio-txostenean emandakoaren aldean (199tik 192ra pasa da). 
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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 

etenik gabe igo da azken urteetan, 2015ean % 7,8ra iritsi arte, hau da, 2020rako 

ezarritako xedetik oso gertu. 

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

2012 Hasierakoa 2013 2014 2015 XEDEA 2020 

% 5 % 6 % 7,7 % 7,8 % 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 den lehen bi urteetan, 

finantzaketa osoa 7.695 M eurokoa izanik, ratio hori % 1,17ra igo da 2014an eta 

% 1,03ra 2015ean, eta, beraz, momentuz 2020rako ezarritako xedea gainditu 

da. H2020 programan EAEk izan duen partaidetza behatuz gero, EAEk 232,14 M 

euro erakarri ditu, hau da, “Euskal I+G+b Europan, Koaderno Estrategikoa” 

dokumentuan ezarritako helburuak % 5 gainditu dira. 

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

Abiapuntua (VII. EP) 2014 2015 XEDEA 2020 

% 0,89 % 1,17 % 1,03 % 1 

Iturria: Innobasque 

 

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

enpresa pribatuek EAEko I+G arloari emandako finantzaketa 2015ean jaitsi egin 

da, 2014. urtekoaren aldean, eta 15 M eurokoa izan da. Aldakuntza hori 

normala izan daiteke, kontuan hartuta kopuruaren zenbateko osoa txikia dela 

eta enpresa-talde handiek EAEn izan dituzten inbertsioek eragina izan dutela. 

Edonola ere, 2012az geroztik egondako hazkunde-joera orokorra positiboa da, 

eta bat dator 2020rako ezarritako xedeekin. 

10. irudia: Urteko nazioarteko finantzaketa pribatua 

2012 
Hasierakoa 

2013 2014 2015 XEDEA 
2020 

6 M€ 10 M€ 20 M€ 15 M€ 18 M€ 
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Iturria: Eustat 

 

5. helburua. Enpresa berritzaileen kopurua handitzea 

2012an hasi zenetik, EAEn enpresa berritzaileen ehunekoa jaitsi egin da, 2014an 

% 44,4ra iritsi arte. Azken urtean, hots, 2015ean ere balio horri eutsi dio. Joera horri 

buelta eman behar zaio, baldin eta 2020rako ezarritako xedea bete nahi bada. Xede 

horren arabera, 10 langiletik gora dituzten EAEko enpresen % 50 berritzailea izan behar 

da.  

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

2012 
Hasierakoa 

2013 2014 2015 XEDEA 
2020 

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

Iturria: Eustat 

 

Eustaten informazioa oinarritzat hartuta, EAEko enpresen ahultasun handiena, batez 

ere beste eskualde eta herrialde aurreratu batzuekin alderatuz gero, berrikuntza ez 

teknologikoa da, eta, zehatzago, marketinaren eta merkaturatzearen gaineko 

berrikuntza.  

 

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 ehuneko bat igo da azken urtean, eta 2015ean % 30,4ra 

iritsi da. Aurrerapena positiboa da, baina hazkunde-erritmoak datozen urteetan 

gora egin beharko du, 2020rako ezarritako xedea (% 35) lortu nahi bada. 

 

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

2012 
Hasierakoa 

2013 2014 2015 XEDEA 
2020 

% 29 % 29,4 % 29,4 % 30,4 % 35 

Iturria: Eustat 
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• Enpresetako langile ikertzaileak: Nahiz eta hasieran ikertzaileen artean 

doktorego-titulua duten pertsonen ehunekoa adierazle bat zen, adierazle berri 

honek EAEko enpresen beharrizanak hobeto asetzen dituela uste da. 2013az 

geroztik % 3 igo da EAEko enpresetan ikerkuntza-jarduerak garatzen dituzten 

pertsonen kopurua, I+G arlokoak barne. Guztira 5.952 dira. Hazkunde-joera 

honen ebaluazioa positiboa da, baina, era berean, beharrezkoa da hazkunde-

erritmoak gora egitea, 2020rako ezarritako xedea bete nahi bada. 

13. irudia: Enpresetako langile ikertzaileak (adierazle berria) 

2013 
Hasierakoa 

2014 2015 XEDEA 
2020 

5.779 5.932 5.952 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. 

14. irudia: ZTBES berria 

 

 

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/registro-rvcti
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2017ko maiatzaren amaieran, ZTBES 122k eragilek osatzen zuten, 2014ko 158en 

aldean: 3 eragile berezi; zientzia, teknologia eta berrikuntza hedatzeko 8 eragile; 

eskarian/eskaintzan bitartekaritzan aritzeko 9 eragile; oinarrizko eta bikaintasunezko 

ikerkuntzako 9 zentro; ikerkuntza kooperatiboko 4 zentro; foku anitzeko 10 zentro 

teknologiko; 8 zentro teknologiko sektorial; unibertsitateetako 9 ikerkuntza-egitura; 

osasun-ikerkuntzako 2 institutu; osasun-arloko I+Gko 4 erakunde eta enpresa-arloko 

I+Gko 56 unitate. 

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.  

15. irudia: Monitorizazio eta ebaluaziorako prozesu berria 

 

 

EMAITEK+ programaren bidez hasitako ebaluazio horren ondorioz, honako datu hauek 

jaso dira foku anitzeko zentro teknologikoen eta ikerkuntza kooperatiboko zentroen 

2015. urteko emaitzei eta eraginei buruz: 

 Industria-arloko bezeroen fakturazioan egondako eragin ekonomikoa 270 miloi 

eurotik gorakoa da (+% 23, 2014. urtekoaren aldean). 

 Nazioarteko finantzaketatik datozen ustiapen-sarrerak % 20 inguru izan dira, 

eta beren Europako ikerkuntza-proiektuetan 200 enpresa baino gehiagok parte 

hartu dute. 
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 Guztira 945 argitalpen zientifiko indexatu dira (+% 26, 2014. urtekoaren aldean) 

eta EPO/PCT patenteen 70 eskari (+% 23). Zentro teknologikoetan, zehazki, 

jabetza industrialaren salmentaren ziozko diru-sarrerak % 54 igo ziren, batez 

ere lizentziak saltzearen bidez.  

 ZTBESko beste eragile batzuekiko lankidetza igo egin da, patente partekatuak 

eta argitalpen partekatuak tarteko. 

 Azken 10 urteetan zentro teknologikoetako plantilla osoan dauden doktoreen 

ehunekoa bikoiztu egin da, eta 2015ean % 23,9ra iritsi da, hau da, izan duen 

punturik altuenera. Bestalde, IKZen kopurua egonkorra izan da, % 50 ingurukoa. 

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.  

Orokorrean, tresnen hedapenak planean aurreikusitako aurrerapena duela 

ondorioztatu daiteke. 76 laguntza-programetako 71k izan dute deialdia 2016an. Hau 

da, betetze-maila % 91koa izan da. Hurrengo irudian ikus daiteke ehuneko hori, 

kategoria bakoitzerako banakatuta, bai eta horietako bakoitzeko programa-kopurua 

eta aurrekontuak ere. 
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16. irudia: 2016an deialdia izandako programa-kopurua eta kategoria bakoitzeko aurrekontua  

 

Iturria: Eusko Jaurlaritza eta foru-aldundiak. 

 (*)  Lehendakaritzako PROIEKTU TRAKTOREAK beste programa kooperatibo batzuen bidez finantzatu ziren.  

(**)  PROGRAMA-KONTRATUETAKO 25 M € jaso dira (Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateen Transferentzia eta Ikerkuntzako lerroak 
2016an). Urtero ezartzen dira BERC eta IKERKETALDE programak, lau eta hiru urtero deitzen diren laguntza-programak baitira, hurrenez 
hurren. 

(***) 6. lerroko -I+G+B sistema irekitzea eta nazioarteratzea- (ERA-NET) 5 laguntza-programa HAZITEK bidez finantzatu ziren (baita Itsas Energiak 
Erakutsi eta Baliozkotzeko Programako EEEren laguntzak  ere OCEANERA-NETen). 

 

ZTBP Euskadi 2020ren laguntza-programen 2016ko deialdien zenbatekoa batuz gero, 

administrazio arduradunek esleitutako aurrekontu osoa 271 M eurokoa2 da, hau da, 

aurreko urteko zenbatekoarekin alderatuta, % 10 igo da. Igoera horrekin batera, Eusko 

Jaurlaritzako sail eta sailburuordetza gehiagok parte hartu dute, kasu askotan 

Lehendakaritzako Berrikuntza Funtsak finantzatu dituen laguntza-programa berriak 

abiarazi baitira. 

Programetan erabilitako aurrekontuei erreparatuz gero, baliabide gehienak gaitasun 

zientifiko-teknologikoak sortzeko (kopuru osoaren % 43) eta teknologiaren 

prestakuntzarako eta enpresa-arloko I+G sustatzeko (% 27) erabili dira, baita enpresa-

berrikuntzaren ekosistema laguntzeko (% 14), gaitasunak bateratu eta lankidetzan I+G 

sustatzeko (% 9), eta talentua kudeatu eta sustatzeko (% 7) ere.  

Azpimarratu beharra dago laguntza-programen aurrekontuak RIS3 Euskadi 

estrategiarekin bateratzeko orduan aurrerapenak egon direla, eta, beraz, 2015ean 

% 52 izatetik 2016an % 64ra pasa dela. Horrenbestez, policy mix delakoaren tresnak 

                                                           
2
 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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planean lehentasunezkotzat jotako espezializazio-eremuetara bateratzeko orduan 

hobekuntzak egon direla ondorioztatu daiteke. 

 

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

17. 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 

• Unibertsitateak: EHU, Deustuko Unibertsitatea eta Mondragon Unibertsitatea 
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• 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  

2016ko ekainean egindako bileran hartu ziren erabaki nagusiak honako hauek izan 
ziren: 

- RIS3 espezializazio adimentsuaren estrategiaren hedapena ebaluatu eta 

jarraipena egiteko lehen txostena onartzea, honako hauek sustatuta: 

enpresa berritzaileen adierazleen bilakaera, patenteen eskaria, eta langile 

ikertzaile doktoreak EAEko enpresetan sartzea. 

- Ontzat jo da Kevin Morgan irakasleak, Mari Jose Arangurenek eta James 

Wilsonek egindako kanpo-txostena EAEn RIS3 estrategiak izan duen 

ezarpenari buruz, adierazitako erronkak eta bertan jasotzen diren 

jardunbide onak kontuan hartuta. 

- Gidaritza-taldeei lantaldeak hedatzen jarrai dezaten eskatzea, 

lehentasunezko teknologia-guneak garatu eta herrialdeko lankidetza-

proiektu traktoreak sustatzeko asmoz. 

Kontseilua urteko bigarren seihilekoan batzekoa zen, baina bilera hori ezin izan zen 

egin, Eusko Jaurlaritza eratzeko fasea bete-betean harrapatu baitzuen, irailaren 

25ean egindako hauteskundeen ondoren. 

b. Aholkularitza Batzorde Zientifikoa (ABZ) 

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 

25 

25 

• Jorge Posada Velázquez jn. 

• Agustín J. Sáenz Fernández jn. 

• Alfonso Urzainki Glaria jn. 

• Miguel Ángel Carrera Astigarraga jn.  

• Itziar Urrutia San Antón and. 

Nahiz eta Aholkularitza Batzorde Zientifikoa ZTBEKren kontsulta-organo gisa sortu 

zen, 2015ean zehar, 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. 2. eranskinean deskribatu dira zehatzago 

gaur arte egindako hitzaldiak. 

2016an bilera bat egin du Batzordeak, martxoaren 1ean, zehazki. Bilera hartan, 

2015ean RIS3 estrategia garatzeko egindako prozesuaren berri eta 2016rako 

aurreikusitako lan-planaren berri eman zen. Bilera horren ondorioz, Batzordeak 

hainbat gomendio egin zituen ZTBPren jarraipen-adierazleei, I+G+B arloa babesteko 

programei, I+G arloko proiektu estrategikoen finantzaketari, eta Batzorde 

Zientifikoaren komunikazio eta lankidetzako bideei buruz.  

Batzordearen gomendioak aztertu eta gobernuko sail arduradunekin kontsultatu 

ondoren, enpresa-arloko I+G arloa babesteko programen diseinua aldatzea erabaki 

zen. Hala, 2 fase bereizi ziren ebaluazio-prozesuan, eta, beraz, ziurgabetasuna eta 

itxarote-denbora murriztu ziren.  

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 
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bilerak kudeatzea. Bertan, talde horiek eskuratutako emaitzen deskargua 

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

bete ditzaten. 

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 berrikustea, 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 
dira3: 

• 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) 
                                                           
3
 Eusko Jaurlaritzan X. legealdian hauteskundeak egin eta XI. legealdiko gobernua osatu aurretik zeuden 

sailak aipatu dira.  
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2016an, Sailarteko Batzordeak bilera bat egin zuen, maiatzean. Bilera hartan, RIS3 

estrategia espezializazio-eremu guztietan hedatzeko orduan egondako 

aurrerapenak partekatu ziren, eta urte horretarako lanaren oinarriak ezarri ziren. 

Lehentasunen eta aukera-eremuen artean elkarrekintzan aritzeko eremu 

zehatzetan lankidetzarako proiektu traktoreak garatzen lagundu beharra 

azpimarratu zen. Halaber, RIS3 estrategiarekin lotutako sektore eta eremuetan 

eragin handia izan dezaketen ekimen estrategikoen diseinua ere azpimarratu zen. 

Batzordearen bilera hartan, ZTBPren jarraipen-txostenaren lehenengo zirriborroa 

aurkeztu zen, bai eta Kevin Morgan irakasleak Orkestrarekin batera egindako 

kanpoko ebaluazio-txostenaren aurrerapena ere.  

Azkenik, bileran Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea (ZTBES) 

berrantolatzeko prozesua, helburuak, jarduera-ardatzak, aginte-taula, eta 

lortutako emaitza nagusiak azaldu ziren. Azken horien artean nabarmendu zenez, 

prozesuak ZTBESerako estrategia bateratu bat abiaraztea lortu zuen, ZTBren 

politikako helburuak haren kudeaketarekin lotu zituen, Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzaren Euskal Sistemaren ahuleziak gainditu zituen, eta sarearen ezagutza 

zorrotza eta ahaleginen eta emaitzen arteko trazabilitatea hobetu zituen. 

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. Erakundearteko lankidetzaren 
eredu zehatz bat enpresa-berrikuntza babesteko Innobideak programa da.  

5.2. RIS3 prozesu bizia 
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RIS3 prozesu biziak aukera-eremuak eta lehentasun estrategikoak hedatzen laguntzea 

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

martxan jartzean. Horietako bakoitzean berrikuntzaren “helizea” osatzen duten 

elementuetako hiruk parte hartzen dute: A. Administrazioa, B. Enpresak, kluster-

elkarteak eta eragile sozialak, eta C. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal 

Sareko eragile zientifiko eta teknologikoak. Gidaritza-taldeen osaera zehatzago ezagutzeko, 

kontsultatu 3. eranskina. 

Zazpi gidaritza-taldeek 2015ean zehar egindako lana honako hau izan zen batez ere: 

gobernantza-tresna propioak diseinatu eta martxan jartzea; estrategia bideratzea, 

lehentasunezko arlo zientifiko-teknologikoak aukeratuta; eta egindako lana 

ikusaraztea, 50 proiektu esanguratsuenak hautatuta. 

18. irudia: ZTBP Euskadi 2020 hedatzeko faseak 

 

Iturria: Lehendakaritza 

 

2016an zehar, gidaritza-taldeek honako jarduera-ildo hauek landu dituzte bereziki:  

 Lantaldeak sortzea. RIS3 estrategia hedatzeko, gaikako lantaldeak sortu 

dira, beren ezagutzaren eta esperientziaren arabera hautatu diren 

partaideekin, bai 3 lehentasun estrategikoetan...  
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19. irudia: 3 lehentasun estrategikoetako lantaldeak 

 

....bai 4 aukera-eremuetan. Talde horien osaera eta partaideak denboran 

zehar aldatu egin ahal izan dira, eta prozesuaren beharrizanetara egokitu.  

20. irudia: 4 aukera-eremuetako lantaldeak 

 

 Ekimen estrategikoak identifikatzea. Gidaritza-taldeek eta lantaldeek 

egindako lanaren zati handi batek sektorean aurrera pausu bat eman ahal 

izateko potentziala indartzeko eta EAEko enpresek RIS3rako lehentasunezko 

eremuetan duten lehiakortasuna hobetzeko ekimen berriak identifikatzea 
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zuen xede. Hala, fabrikazio aurreratuan 8 ekimen estrategiko identifikatu 

dira, EAEko industria-sarea “Industria 4.0” bihurtzeko gai direnak, eta RIS3 

estrategiako beste eremu batzuekin loturak eta sinergiak dituztenak. 

Energia horretan 11 ekimen estrategiko identifikatu dira; horietako sei 

balio-kate berriekin lotuta. Eta osasuneko biozientzietan 4 ekimen abiarazi 

dira, EAEko osasun-sistemak sustatuta. Aukera-eremuetan ere egin 

daitezkeen ekimen estrategikoak identifikatzeko lanak hasi dira, gehienetan 

plataforma edo proiektu europarrekin lotuta.   

 Komunikazioa eta sozializazioa. Lantaldeek eta gidaritza-taldeek 

komunikazio-lan handia ere egiten dute, beren emaitzak gizartean zabaldu 

eta enpresa-kopuru altuagoa inplikatzeko asmoz, bai eta nazioartean duten 

posizioan aurrera egiteko xedez ere. 

21. irudia: 2016an antolatutako RIS3 komunikazio-jardunaldiak 

 

 

Jarraian ikus daiteke taula bat, gidaritza-taldeek eta lantaldeek 2016. urtean zehar egin 

duten jarduera laburbiltzen duena, gaur arte (2017ko maiatzera arte) garatutako 

jarduera batzuk barne. 
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Gidaritza-
taldea 

Hasiera-
data 

Liderra  

(Idazk. Teknikoa) 
Egitura 

Organo 
partaideen kop. 

Emaitzak gaur arte (2016a eta 2017ko maiatza) 

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 

• 9 ekimen estrategikoak zehatz definitzea 
• 3 nodo egonkor dituen aktiboen sare konektatua abiarazi eta sareko 

enpresa traktore bezeroak identifikatzea (IE1) 
• Aurrerapenak gainerako ekimen estrategikoetan: BOIP plataforma 

definitzea (IE2), prestakuntza adimentsuaren sarearen bateratzea (IE3), 
ekonomia zirkularreko plataformaren sorrera (IE5), eta abar.   

• Beste ekimen eta sail batzuekiko lotura: Unibertsitatea, LH, Eusko 
Jaurlaritzako berrikuntza-zuzendaritza eta Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza 
Saila 

• Basque Industry 4.0 kluster-enpresetara, enpresa-elkarteetara, 
merkataritza-ganberetara eta tokiko garapeneko agentzietara hedatzea 

• Basque Industry 4.0k Hannover Messe 2017an parte hartzea 

Energia 2015-11-10 
Energia-klusterra 

(SPRI) 

• Gidaritza-taldea 
• Klusterrarekin 

lotutako 8 lantalde 

• 114 enpresa  
• 2 adm. 

publiko 
• 12 ZTBES 

• 7 arlo estrategiko eta 2 arlo teknologiko erraztaile (KET) definitzea, bai eta 
horien lerro teknologikoak, zeharkako jarduerak eta ekimen estrategikoak 
ere 

• 3 integrazio-eremu (balio-kate berriak) eta 11 ekimen estrategiko 
definitzea 

• Nazioartean kokatzea Vanguard ekimenaren bidez, ADMA Energy ekintza 
pilotuaren buru eta S3PEnergy delakoan parte hartuta 

• Hannover Messe 2017an parte hartzea 

Osasuna 2015-11-03 

Eusko Jaurlaritza - 
Osasun Saila 

(Bioef) 

• Gidaritza-taldea 
• 5 lantalde, bat 

elikadurarekin 

• 22 enpresa 
• 7 adm. 

publiko 
• 13 ZTBES 

• Osasuneko biozientzietako ikerkuntzako RIS3 proiektuen deialdia egitea 
eta 13 proiektu onartzea 

• Gaixotasun arraroen egoera aztertu eta ekintza-plana gauzatzea, 2020ra 
arte lortu beharreko helburuak barne (besteak beste, 3-4 test diagnostiko, 
3 orphan drugs designation eta 1. faseko tratamendu 1)  

• Osasun digitalaren eta gailuen egoerari buruzko diagnostikoa egitea eta 
Basque Industry 4.0rekin lankidetzan jarduerak gomendatzea 

• SPRIrekin lankidetzan aritzea gailu medikoen eremuan nazioarteko 
enpresa traktoreak eta inbertsioa erakartzeko 

• EAEko medikuntza pertsonalizatua aztertu eta 2 proiektu pilotu 
diseinatzea onkologian eta birsorkuntza-medikuntzan 
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Gidaritza-
taldea 

Hasiera-
data 

Liderra  

(Idazk. Teknikoa) 
Egitura 

Organo 
partaideen kop. 

Emaitzak gaur arte (2016a eta 2017ko maiatza) 

• Aurrera egitea gaitasunen mapaketan EAEko Big Datan 

Elikadura 2015-06-21 

Eusko Jaurlaritza - 
EGLS 

(Azti) 

• Gidaritza-taldea 
• 4 lantalde, bat 

osasunarekin 

• 8 enpresa eta 
kluster bat 

• 2 adm. 
publiko 

• 6 ZTBES 

• Euskadiko Gastronomia eta Elikadura Plan Estrategikoa garatzeko fasea 
• 3 azpitalde sortzea proiektu traktore berriak identifikatzeko elikadura 

osasuntsuan: dieta pertsonalizatua, elikagaiak ekoizteko sistema berriak, 
eta IKTak ekoizpen-, logistika- eta merkaturatze-prozesuetan 

• Elikadura-osasuna talde mistoan ikerkuntza-fokuak definitzea 
• KIC ‘Food4Future’ ekimen estrategiko europarrean parte hartzea 

Hiri-habitata 2015-07-24 
Eusko Jaurlaritza - 

EGPS 
• Gidaritza-taldea 
• 5 lantalde 

• 58 enpresa 
eta elkarte 

• 10 adm. 
publiko 

• 8 ZTBES 

• Hiri-habitateko 5 lerro estrategikoetan 5 lantalde sortzea 
• Enpresa berriak irekitzea taldeetan, apirilean egindako jardunaldi ireki 

baten bidez 
• Bilerak egitea enpresekin, lantaldeen bidez proiektu berriak identifikatzeko 
• Europan eta beste finantzaketa-iturri batzuetan aurkez daitezkeen 

proiektu traktoreak identifikatzea 
• RIS3 proiektuen deialdia egitea hiri-habitataren eremuan, ERAIKAL 

programaren bidez 

Ekosistemak 2015-06-30 

Eusko Jaurlaritza - 
ILPS 

(Ihobe) 

• Gidaritza-taldea 

• 2 enpresa 
• 3 adm. 

publiko 
• 5 ZTBES 

• Ekosistemen abagunerako ekintza-plana egitea 
• Proiektuen, ekoberrikuntzako proiektuen eta ekonomia zirkularreko 

erakusketa-proiektuen diseinu bikainerako 3 deialdi egitea 
• Klimatek deialdia egitea, klima-aldaketara egokitzeko 
• Ekonomia zirkularraren gaineko ekimen estrategiko berria identifikatzea 

Kultura- eta 
sormen-

industriak 
2015-11-23 

Eusko Jaurlaritza - 
HHPKS 

• Gidaritza-taldea 
• 3 lantalde 

• 21 enpresa 
• 8 adm. 

publiko 
• 4 ZTBES 

• EAEko KSI sektoreko aktiboen mapaketa egitea 
• CREADIS3 “EBko sormen-esparru adimentsuak” proiektu europarra 

aurkeztea 
• KSIen policy mixa aztertzea 
• KSIen eremuan RIS3 proiektuak laguntzeko deialdia egitea 
• KSI 2017-2020 estrategia egiteko fasea 
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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 2016an: 

 Euskal Unibertsitate Sistemako bikaintasuneko ikerkuntza-talde finkatuak 

berrantolatu dira RIS3 Euskadi estrategiaren ildotik. 

 Ikerkuntza Zuzendaritzaren deialdiak RIS3 estrategiara bideratu dira: ikerkuntza-

taldeentzako laguntzak, oinarrizko ikerkuntzako eta ikerkuntza aplikatuko 

proiektuak, unibertsitate-enpresa proiektuak, eta BERCentzako laguntza-deialdiak.  

 Policy Mix programak. ZTBP 2020ko ildo estrategikoetan laguntzen duten Hezkuntza 

Saileko programa eta tresnak identifikatu dira. 

 Ingeniaritza, zientzia eta teknologiaren gaineko unibertsitate-prestakuntzako 

kluster bat sortu da, Basque Industry 4.0 estrategiarekin bat. 

 Hezkuntza Sailaren estrategia Europako politikarekin bateratu da. Unibertsitatea-

enpresa foroa sortu da. 

 Ikerbasque deialdiak RIS3 estrategiarekin bateratu da. 

Azkenik, Berrikuntza Publikoaren eremuaren barruan, Gobernantza eta Berrikuntza Publikoko 

Plan Estrategikoa 2020 delakoaren zirriborroa egin da. Plan horren ardatz nagusiak 

administrazio ireki, eraginkor, efiziente eta berritzaile baten baitakoak dira. Estrategia horrekin 

oso lotuta, OpenLinked Data ekimena garatu da. Ekimen horren helburua herritarrei eta 

enpresei nahiz eragileei Jaurlaritzako datu-baseak irekitzea da, gardentasuna areagotu eta 

negozio-eredu berriak garatzen laguntzeko asmoz. 
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6. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistemaren ebaluazioa 

 

Gobernantza-sistema eraginkorra lortzeko, beraz, ebaluazio koherente eta 

integratzailea egin beharko dugu; ebaluazio horrek, gainera, inbertsio publikoak 

zientzia, teknologia eta berrikuntzaren arloan egoki itzultzea bermatu beharko du.  

ZTBP 2020k epe ertainean planaren ebaluazio-sistema integratua ezartzen du, beren 

artean osagarriak diren bi mailatako jarduera bat gauzatzeko: batetik, estrategia 

ebaluatzen da, planean ezarritako helburuek izan duten aurrerapenaren jarraipena 

eginda. Txosten hau urtero egiten da, eta, bertan, monitorizazioa eta ebaluazioa 

jasotzen dira. Ondoren, ZTBESko eragileen ebaluazioarekin eta policy mix tresnen 

ekarpenarekin osatzen da.   

Bestalde, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sistema osoaren ebaluazioa 

garatzen da, eskualde-sistemaren egoera eta etekin orokorra ezagutzeko, beste 

eskualde eta herrialde batzuekin alderatuta. 2016. urtean zehar horrelako bi ebaluazio 

egin dira. Kanpo-ebaluazio bat egin dute Cardiffeko Unibertsitateko Kevin Morgan 

irakasleak eta Europar Batzordeko aholkulariak, Lehiakortasuneko Euskal 

Institutuarekin (Orkestra) batera. Eta barne-ebaluazio bat egin du Innobasquek, hots, 

Berrikuntzaren Euskal Agentziak, ZTBPren idazkaritza teknikoa gauzatu ahala.  

6.1. Implementing RIS3: the case of the Basque Country4 

Txosten hori egiteko abiapuntu izan ziren hura idatzi zuen taldeak RIS3 Euskadi 

estrategia hedatzen parte hartu zuten 36 pertsonarekin izandako elkarrizketak, bai eta 

horri buruz aurkeztutako agirien azterketa ere. Helburua zen gauzatzen ari zen eta 

estrategiaren diseinuaren hasierako fasetik ezarpenaren fasera pasatzea ahalbidetu 

zuen prozesua sakontzea, bai eta etorkizun hurbilean bete beharreko erronkei buruz 

hausnartzea ere. 

Txosteneko ondorio nagusien arabera, EAE jardunbide onen eredu eta Europako 

erreferentea da, eta nota, orokorrean, oso positiboa dauka. Hala, txostenean hau 

azpimarratzen da: 

  EAEk RIS3k eskaintzen dituen abantailak baliatu ditu zientzia, teknologia 

eta berrikuntzako eskualde-sistema nahiz gai horren gaineko bere estrategia 

berrikusi eta berritzeko.  

                                                           
4
 http://www.orkestra.deusto.es/en/research/publications/cuadernos-orkestra/989-implementing-ris3-

case-basque-country  

http://www.orkestra.deusto.es/en/research/publications/cuadernos-orkestra/989-implementing-ris3-case-basque-country
http://www.orkestra.deusto.es/en/research/publications/cuadernos-orkestra/989-implementing-ris3-case-basque-country
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  Eusko Jaurlaritzak lidergotza banatua sustatu du prozesuan. Hala, lehen 

faseetan RIS3 hedatzen lagundu du, eta jarduera-arauak ezarri ditu, ondoren 

lidergotza ezagutza eta esperientzia duten eragileei, eta, zehazki, enpresei 

lagatzeko.   

  EAEko RIS3 estrategia prest dago kritika eraikitzaileak jasotzeko, ikasteko eta 

berritzeko. Aholkularitza Batzorde Zientifikoa sortzean, esaterako, Jaurlaritzari 

aholkularitza eman zaio zientzia, teknologia eta berrikuntzaren gaineko 

nazioarteko azken joerei buruz. Edo kanpoko ebaluazio-txosten hau eskatzean, 

halaber, kritika eraikitzailea jasotzeko ausardia eta proaktibotasuna erakusten 

da. 

 RIS3 lehentasunen definizioak diagnostiko sakona eta kontraste egokia izan 

zituen oinarri. 

Txostenaren barruan, EAEn bere espezializazio adimentsuko estrategia arrakastaz 

hedatzen jarraitu ahal izateko gainditu beharko diren erronka eta desafio batzuk jaso 

ziren. Zehazki, honako hauek izan ziren aipatu ziren erronketako batzuk: ezarpen-

faseetan industria-lidergotzari eustea, sailarteko eta erakundearteko koordinazioa 

indartzea, eta finantzaketa-tresnak egokitzea. 

6.2. Berrikuntzaren Innobasque 2016 txostena5  

Aldizka egiten den aldizkari honen edizio hau Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 

Euskal Sistemaren (ZTBESI) 2005-2014 aldirako azterketa konparatiboa da. Ikuspegi 

poliedrikoa ematen du, azterketa estatistikoak eta makroekonomikoak ikuspegi-

azterketekin uztartzen baititu. ZTBP Euskadi 2020k Innobasque Berrikuntzaren Euskal 

Agentziari esleitzen dion ebaluazio eta monitorizaziorako funtzioan sartzen da, hain 

zuzen ere, lan hau. 

Txostenaren ikuspegi orokorrean ZTBESIren ezaugarri hauek gailendu behar dira: 

 EAE, berrikuntza-polo: Europako Batzordearen ustez, EAE eskualde-mailako 

“berrikuntza-poloa” da, berau baita Estatuan bakarra eta Europako hegoaldean 

hirutik bat berrikuntza-maila altuko eskualdeen taldean. Krisi-garaian ere, bere 

posizioari eutsi dio berrikuntza-maila altuko eskualdeen taldean, bere inguruko 

lurraldeen bilakaera negatiboa izan den arren. 

                                                           
5
 http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-358/  

http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-358/
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 Europarekiko bateratzea: lortutako posizioa EB-28rekin apurka-apurka 

bateratzeko prozesuaren emaitza izan da; halaxe jasotzen du, gainera, 

Innovation Union Scoreboard delakoak. Batasuneko batez bestekoaren 

% 81ean zegoen 2010ean, eta % 91ra pasa da 2015ean. 

 Ahaleginak moteltzea vs. Emaitzak haztea: bateratze hori moteldu egin da 

monitorizatutako azken bi urteetan (2013an eta 2014an) I+G arloko langileak 

eta gastua ahalegin-adierazleetan; bestalde, emaitzen adierazleek, batez ere 

zientziaren eremukoek, gorantz jarraitu dute. 

 Enpresa-sektorearen bultzada gailendu da: enpresa-sektorearen bultzada izan 

da bateratze-prozesu hau sustatu duen faktore nagusietako bat, eta halaxe ikus 

daiteke, hain zuzen ere, I+G arloko langileen eta gastuaren ebaluazioan. Hala 

ere, enpresa-sektoreko I+G arloko jarduerak ez du EB-28ren hazkunde-erritmoa 

jarraitzen. 

 Europan baino babes publiko handiagoa enpresentzat: enpresa-sustapen 

horrek administrazio publikoen babesa izan du, enpresa-sektoreko I+G arloa EB-

28an baino gehiago finantzatu baita (% 17 vs. % 7 EB-28an) 2012an. 

 Berrikuntzaren ahulezia I+G arloaz harago: jarduera berritzaileari erreparatuz 

gero, EAEn ahulezia antzematen da berrikuntzan. I+G arloaz harago, berrikuntza 

ez teknologikoa eta I+G arlokoa ez den teknologikoa hartzen ditu barne. 

 Berrikuntzak emankortasunari egindako ekarpen baxuagoa: berrikuntzak EAEko 

enpresa-emankortasuna hobetzen egindako ekarpena apalagoa izan zen beste 

herrialde garatu batzuetan baino 1995-2007 aldian, enpresa-inbertsioa 

baxuagoa izan baitzen kapital ukiezinean (I+G, marketina, antolaketa, diseinua, 

softwarea, prestakuntza, eta abar). 

 Etorkizunaren gaineko ikuspegi baikorra: ZTBESIko aditu-talde batekin egindako 

ikuspegi-azterketak egungo egoera ontzat ematen du (10etik 6,26), bai eta 

oraintsu izan duen bilakaera ere. Gainera, nahiko baikor agertzen da izango 

duen etorkizunarekiko. 
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Txostenean, gainera, honako arreta-puntu hauek azpimarratu dira, eta horien gainean 

hausnartu beharra dago, sistema hobetzen laguntzeko asmoz: 

1. 2013 eta 2014. urteetako ahaleginaren eta emaitzaren gaineko datuen 

bilakaeran egondako aldea kontuan hartuta, ZTBESIk bi jokaleku posible 

dauzka: a) eraginkortasuna hobetzeko aldia edo, b) gainbehera-aldi baten 

hasiera, I+G+B arloko jardueraren emaitzen eta gastuaren artean egondako 

behin-behineko desfasearen ondorioz. Hala ere, BIP Panelak6 etorkizunaren 

bilakaera nahiko baikor ikusten du. 

2. I+G arloari dagokionez, enpresa-sektoreko I+G arloko jarduera gelditu egin da, 

eta finantzaketa publikoak beheranzko bilakaera izan du. Halaber, azken bi 

urteetan Horizonte 2020 programarekin gorantz hazi zen enpresa-sektorean 

nazioarteko finantzaketa, eta hazkunde hori finkatzeko beharrizana antzeman 

da. Eta, azkenik, ekipoen gaineko inbertsioak apurka-apurka murriztu egin dira. 

3. Bestalde, nolabaiteko ahulezia antzeman da berrikuntzan, I+G arloaz harago. 

Horren barruan sartzen dira softwarea, diseinua, marketina, prestakuntza eta 

antolakuntza, besteak beste. Halaber, Basque Innovation Perception panelak 

enpresa txiki eta ertainen arloa nabarmentzen du. 

4. Emaitza zientifiko-teknologikoei erreparatuz gero, nazioarteko patenteetan 

hazkundea finkatu beharra dagoela egiaztatu da. Prozesu hori azken urteetan 

abiarazi da. 

                                                           
6
 http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-373/  

Basque Innovation Perception (BIP) Innobasqueren azterketa bat da, eta ZTBP Euskadi 2020n ezarritako 
ebaluazio-sistemaren parte da. Bertan, I+G+B arloko 300 adituk baino gehiagok Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzaren Euskal Sistema nola ikusten duten islatzen da. Ikuspegi kualitatibo horrez gain, beste 
erakunde batzuen adierazle kuantitatiboak eta estatistikak jasotzen dira. 

http://www.innobasque.eus/microsite/politicas_de_innovacion/publicaciones/publicacion-373/
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7. 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.  

7.1. Helburu ekonomikoen betetze-maila 

I+G arloko inbertsioen aurreikuspenaren betetze-maila 2015ean % 92,1ekoa izan da 
7EAEn. Nazioarteko finantzaketa nabarmentzen da oso positiboki, ezarritako helburuak 

aise gainditu baititu (% 6). Bestalde, finantzaketa publikoa urte horretarako 

balioetsitako zenbatekoaren azpitik geratu da; % 97,1era iritsi da. Enpresa-arloko 

finantzaketa, bestetik, balioespenen nahiko azpitik geratu da; balioespenen % 87,4 

lortu du. 

                                                           
7
 Eustaten agertzen den azken urtea. Iturria: 2014ko ikerkuntza eta garapen teknologikoko jardueren inkesta 
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22. irudia: I+G arloko guztizko inbertsioen betetze-maila 

 

Datozen urteetan 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, 

industria-ikerkuntzako eta garapen esperimentaleko jarduerak finantzatzen laguntzeko 

erabiltzen badira. 

7.2. 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, 2016an ikerkuntza-eragile gehienek Eusko 

Jaurlaritzako, administrazio autonomiko eta tokikoetako eta estatuko finantzaketa 

publikoarekiko duten mendekotasuna murriztu zen. Murrizketa horren atzean dago 

nazioarteko finantzaketaren hazkundea, batez ere Horizonte 2020 esparru-programa 

europarretik datorrena. Bestetik, zentro teknologikoen, eta, batez ere, ikerkuntza 

kooperatiboko zentroen hobekuntza-arlo nagusia finantzaketa pribatua erakartzen 

gora egitea da. Osasun-ikerketako institutuen kasuan, hala ere, xede nagusia 

nazioarteko funtsak areagotzea da. 
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23. irudia: Finantzaketa-egitura eragile motaren arabera 2016an 

1. OHARRA: Ez dira kontuan hartu eskaintzaren eta eskariaren arteko bitartekaritza-eragileak eta osasuneko I+G erakundeak, ez baitaukate 

finantzaketa-eskema objektiborik 

2. OHARRA: Ezin izan da unibertsitateen informazioa bereizita eduki, sekretu estatistikoa dela eta 

3. OHARRA: Osasun-ikerketako institutuen kasuan, finantzaketa publikoaren zati handi bat Estatuak ekipamendu zientifiko-teknologikoan inbertitzeko 

ematen duen aparteko hornidurarekin lotuta dago (2015eko finantza-eredua, finantzaketa hori gabe: % 90 /% 1 / % 9 

Iturria: Eustat 
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2. ERANSKINA: Aholkularitza Batzorde Zientifikoak 

Gobernu Kontseiluan egindako aurkezpenak 
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3. ERANSKINA: Gidaritza-taldeen osaera 

 

 
Iturria: Lehendakaritza 
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Iturria: Lehendakaritza 

(*) Gidaritza-taldeen osaera hauteskundeak egin eta XI. legealdiko gobernua osatu baino lehen 


