33. INNOSASUN ekimena
Ekimenaren izena
Ekimenaren
laburpena

INNOSASUN
Berrikuntzaren arloan euskal osasun sistemaren eta enpresa-sektorearen
zein lotutako eragileen arteko interakzioa antolatzen laguntzeko tresna da
Innosasun programa, eta haien beharrei erantzuten da

Ekimenaren hasieradata
Erakunde nagusia edo
koordinatzailea

2014

Parte hartzen duten
beste erakunde
batzuk

Ekimenaren amaieradata

Zehaztutako amaieradatarik ez dago

OSASUN SAILA
LAGUNTZA ETA KOORDINAZIOA BIOEF
Erakundea
Euskal Osasun Sistema
osoa

Ekimenari egindako ekimen nagusia
Euskal osasun-zerbitzuaren gaitasunak eta
esperientzia jartzen ditu EAEko enpresa eta
ikerketa-eragileetatik datozen ideia
berritzaileen zerbitzura
Lehentasunezko arlo estrategikoak Markatu X batekin
Fabrikazio aurreratua

Energia

Biosanitarioa

X
Jardun-eremua

Aukera-esparruak Markatu X batekin
Elikadura

Hiri-habitata

Ekosistemak

Kulturaren eta
sormenaren
arloko industria

Ekimenaren deskribapen laburtua: helburu nagusiak eta garatu beharreko emaitzak, zer
erronkari erantzuten dion, ekonomian eta gizartean izan dezakeen inpaktua, eta abar.
Innosasun programak Euskadiko osasun-sistema lehentasunezko bazkide bihurtu nahi du,
gaitasunak eta jakiten egitea garapen sozioekonomikoaren zerbitzura ere jar ditzan.
Innosasun programa ZTBP Euskadi 2020ren policy-mixaren barruan jasotako tresna bat da, eta
Osasun arloko ikerketa eta berrikuntzarako estrategiaren «Eragina» ardatzaren helburuetako bati
ere erantzuten dio; Euskadiko osasun-sistemak aberastasuna edo balioa sortzen laguntzeaz dihardu
helburu horrek. Zehazki, helburu honi erantzuten dio: enpresekin eta eragile zientifikoteknologikoekin lankidetza handitzea eta emaitzen transferentzia eta ustiapena bultzatzea enpresaehunarekin.

INNOSASUN programaren funtsezko elementuak
 Enpresa-garapenarekin lotutako enpresei eta erakundeei zuzentzen zaie nagusiki.
 Haien beharrei arreta eskaintzen die, baita ad hoc laguntza ere osasunaren arloan
berrikuntza-jarduerak gara ditzaten.
 Osasun-sistemaren gaitasuna Living Lab baten modura eskaintzen du.
 Osasunaren arloko elkarlaneko sare zabalean oinarrituta dago; berrikuntza irekiko
ekosistema gisa jokatu dezake.
 Osasun-sistema osorako I+G+Bko kudeaketa integralerako tresna bakar batek ematen du
horretarako aukera.


Leihatila bakar baten bitartez harremanak eta beharrak bideratzen ditu (BIOEFek
koordinatzen du).

INNOSASUNaren jarduera-prozeduraren laburpena irudi honetan ikus daiteke:

ASESORÍA Y
ORIENTACIÓN
DISEÑO Y
EJECUCIÓN
DE ESTUDIOS

CONTACTO
EMPRESAINNOSASUN

ANALISIS DE
NECESIDADES Y
SELECCIÓN DEL
EQUIPO DE
RESPUESTA

*

SUMINISTRO
DE MUESTRAS
BIOLÓGICAS

REUNIONES
DE TRABAJO

SUMINISTRO
DE DATOS

CANALIZACIÓN
DE IDEAS O
PROPUESTAS
* Coste asociado, cubierto por la
empresa o entidad solicitante

Ekimenak lortutako emaitzak (EAEko eskaerak)
INNOSASUN ekimena garatu duten 2014. eta 2015. urteetan EAEko 47 erakunderen 64 laguntzaeskaera kudeatu dira.
Eskaeren % 83 enpresa-sektoretik iritsi dira, eta % 17 eragile zientifiko-teknologikoetatik. Enpresasektorearen barruan, enpresa eskatzaileen % 68 ETEak dira.
Erakunde eskatzaileak:

PYMEs (32)

No PYMEs* (5)
10,6%

68,1%

RVCyT (8)
17%

*ASE (2)
4,3%
*ASE: otros Agentes del Sector Empresarial

Garatutako jarduera-mota:
Nº de solicitudes por tipología, y estado actual

Actividad

En curso

Finalizadas

En cartera

Totales

ASESORÍA Y ORIENTACIÓN

2

15

8

25

DISEÑO Y EJECUCIÓN DE ESTUDIOS

5

1

9

15

SUMINISTRO DE MUESTRAS

11

0

0

11

CANALIZACIÓN DE IDEAS O PROPUESTAS

2

7

0

9

0

4

0

4

20

27

17

64

Otros (fuera ámbito Innosasun)

Total

