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1. Sarrera
Definizioak eta irismena

“Policy mix” terminoa erabiltzen da I+G+b politikaren euskarri diren tresnen konbinazioa
izendatzeko. Tresna horiek elkarrekintzan aritzen dira inbertsio publiko zein pribatuan eragin 
kuantitatibo eta kualitatiboa lortzeko, ikerketa eta berrikuntza jarduerari eta haren inpaktuari
dagokienez

Tresnak  Sektore publikoaren partaidetza aktiboa duten programak, erakundeak, arauak eta

erregelamenduak, nahita edo nahi gabe I+G+b inbertsioetan eta hauen inpaktuan eragina dutenak

Elkarrekintza Tresna baten eragina beste tresna batzuen baterako existentziaren ondorioz aldatzea

Eragina  I+G+b inbertsioetan eragina duten faktoreak zuzenak (I+G+b politikaren arloko tresnak) edo

zeharkakoak (I+G+b inbertsioetan inpaktua duten edozein arloko tresna politikoak) dira

Iturria: The “policy mix” project”

Txosten honetan egindako analisiak Eusko Jaurlaritzaren eta foru-aldundien I+G+b-ren laguntza-programak
hartzen ditu kontuan, baldin eta horien deialdiak 2021eko dagokion aldizkari ofizialean argitaratu badira.

http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/sweden.pdf
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2. Helburuak

Policy mix-aren analisiaren helburuak

 Laguntza-programen lerrokatzea aztertzea Euskadi 2030 ZTBPan ezarritako ildo
estrategikoekiko eta helburu operatiboekiko.

 Eusko Jaurlaritzako sailetako programen arteko sinergiak identifikatzea, bai eta foru-aldundien
programekin ere.

 Beste erakunde batzuen (Estatua, EB, etab.) programekin egon litezkeen osagarritasunak
antzematea.

 Euskadi 2030 ZTBParekin lotura duten policy mix-aren ikuspegi orokorra ematea,
erreferentziako beste eskualde edo herrialde batzuekiko konparazioa ahalbidetzeko.

Hau da 2030 ZTBPari lotutako policy mix-aren lehenengo txostena. Analisi hau 
urtero egingo da planaren indarraldian zehar.



3. Policy mix-aren ikuspegi 
orokorra 2021ean
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3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean

2021ean, policy mix-ak 85 laguntza-programa ditu eta 394 M€-ko aurrekontua
EGJIS (% 68) eta HS (% 20) dira Eusko Jaurlaritzako pisu handieneko sailak.

(*) Barne ditu 2019-2022 Euskal Unibertsitate Planeko 2021eko Euskal Unibertsitate Sistemako (EUS) Unibertsitateen Ikerketa eta Transferentziaren alorreko Kontratuak-Programa 
(24,8 M€); eta urte bakoitzeko baliokidea kalkulatu da BERC eta IKERKETALDE Programetarako, deialdia lau urtean behin eta hiru urtean behin, hurrenez hurren, ateratzen duten 
programak baitira.

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK
2021

Aurrek. Progr. kop. Aurrek. %

Eusko Jaurlaritza 
(Sailak)

Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumena 
(EGJIS)

268,2 32 %68

Hezkuntza* (HS) 78,2 18 %20

Osasuna (OS) 5,7 5 %1

Kultura eta Hizkuntza Politika (KHPS) 0,8 2 ≈%0

Foru-aldundiak

Arabako Foru Aldundia (AFA) 3,0 2 %1

Bizkaiko Foru Aldundia (BFA) 22,0 10 %6

Gipuzkoako Foru Aldundia (GFA) 16,3 14 %4

Beste batzuk Beste batzuk 0,1 2 ≈%0

Guztira 394,4 85 % 100

Aurrekontuak barne hartzen ditu deialdietan argitaratutako zenbatekoak; 
hortaz, ezin da aurrekontu eta estatistika informazioarekin alderatu.
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3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean: Zutabe 
estrategikoak

“Lidergo teknologiko industriala” zutabe estrategikoak hartzen du aurrekontu handiena 
(180 M€), eta “Berrikuntza irekia” zutabeak biltzen du programa-kopuru handiena (39)

(*) Honako hau izan da programak banatzeko erabili den irizpide nagusia, salbuespen batzuekin: “Lidergo teknologiko industriala” zutabean, EGJISren (Emaitek Plus izan ezik) eta OSren
programak biltzen dira batez ere; “Zientzia bikaina” zutabean, HSren programak eta Emaitek Plus programa sailkatu dira; “Berrikuntza irekia” zutabean, foru-aldundien programak eta 
aukera-esparruen laguntzak biltzen dira; eta “Talentua” zutabean, HSren programak (ikusI eranskina).
Iturria: Innobasquek egina deialdien aginduak oinarri hartuta.

3911 22Laguntza-
programen 
kop.

13

Aurrekontuaren eta laguntza-programen kopuruaren banaketa Euskadi 2030 ZTBParen zutabe estrategiko* bakoitzeko (€, #; 2021eko deialdia)
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3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean: Euskadi 
2030 ZTBParen jarduera ildoak

“Gaitasun zientifiko-teknologikoen sorrera” jarduketa-ildoak hartzen du policy mix-aren
aurrekontuaren % 34 (130 M€) eta “Enpresa-berrikuntzako ekosistemari laguntza” ildoak 

biltzen du programa-kopuru handiena (43)

110M€

70M€
44M€ 37M€

E/A*%23

%8

%13

%43

%13
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2. Enpresa
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3. Gaitasunen
konbergentzia eta

lankidetzako I+Garen
sustapena

4. Gaitasun zientifiko-
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5. Zientzia, teknologia
eta enpresa talentuaren

kudeaketa eta
sustapena

6. I+G+b Sistema
irekitzea eta

nazioartekotzea

%28

%18
%11

%34

%10

(*) Ez da barne hartu 6. ildoaren (“I+G+b Sistema irekitzea eta nazioartekotzea”) zenbatekoa, zeharkako programen bidez finantzatzen baita, Ikerbilerak programa izan ezik.
(**) “Zeharkakoak-Beste batzuk” atalak barne hartzen ditu ZTBESaren hainbat eragile motari (foru-aldundiak eta Osasun Saila) zuzendutako laguntza-programak, bai eta ikertzaileei 
zuzendutakoak ere (Hezkuntza Saila).
Iturria:  Innobasquek egina deialdien aginduak oinarri hartuta.

119 43 5 13

Laguntza-
programen 
kop. 4

Aurrekontuaren eta laguntza-programen kopuruaren banaketa Euskadi 2030 ZTBParen jarduera ildo bakoitzeko (€, #; 2021eko deialdia)

BERCak

IKZak

TZak

Zeharkakoak-
Beste batzuk**

Uni.

132M€



11

3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean: Euskadi 
2030 ZTBParen jardukera ildoak

Honako hauek dira 2030 ZTBParen jarduera ildo bakoitzeko programa nagusiak
Programa Deskribapena Aurrek.

1. Gaikuntza teknologikoa eta enpresako I+G-aren bultzada

Hazitek Produktu berriak garatzera bideratutako I+G proiektuak, estrategikoak zein lehiakorrak, egiten laguntzen du. 96,3M€

Adimen artifizial aplikatua
AAean oinarritutako zerbitzu eta/edo irtenbide komertzialak aplikatzeko proiektuak, erakustaldi-efektua dutenak eta teknologia 
horren eskaintza eta eskaria aktibatzeko aukera ematen dutenak.

3M€

2. Enpresa-berrikuntzako ekosistemari laguntza

Industria Digitala EIKTak enpresaren barne-prozesuetan txertatzen laguntzen du. 6,1M€

TKgune LHko ikastetxeen eta enpresen artean ezagutza transferitzen eta lankidetza-proiektuak garatzen laguntzen du. 5,8M€

3. Gaitasunen konbergentzia eta lankidetzako I+G-aren sustapena

Elkartek ZTBESko kideek 2030 ZTBParen espezializazio-esparruetan elkarlanean egindako ikerketarako laguntzak. 40M€

I+G osasunean
Osasun pertsonalizatuko RIS3 lehentasunezko eremuetan, ZTBESko eragileei oinarrizko ikerketako lankidetza-proiektuak eta garapen 
teknologikoko proiektuak burutzen laguntzen du.

2,5M€

4. Gaitasun zientifiko-teknologikoen sorrera

Emaitek Plus
Teknologia-zentroen eta IKZen emaitzak eta gaitasunak hobetzeko eta merkatura bideratzeko laguntzak, Euskadin identifikatutako 
espezializazio-arloetan etorkizuneko ikuspegia duten ezagutza berriak eskuratzeko.

71M€

Kontratuak-Programa Euskal Unibertsitate Planaren Euskal Unibertsitate Sistemako (EUS) unibertsitateen Ikerketa eta Bikaintasun lerroari dagokion partida. 24,8M€

5. Zientzia, teknologia eta enpresa talentuaren kudeaketa eta sustapena

Ikerbasque-Research Professors EUS-ko ikertzaile-taldeen jarduerak babesten ditu, doktoratu osteko ikertzaile seniorrak ZTBESko eragileen artean barneratzen. 12,6M€

Doktoratu aurreko programa Doktoreak ez diren ikertzaileek doktorego-tesia egitera bideratutako ikerketa finantzatzen du. 9M€

(*) Ez da barne hartu 6. ildoa “I+G+b Sistema irekitzea eta nazioartekotzea”, zeharkako programen bidez finantzatzen baita, Ikerbilerak programa izan ezik.
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3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean: 
Espezializazioa

Euskadi 2030 ZTBParen RIS3 arloekin lerrokatutako policy mix-aren laguntza-programek 
aurrekontuaren %67 biltzen du eta, gehienetan, hainbat arloei bideratuta dago.

Euskadi 2030 
ZTBParen
arloekin

lerrokatuak
266M€

%67

Euskadi 2030 
ZTBParen

arloekin ez
lerrokatuak

128M€
%33

(*) Barne hartzen ditu Elikadura Osasungarria, Ekoberrikuntza, Euskadi Sortzailea eta Hiri Jasangarriak
Iturria: Innobasquek egina deialdien aginduak oinarri hartuta.

ZTBPko RIS3 arloekin lerrokatuta ez dauden programetako askok industriari eta 
harekin lotutako zerbitzuei laguntzea lehenesten dute

219

17

3

7

19

Hainbat lehentasuni zuzendutako
programak

Industria adimenduna

Energia garbiagoak

Osasun pertsonalizatua

Gainerako esparruak*

Aurrekontua (M€)

Laguntza-programen kop.

4738
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3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean: 
Finantzaketa mota

Finantzaketa mota Aurrek. Erakundea Onuraduna

Lehiakorra

Hazitek 96,3M€ EGJIS Enpresak

Elkartek 40,0M€ EGJIS
ZTBESko
eragileak

Ikerbasque 
(Research Professors)

12,6M€ HS
Ikertzaileak 
(Doktoratu 
ondokoak)

Oinarrizkoa

Emaitek Plus 71,0M€ EGJIS
IKZ eta Foku 
Anitzeko TZ.

Kontratuak-Programa* 24,8M€ HS
Unibertsitatea 
(EUS)

BERC programa* 10,5M€ HS BERCak

Aurrekontuaren eta laguntza-programen kopuruaren banaketa 
finantzaketa mota bakoitzeko (€, #; 2021eko deialdia)*

Aurrekontu handiena duten 3 programen datuak 
finantzaketa mota bakoitzeko (€, 2021eko deialdia)*

%56

%84

(*) Barne ditu 2019-2022 Euskal Unibertsitate Planeko 2021eko Euskal Unibertsitate Sistemako (EUS) unibertsitateen Ikerketa eta Bikaintasuna alorreko Kontratuak-Programa 
(24,8 M€); eta urte bakoitzeko baliokidea kalkulatu da BERC Programarako, deialdia lau urtean behin  ateratzen duen programa baita.
Iturria: Innobasquek egina deialdien aginduak oinarri hartuta.

71

Laguntza-programen kop.

14

Izaera lehiakorra duten laguntza-programen aurrekontua oinarrizko laguntza-
programena baino handiagoa da (%68 eta %32, hurrenez hurren) eta lehenengoen 

kopurua askoz ere handiagoa da (71 programa lehiakor eta 14 oinarrizko)

Lehiakorra
268M€ 

%68

Oinarrizkoa*
126M€

%32
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3. Policy mix-aren ikuspegi orokorra 2021ean: 
Onuradunak

Policy mix-aren programen aurrekontuaren %53 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 
Euskal Sareari (ZTBES) zuzendua dago. Hala ere, enpresei zuzendutako programa gehiago 

daude.

(*) Barne hartu dira banako ekintzaileei zuzendutako programak.
(**)  Barne hartu dira ikertzaileei zuzendutako programak.
(***) 2021. urteko baliokidea.
Iturria: Innobasquek egina deialdien aginduak oinarri hartuta.

Onuradun motak Aurrek. Finantz.
Erakunde

a

Enpresak

Hazitek 96,3M€ Lehiak. EGJIS

Tkgune 5,8M€ Lehiak. HS

2i / 3i 5,5M€ Lehiak. BFA

ZTBES

Emaitek Plus 71,0M€ Oinarriz EGJIS

Elkartek 40,0M€ Lehiak. EGJIS

Kontratuak-Programa*** 24,8M€ Oinarriz HS

Bi motak

Bikaintek 5,7M€ Lehiak. EGJIS

Berriker 2,5M€ Lehiak. EGJIS

Itsas frogapenak 2,5M€ Oinarriz EGJIS

28

Laguntza-programen kop.

43

14 Aurrekontu handiena duten 3 programen datuak onuradun 
mota bakoitzeko (€, 2021eko deialdia)

Bi motak
21M€

5%

Enpresa*
167M€

%42

ZTBES**
207M€

%53

%86

%72

%50
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4. Laburpena

• 2021ean, 2030 ZTBPari lotutako 85 laguntza-programa egon dira, eta 394 milioi euro biltzen dituzte.

• “Lidergo teknologiko industriala” zutabe estrategikoak du aurrekontu handiena (180 M€), eta “Berrikuntza 
irekia” zutabea da programa gehien dituena (39).

• “Gaitasun zientifiko-teknologikoen sorrera” eta “Gaikuntza teknologikoa eta enpresako I+Garen bultzada” dira 
aurrekontu handiena duten 2030 ZTBPeko jarduera-ildoak, 132M€ eta 110M€ hurrenez hurren. “Enpresa-
berrikuntzako ekosistemari laguntza” ildoa da laguntza gehien dituena (43).

• Euskadi 2030 ZTBParen RIS3 arloekin lerrokatutako policy mix-aren laguntza-programek aurrekontuaren %67 
hartzen dute, eta gehienek zenbait arlo hartzen dituzte barne.

• Finantzaketa motaren arabera, policy mix-a programa lehiakorretara dago bideratuta, guztira 71 programarekin 
eta aurrekontu osoaren %68-arekin.

• Onuradun gisa soilik enpresak dituzten programek 2021eko aurrekontu osoaren %42 hartzen dute, hau da, 167 
milioi euro aurrekontu gisa neurtuta. 
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Eranskinak
Laguntza-programen xehetasunak
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Eranskinak: Laguntza-programen xehetasunak

2021ean, guztira 85 programak izan zuten deialdia. Honako hau izan zen tresnen 
ezarpena Euskadi 2030 ZTBParen ildo bakoitzeko

(*) Barne dira KONTRATUAK-PROGRAMAREN 24,8M€ (2021eko Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateen Ikerketa eta Bikaintasun ildoak). BERC eta IKERTALDE Programen 
“urteko baliokidea” kalkulatu da, deialdi hauek lau urtean behin eta hiru urtean behin ateratzen baitira, hurrenez hurren.
(**) 6. ildoko (“I+G+b sistema irekitzea eta nazioartekotzea”) 3 laguntza-programa (ERA-NET) Hazitek-en bitartez finantzatu ziren (OCEANERA-NET esparruko Itsas Energien Frogapen 
eta Balioztapen Programaren laguntzekin eta SUSAN esparruko nekazaritza, elikadura eta arrantzaren sektoreetako I+D proiektuei zuzendutako laguntzekin batera).

LPen
aurrekontua

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

1. GAIKUNTZA TEKNOLOGIKOA ETA ENPRESAKO I+G-AREN BULTZADA 110M€9

2. ENPRESA BERRIKUNTZAKO EKOSISTEMARI LAGUNTZA 70M€43

3. GAITASUNEN KONBERGENTZIA ETA LANKIDETZAKO I+G-AREN SUSTAPENA 44M€5

4. GAITASUN ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOEN SORRERA* 132M€11

5. ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA ENPRESA TALENTUAREN KUDEAKETA ETA SUSTAPENA 37M€13

6. I+G+b SISTEMA IREKITZEA ETA NAZIOARTEKOTZEA** E/A4

394M€85
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena Euskadi 
2030 ZTBParen ildo bakoitzeko 

LPen
aurrekontua

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

1. GAIKUNTZA TEKNOLOGIKOA ETA ENPRESAKO I+G-AREN BULTZADA 110M€9

Programen laguntza jaso duten jarduerak:

• Programa lehiakorrak ikerketa aplikaturako, garapen esperimentalerako eta transferentzia 
teknologikorako

• Frogapen, balioztapen eta berrikuntzarako proiektuak laguntzen ditu

Parte hartu duten sailak eta erakundeak:

• EGJIS erakunde finantzatzaile nagusia

• BFA

Onuradunak eta laguntza-arloak

• Enpresak

• ZTBESaren eragileak

• Euskadi 2030 ZTBParen arloekin lerrokatzea, industria adimenduna eta energia garbiak bereziki.

Azalpena / Ezaugarri orokorrak

Laguntza-programak (LP): Hazitek; Basque Industry 4.0; AA aplikatua; enpresako 5G; BDIH Konexio; Itsas Energien Frogapen eta 
Balioztapen Programa; I+G+b sailak sortzea (EZBK); Berriker; Baliosasun.
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena Euskadi 
2030 ZTBParen ildo bakoitzeko 

LPen
aurrekontua

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

2. ENPRESA BERRIKUNTZAKO EKOSISTEMARI LAGUNTZA 70M€43

Programen laguntza jaso duten jarduerak:

• Merkatuaren hurbileko enpresen produktu eta negozio-prozesuen berrikuntzan laguntzeko programak

• (Barne)ekintzailetza programak eta erakundeak/sareak (CEI, BEAZ) enpresa berritzaileak eta OTEB enpresak 
sortzeko

• I+G+b proiektuak sortzeko edo aukera-esparruetan I+G+b proiektuak martxan jartzeko laguntza-programak
(elikadura, etab.)

• Ezagutza enpresetara eramateko programak

Parte hartu duten sailak eta erakundeak:

• Foru-aldundiak finantzatzaile nagusiak

• EGJIS, KHPS eta HS

Onuradunak eta laguntza-arloak

• Enpresak (batez ere, ETEak)

• Ekintzaileak eta ZTBESaren eragileak (enpresen sorrera)

• Lerrokatzea RIS3 lehentasun eta nitxoekin, batez ere, industria adimenduna (4.0. industria), elikadura 
osasungarria eta ekoberrikuntza

Azalpena / Ezaugarri orokorrak

Laguntza-programak (LP): Innobideak; EAEko arrantza- eta akuikultura-sektoreari laguntza; LGParen lankidetza-neurria; Ekintzaile; Araba Innova-Digitaliza (AFA); Araban Ekinean; BEAZ 
- 2i Plana berrikuntza eta inbertsio aurreratua sustatzeko; Berrikuntzari, nazioartekotzeari eta inbertsioari laguntza integrala emateko 3i programa (Biz.); Enpresa Berritzaile Berriak; 
ELKARLANEAN (Biz.); Bideen berrikuntza; Txekeo Teknologikoak (Biz.); Trantsizio digitala eta berdea (Biz.); BEAZ-Ekintzailetza eta Gizarte Berrikuntza; BEAZ-Bizkaia Sortzailea; 
Txekintek/Barnetekin (Gip.); Smart Mobility Industry (Gip.); Internazionalizazioa Programa: produktu berriak nazioartean merkaturatzea (Gip.); Partaidetza (Gip.); Adinberri (Gip.); Balioa 
sortzeko eraldatzen (Gip.); Gipuzkoa digitala; Zibersegurtasuna (Gip.); Sukalberri (Gip.); Berrikuntza, ikerketa eta gizarte-garapeneko jarduerak (Gip.); Ikerketa eta berrikuntza gizarte-
arretan (Gip.); KSI Tek; Bitartez; Ekoberrikuntza zirkularreko programa; ETE zirkularra; berrikuntza bioekonomian; EZBK digitalizatzea; Onekin-Berrikuntza; Onekin-Digitala; Gastrokop; 
Hazinnova; Industria Digitala; Inplantalariak; Zibersegurtasun industriala; Tkgune; Pertsonen partaidetza; LHko irakasleak prestatzeko programa enpresekin lankidetzan.
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena Euskadi 
2030 ZTBParen ildo bakoitzeko 

LPen
aurrekontua

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

3. GAITASUNEN KONBERGENTZIA ETA LANKIDETZAKO I+G-AREN SUSTAPENA 44M€5

Programen laguntza jaso duten jarduerak:

• Programa lehiakorrak oinarrizko ikerketarako eta ikerketa aplikaturako

• Lankidetza-proiektu jakinei laguntza.

Parte hartu duten sailak eta erakundeak:

• EGJIS erakunde finantzatzaile nagusia

• LEHENDAKARITZA, HS eta OS

Onuradunak eta laguntza-arloak

• ZTBESaren eragileak

• ETEak

• Bestelako erakundeak (kluster erakundeak, etab.)

• Espezializazio-arloekin lerrokatzea (Elkartek)

Azalpena / Ezaugarri orokorrak

Laguntza-programak (LP): Elkartek; UEP; Trakzio-proiektuak; LHko zentroetako berrikuntza- eta ekintzailetza-proiektua; Osasun-arloko I+G proiektu estrategikoei 
laguntza.
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena Euskadi 
2030 ZTBParen ildo bakoitzeko 

LPen
aurrekontua*

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

4. GAITASUN ZIENTIFIKO-TEKNOLOGIKOEN SORRERA* 132M€11

Programen laguntza jaso duten jarduerak:

• Oinarrizko finantzaketa duten programak ZTBES eragileen gaikuntzarako

• Ikertzaileen mugikortasun eta prestakuntzarako bekak

• Oinarrizko I+G eta I+G aplikatuko programa lehiakorrak

Parte hartu duten sailak eta erakundeak:

• EGJIS eta HS finantzatzaile nagusiak

• OS eta Foru Aldundiak (Araba eta Gipuzkoa)

Onuradunak eta laguntza-arloak

• ZTBESaren eragileak

• Unibertsitateko ikerketa-taldeak eta osasun-azpisistema

• Euskadi 2030 ZTBParen arloekiko lerrokatzerik gabe

Azalpena / Ezaugarri orokorrak

(*) Barne dira KONTRATUAK-PROGRAMAREN 24,8M€ (2021eko Euskal Unibertsitate Sistemako Unibertsitateen Ikerketa eta Bikaintasun ildoak). BERC eta IKERTALDE 
Programen “urteko baliokidea” kalkulatu da, deialdi hauek lau urtean behin eta hiru urtean behin ateratzen baitira, hurrenez hurren.

Laguntza-programak (LP): Emaitek Plus; Ikerketalde; Kontratuak-Programa; OAIP; Ekizien; Azpitek; BERC programa; Gipuzkoako ZTB Sarea; Ikerketa-jarduera areagotzeko 
osasun-arloko ikerketa- eta garapen-proiektuak; Osasun-arloko topaketa zientifikoak antolatzeko laguntzak; Erakunde zientifikoen sorrerarako edo funtzionamendurako 
laguntzak.
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena Euskadi 
2030 ZTBParen ildo bakoitzeko 

LPen
aurrekontua

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

5. ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA ENPRESA TALENTUAREN KUDEAKETA ETA SUSTAPENA 37M€13

Laguntza jaso duten tresna eta jarduerak:

• Ikertzaileak erakartzeko programak

• Ikertzaileak kontratatzeko laguntzak

• Beste batzuk: ikertzaileen prestakuntza eta bizitza osoko ikaskuntza

• Enpresa-talentua gaitzea

Parte hartu duten sailak eta erakundeak:

• HS erakunde finantzatzaile nagusia

• EGJIS

• BFA eta GFA

Onuraduna(k) eta laguntza-arloak

• Ikertzaileak

• ZTBESaren eragileak eta enpresak (kontratazioa)

• Euskadi 2030 ZTBParen arloekiko lerrokatze txikia

Azalpena / Ezaugarri orokorrak

Laguntza-programak (LP): Ikerbasque-Research Fellows; Ikerbasque-Research Associate; Ikerbasque-Research Professors; Egonlabur; Doktoratu aurreko programa; 
Doktoratu osteko programa; Ikermugikortasuna; Ikertalent; Bikaintek; Ikasiker;  Bikaintasunean Prestakuntza (Biz.); Ingurumeneko ikerketa- eta berrikuntza-
proiektuetarako bekak (Gip.); Gipuzkoa Fellows.
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena Euskadi 
2030 ZTBParen ildo bakoitzeko 

LPen
aurrekontua*

Laguntza-
programen (LP) 

kop.

6. I+G+b SISTEMA IREKITZEA ETA NAZIOARTEKOTZEA* 0,4M€4

Laguntza jaso duten tresna eta jarduerak:

• Europako sareak (ERANET) ETE-en arteko lankidetzan gauzatzen diren hainbat arlotako I+G proiektu 
transnazionalak

• Nazioarteko kongresu eta topaketa zientifikoak antolatzeko laguntzak

• Europako ikerketa-arloko trakzio-proiektuak aurkezteko laguntzak

Parte hartu duten sailak eta erakundeak:

• EGJIS erakunde finantzatzaile nagusia

• HS eta OS

Onuradunak eta laguntza-arloak

• ETEak

• ZTBESaren eragileak

• ERANET bakoitzaren laguntza-arlo espezifikoak, bereziki industria adimenduna, energia garbiak eta 
elikadura osasungarria

Azalpena / Ezaugarri orokorrak

(*)  ERA-NET programak Hazitek Lehiakorraren bidez finantzatu ziren (EEEaren Itsas Energien Frogapen eta Balioztapen Programaren laguntzekin batera OCEANERA-NET 
COFUND esparruan eta EGJISaren nekazaritza-, elikadura- eta arrantza-arloetako oinarrizko ikerketa, ikerketa industriala eta garapen esperimentala bultzatzen dituzten 
proiektuen gastu eta inbertsioetarako laguntzekin batera SUSAN esparruan).

Laguntza-programak (LP): M-ERA.NET 3 (ERA-NET); SUSAN (ERA-NET); OCEANERA-NET COFUND (ERA-NET); IKERBILERAK.



• Ikerbasque: Research
Fellows

• Ikerbasque: Research
Associate

• Ikerbasque: Research
Professors

• Doktoratu aurreko 
programa

• Doktoratu osteko 
programa

• Ikermugikortasuna

• Egonlabur

• Ikasiker

• Ikertalent

• Bikaintek

• Bikaintasunean 
prestakuntza (GFA)

• Gipuzkoa Fellows (GFA)

• Ingurumeneko 
ikerketa- eta 
berrikuntza-
proiektuetarako bekak 
(GFA)
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Eranskinak: Laguntza-programen ezarpena zutabe 
estrategiko bakoitzeko

Zientzia-
bikaintasuna

• Emaitek Plus

• Kontratuak-Programa

• Ikerketalde

• OAIP

• Ekizien

• BERC programa

• Osasun-arloko I+G 
proiektu 
estrategikoei 
laguntza

• Ikerketa-jarduera 
areagotzeko osasun-
arloko I+G proiektuak

• Osasun-arloko 
topaketa zientifikoak 
antolatzeko 
laguntzak

• Erakunde zientifikoen 
sorrerarako edo 
funtzionamendurako 
laguntzak

• Ikerbilerak

Lidergo teknologiko 
industriala

• Hazitek

• Basque 
Industry 4.0

• BDIH Konexio

• Industria 
Digitala

• Zibersegurtas
un industriala

• AA aplikatua

• Enpresentzak
o 5G 
programa

• Elkartek

• Azpitek

• Itsas Energien 
Frogapen eta 
Balioztapen
Programa

• Berriker

• UEP

• Trakzio-

proiektuak

• I+G+b sailak 
sortzea EZBK

• EZBK 
digitalizatzea

• Baliosasun

• Gipuzkoa 
Digitala (GFA)

• Zibersegurtas
una (GFA)

• ZTB Sarea 
(GFA)

• M-ERA NET 3

• SUSAN

• OCEANERA 
NET COFUND

Berrikuntza irekia*

• Innobideak

• Hazinnova

• KSI TEK

• Ekoberrikuntza
zirkularreko programa

• ETE zirkularra

• Berrikuntza 
bioekonomian

• Inplantalariak

• Arrantza- eta 
akuikultura-sektoreari 
laguntza

• LGParen Lankidetza 
Neurria

• Onekin: Berrikuntza

• Onekin: Digitala

• Gastrokop

• Ekintzaile

• Bitartez

• LHko irakasleak 
prestatzeko programa 
enpresekin lankidetzan

• Tkgune

• Pertsonen partaidetza

• LHko zentroetako 
berrikuntza- eta 
ekintzailetza-proiektuak

• Araba Innova-Digitaliza 
(AFA)

• Araban Ekinean (AFA)

• 2i (BFA)

• 3i (BFA)

• Enpresa Berritzaileak 
sortzea (BFA)

• Elkarlanean (BFA)

• Ekintzailetza eta Gizarte 
Berrikuntza (BFA)

• Bizkaia Sortzailea (BFA)

• Bideen berrikuntza (BFA)

• Txekeo Teknologikoak 
(BFA)

• Trantsizio digitala eta 
berdea (BFA)

• Smart Mobility Industry
(BFA)

• Internazionalizazioa: 
produktu berriak 
nazioartean 
merkaturatzea (GFA)

• Partaidetza (DFG)

• Adinberri (DFG)

• Txekintek/Barnetekin
(DFG)

• Balioa sortzeko 
eraldatzen (DFG)

• Sukalberri (DFG)

• Ikerketa eta berrikuntza 
gizarte-arretan (GFA)

• Berrikuntza, ikerketa eta 
gizarte-garapeneko 
jarduerak (GFA)

Talentua

(*) Ekoberrikuntza zirkularreko programa bi gisa zenbatzen da, “Ekoberrikuntzako eta arlo horretako I+G+b proiektuen diseinu bikaineko programaren” eta “Ekonomia zirkularreko 
erakustaldiak eta ekodiseinu-programa” programaren batura baita




