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Laguntza-programa eta -tresna ugari dauzkan ekosistema 
bateko eragile guztien ikuspegi partekatua eta apustu 
koordinatua, denek dutelarik helburu bera: Euskadiko 
ekintzailetza eta barnekintzailetza palanka bihurtu daitezela 
enplegua sortzeko, eta garapen ekonomikoa, lehiakortasuna eta 
gizarte kohesioa lortzeko Euskadin.

Up! Euskadin elkarrekin biltzen dira Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko II. 
Erakunde arteko Planaren (2020) jarduera ildo nagusiak, bertan aurkitzeko 
laguntza-programak, aholkularitza, negozio-aukerak, gaikuntza, networking-a, 
aliantzak, finantzaketa, laguntzak, laguntzarako tresnak eta norbere burua 
ezagutzera emateko leku apropos bat.

BARNEKINTZAILETZA
HAZKUNDE ITURRI GARRANTZITSUA

EUSKAL EKINTZAILETZAREN
EKOSISTEMA

UP! Euskadi barnekintzailetza-ekimenak hazkundea eta 
aberastasun sorkuntza babesten du euskal enpresetan, 
horretarako bultzatuz eta sustatuz:

Jarduera ekintzaile orok berekin dakartzan baloreak, alegia, sormena, 
aldaketei egokitzeko gaitasuna eta arriskuak hartzearen aldeko jarrera.

Enpresen etorkizunaren eta etengabe eraldatu beharraren inguruko 
hausnarketa.

Enpresa bakoitzean bakarrak eta transferiezinak diren 
barnekintzailetzako estrategien garapena.

Negozio berrien sorkuntza, enpresa bakoitzaren talentua eta gaitasunak 
aprobetxatuta.



Barnekintzailetza da enpresek beren 
eguneroko lanean txertatzen duten 
ekintza eta prozesu multzo bat, 
helburutzat duena negozio-ildo, 
produktu edota zerbitzu berriak 
sortzea. Baldin eta zure enpresak 
barnekintzailetzako jarduerak garatu 
nahi baditu, interesatzen zaizu 
Barnekintzailetzari laguntzeko 
Ekimena.  Enpresentzako gaikuntza- 
eta laguntza-eskaintza integral bat da, 
bereziki zuzendurik dagoena 50etik 
gora langile dituzten sektore 
industrialeko enpresei eta 
aberastasuna eta enplegua sortzeko 
potentzial handia duten proiektuei.

Eskualde bakoitzeko BIC zentroek bideratzen 
dituzte horrelako ekintzak, inguruko kluster, 
patronal, merkataritza ganbera eta beste eragile 
batzuen laguntzarekin.

EUSKADIN
BADAUZKAGU
BARNEKINTZAILETZA-
RAKO BALIABIDEAK

“Laguntza eta gaikuntza 
emanaz enpresei, aukera 
esparru berriak garatzeko”



ESPERIENTZIA PRAKTIKOAK
Beren ereduagatik eta barnekintzailetza-jardueragatik nabarmendu diren enpresen 
esperientzien azterketa.

BAKARKAKO LAGUNTZA
Lehiabide eta Barne-Ekintzaile laguntza-programen bitartez, matrize-enpresan 
barnekintzailetzako estrategia prestatzeko edota proiektu jakin batzuk zehaztu eta 
garatzeko.

· Jarduera ekintzailearen helburuak definituko dira, argi adieraziz zein arlotan 
zentratuko diren negozio berriak garatzeko ahaleginak eta nola lerrokatzen 
diren helburu eta arlo horiek estrategia korporatiboarekin.

· Barnekintzailetzaren kudeaketa-eredua konfiguratuko da (negozio berriak 
garatzeko baliabideak, antolakuntza, prozesuak, pertsonak, komunikazioa…).

· Lehenengo probak eta prototipoak egingo dira eta helburu zehatzagoak 
dituen inplementazio- eta finantzaketa-plan bat garatuko da, helburuak lortu 
daitezen lehen hilabeteetan.

GAIKUNTZA
Adituak diren irakasleek emandako mintegi espezializatuak.

Hastapen jardunaldiak: “zergatik eta nola jardun barnekintzailetzan hutsetik hasita".

Masterra: startup bat bezala lan egiten ikasteko.

SARBIDEA MERKATU-ADIMEN, INBERTSIO, FINANTZAKETA, 
ETA NETWORKING ARLOKO ERAGILE ETA INSTRUMENTU 
ESPEZIFIKOETARA
Bilera pertsonalak sektoreko adituekin, bertatik bertara ezagutzeko teknologia 
espezifikoak edo merkatu zehatzak.

Sarbidea ekimen berrien edo mailegu parte-hartzaileen kapitalean parte hartzeko 
instrumentu publikoetara, Inbertsio foro pribatuetara eta gai espezifikoei buruzko 
tailerretara.

Networking saioak, esperientziak trukatzeko eta enpresek behar duten talentu 
ekintzailea identifikatzeko.

TALENTUA ENPRESA BARRUAN 
DAGOENEAN, UP! EUSKADIK ONDOKO 
HAUEK ESKAINTZEN DIZKIZU:

“Negozio berritzaile berrien 
garapena sustatuz”

https://app3.spri.net/ayudaspri/?idioma=eu


ONDOKO 
ENPRESEK UP! 
EUSKADI 
EKIMENAREKIN,
BEREN EZAGUTZA
ETA ESPERIENTZIA 
PARTEKATUZ

Fagor Electrónica
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aberastasun sorkuntza babesten du euskal enpresetan, 
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Jarduera ekintzaile orok berekin dakartzan baloreak, alegia, sormena, 
aldaketei egokitzeko gaitasuna eta arriskuak hartzearen aldeko jarrera.
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Aurkitu beren kasuak Up! Euskadi atariko 
ekintzailetza arloko esperientziak bisitatuz.

spri.eus/es/up-euskadi

http://www.spri.eus/eu/up-euskadi


Jaso ekintzailetzari buruzko albisteen
UP! Euskadi buletina, eta jarrai gaitzazu

David Montero,
Zuzendaria. BIC Araba
945 298 282

Marisa Arriola,
Zuzendaria. BIC Gipuzkoa
943 000 999

Ainara Basurko,
Zuzendaria. BEAZ Bizkaia
944 395 622

Iñaki Calvo,
Zuzendaria. BIC 
Bizkaia Ezkerraldea
944 184 100

ARABA GIPUZKOABIZKAIA 

Egin apustu zure enpresan daukazun 
esperientziaren eta ezagutzaren alde, eta 
garatu negozio-ildo berriak.

Baduzu gure laguntza.

EKONOMIAREN GARAPEN
ETA AZPIEGITURA SAILA
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