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1.- SARRERA 

 

KUDEAKETA PLAN honetan, SPRIren alor, sail eta unitateen 2018rako ildo estrategikoak, helburuak, 
jarduketak, adierazleak eta aurreikuspen ekonomikoak daude jasota. Halaber, kontuen bilakaera 
ekonomiko eta finantzarioaren aurreikuspenak ere planteatzen ditu, kapitalaren eta ustiaketaren 
adarretan. 

 

2.- EGITEKOA ETA OINARRIZKO JARDUERA-ILDOAK 

EGITEKOA 

«Euskal enpresen lehiakortasuna babestea, bultzatzea eta sustatzea, eta, bide horretatik, Euskadin 
aberastasuna sortzea eta herritarren ongizate-maila hobetzea, giza garapen jasangarria indartuz 
Eusko Jaurlaritzaren Ekonomia Sustapenerako Politikaren arloan» 

 

JARDUERA-ILDO ESTRATEGIKOAK 

Enpleguaren eta Suspertze Ekonomikoaren aldeko Esparru Programak (2017-2020) finkatzen du 
SPRIren 2018ko Kudeaketa Planaren esparru orokorra.  

 

 

Esparru-programa hori zehazteko, SPRIk honako plan estrategiko hauek ditu:  

- 2017-2020 aldirako Industrializazio Plana; 
- 2020ko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana; 
- 2017-2020 aldirako Nazioartekotze Plana; 
- Enplegu Plana;  2017-2020 aldirako Ekintzailetza Plana. 

Horrez gain, zeharkako estrategia dauka abian ipinita:  

- Euskadi 2020 Agenda Digitala.  
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*SPRI-PROGRAMAK ETA ZERBITZUAK

SPRIko ARLOAK /DEPARTAMENTUAK
E2 EKINTZAILETZA 

SUSTATZEA

E3 GAZTEEN ENPLEGUA 

SUSTATZEA

E8 ENPLEGUAREN 
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R2 BERRIKUNTZA R3 NAZIOARTEKOTZEA R4 INDUSTRIALIZAZIOA

EKINTZAILETZA

EKINTZAILE

BARNEKINTZAILE

BIND 4.0

LUZARO maileguak
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EKINTZAILE

BARNEKINTZAILE

BIND 4.0

LUZARO maileguak
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BARNEKINTZAILE
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GARAPEN EKONOMIA GAUZATU INDUSTRIA GAUZATU INDUSTRIA

GAUZATU ATZERRIAN 

EZARTZEA

GAUZATU INDUSTRIA

RENOVE MAQUINARIA

60-40 FINANTZAKETA

INVEST IN BASQUE 

COUNTRY

PROYECTOS IED

AFTERCARE

AIZ PROIEKTUAK 

AFTERCARE

INDUSTRIA 

ANTOLAMENDUA

EKIMEN ESTRATEGIKOAK

GIDARITZA-TALDEAK (RIS3)

FABRIKAZIO AURRERATUA

BDIH

FABRIKAZIO AURRERATUA

BASQUE INDUTRY 4.0

AZTERLAN ZERBITZU ETA 

KLUSTER KOORDINAZIOA

Zaintza lehiakorra

Lankidetzako sareak eta 

proiektuak

KLUSTER KOORDINAZIOA

TEKNOLOGIA

EMAITEK +

ELKARTEK

HAZITEK

EEN SAREA

Kalifikazioko txosten 

teknikoak, ZERGA-

BERRIKUNTZA

KUDEABIDE

LEHIABIDE

PERTSONAK

PRESTAKUNTZA

INFORMAZIO GIZARTEA

ENPRESA DIGITALA

BARNETEGI TEKNOLOGIKO

MIKROENPRESA DIGITALA

IT TXARTELA

BASQUE INDUSTRY 4.0

INDUSTRIA DIGITALA

INDUSTRIA 

ZIBERSEGURTASUNA

ENPRESA DIGITALA

BARNETEGI TEKNOLOGIKO

PEBA EUSKADI

MIKROENPRESA DIGITALA

IT TXARTELA

PC LAGUN

METAPOSTA
Banda Zabal  

Ultra lasterraren Euskal  

Behatokia

OOPP ZIBERSEGURTASUNA

FINANTZAKETAK

ENPLEGUA SUSPERTZE EKONOMIKOA

ENPRESA 

GARAPEN

TEKNOLOGIA ETA 

BERRIKUNTZA

ZIBERSEGURTASUNA

NAZIOARTEKOTZEA

E5 LANERATZEKO PIZGARRIAK

E6 RENOVE BIRGAITZE-PROGRAMAK

E7 ENPLEGU PUBLIKOA

E8 ENPLEGUAREN KALITATEA HOBETZEA

E9 ENPLEGUAREN EUSKAL SISTEMA HOBETZEA

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU PROGRAMA 2017-2020

E2 EKINTZAILETZA SUSTATZEA R2 BERRIKUNTZA

E3 GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA R3 NAZIOARTEKOTZEA

E4 ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA R4 INDUSTRIALIZAZIOA

ENPLEGUAREN ETA SUSPERTZE EKONOMIKOAREN ALDEKO ESPARRU PROGRAMA 2017-2020

HERRI-HELBURU: ENPLEGU GEHIAGO ETA HOBEA SORTZEA (LANGABEZIA-TASA % 10etik BEHERAKOA IZATEA & 220.000 GAZTEK LAN-AUKERA BAT EDUKITZEA)

ENPLEGUA: 9 eremu: SUSPERTZE EKONOMIKOA: 4 plan eraginkor:

E1 ETEak, GIZARTE-EKONOMIA ETA TOKIKO GARAPENA R1 INBERTSIOA
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Halaber, honako jarduketa-esparru espezifiko hauek garatuko ditu: 

 DDEIren plan estrategiko guztiak zabaltzea eta txertatzea; 

 SPRIren jarduna eta haren enpresa-inpaktua eta ekintzen lurralde-oreka areagotzea, eta, hala, 
taldearen irudia indartzea eta gizartean hari buruzko pertzepzio positiboa handitzea. 

 
2018rako proposatutako kudeaketa-eredua ere mistoa da. 
 

 Proiektuak. Plangintza eta helburu jakinekin identifikatzen dituzte jarduerak. 

 Emaitzen adierazleak. Sozietatearen jardunaren kanpo-inpaktuak zehazten dira. 
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3. EGITURA ETA ORGANIGRAMA 
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4.- KUDEAKETA-PLANA ALORREZ ALOR 

 
4.1 ENPRESAK SUSTATZEKO ALORRA 

 

ENPRESAK SUSTATZEKO ALORRAREN egiteko nagusia zera da: enplegu-aukera berriak sortzen dituzten 
enpresa-proiektuak sustatzea, euskal enpresen lehiakortasuna hobetzea eta, horrez gain, atzerriko 
inbertsio zuzeneko proiektuak eta aliantza estrategikoak lortzea, enpresa-sarea indartuko dutenak. 

 

4.1.1 EKINTZAILETZA ETA GARAPEN EKONOMIKOA 

EKINTZAILETZA ETA GARAPEN EKONOMIKOKO SAILAREN egiteko nagusia enpresa-proiektuak sustatzea da, 
hain zuzen ere, euskal enpresei enplegu-aukera berriak sortuko dizkieten proiektuak sortzea, nagusiki 
industria ardatz hartuta. 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Jarduketak 

EKINTZAILETZA. 

 

 Ekintzailetza sustatzea, negozio- eta berrikuntza-zentroen (BIC) jardunarekin batera; horietan 
guztietan Eusko Jaurlaritzarekin eta foru-aldundiekin elkarlanean jardungo da, ekintzailetza 
aurreratuaren sistema berrantolatzen eta koordinatzen. 

 Hainbat jarduera gauzatzea teknologia-parkeen, teknologia-zentroen, unibertsitateen, negozio- eta 
berrikuntza-zentroen eta abarren arteko jarduna koordinatzeko, enpresak sortzeko erritmoa 
bizkortzeko eta enpresa-ekintzailetzako eta -garapeneko prozesu integrala bermatzeko, dibulgazio-
jardunaldiak antolatuta; horrez gain, prestakuntza-lan handia egitea Lehiakortasunerako Euskal 
Institutuarekin, ekintzaileen prestakuntza integralerako programa bat sortuta. 

Programak. 

 Ekintzaile programak: enpresa berritzaileak eta/edo teknologikoak sortzeko proiektuei eragiten diete, 
dela partikularrek sustatuak, dela lehendik diren enpresek sortuak, baldin eta haien jarduera berriak 
jauzi kualitatiboa egiten badu haien jarduna dibertsifikatzeko bidean. 

 BIND 4.0: start-up enpresak babesteko eginahalean jarraitzea, haien proiektua bizkortzen eta 
lehendabiziko bezero erreferentziala lortzen laguntzea. 

 BASQUEFONDO: lankidetza Euskadiko Arrisku Kapitalaren Kudeaketarekin, enpresak hazteko 
proiektuetara finantzaketa bideratzeko tresna den aldetik, bereziki enpresa teknologiko eta global 
berrien arloan. 

GARAPEN EKONOMIKOA 

Programak. 

 Gauzatu Industria: aurrerakin itzulgarriak, oinarri teknologikoa eta/edo berritzailea duten ETEak 
sortzea eta garatzea bultzatzeko; 2018ko deialdia kudeatzea, eta 2017koaren eta aurrekoen 
segimendua egitea. 

 Gauzatu Kanpo Ezarpenak: euskal enpresak –ETEak– atzerrian ezartzeko prozesuen sorkuntza eta 
garapena sustatzea, haien kontsolidazioa babestuta eta atzerriko merkatuan ekoizpen-inbertsioa 
handituta, haien lehiakortasuna eta, ondorioz, etorkizuneko bideragarritasuna handitzeko formula 
gisa; 2018ko deialdia kudeatzea, eta 2017koaren eta aurrekoen segimendua egitea. 

 60-40 abalen lerroa: laguntza eskaintzea Eusko Jaurlaritzaren Ogasun eta Ekonomia Sailaren 
abalen programa kudeatzeko. 

 Renove Makineria: ETE industrialei laguntzea makineria berria erosten, betiere lan-segurtasuneko 
eskakizunak beteta (Osalanek ziurtatu behar du); 2017ko eta 2016ko deialdietako ordainketak ixtea. 
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EMAITZEN ADIERAZLEAK 
 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

Ekintzailetza-prozesuari babes 
integrala ematea 

 
Enpresa- eta berrikuntza-
zentroen jarduna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIND 4.0 
 
 

 
EKINTZAILE proiektua. 
Aurkeztuak 
EKINTZAILE proiektua. 
Onartuak 
BARNEKINTZAILE proiektua. 
Aurkeztuak 
BARNEKINTZAILE proiektua. 
Onartuak 
Sortutako enpresa- eta 
berrikuntza-zentroak 
Luzaro maileguak 
Basquefondo, onartutako 
proiektuak 
Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 
 
 
 
 
 
Enpresa lankideak 
Eskabideak jasotzea 
Start-up enpresak aukeratzea 

 
65 
60 
 

55 
 

50 
60 
5 
 

10 
2.100.000 

 
 
 
 
 

27 
250 
25 

Finantzaketa-mekanismoak eta -
tresnak indartzea, hazkunde-
proiektuak babesteko 

 
GAUZATU programa 
INDUSTRIA 
 
 
 
 
GAUZATU, segimendua 
 
 
 
 
60-40 FINANTZAKETA 
 

 
Aurkeztutako proiektuen 
kopurua 
Aldeko iritzia jasotako 
proiektuen kopurua 
Inbertsio-bolumena (milioi 
eurotan) 
Sortutako enplegua 
Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 
 
Ordainketen proposamena 
Luzapenak eta gorabeherak 
Amaierako txostena 
 
 
Izapidetutako proiektuak 

 
60 
50 
100 
500 

28.000.000 
 

75 
10 
25 
 
 

5 

Nazioarteko funtzioaren hasiera 
eta/edo sendotzea babestea euskal 
enpresetan 

 
GAUZATU programa 
ATZERRIAN EZARTZEA 
 
 
 
GAUZATU, segimendua 
 

 

 
Aurkeztutako proiektuen 
kopurua 
Aldeko iritzia jasotako 
proiektuen kopurua 
Inbertsio-bolumena (milioi 
eurotan) 
Sortutako enplegua 
Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 
 
Ordainketen proposamena 
Luzapenak eta gorabeherak 
Amaierako txostena 

 
6 
5 
8 
20 

5.000.000 
 

3 
2 
2 
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4.1.2 EKIMEN ESTRATEGIKOAK 

EKIMEN ESTRATEGIKOEN SAILAREN helburua zera da: enpresen garapena eta dibertsifikazioa babestea 
aukera-esparruetan, Euskadik enplegua, balio erantsia eta aberastasuna sortzeko enpresa-gaitasunak 
ageri dituen esparruetan eta gaitasun zientifiko eta teknologiko esanguratsuak dituen tokietan, RIS3 
Euskadi Espezializazio Adimendunaren Estrategian definituta dagoen moduan; hau da, energiaren, 
fabrikazio aurreratuaren eta biozientzien/osasunaren arloetan. 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Jarduketak 

 Lankidetza publiko-pribatuaren espazioan parte hartzea, RIS3 Euskadi zabaltzeko (gidaritza-taldeak). 

 DDEIko erremintetara bideratzea hedapen-ekimenak, honako estrategia hauen esparruan: Fabrikazio 
Aurreratua – Basque Industry 4.0 eta Energiako Garapen Teknologiko eta Industriala – EnergiBasque. 
Inplikatutako agenteekin koordinatzea, hor barnean hartuta enpresak, klusterrak, ikerketa-
erakundeak, berrikuntza-sistemak eta administrazio publikoak. 

 Eragile publikoei eta pribatuei aholkularitza eta orientabidea ematea, arlo estrategikoekin lotutako 
auziei buruz. 

 Barne- eta kanpo-zabalkundea, estrategiekin lotutako jarduerei buruz.  

 Laguntza-erreminten koordinazioa, haien aplikazioaren efikazia maximizatzeko enpresetan eta 
estrategiokin lotutako eragileetan. 

 Eskualdeen arteko lankidetza sustatzea, Europako eskualdeen Vanguard Initiative sarean eta 
tankerako ekimenetan.  

 Estrategien aurrerabidearen segimendua egitea eta hobekuntza estrategikoak proposatzea, 
estrategion garapena eta etengabeko hobekuntza babesteko. 

 Basque Digital Innovation Hub (BDIH) gunearen kudeaketa eta segimendua. 
 

 

EMAITZEN ADIERAZLEAK 
 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

Koordinazioa Fabrikazio-zentro 
aurreratuak, klusterrak, 

Basque Ecodesign Center, 
BDIH 

Estrategiak abiarazteko 
ekimenek behar duten bilera-

kopurua 

40 

Aholkularitza RIS3 segimendua   Txostenen kopurua 10 

Hedapena Hannover Messe Nazioarteko ekitaldiak 1 

Laguntza-tresnak  RIS3 ikerketa estrategikoko 
proiektuen ehunekoa, 

HAZITEK deialdiko guztien 
artean 

% 85 

Eskualdez gaindiko lankidetza VANGUARD INITIATIVE, S3P 
plataforma tematikoak, 

eskualdeen arteko 
proiektuak; DIH lantaldeak; 

REDIDI 

Partaidetza nazioarteko 
ekimenetan 

10 

Segimendua Zientzia, Teknologia eta 
Berrikuntzarako Euskal 
Kontseiluaren ekarpena 
fabrikazio aurreratuan – 
Basque Industry 4.0 eta 

Energian – Energibasque 

Estrategiaren berrikuspen-
txostenak 

2 
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4.1.3 INVEST IN THE BASQUE COUNTRY 

 

INVEST IN THE BASQUE COUNTRY SAILAREN helburua Euskadin atzerriko inbertsioa indartzea eta erraztea 
da, hazkunde- eta lehiakortasun-estrategia gisa; horretarako, atzerriko inbertsio zuzeneko proiektu 
berriak erakarriko dira intereseko alorretarako eta lehentasunezko sektoreetarako, eta, horrez gain, gaur 
egun Euskadik duen atzerriko inbertsioa garatuko eta sendotuko da. 
 
Hona hemen sailaren helburu estrategikoak: 

• Euskadik atzerriko inbertsio zuzena erakartzeko duen gaitasuna handitzea eta 
sendotzea; 

• kalitateko atzerriko inbertsio zuzena erakartzea, aberastasuna eta enplegua sortuko 
dituena; 

• jakintzan gero eta intentsiboagoak diren atzerriko inbertsio zuzeneko proiektuak 
erakartzea; 

• erabakiguneak Euskadin egon daitezen ahalegintzea, edota lehendik direnei Euskadin 
bertan eustea; 

• ekarpen esanguratsua egitea atzerriko inbertsio zuzena Euskadira erakartzeko. 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

 

Jarduketak 

 ATZERRIKO INBERTSIO ZUZENEKO PROIEKTUAK ERAKARTZEA ETA HAIETAN 
LAGUNTZEA, atzerriko inbertsio zuzena erakartzeko laguntza integratuko sistema bat 
artikulatuta eta abiarazita (ICEX; SPRI BTI bulegoak; eragile biderkatzaileak; SPRI Taldea; 
klusterrak; Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea; Euskadiko foru-aldundiak eta 
hiriburuak).  

o Eskaintzak eta proposamenak prestatzea proiektu bakoitzera egokituta (pizgarriak, 
lurzorua, bulegoak, kolaboratzaileak, enpresak, teknologia, fiskalitatea), aurretik aipatu 
ditugun eragileekin lankidetzan. 

o Laguntza ezarpen-proiektuetan:  

 agenda prestatzea, proiektuari balioa emango dioten eragile eta enpresa 
kolaboratzaileekin. 

o Proiektua abiaraztea lankidetza publiko-pribatuan, aholkulari espezializatuekin eta 
eragile instituzionalekin, ezarpenaren hainbat alderditarako (enpresa sortzea, bisatuak, 
baimenak, laguntzak, behin betiko kokapena eta abar). Horretarako, eragileen plan bat 
prestatuko da, lurralde bakoitzean proiektuak mamitzeko zerbitzua ematen dutenekin.    

 EKINTZA PROAKTIBOAK. Lead Generation: Estrategia proaktiboak diseinatzea eta bultzatzea  

o lehentasunezko sektoreetan (Ris3).   

o Nanoteknologia. IMAGINE NANO. Imagine Nano 2018 azokan parte hartzea, EENk 
(Enterprise Europe Network) Bilbon antolatutako B2B topaketetan. 

o Basque Industry 4.0. 

 MISION INVERSA AUSTRIA 4.0 (Bilbo). 

 HANOVER MESSE AZOKA (Alemania). 

 MAKINA-ERREMINTAREN BIENALA, 2018 (Bilbo). 

o Automobilgintza (Erresuma Batua). Inbertsioak erakartzeko eginahala, Acicae 
automobilgintzako klusterrarekin eta Zumaiako GKN lantegiarekin lankidetzan. 

o Aeronautika. Prospektiba Hegan klusterrarekin, batez ere Frantzian eta Erresuma 
Batuan. 

o Biozientziak. Prospektibak klusterrarekin eta beste hainbat eragilerekin, hala nola 
Amerikako Estatu Batuetan (Bio azoka, Boston) edota Alemanian (Medical Devices, E-
medica). 

o Lehentasuna duten herrialdeak: Erresuma Batua (Brexit), Alemania, Ameriketako Estatu 
Batuak eta Japonia. 
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 MERKATUEN ADIMENA. Nazioarteko aukera-nitxoak identifikatzea atzerriko inbertsio zuzena 
erakartzeko (Finantial Times), atzerriko inbertsio zuzen ezarriaren aukerak identifikatzea (BD 
Sabi), merkatuaren eta joeren azterlanak. 

 AFTERCARE, atzerriko kapitala duten Euskadiko enpresen jarduna zabaltzeko eta haien balioa 
handitzeko. Jarduketa-plana Aftercare Euskadi datu-base eguneratuarekin (geuk egina), bisita 
antolatuak eta Aftercare topaketa. 

 KOMUNIKAZIO-EUSKARRIAK; tresna eta material horien bidez, berehalako erantzuna emango 
zaie Euskadin atzerriko inbertsio zuzena erakartzeko prozesuetako laguntza-premiei: Big Little 
katalogoa, neurrira prestatutako informazio sektoriala, bideoa, webgune eguneratua eta egoki 
iritzitako bestelako euskarriak. 

 Inbertsioak Erakartzeko hurrengo Plan Estrategikoa egikaritzea (2018/2021 aldirako). 
 

PROIEKTUAK 

 
DEFINIZIOA AZKEN DATA 

1. Atzerriko inbertsio zuzeneko proiektuak erakartzea eta laguntzea 
(eskaintzak eta laguntza). 

- Agente biderkatzaileen plana 

 
 

2018ko uztaila 

2. Proaktibitatea 
- Automobilgintza, aeronautika, Basque Industry 4.0, 

bioosasuna. 
- Herrialdeak: Erresuma Batua, Alemania, AEB, Japonia. 

  
 

2018ko abendua 

3. Aftercare zerbitzuak sustatzea    
- Aftercare Euskadi datu-base eguneratua   
- Bisiten plangintza. 
- Aftercare topaketa. 

   
2018ko apirila 
2018ko otsaila 
2018ko urria 

4. Komunikazio-euskarri berriak   
- BigLittle eta bideo eguneratuak 
- Webgune eguneratua 
- Bestelako euskarriak 

 
2018ko otsaila 

 2018ko abendua 

5. Inbertsioak Erakartzeko hurrengo Plan Estrategikoa egikaritzea 
(2018/2021 aldirako) 

 
2018ko ekaina 

 
 

EMAITZEN ADIERAZLEAK 
 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

Atzerriko inbertsio zuzeneko 
proiektuak kudeatzea 

 Kudeatutako proiektuen 
kopurua 

80 (55 
berriak) 

Inbertsio-proiektu berriak zehaztea  Amaitutako proiektuen 
kopurua 

Inbertsio-bolumena (milioi 
eurotan) 

Sortutako enplegua 

15 
90 

 300 berriak 
+ 350 

lehengoak 

Lehendik den inbertsioa 
kontsolidatzea 

 Topaketa-kopurua, lehendik 
diren atzerriko enpresekin 

30 

Kaptazio-eragileen sarea zabaltzea  Kontaktatutako eragile berriak 50 
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4.1.4 INDUSTRIA-ANTOLAMENDUA 

 

INDUSTRIA-ANTOLAMENDUAREN ALORRAK honako xede hau dauka: enpresei krisialditik irteteko 
bidean eskainitako laguntza sendotzea, dela bideragarri iritzitako enpresak indartzeko, dela desegin 
beharrekoei modu ordenatuan desegiten laguntzeko. Hartara, laguntza eskaini nahi zaio Eusko 
Jaurlaritzaren Industria Garapeneko Zuzendaritzari, eskura ipiniz erreminta-sorta koherente bat aukera 
ematen duena, enpresa-problematika bakoitzari egokitutako soluzioekin heltzeko. 
 
Era berean, Industria Garapeneko Zuzendaritzaren helduleku izango da, berrindustrializazio-premia 
bereziak dituzten Euskadiko inguruen industria-antolamenduan eta -sustapenean, betiere beste erakunde 
batzuekin lankidetzan eta ekonomia suspertzeko eta lurralde-kohesioari eusteko xedez. 
 
Nabarmentzekoa da alor honek Invest in the Basque Countryrekin duen lotura; izan ere, finantza-babesa 
eskaintzen dio azken alor horri proiektuen balioespen kualitatiboa egiteko garaian, eta, gainera, gero eta 
ohikoagoa da atzerri-inbertsioaren presentzia tankera horretako kasuistiketan. Horrexegatik dago, hain 
zuzen, Industria Antolamenduaren alorra Invest in the Basque Country alorrean atxikita. 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

 

Jarduketak 

 Zailtasun koiunturalak dituzten enpresei laguntza eskaintzea; proiektuaren bideragarritasunaren 
arabera, izan liteke modu antolatuan desegiteko, edota etorkizunera begira sendotu eta 
berrabiarazteko. Hori dela eta, finantza-tresnen hainbat pakete prestatzen dira, kasuistika 
bakoitzera egokituta, eta ondoren segimendua egiten zaie. 

o Finantza-babes posibleak topatzea, hainbat eratako iturrietatik: erakundeak, sektoreko 
enpresak (dela EAEkoak, dela atzerrikoak), inbertsio-funtsak eta abar. 

o Zuzendaritzaren trebakuntza indartzen laguntzea, bereziki enpresa txikietan. 

o Aurreko ekitaldietan partaidetzako enpresen alde hasitako apustuarekin jarraitzea. 

 Industriaren sustapena eta antolamendua bultzatzen laguntzea, berrindustrializatzeko premia 
berezia duten Euskal Autonomia Erkidegoko eremuetan, ekoizpen-inbertsioak egiten dituzten 
enpresak sustatzeko –eta, ondorioz, enplegua sortzen dutenak–, eta, hala, eremu horietan 
lehiakortasuna areagotzeko. 

o Diskriminazio positiboko programak ezartzea, Europako araudiarekin bat. 

o Babes integrala eskaintzea, bai sustatzaile berriei, bai inbertsio estrategiko eta 
lehentasunezkoak egiten dituzten enpresei, eremu haietan enplegua sortzen duten 
aldetik. 

o Proiektu bakoitzaren segimendu indibiduala. 

 Laguntza eskaintzea Invest in the Basque Country alorreko zorroko proiektuen finantza-analisian: 

o proiektuaren bideragarritasun kuantitatiboaren balioespena. 

o Segimendu intentsiboa egitea atzerriko sustatzaileei, hain zuzen, zailtasun koiunturalak 
ageri dituzten euskal enpresekin interes potentziala dutenei. 

o Proiektu bakoitzaren kasuistikara egokitutako finantzaketa topatzea, iturri bat baino 
gehiago konbinatuta. 

 

 

 

 

 

 

EMAITZEN ADIERAZLEAK 
 



-19- 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

EAEn egoera zailean dauden ETE 
industrialen enplegua eta jarduera 

sendotzea finantzaketaren bidez, epe 
ertain eta luzerako bideragarritasuna 

berriz ezartzeko. 

Bideratu Berria 

Babestutako enpresen 
kopurua 

Enpresek emandako bitarteko 
propioak (milioi eurotan) 

Kontsolidatutako lanpostuak 

3 
1,5 

 
125 

Inbertsioak sustatzea egoera ahulean 
dauden inguruetako enpresetan, 

ekonomia suspertzeko eta lurralde-
kohesioa sustatzeko 

 

Babestutako enpresen 
kopurua 

Induzitutako inbertsioa (milioi 
eurotan) 

Enpleguak 

10 
50 

 150  

 

  



-20- 

 

4.1.5 KLUSTERREN AZTERLANAK ETA KOORDINAZIOA 

 
KLUSTERREN AZTERLANEN ETA KOORDINAZIOAREN ALORRAK Eusko Jaurlaritzaren politiken 
diseinua eta hedapena koordinatzen ditu, klusterrei dagokienez. Hala, honako hauek koordinatzen ditu: 
SPRIren alorretarako lehiakortasunaren zaintza-zerbitzua, enpresen eta lehiakortasunaren informazioa, 
analisiak eta azterlanak. SPRI ordezkatzen du Estatuko zein nazioarteko foro eta sareetan, eta haietatik 
sortutako kooperazio-proiektuetan esku hartzen du. 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

 Klusterrak 

o Klusterrei laguntzeko politika ezartzea eta hobetzea, Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan. 

o Kluster-loturen taldea koordinatzea, laguntzen programa kudeatzeko: eskabideak, 

ebaluazioa, deskargua, komisio exekutiboa... 

o Klusterren arteko eta nazioarteko lankidetza bideratzea, bai eta klusterren elkarteen 

elkarganatze- eta sendotze-prozesuak ere. 

o Klusterrei eta elkarte dinamizatzaileei aplikatutako ebaluazio konparatiboa egitea. 

o Industri Abagunearen Behatokia antolatzea.  

o Sareen ekimenak kanalizatzea eta interes-proiektuak dinamizatzea klusterrentzat, Eusko 

Jaurlaritzarekin lankidetzan.  

o Lan-erremintak eta -metodologiak hobetzea ORKESTRArekin lankidetzan (Basque Cluster 

Day, lantaldeak, jardunbide egokiak eta abar). 

o Klusterren arteko lankidetza-taldea dinamizatzea, klusterren zaintza lehiakorrerako. 

o EAEko klusterren mapaketa eguneratzea. 
 

 Zaintza lehiakorra 

o Zaintza lehiakorrerako zerbitzua (RADAR proiektua), SPRIren alorren zerbitzura.   

o SPRIren azterlanen liburutegiari eustea. 

o Klusterren arteko lankidetza-taldea dinamizatzea, klusterren zaintza lehiakorrerako. 
 

 Lankidetzako sareak eta proiektuak 

o Modu aktiboan parte hartzea agentzien sareetan (ADR foroak, EURADA), klusterretan (TCI) 

eta zaintza lehiakorrean (ALERTA). 

o Europako CLUSTER S3 proiektua gauzatzea, INTTERREG ekimenaren barruko lider gisa.  

 

EMAITZEN ADIERAZLEAK 
 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

KLUSTERRAK Kluster programaren kudeaketa Ebaluatutako 

proposamenen kopurua 

36 

KLUSTERRAK Koordinazioko eta batzorde 

exekutiboaren bilerak 

Bileren kopurua 6 

KLUSTERRAK Bilerak zuzendaritza-batzordeekin Bileren kopurua 80 

KLUSTERRAK OCI, Cluster Day, lantaldeak Jardunaldien kopurua 6 

KLUSTERRAK OCI, Cluster Day, lantaldeak Parte-hartzaileen kopurua 180 

AZTERLANAK SPRIren zaintza lehiakorra Web-erabiltzaileen kopurua 50 

AZTERLANAK SPRIren zaintza lehiakorra Argitaratutako artikuluen 

kopurua 

70 

AZTERLANAK Klusterren arteko lankidetza-taldea Zaintza-bileren kopurua 6 

SAREAK ETA LANKIDETZA Sareetan eta proiektuetan parte 

hartzea 

Bileren kopurua 10 

SAREAK ETA LANKIDETZA Presentzia sareetan Sareen kopurua 3 

SAREAK ETA LANKIDETZA Proiektuetan parte hartzea Bizirik diren proiektuen 

kopurua 

2 
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4.2 TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN ALORRA  

 
 
TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAREN ALORRAREN helburua zera da: Euskadiko ETE-en eraldaketa-prozesua 
bideratzea eta haietan kultura-aldaketa posible egitea. Horretarako, hauek sustatuko eta babestuko ditu: 
egungo oinarri ekonomikoaren lehiakortasuna hobetzea,  eta sektore berrietarantz dibertsifikatzea; 
zuzendaritzaren garapena; eta berrikuntzaren eta I+Garen kultura sistematikoa erakundeak eraldatzeko 
prozesu osoan, elektronikaren, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak (EIKT) baliatuta 
aldaketarako akuilu gisa. 

ETEak erronka bereizgarri gisa hartu behar du berrikuntza. Hain zuzen ere, berrikuntzak enpresa-mota 
guztietara bideratuta egon behar du, ETEaren kudeaketa-esparru guztietan aplikatu behar da, eta haren 
inpaktua emaitza ekonomikoetan eta sozialetan nabaritu behar da. 

 

4.2.1 TEKNOLOGIA SAILA 

 

TEKNOLOGIA SAILAREN jarduera-esparruaren oinarria da herrialde berritzaile bat lortzea, maila zientifikoan 
eta teknologikoan aurreratua. 

Teknologia Sailaren jarduna hainbat lehentasun estrategikori erantzuteko dago diseinatuta. 

 Enpresetako ikerketa eta garapena. Egungo enpresa-oinarriaren lehiakortasuna hobetzera eta 

oinarri teknologikoko enpresa berriak abiaraztera bideratutako I+G+Bko prozesuak babestea. 

HAZITEK programak eta zerga-ondoreetarako kalifikazioko txosten teknikoak. 

 

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarea. Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako 

Euskal Sareko eragileek gehienbat elkarlanean garatzen duten funtsezko ikerketa eta industria-

ikerketa babestea, garatzen eta hedatzen laguntzeko Zientzia eta Teknologiako Estrategia berria, 

ZTBP 2020 planean ezarritakoa, bai eta zehaztutako helburuak lortzeko eta Berrikuntzako Euskal 

Sistema sendotzeko ere. 

EMAITEK + ELKARTEK programak. 

 

 Zientzia eta teknologia hedatzea, lehiatzeko abantaila gisa, eta teknologiaren transferentzia 

sustatzea euskal berrikuntza-sistemako protagonisten artean. 

EEN (Enterprise Europe Network) sarea proiektua. 

2018KO JARDUKETA PLANA 

ENPRESETAKO IKERKETA ETA GARAPENA. 

 HAZITEK programa. 

 Lehiarako I+Ga. 

Enpresen lehiakortasuna hobetzeko I+Gko proiektuak babestea, produktu berriak garatzera eta 
oinarri zientifiko teknologikoko enpresak martxan ipintzera bideratutakoak. 

 I+G estrategikoa. 

Industria-ikerketako eta garapen esperimentaleko proiektu estrategikoak egiten laguntzea, 
Euskadirako trakzio-efektua izango dutenak. Proiektu horien ezaugarri nagusiak hauek dira: 
enpresen I+Gko apustuaren dimentsioa, lehentasunezko alorretan espezializatuta egotea, 
dibertsifikazio sektorial eta teknologikora bideratuak izatea, eta haien inpaktuaren nazioarteko 
dimentsioa.  

 Kalifikazioko txosten teknikoak, zerga-ondoreetarako. 

Txosten lotesleak egiteko zerbitzua, enpresen jarduna I+G alorrekotzat kalifikatzeko, sozietateen 
gaineko zergan kenkariak lortzera bideratua, foru-aldundiekin sinatutako lankidetza-hitzarmenen 
babesean. 
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Foru-aldundiek eskatutako analisi-zerbitzua, enpresei I+Gko jarduna justifikatzeko eskatzen zaien 
dokumentazioa berrikusteko eta kalifikatzera bideratua. 

 

ZIENTZIA, TEKNOLOGIA ETA BERRIKUNTZAKO EUSKAL SAREA (ZTBES). 

 ELKARTEK programa. 

 Oinarrizko ikerketa kolaboratiboa. 

Oinarrizko ikerketa-proiektuak, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko 
eragileekin lankidetzan eginak, zenbait arlotan ezagutza handitze aldera, Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzarako Euskadi 2020 Planaren eta Espezializazio Adimentsuko Estrategiaren 
(RIS3) lehentasun-esparruen parte diren honako arlo hauetan: 

a) energia; 

b) manufaktura aurreratua; 

c) biozientziak-osasuna. 

 Industria-potentzial handiko ikerketa. 

Industria-potentzial handiko ikerketa-proiektuak; Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal 
Sarearen I+Gko enpresa-unitateek gidatuko dituzte proiektuok, merkatua erakartzeko eta hara 
iristeko ahalmen handia dutenek, alegia. Eta Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskadi 
2020 Planaren espezializazio-esparruekin bat egingo dute. 

I+Gko enpresa-unitateek garatu beharko dituzte halako proiektuak, ZTBES Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzako Euskal Sareko beste eragile batzuekin elkarlanean, eta I+G-ko enpresa-
unitate batek hartu beharko du proiektuaren gidaritza. 

 Ekintza osagarriak. 

Eskaintza-eskari bitartekaritza-organismoek eta hedapen-organismoek esklusiboki garatutako 
bitartekaritza-proiektuak, eskaintzaren eta eskari teknologiaren artekoak. Honako hauek, 
adibidez: 

- Prospekzio-lanak eta eskari goiztiarrari buruzko azterlanak egitea, bai eta funtsezko 
ikerketaren edo ikerketa industrialaren arloetako proiektuei loturiko zaintza 
teknologikoari buruzko azterlanak ere; 

- funtsezko ikerketaren edo industria-ikerketaren arloko I+G+Bko proiektuak 
prestatzerakoan lankidetza teknologikoa eta aholkularitza aldeztera bideratutako 
jarduerak; 

- I+G+Ba kudeatzeko jarduerak, funtsezko ikerketaren edo industria-ikerketaren arloko 
proiektuei loturiko ezagutzaren transferentziarako eta baloraziorako; 

- I+G+Ba nazioartekotzeko jardueretan parte-hartzea sustatzea, funtsezko ikerketaren 
edo industria-ikerketaren arloko proiektuei loturik. 

 EMAITEK + programa. 

Laguntza eskaintzea Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal Sareko teknologia-zentroei eta 
ikerketa kooperatiboko zentroei (jarduera ez-ekonomikoa), haien jarduera merkatura bideratzeko, 
espezializazioa eta bikaintasuna lortzeko eta harreman-eredua lantzeko. 

Teknologia-zentroek eta ikerketa korporatiboko zentroek proposatutako ekintzak, haien aginte-
koadroen emaitzak hobetzeko eta 2020an egiaztapen-eskakizun espezifikoak betetzeko.  

 

HEDAPENA ETA AHOLKULARITZA. 

 EEN sarea proiektua (Enterprise Europe Network). 

SPRI da lider ENTERPRISE EUROPE NETWORK Sarearen Euskal Partzuergoan (Basque EEN), 
zeinaren finantizazioan parte hartzen baitu Europar Batasunak. Euskal enpresei eta bereziki ETE-ei 
laguntza-zerbitzuak eskaintzen dizkie, teknologiaren transferentzia-prozesuetan eta I+G+Ba 
finantzatzeko Europako programak eskuratzen. Halaber, KAM (Key Account Management) zerbitzuak 
eskaintzen dizkie ETE lanabes berriaren onuradunei, baita berrikuntza kudeatzeko zerbitzuak ere 
ETE-ei.  

 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko eragileak ziurtatzeko proiektua. 
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SPRIk lankidetzan dihardu sareko eragileen segimendua egiten duen lantaldearekin. Eragile berrien 
eskabideak aztertzen ditu Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sarean bat egiteko, bai eta 
txostenak prestatu ere, eragileek planteatzen dituzten errekurtsoak ebazteko. 

 I+G+Ba babesteko programen inpaktua aztertzeko proiektua. 

SPRIk proiektua garatzen du, inpaktua aztertzeko metodoa definituta eta kudeatzen dituen laguntza-
programa guztietan txertatuta. Sistema horren oinarria zera da, kudeatutako laguntza-programa 
guztietan onartutako proiektuen segimendua egitea. Proiektuak egon litezke ahalegin-fasean 
(onartuta), emaitzen fasean (amaituta) edota inpaktu ekonomikoaren fasean (amaitu eta bi urtera); 
horrenbestez, ezarritako sistemari eskatzen dio hainbat urtetako proiektuen deialdiak kudeatzea. 

 Metodologiak diseinatzeko, garatzeko eta ezartzeko proiektuak, teknologia-zentroen eta ikerkuntza 
kooperatiboko zentroen diru-sarrera guztien zenbatekoa homologatzeko, haien kalkulua objektibo 
egiteko, ezinbestekoa baita hori EMAITEK funtsen kudeaketa eta gardentasuna hobetzeko. 
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2018KO EMAITZEN ADIERAZLEAK 

 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

ENPRESA-IKERKETA ETA -

GARAPENA 
HAZITEK / LEHIAKOAK Aurkeztutako eta ebaluatutako 

programak 
1.000 

 
 Aurkeztutako enpresen kopurua 950 

 
 Onartutako proiektuak 710 

 
 Babestutako enpresen kopurua 

Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

675 

41.000.000 

 
HAZITEK / ESTRATEGIKOAK Aurkeztutako eta ebaluatutako 

programak 
40 

 
Aurkeztutako enpresen kopurua 240 

 
Onartutako proiektuak 30 

 
Babestutako enpresen kopurua 

Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

200 

42.000.000 

 
Kalifikazioko txosten teknikoak, 
ZERGA-ONDOREETARAKO 

Laguntza-programekin lotutako 
txostenak egitea 

2.100 

 
 I+G+B ebaluazioa egiteko aurkeztutako 

eta ebaluatutako proiektuak 
325 

 
 Aurkeztutako proiektuei buruzko 

txostenak 
225 

Zientzia, Teknologia eta 

Berrikuntzako Euskal Sarea  
ELKARTEK / oinarrizko 
ikerketa kolaboratiboa 

Aurkeztutako eta ebaluatutako 
programak 

50 

(ZTBES) 
 Aurkeztutako ZTBES eragileen 

kopurua 
60 

 
 Onartutako proiektuak 25 

 
 Babestutako ZTBES eragileen kopurua 

Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

55 

30.000.000 

 
ELKARTEK / industria-
potentzial handiko ikerketa 

Aurkeztutako eta ebaluatutako 
programak 

50 

 
 Aurkeztutako ZTBES eragileen 

kopurua 
65 

 
 Onartutako proiektuak 40 

 
 Babestutako ZTBES eragileen kopurua 

Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

60 

Aurreko 
atalean 
bilduta 

 
ZTBES eragileak egiaztatzea Egiaztapen-txostenen kopurua 10 

 

 
EMAITEK+ Aurkeztutako, ebaluatutako eta 

onartutako ekintza-planak 

Ebaluatutako ekintzen kopurua 

Onartutako diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

14 

 

50 

56.000.000 

HEDAPENA ETA 

AHOLKULARITZA 
EEN sarea Argitaratutako eta bidalitako buletinen 

kopurua 
11 

 
 Jardunaldiak, mintegiak eta lan-

tailerrak (ekitaldiak / parte-hartzaileak) 
10 / 750 

  Aholkatutako enpresen kopurua 250 
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4.2.2 BERRIKUNTZA SAILA 

BERRIKUNTZA SAILAREN egitekoa zera da, euskal enpresa-sarearen lehiakortasun-hobekuntzaren 
garapen orokorrean laguntzea; horretarako, hainbat ekimen bideratuko dira, berrikuntzaren aldeko 
kulturarantz igarotzeko, ingurune berritzailea indartuz, zuzendaritza-gaitasunak eta -trebetasunak landuz 
eta dimentsio lehiakor egokidun erakunde berritzaileak sustatuz. Hona hemen sailaren helburu 
estrategikoak: 

 

 Lehiakortasunaren eta berrikuntzaren balioak zabaltzen jardutea, baita zuzendaritza-koadroen 
gaitasunak eta trebetasunak egokitzen ere; 

 kudeaketa-ereduak eta -erremintak garatzea eta aplikatzea, erakundeen gaikuntza, berrikuntza, 
dimentsioa eta lehiakortasuna hobetzeko; 

 enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzeko ekintzak sustatzea, sareko jardueren bidez. 
 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Berrikuntza Sailak garatutako jarduerek erantzuna ematen die honako hauek lortzera bideratutako 
jarduera-ardatzei: manufaktura aurreratuko estrategia transbersal bat abian jartzea, pertsonek enpresan 
duten partaidetza sustatzea eta berrikuntza ez-teknologikorako estrategia berrabiatzea. 
 
Laguntza hori emateko, berrikuntza sustatuko da euskal enpresetan (batik bat, ETE-etan), egungo 
egoerak ekarri dituen erronkei aurre egiteko, bai eta oinarri sendoak ezartzeko ere, etorkizunean haien 
garapen lehiakorra bermatzeko, ondoren zehaztuko ditugun sentsibilizazio-, prestakuntza- eta gaikuntza-
jarduera hauen bidez. 
 

 Zuzendaritza-taldeak sentsibilizatzea eta gaitzea kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako 
eta lehiakortasuneko oinarrizko auzietan. Horretarako, hainbat programa aurreikusi 
dira. 

 Innobideak Prestakuntza. 

Zuzendaritza-taldeak sentsibilizatzeko eta gaitzeko jarduerak, kudeaketa aurreratuko, 
berrikuntzako eta lehiakortasuneko oinarrizko auzietan. 

 Hedapen- eta errekonozimendu-ekintzak. 

 Basque Industry 4.0 2018, Euskadiko berrikuntzari, teknologiari eta jakintzari buruzko 
erreferentziako topagunea, Industria 4.0 esparrura aplikatutako joera teknologikoak 
aurkeztera eta zabaltzera bideratua. 

 Marcelo Gangoiti saria, Bizkaiko Ezkerraldeko eta Meatzaldeko enpresen artean urtero 
banatzen den sari entzutetsua. 

 Gazte Role Model, balio profesional eta solidarioak errekonozitzeko urtero ematen den 
saria. 

 Enpresa-sarearen lehiakortasuna indartzea, berrikuntzaren eta kudeaketa 
aurreratuaren bidez, INNOBIDEAK programa baliatuta eta honako lerro hauei jarraikiz. 

 Innobideak Kudeabide. Euskal enpresen lehiakortasunaren hobekuntza bultzatzea, 
laguntza emanez kudeaketa aurreratuko printzipio, tresna eta metodologien aplikazio eta 
ezarpenari. 

 Innobideak Lehiabide. Produktuak, prozesua, merkatua eta antolaketa berritzeko 
proiektuak egitea (banaka, lankidetzan edota trakzio-enpresek gidatuta, eta balio-katean 
bildutako enpresa hornitzaileekin batera gauzatuta).  

 Innobideak Pertsonak. Erakundeko pertsonek kudeaketan, emaitzetan eta jabetzan 
parte-hartze handiagoa izan dezaten lortzea, eta/edo gardentasun, konfiantza, ekitate, 
egonkortasun eta barne-lankidetza handiagoko ereduetarantz jotzea, zertarako eta kide 
guztiek gero eta gehiago parteka dezaten enpresa-proiektua. 
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2018KO EMAITZEN ADIERAZLEAK 

 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURU
A 

 INNOBIDEAK-PRESTAKUNTZA  

 Kudeaketa aurreratuari buruzko oinarrizko 

prestakuntza 

 

BASQUE INDUSTRY 4.0. 2018 

 

MARCELO GANGOITI SARIA 

 

GAZTE ROLE MODEL 

 

Partaideen kopurua  

 

Ekitaldia egitea 

 

Ekitaldia egitea 

 

Ekitaldia egitea 

 

1.000 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

Innobideak estrategia. Enpresa-

sarearen lehiakortasuna indartzea 

berrikuntzaren bidez. 

 

INNOBIDEAK PROGRAMA 

 

 

INNOBIDEAK – KUDEABIDE 

 Kudeaketa aurreratuko kanpo-kontrasteak 

erakundeetan (1. fasea) 

 

 Kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta 

lehiakortasuneko proiektu pilotuak (2A 

fasea) 

 

 Kudeaketa aurreratuko, berrikuntzako eta 

lehiakortasuneko sendotze-proiektuak (2B 

fasea) 

 

 

Onartutako diru-laguntzaren 

zenbatekoa 

 

 

Egindako kontrasteen kopurua 

 

 

 

2A proiektuetarako eskabideen 

kopurua 

 

 

Aurkeztutako proiektuak 

 > 50 lanpostu 

 < 50 lanpostu 

 

Onartutako proiektuak 

 > 50 lanpostu 

 < 50 lanpostu 

 

 

2.500.000 

 

 

140 

 

 

 

25 

 

 

150 

30 

120 

 

100 

20 

80 

 

 INNOBIDEAK – LEHIABIDE 

Berrikuntza bizkortzeko proiektuak 

Aurkeztutako proiektuak 

Onartutako proiektuak 

 

65 

56 

 

 INNOBIDEAK – PERTSONAK 

Langileek parte hartzeko programak 

 

Aurkeztutako proiektuak 

Onartutako proiektuak 

 

28 

20 
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4.2.3 INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN SAILA 

 
INFORMAZIOAREN GIZARTEAREN SAILAK honako helburu hau dauka: enpresen lehiakortasuna hobetzen 
laguntzea, oinarrizko akuilu gisa elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak (EIKT) 
baliatuta, haien berrikuntza-gaitasunaren ondorioz, efektu biderkatzailea lortzen baitu produktibitatea 
handitzeko bidean. 
 
Egun indarrean dagoen plana Euskadi 2020 Agenda Digitala da (AD@2020), informazioaren gizartea 
garatzeko plan estrategikoa; bertan, elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak 
aplikatzea lehenesten da, Euskadiko RIS3 Espezializazio Adimenduneko Estrategian zehazten diren 
sektoreetan, konfiantza izanik teknologia horiek aplikatzeak enpresen garapena eta lehiakortasuna 
ekarriko duela. 
 
AD@2020k lau jarduera-ardatz aurreikusten ditu: 
 

1. enpresak merkatu digital globalizatuan; 
2. gizarte lehiakor eta aktiboa; 
3. administrazioa ingurune digitalean; 
4. lurralde adimenduna eta kohesionatua. 

 
«Enpresak merkatu digital globalizatuan» ardatzaren helburua zera da, aurrera egitea industria 
adimenduna garatzeko bidean. Honako erronka hauek aurreikusten ditu: 
 

 1. erronka. Sektore industrial estrategikoen eskura ipintzea elektronikaren, informazioaren eta 
komunikazioen teknologia aurreratu eta eskuragarriak, hasi I+G fasetik eta harik eta industrian 
aplikatzeko teknologiak eta soluzioak garatu arte. 

 2. erronka. Industria adimenduna sustatzea, fabrikazioan elektronikaren, informazioaren eta 
komunikazioen teknologiak txertatuta, balio-kateak bilduta eta balio erantsi handiko produktuak 
eta zerbitzuak garatuta. 

 3. erronka. Elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera sustatzea, 
enpresa, negozio-eredu eta merkatura iristeko modu berriak sortzeko, handitzeko eta 
sendotzeko. 

 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

 
Informazioaren Gizartearen Sailak hainbat ekimen kudeatzen ditu, enpresen artean elektronikaren, 
informazioaren eta komunikazioen teknologien erabilera sustatzera bideratuak. 
 
 

 Industria Digitala programa. Elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologia 
aurreratu eta eskuragarriak industria-sektorearen esku ipintzea, haien helburua izanik 
«elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak manufakturaren alorreko ETE 
industrialetan sartzea». 

 

 Basque Industry 4.0 programa. Industria adimenduna sustatzea, fabrikazioan elektronikaren, 

informazioaren eta komunikazioen teknologiak (EIKT) bilduta, balio-kateak osatuta eta balio 

erantsi handiko produktuak eta zerbitzuak garatuta; haien helburua izango da «ikerketa 

industrialeko eta garapen esperimentaleko proiektuak sustatzea, teknologia-transferentzia 

“hornitzaile teknologikoetatik” manufaktura-enpresa industrialetara bidera dadin fabrikazio 

aurreratura aplikatutako EIKTen esparruan, demostrazio-efektua lortzeko eta, hortaz, EIKTen 

alorreko I+Gko proiektuen emaitzak merkatura transferitzeko prozesua bizkortzeko».  

 

 Industria Zibersegurtasuna programa. Eusko Jaurlaritzaren DDEIren helburuekin lerrokatuta 
(Basque Industry 4.0 estrategian eta Euskadi 2020 Agenda Digitalean daude jasota helburu 
horiek), hauxe da programa honen xedea: industria-zibersegurtasuna sustatzea, bereziki 
«ziberrerasoetatik babesteko sistemen konbergentzia eta integrazioa jorratuko duten proiektuak 
sustatzea, manufakturaren alorreko industria-enpresetako IT eta OT inguruneetan (Information 
Technology eta Operational Technology)». 
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 PEBA Euskadi. Euskadiko industrialdeetan banda zabala hedatzeko plana. Haren helburua 
da NGA sareak (>100 Mb) zabaltzea industrialdeetan eta Internet baliatzeko sareetan gabeziak 
topatzen diren inguruneetan. 2018an, aurreikusten da babesa ematea «Eremu Zuri» gisa 
sailkatuta jarraitzen duten industrialdeetan zabaltzeari. 
 

 Enpresa Digitala zentroak. Haien helburua elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen 
teknologiak sustatzea da, gero eta gehiago bideratuta Industria 4.0 esparrura eta, bide horretan, 
hainbat jarduera bultzatuta: 

 

 EIKTak sustatzeko jarduerak antolatzea teknologia-parkeen inguruko enpresetan eta/edo 
beste eragile batzuekin lankidetzan; 

 inpaktu handiko jarduerak eta ekitaldi bereziak antolatzea EIKTak zabaltzeko, irekiak, 
enpresetara eta gizartera oro har zuzenduak; 

 EAE ordezkatzea European Digital Agendaren esparruko lantaldeetan, kongresuetan eta 
batzarretan, Eusko Jaurlaritzak hala eskatzen duenean; 

 AD@2020n bildutako ekimenak eta programak kudeatzen laguntzea; 

 BCSCri laguntza ematea, industria-zibersegurtasunarekin lotutako jarduerak 
koordinatzen. 

 

 Mikroenpresa Digital@ (Inplantalariak zerbitzua). Programa honen bidez, autonomoek eta 
mikroenpresek elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak eskuratu ditzakete, 
Internet bidez balia ditzaketen zerbitzuak erabiltzeko, guztia ere mikroenpresen lehiakortasuna 
hobetzeko, kudeaketako aplikazio informatikoak identifikatuta eta haiek ezartzeko aholkularitza 
espezializatua jasota. 
 

 Mikroenpresa Digital@ (Prestakuntza zerbitzua). Programa honek laguntza eskaintzen die 
autonomoei eta mikroenpresei, elektronikaren, informazioaren eta komunikazioen teknologiak 
eskuratzeko, euren negozioak sustatzeko eta kudeaketarako IKT erreminta praktikoak erabiltzen 
trebatuz. 
 

 IT Txartela ziurtagiri-zerbitzua. IKTetan oinarrizko gaitasunak egiaztatzeko ziurtagiria; haren 
bidez, modu objektiboan egiaztatzen dira pertsona batek erreminta informatikoak eta Internet 
erabiltzeko dituen ezagutzak, betiere erabiltzaile mailan. 
 

 BAIT ziurtagiri-zerbitzua (IT Txartel Berria, Ikanos proiektuaren laguntza). Herritarren 
gaitasun digitaleko sistemaren diseinua, haien lanbide-arrakastarako, Europako Batzordeak 
sustatutako DIGCOM (Digital Competences) gaitasun-ereduari jarraituz. 
 

 Barnetegi Teknologikoak. Bost modulu eskainiko dira: Industria 4.0 barnetegi teknologikoa 
(Industria 4.0 estrategian bildutako teknologiak); IKTei buruzko barnetegi teknologikoa 
(lankidetzarako erremintak, teknologiaren eta lehiakortasunaren alorreko zaintza, prozesuak 
hobetzea, bezeroak, CRM, mugikortasuna eta gailuak eta abar); zibersegurtasunari buruzko 
barnetegi teknologikoa; datuen analisirako barnetegi teknologikoa (Big Data); eta turismoari 
buruzko barnetegi teknologikoa. 
 

 PC Lagun ekimena. Enpresek eta administrazioak emandako ekipo informatikoak 
berregokitzeko zerbitzua, software askea baliatzen duena, bazterkeria digitaleko arriskuan 
dauden kolektiboekin baliatu ahal izateko. 
 

 Metaposta (www.metaposta.com). Interneteko postontzia eta kutxa gotorra, pertsona eta 
enpresa guztien bizitzan garrantzitsuak diren dokumentuak, lege-baliodunak, biltzeko eta 
biltegiratzeko, segurtasun osoz. Promozio aktiboa egitea bezeroekin eta hornitzaileekin. 
Metapostaren zerbitzuak hedatzen laguntzea Euskadiko industria-talde handietan. 
 

 Banda Zabal Ultralasterraren Euskal Behatokia. Telekomunikazioetako operadoreen 
hedapena monitorizatzea laguntzak jaso dituzten 900 biztanlegune eta industrialdeetan baino 
gehiagotan, eta hedatzeko egindako baimenak kudeatzen laguntzea. 
 

 Euskadi 2020 Agenda Digitala. 63 trakzio-ekimenen egoera diagnostikatzea eta plangintza eta 
lehentasunak definitzea 2020ra begira. 
 

  

http://www.metaposta.com/
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2018KO EMAITZEN ADIERAZLEAK 

 
 

EKINTZA/PROGRAMA ADIERAZLEA HELBURUA 

EIKT programak (Industria Digitala + BI 4.0 
+ Zibersegurtasuna) 
   

Aurkeztutako eskabideak 405  

Onartutako eskabideak 365 

Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 5.416.430 

Industria Digitala programa 
   

Aurkeztutako eskabideak 
325 

Onartutako eskabideak 300 

Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 2.263.557 

Basque Industry 4.0 programa 
   

Aurkeztutako eskabideak 30 

Onartutako eskabideak 25 

Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 2.552.873 

Industria Zibersegurtasuna programa 

Aurkeztutako eskabideak 50 

Onartutako eskabideak 40 

Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 600.000 

PEBA Euskadi 
  

Laguntzak martxan ipintzea 1 

Onartutako diru-laguntzaren zenbatekoa 
 

890.000 

Enpresa Digitala GUZTIRA 
  

Jardunaldien, ikastaroen eta ekitaldi 
berezien kopurua 260 

Parte-hartzaileen kopurua 9.000 

ED - Araba 
  

Jardunaldien, ikastaroen eta ekitaldi 
berezien kopurua 55  

Parte-hartzaileen kopurua 2.150  

ED - Bizkaia 
  

Jardunaldien, ikastaroen eta ekitaldi 
berezien kopurua 90  

Parte-hartzaileen kopurua 2.540  

ED - Miramon 
  

Jardunaldien, ikastaroen eta ekitaldi 
berezien kopurua 69  

Parte-hartzaileen kopurua 2.720  

ED - Garaia 
  

Jardunaldien, ikastaroen eta ekitaldi 
berezien kopurua 46  

Parte-hartzaileen kopurua 1.590  

Mikroenpresa Digitala (Inplantalariak) 
   

Egindako ezarpenen kopurua 800 

Ezarritako IKT soluzioen kopurua 8.000 

Jasotako eskabideen kopurua 820 

Mikroenpresa Digitala (Prestakuntza) 
  

Ikastaroen kopurua 520 

Ikasleen kopurua 3.100 

IT Txartela - BAIT 
  

Erregistratutako erabiltzaileen kopurua 36.000 

Ziurtagirien kopurua 18.000 

Barnetegi Teknologikoak 
  

Ikastaroen kopurua 28 

Ikasleen kopurua 280 

PCak berrerabiltzea 
Software askearekin birziklatutako 
ekipoak 1.300 

Metaposta 

Erabiltzaile berriak 25.000 

Sender berriak 50 

  

ADE2020 - Martxan ipintzea/segimendua ADE2020ko 63 proiektuen segimendua. 1 
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4.3 BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC) 

 
BASQUE CYBERSECURITY CENTRE (BCSC) zentroak honako hiru egiteko nagusi hauek dauzka: 
zibersegurtasunaren kultura sustatzea eta garatzea euskal gizartean, zibersegurtasuna aplikatzearekin 
lotutako jarduera ekonomikoa dinamizatzea eta praktika horrekin lotutako lanbide-sektorea indartzea. 

Zibersegurtasuna osagai erabakigarria da arriskuen kudeaketako berrikuntzarako, eta gizarteak erronka 
bereizgarri gisa hartu behar du bere gain, maila guztietan. Lehenik eta behin, enpresa-kudeaketaren 
esparru guztietan aplikatu behar da, eta inpaktua izan behar du emaitza ekonomikoetan eta sozialetan. 
Bigarrenik, herritarrak trebatzeko balio izan behar du, zeinek bere urrats digitalari erabilera 
kontzienteagoa, helduagoa eta higienikoagoa emateko. Eta, hirugarrenik, lagundu behar du gauzatzen 
gobernu arduratsu bat, zerbitzu fidagarriak eskainiko dizkiona euskal gizarteari, herritar eta enpresa 
guztien eskubideak babestuta. 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Jarduerak. 

CSIRT ZERBITZU-ERAGIKETAK 

CSIRT ZERBITZUEN jarduera-esparrua zera da: constituent delakoen gaineko zibermehatxuak garaiz 
detektatzeko gaitasuna garatzea (BCSCk artatutako komunitatea, hau da, Euskadiko pertsonak edo 
erakundeak) eta zibergertakariek helburu horietan izan dezaketen inpaktua moteltzea. 

CSIRT zerbitzuak honako lehentasun estrategiko hauei erantzuten die: 

 Zerbitzu erreaktiboak. 

o Gertakariak kudeatzea. Zibergertakari bat kudeatzearekin lotutako zerbitzuak, hala nola 

constituentei alertak helaraztea eta gertakari bati erantzuteko, hura arintzeko eta 

berreskuratzeko jarduerak koordinatzea. 

o Kalteberatasunak kudeatzea: erantzunak identifikatzea eta koordinatzea. Hardware eta 

softwareen kalteberatasunei buruzko informazioa jasotzea. 

o Artefaktuak kudeatzea: erantzunak koordinatzea. Hainbat eratako ziberrerasoetan 

erabilitako osagai gaiztoei buruzko informazioa eta laginak jasotzea (intrusioa, 

errekonozimendua, eragiketak etetea eta abar).  

o Alertak eta oharpenak. Hardware eta softwareen kalteberatasunei buruzko informazioa 

jasotzea. 

 Zerbitzu proaktiboak 

o Hauei buruzko abisuak eta informazioa: gaurkotasuneko erasoak, komunitate globalean 

detektatutako kalteberatasunak, alerta orokorrak eta epe laburrerako gomendatutako 

ekintzak, argitaratutako abisuekin lotutako gertakariak saihestera bideratuak. 

o Zibersegurtasunari buruzko informazioa zabaltzea. Zibersegurtasunarekin oro har 

lotutako informazioa zabalduko du, dela alderdi sektorialei eta domestikoei buruzkoa, 

dela Interneten eta teknologia digitalen erabilerari buruzkoa. 

 Zibersegurtasunaren kalitatea hobetzeko zerbitzuak. 

o Kontzientziazioa eta sentsibilizazioa. Bitarteko digitalak erabiltzea, haiekin lotutako 

arriskuen inpaktua murrizteko. 

o Prestakuntza eta gaikuntza, gaurko eta biharko profesionaletara bideratua, 

zibersegurtasunaren alorreko diziplinetan jardungo dutenetara, alegia. 

Basque Cybersecurity Centrek CSIRT gisa egindako jarduera homologatuko du, FIRST foroan sartuta, 

eskubide osoko kide izatera igaroko baita 2018an. 
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2018KO EMAITZEN ADIERAZLEAK 

 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

ZERBITZU ERREAKTIBOAK 
GERTAKARIAK KUDEATZEA 72 ordu baino lehen kudeatutako 

gorabeherak 
% 100 

KALTEBERATASUNAK 
KUDEATZEA 

Eragileari jakinarazi eta 16 lanordu 
baino lehen arintzeko gaitasuna 
izan den kalteberatasunak. 

% 100 

ARTEFAKTUAK KUDEATZEA Zerbitzua aktibatzea 1 

ALERTAK ETA OHARPENAK Argitaratutako alertak eta 
oharpenak. 

5 

ZERBITZU PROAKTIBOAK 
ABISUAK ETA INFORMAZIOA Zabaldutako abisuak 200 

ZIBERSEGURTASUNARI 
BURUZKO INFORMAZIOA 
ZABALTZEA 

Sortutako eta zabaldutako 
buletinak eta txostenak. 

Zibersegurtasuneko Nazioarteko 
Ekitaldia Euskadin 

5 
 

1 

SEGURTASUNAREN 

KALITATEA HOBETZEKO 

ZERBITZUAK 

KONTZIENTZIAZIOA ETA 
SENTSIBILIZAZIOA 

Egindako kontzientziazio- eta 
sentsibilizazio-jarduketak. 

12 

PRESTAKUNTZA ETA 
GAIKUNTZA 

Egindako edo sustatutako 
prestakuntza- eta gaikuntza-
jarduketak. 
 
Webgunea martxan ipintzea. 

Egoitza fisikoa inauguratzea 

Basque Cybersecurity Centreko 
langileen artean 
zibersegurtasuneko adituak biltzea 

6 
 
 

1 

1 

4 

 

 

ZIBERSEGURTASUNAREN POLOA  

Helburua da Euskadi abangoardiako eskualde gisa proiektatzea, zibersegurtasunaren soluzio eta 
zerbitzuak sortzearekin lotutako alderdi guztietan, baita teknologia seguruak aplikatzeari dagokionez ere, 
nola fabrikazioaren industrian, hala gobernuaren mekanismoetan. Horrek guztiak lagunduko du 
zibersegurtasunaren sektore profesionala indartzen eta eragile produktiboen lehiakortasuna hobetzen.  

Alde horretatik, hainbat gako-jarduera sustatuko ditu. 

 Segurtasun Sailarekin lankidetzan jardutea, instalazio sentikorren babes-heldutasuna handitzeko eta 
ziberdelituen kontrako jardunerako bitartekoak hobetzen laguntzeko: 

o instalazio sentikorrak babestea; 
o delitu informatikoen sailari laguntza eskaintzea; 
o dibulgazio-foroetan eta ekitaldietan presentzia izatea. 

 Hezkuntza Sailarekin lankidetza jardutea programa akademikoak aberasten, zibersegurtasunarekin 
lotutako gaiak txertatuta: 

o prestakuntza-programak garatzea; 
o kontzientziazio-jarduerak garatzea adingabeentzat; 
o dibulgazio-foroetan eta ekitaldietan presentzia izatea. 

 Euskadiko bestelako erakunde publikoekin lankidetzan jardutea, zibersegurtasunaren alorreko 
gaitasunak osatzeko: 

o lankidetza-esparruak identifikatzea; 
 foru-aldundietako eta udaletako informatika-enpresa publikoak; 
 Izenpe; 
 Datuak Babesteko Euskal Bulegoa. 
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 Zibersegurtasunarekin lotutako ekintzailetza-jarduerak dinamizatzea: 
o enpresa berrien sorrera sustatzea; 

 identifikatzea zeinek ote duen lotura zuzena zibersegurtasuna Industria 4.0n 
aplikatzearekin, BIND 4.0 programan aurkeztutako start-up edo proiektuetatik; 

 Euskadin zibersegurtasunaren esparruan egiten den jarduna sustatzea, 
inbertsiogileak erakartzeko;  

o lehendik diren enpresak sendotzea eta hazten laguntzea. 

 Lankidetza-proiektuen garapena sustatzea, zibersegurtasunaren alorrean ikerketa, garapena eta 
berrikuntza bideratzeko: 

o BDIHren zibersegurtasun-nodoa. 
 

 

2018KO EMAITZEN ADIERAZLEAK 

 

JARDUKETA PROGRAMA/ZERBITZUA ADIERAZLEA HELBURUA 

LANKIDETZA SEGURTASUN 

SAILAREKIN 
DELITU INFORMATIKOAK Eskatu eta hilabete baino lehen 

proposatutako hobekuntza-
ekintzak. 

% 100 

INSTALAZIO KALTEBERAK BCSCk eta Segurtasun Sailak 
elkarrekin sustatutako ekitaldiak. 

4 

LANKIDETZA HEZKUNTZA 

SAILAREKIN 
PRESTAKUNTZA-PROGRAMAK 
GARATZEA 

Irakasleak trebatzeko programa. 1 

ADINGABEEI ZUZENDUTAKO 
KONTZIENTZIAZIOA 

Kontzientziazio-ekintzak 
ikastetxeetan. 

9 

PRESENTZIA FOROETAN BCSCren partaidetza dibulgazio-
ekintzetan, masterretan eta 
Hezkuntza Sailarekin lotutako 
bestelako ekimenetan. 

2 

LANKIDETZA BESTELAKO 

EUSKAL ERAKUNDE 

PUBLIKOEKIN 

LANKIDETZA-EREDU 
OSAGARRIA 

Harremanak informatika-
jardueretan edota 
zibersegurtasunarekin lotutakoetan 
aritzen diren eragile publikoekin. 

5 

EKINTZAILETZA 
ENPRESA BERRIEN SORRERA 
SUSTATZEA 

Zizbersegurtasuneko ekimenak 
BIND 4.0n. 

Harremanetan ipinitako 
inbertsiogile potentzialak. 

5 
 

4 

LEHENDIK DIREN ENPRESAK 
SENDOTZEA 

Nazioarteko sustapen-ekintzak, 
Euskadi zibersegurtasuneko 
ekosistema gisa posizionatzeko. 

10 

IKERKETA, GARAPENA ETA 

BERRIKUNTZA 
BDIH-REN 
ZIBERSEGURTASUN-NODOA 

BDIHra zibersegurtasuneko 
aktiboak gehitzea, aurreko urtean 
eskuratutakoak. 
 

Nodoaren eboluzio-plana. 

% 100 

1 
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4.4 BABES-ZERBITZUEN ALORRA 

 
BABES ZERBITZUEN ALORRAREN egitekoa honako hau da: jarduera estrukturalak garatzea, koordinatzea 
eta erraztea SPRIren Zuzendaritza Nagusiarentzat, TALDEKO sozietateentzat eta gobernu-
erakundeentzat. 
 
Alor honen planteamenduan, xede nagusi komun bat jasotzen da: koordinazio eta eraginkortasun 
handiagoa lortzea SPRI TALDEA osatzen duten sozietate publikoen esparruko jarduera korporatiboak 
kudeatzeko moduan. 

 

4.4.1 INFORMATIKA 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Jarduerak 

Batetik, SPRI taldearen informazio-sistemak kudeatzearekin lotutako jarduerak egiten ditu, barnean 
hartuta BCSC, BTI eta tankerako erakunde berriak, eta, bestetik, garapen informatikoen analisia eta 
ezarpena, taldeko sozietateak kudeatzeko euskarri diren aldetik. 
 

 Azpiegitura informatikoen kudeaketa- eta mantentze-lanak, bai sozietatean bertan, bai sozietateak 
sostengatzen dituen filialetan. 

 Ordenagailu pertsonalen eta eramangarrien ekipamendua berritzeko kudeaketa-lanak. 

 SPRIren alorretako programak egitea eta egokitzea, eta Jaurlaritzarekin eta taldeko beste 
sozietateekin lotzea. 

 Gobernu Programak eta SPRI egokitzea izapidetze elektronikoko sistemetara. 
 Segurtasuneko eskema informatiko nazionala. 

 Eusko Jaurlaritzaren Batera konbergentzia-taldearen kudeaketa- eta koordinazio-lanak. 

 
 

PROIEKTUAK 

 

DEFINIZIOA AZKEN DATA 

SPRIren ordenagailuak eta eramangarriak berritzea 2018ko 
martxoa 

Basque Trade and Investment ekipamendua 2018ko 
urtarrila 

SAKONDU programa 2018ko 
otsaila 

Gauzatu Industria – Platea likidazio elektronikoak 2018ko 
martxoa 

Emaitek, izapidetze elektronikoa 2018ko 
martxoa 

Ekintzailea, izapidetze elektronikoa 2018ko 
maiatza 

Araban banda zabala ezartzeko programa 2018ko 
otsaila 

Segurtasuneko eskema nazionala 2018ko 
uztaila 

Bestelako garapenak, Basque Trade and Investment laguntza-programak 2018ko urria 

Sprilur, zibersegurtasuneko laguntza-programa berriak 2018ko 
abendua 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

Komunikazioetako eraginkortasun informatikoa % 98 

Posta-sistemaren eraginkortasun informatikoa % 98 

Web-zerbitzuen eraginkortasun informatikoa % 98 

Aplikazio informatiko berriak 4 

Sistemen mantentze-lanetako eragiketak 40 

Lanpostuetako jarduerak 90 
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4.4.2 GIZA BALIABIDEAK 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Pertsonak kudeatzeko eta gaitzeko beharrezko jarduera guztiak egiten dira. Era berean, lan-
harremanetako adarrean ere hainbat jarduera bideratzen dituzte. 

 

Jarduketak 

 Arrisku psikosozialen segimendua, Zerbitzu Orokorrekin lankidetzan (hark kudeatzen du laneko 
arriskuen prebentzioa). 

 Lan-giroaren gogobetetzea neurtzea. 

 Pertsonak ebaluatzeko sistema ezartzea. 

 Lizentziak, oporrak, orduen kontrola, nominen kudeaketa, prestakuntza eta gainerakoak kudeatzea. 

 Prestakuntza-planak diseinatzea. 

 Nominak, gizarte-aseguruak, zergak eta abar kudeatzea. 
 
 

PROIEKTUAK 

 

DEFINIZIOA AZKEN DATA 

Arrisku psikosozialen segimendua. Zerbitzu Orokorrekin lankidetzan. 2018ko uztaila 

Lan-giroaren gogobetetzea neurtzea. 2018ko ekaina/2018ko 
urria 

Enplegatuaren Ataria ezartzea 2018ko iraila 

Lanbide-gaitasunak ebaluatzeko prozesua 2018ko abendua 

Giza baliabideetako aplikazio berria ezartzea 2018ko maiatza 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

Lan-absentismoaren indizea % 2 

Aldi baterako gaixotasunek eragindako absentismo-indizea % 5 

Prestakuntza-planaren betetze-maila % 90 

Langile-taldearen prestakuntza-orduak 3.000 

Langile-taldeak prestakuntza-planean izandako partaidetza-indizea % 90 

 
 
 
4.4.3 KUDEAKETA ETA ETENGABEKO HOBEKUNTZA 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Sozietatearen Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzea, koordinatzea eta kudeatzea, egin beharreko 
ekintzak eginda, hala nola barne- eta kanpo-ikuskaritzak, sistemaren berrikuspenak, ez-adostasunen 
kudeaketa, zuzenketa-neurriak, iradokizunak eta abar. 

Jarduketak 

 Kudeaketa aurreratuko eredua ezartzea eta garatzea SPRIn. 

 Gobernu Onerako Gidaren ezarpena kudeatzea. 

 Komunikazio Sailarekin eta Zerbitzu Juridikoekin koordinatuta jardutea, Gardentasun Ataria 
hobetzeko eta gardentasunari buruzko araudia egokitzeko, hurrenez hurren. 

 Kudeaketako barne-ikuskaritzak koordinatzea eta egitea. 

 SPRIren kudeaketa-sistemaren kanpo-ikuskaritza kudeatzea. 

 Sozietatearen berrikuspen-sistemaren segimendua eta kontrola. 
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PROIEKTUAK 

 

DEFINIZIOA AZKEN 
DATA 

Kudeaketa aurreratuko eredua ezartzea eta garatzea SPRIn. 2018/12/31 

 2017ko abenduan egindako kanpo-kontrastetik eratorritako 
ekintzak koordinatzea, zeinak ereduko sei elementuekin lotuta 
baitaude (estrategia, bezeroak, pertsonak, sozietatea, berrikuntza 
eta emaitzak). 

2018/12/31 

 Kudeaketa-gida eta haren eranskinak prestatzea; kanpo-
ebaluaziorako oinarrizko dokumentu gisa baliatuko dira. 

2018/5/31 

 Ebaluazio-taldearen elkarrizketen simulazioak egitea, kanpo-
ebaluazioa prestatzeko. 

2018ko 
azaroa. 

 Kanpo-ebaluazioa prestatzea.  
2018ko 
azaroa. 

 Kanpo-ebaluazioaren aurkezpena, Kudeaketa Aurreratuko 
Ereduaren Zilarrezko A eskuratzeko. 

2018ko 
abendua. 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

Bezeroen gogobetetze-indizea ≥ 7 

Bezeroen erreklamazio-kopurua. 40 
Bezeroen erreklamazioen ehunekoa / Bezeroaren arreta-zerbitzuak 
erantzundako kontsultak orotara 

< % 0,5 

Bezeroen erreklamazioei erantzuteko denbora, batez beste <10 lanegun 
Aurkeztutako ideien kopurua (hobetzeko eta/edo berritzeko iradokizunak) 20 
Onartutako ideien onarpenaren ehunekoa (hobetzeko eta/edo berritzeko 
iradokizunak) 

% 90 

Irekitako ez-adostasunen/gorabeheren kopurua 50 
Gardentasuna betetzearen ehunekoa % 100 

Gardentasun Atarian jasotako informazio-eskaeren kopurua 30 
Gardentasun Atarian jasotako informazio-eskaerei erantzuteko denbora, 
batez beste 

≥ 15 

Hornitzaileen ebaluazio-indizea ≥ 3,5 
Hornitzaile estrategikoen satisfazio-indizea ≥ 7,5 

 

 
4.4.4 BEZEROAREN ARRETA-ZERBITZUA 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Pertsona fisikoek zein juridikoek SPRIri egindako kontsultak jasotzeko eta erantzuteko puntua (telefono 
bidez, idatziz edota aurrez aurre). Laguntza-espedienteei dagokienez, arreta telefonikoko, posta 
elektronikoko eta berrikuspen administratiboko kanpo-zerbitzuaren kudeaketa. 

Jarduketak 

 SPRIren alor eta zerbitzuetako bezeroen gogobetetzearen segimendua egitea eta kontrolatzea, 
urteroko inkesten bidez. Jasotako kexen eta erreklamazioen trataera, Kudeaketa eta Etengabeko 
Hobekuntza Sailarekin lankidetzan. 

 Laguntza-programetarako fitxa berriak prestatzea, eta lehendik diren fitxen gaineko aldaketak 
kudeatzea eta kontrolatzea. 

 Zerbitzuen Karta ziurtagiriak eskatutako mantentze-lanak. 
 

 
 

PROIEKTUAK 

 

DEFINIZIOA AZKEN DATA 

Zerbitzuen Karta ziurtagiria 2018ko 
ekaina 
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JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

- Erantzundako kontsulten kopurua 19.500 

- Kontsulta telefoniko galduen kopurua eta ehunekoa  10 (% 0,05) 

- 902 zenbakitik zuzenean erantzundako kontsulten kopurua eta ehunekoa 14.625 (% 75) 

- Goiko mailara bideratutako kontsulten kopurua eta ehunekoa             4.875 (% 25) 

  

- Arreta-maila      > % 95 telefonoz 

     = % 100 posta elektronikoz 

  

- Zerbitzuen maila 
 

  > % 90, telefonoan erantzuteko 
itxarote-denbora, gehienez, < 30 

segundo 

   > % 90, posta elektronikoz 
erantzuteko itxarote-denbora, 

gehienez, < 48 ordu 

 
 
4.4.5 ZERBITZU OROKORRAK 
 

 
Azpiegiturek ondo funtzionatzeko helburuarekin, bitarteko eta zerbitzu orokorrak ematea honako sozietate 
hauei: SPRI SA; Sprilur SA; Euskal Herriko Arrisku Kapitalaren Kudeaketa IKEKS SA eta Agencia Vasca 
de Internacionalización-Basque Trade and Investment SA. 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

 

Jarduketak 

 Merkataritza-marken berritze- eta mantentze-lanen prozesua. 

 Ekoscan Plus ingurumen-ziurtagiriaren sistema kudeatzea. 

 Erantzukizun zibileko eta administratzaileen aseguruak, bizitza-aseguruak eta abar mantentzea eta 
koordinatzea. 

 Sozietatearen artxibo-sistemen kudeaketa (Eusko Jaurlaritzaren iraunkorra, bitartekoa eta maiz 
erabiltzekoa). 

 Giza baliabideekin batera, arrisku psikosozialak ebaluatzeko prozesuak koordinatzea. 

 Sozietatearen azpiegitura kudeatzea (altzariak, telefonia, aseguruak eta abar). 

 Laneko arriskuen prebentzioa kudeatzea eta koordinatzea (SPRI, Sprilur, Arrisku Kapitala eta AVI-BTI). 
Osasuna zaintzeko jarduerak. 
 

 

PROIEKTUAK 

 

DEFINIZIOA AZKEN DATA 

Azpiegiturak AVI-BTIra bideratzea 2018ko ekaina 

Euskal Autonomia Erkidegoko Artxibo Nagusia garbitzeko prozesua 2018ko abendua 

Arrisku psikosozialak ebaluatzeko prozesua Lankidetza giza baliabideekin 2018ko maiatza 

SPRIren harrera-zerbitzuaren lizitazioa 2018ko azaroa 

 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

Erantzundako deien kopurua 10.000 

Erantzundako bisiten kopurua 3.500 

Mezularitza-zerbitzuen kopurua 200 

Eusko Jaurlaritzara egindako bidalketen kopurua 250 

EJk artxibatzeko katalogatutako espedienteen kopurua 1.500 

Kudeatutako marken kopurua 30 

Egindako azterketa medikoak % 60 

Laneko arriskuen prebentzioko prestakuntza-ekintzen kopurua 2 

Mezularitza-zerbitzuetan isuritako CO2-tonen murrizketa % 5 
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4.4.6 ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK 

 

ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZA SAILAREN egitekoa babes eta estaldura ekonomiko-finantzarioa ematea da 
SPRIri, baita TALDEKO sozietateei ere, haien eraginkortasuna posible egiteko, betiere aurrekontu-
araubidearen lege orokorraren eta urteroko aurrekontu-legeen arabera. Hauek dira haren jardun 
nagusiak: administrazio- eta kontabilitate-kudeaketa, aurrekontuen prestaketa eta kontrola, segimendu 
ekonomiko-finantzarioa eta finantza-kudeaketa. 
 
 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Jarduketak 

 Fakturazio elektronikoaren ebaluazioa eta ezarpen sistematikoa. 

 BEZaren araudi berrira egokitzea, eguneroko informazioa. 

 SPRIren kontabilitate-jarduerak eta jarduera ekonomiko eta administratiboak kudeatzea. 

 Urteko aurrekontuen prestaketa eta segimendua. 

 Laguntza eskaintzea AVI-BTI sozietate berriaren administrazio- eta finantza-egitekoetan. 
 

PROIEKTUAK 

 
DEFINIZIOA AZKEN DATA 

Fakturazio elektronikoaren ebaluazioa eta ezarpena 2018ko ekaina 

BEZaren araudi berrira egokitzea, eguneroko informazioa 2018ko urtarrila 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

Hornitzaileei ordaintzeko epea, batez beste 30 

Jasotako eta erregistratutako fakturen kopurua 1.800 

Hornitzaileei izapidetutako ordainketen kopurua 1.400 

Erregistratutako eta bidalitako fakturen kopurua 2.000 

Bidali diren eta ordaintzeke dauden fakturen erreklamazio kopurua, 
ordaintzeke daudenak 

300 

Diru-laguntzen ordainketa izapidetuen kopurua 1.300 

Diru-laguntzak ordaintzeko epea, batez beste, administrazioari dagokionez 30 

Diru-laguntzen informazio okerragatik jasotako erreklamazioen kopurua, 
administrazioan likidatzeko 

10 

Atzerrira izapidetutako ordainketen kopurua 50 

Berreskuratutako BEZaren zenbatekoa 1.100.000 

2016ko hasierako aurrekontuan bildutako aldaketak 60 

Izapidetutako bidaia-likidazioak 400 

Emandako eskabideen kopurua (unitateak) 500 

Emandako eskabideen zenbatekoa (eurotan) 7.500.000 

Hornidura orokorraren eskabideak onartzeko epea <= 10 egun 

Alorreko/saileko horniduraren eskabideak onartzeko epea <= 3 egun 

Erosketen hornidura-eskabideak onartzeko epea <= 7 egun 
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4.5 IDAZKARITZA OROKORRA 

 

Honako hauei laguntza eskaintzeaz arduratzen da: sozietatearen gobernu-organoei, haren partaidetzako 
enpresei, sozietatearen Zuzendaritza Nagusiari eta haren alor operatiboei, sozietatearen eta 
partaidetzako enpresen administrazio-organoen idazkaritzari eta aholkularitza juridikoari.  

 

2018KO EKINTZA PLANA 

 

ADMINISTRAZIO-ORGANOAK. 

Idazkari gisa parte hartze du honako hauen administrazio-kontseiluetan eta batzar nagusietan: 

 

 Sociedad para la Transformación Competitiva – 
Eraldaketa Lehiakorrerako Sozietatea SA 

 

 Sprilur SA  

 Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkea SA  

 Agencia Vasca de Internacionalización – Basque Trade 
and Investment SA 

 

  

 

Jarduera nagusiak: 

 gai-ordenak berrikustea, atxikitako informazioa koordinatzea eta deialdiak prestatzea; 

 alor juridikoaren mende dauden gaiak prestatzea SPRIren Administrazio Kontseiluan; 

 bileretako aktak idaztea; 

 onartutako erabakiak ziurtatzea; 

 erabakiren bat hartu bada, idatziz jasotzea; 

 gobernu korporatiboaren urteko txostena prestatzea; 

 kontseiluaren erregelamendua eguneratzea; 

 gogobetetze-inkesta egitea urtero; 

 sozietate-liburuak eramatea.  

 

AHOLKULARITZA JURIDIKOA. 

 

Aholkularitza juridiko integrala eskaintzen die sozietatearen alor eta sailei; halaber, kontratuak, 
hitzarmenak, estatutuak edota sozietatearentzat konpromiso edo erantzukizunen bat duten bestelako 
dokumentuak gainbegiratzen, interpretatzen eta aplikatzen ditu, eta, beharrezkoa denean, prestatu ere 
bai. 

Era berean, laguntzak esleitzeko programak kudeatzeko araudiak gainbegiratzen, egokitzen eta idazten 
laguntzen du, eta, horrez gain, sozietatea ordezkatzen du konkurtso-prozeduretan. 

Ekonomia eta Lehiakortasun Ministerioaren hitzarmenaren kudeaketa osoa, likidazioak, atzerapenak, eta 
ebaluazio- eta segimendu-batzordeak. 

SPRIren segurtasun-dokumentuak emandako funtzioak eta erantzukizunak bere gain hartzen ditu, datu 
pertsonalak babestearekin lotuta indarrean den legeriari dagokionez. 
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KUDEAKETA-ADIERAZLEAK 

 

 
JARDUERA 2018KO 

HELBURUA 

EPE BARRUAN DEITUTAKO BILEREN EHUNEKOA % 100 

SAILBURUEN GOGOBETETZEAREN BALIOESPENA, BATEZ BESTE ≥ 3,75 

IDAZKARITZAREN JARDUNEKO IKUSKARITZETAKO EZ-ADOSTASUNAK 0 

GOBERNU KORPORATIBOKO TXOSTENAK MARTXOAN ONARTUAK 4 

GORABEHERAK ERAGIN DITUZTEN EBATZITAKO AUZIEN KOPURUA 0 

AHOLKULARITZA JURIDIKOAREN IZANDAKO BARNE-GORABEHERAK 0 

DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEAREN ALORREKO GORABEHERAK 0 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
 

JARDUERA 
2018KO 

HELBURUA 

ADMINISTRAZIO KONTSEILUAREN IDAZKARITZA 18 

BATZAR NAGUSIETAKO IDAZKARITZA 8 

ONARTUTAKO AKORDIOAK 200 

HITZARMENAK ETA KONTRATUAK 50 

PROGRAMEN ARAUDIAK ETA KONTSEILUETAKO GAIAK 12 

EROSKETEN LIZITAZIOAK 25 

DATUAK BABESTEKO LEGE ORGANIKOA 10 

ZORDUNEN KONTRAKO ERREKERIMENDUAK ETA EKINTZAK 20 

EUSKAL HERRIKO AGINTARITZAREN ALDIZKARIKO ETA EUSKO JAURLARITZAKO IZAPIDEAK 10 

KONTSULTAK ETA BESTELAKOAK 150 

SEGURTASUN BATZORDEKO BILEREN KOPURUA  3 

EBALUAZIO-BATZORDEEN BILEREN KOPURUA 1 
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4.6 KOMUNIKAZIOA 

 

Hauek dira Komunikazio Sailaren egitekoak: enpresei eta gizarteari helarazi beharreko mezua zabaltzen 
laguntzea, sozietatearen komunikazio-lanak koordinatzea eta egikaritzea, eta SPRI Taldearen irudia 
zaintzea eta posizionatzea EAEn eta handik kanpora. Komunikazioaren eta marketinaren alorreko lanak 
lau esparru biltzen ditu: barnekoa, SPRI Taldearen koordinazioa, Eusko Jaurlaritzarekin koordinatzea eta 
kanpora begirako esparrua. 

 

2018KO JARDUKETA PLANA 

Jarduketak 

 SPRIren komunikazio-estrategia eta irudia definitzea. 

 Sailaren Komunikazio Zuzendaritzarekin koordinatzea. 

 SPRI Taldearen komunikazioa egunero bateratzea spri.eus plataforman. 

 SPRI Taldearen komunikazio-erremintak egunero sendotzea (buletina, ADI, sare sozialak). 

 Spri.eus ataria optimizatzea. 

 Basque Industry 4.0 eta Invest in the Basque Country atariak sendotzea, eta UpEuskadi gunea 
berritzea spri.eus plataformaren barruan. 

 Basque Trade gunea sortzea. 

 Komunikazio osoa bateratzea sare sozialetan. 

 Enpresa-proiektuak zabaltzea irratsaioetan. 

 SPRI Taldearen ekitaldiak eta jardunaldiak zabaltzea ikus-entzunezko komunikabideetan. 

 Prentsa-dosierrak prestatzea. 

 Komunikazioa kudeatzea alor operatiboetan. 

 SPRIren laguntzak eta zerbitzuak zabaltzea. 

 Publizitate-kanpainak diseinatzea eta prestatzea. 

 
 

PROIEKTUAK 

 
DEFINIZIOA AZKEN 

DATA 

UpEuskadi gunea berritzea 2018ko 
ekaina 

Basque Trade gunea sortzea 2018ko 
iraila 

Sprilur gunea sortzea 2018ko 
iraila 

Basque Industry gunea berritzea  2018ko 
ekaina 

 

 

JARDUERAREN ADIERAZLEAK 

 
DEFINIZIOA HELBURUA 

SPRI-REN WEBGUNERA IGOTAKO INFORMAZIOEN KOPURUA 900 

SPRI-REN WEBGUNEAK IZANDAKO BISITARI BAKARREN KOPURUA 500.000 

SPRI-REN WEBGUNEAN BISITATUTAKO ORRIEN KOPURUA 1.200.000 

JARDUNALDIETAKO EDUKIAK. KOMUNIKABIDE SOZIALETAN 

ARGITARATUTAKO BIDEOEN ETA AURKEZPENEN KOPURUA 

30 

ENPRESEK IRRATSAIOETAN IZANDAKO ELKARRIZKETEN KOPURUA 140 

BERRIPAPEREN KOPURUA 50 
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5 2018KO AURREKONTUA 

 
 

Kapitulu honetan, SPRIren aurrekontu operatiboa osatzen duten alorrei dagozkien zenbatekoak 

daude jasota, bi adarretan: kapitalaren aurrekontuan eta ustiaketa-aurrekontuan. 

 

Kudeaketa operatiboko plan hau prestatzeko, diruzko baliabide-esleipena hartu da oinarri, 

aurreko kapituluetan egindako balioespenen arabera, SPRIri agindutako gako-helburuak 

lortze aldera. 

 

 
5.1 Kapitalaren aurrekontua 

 
 
FUNTSEN ERABILERA. 
 
Koadro honetan, 2018an inbertitu beharreko finantza-fluxuaren norakoen banaketa dago jasota, epigrafe 
handitan sailkatuta eta 2017ko ekitaldiarekin alderatuta. 
 
 (Eurotan) 

 
 
FUNTSEN JATORRIA. 
 
Era berean, aurreikusitako inbertsioa hornitzeko finantzaketa-iturriak aztertzen dira hemen. 

 
(Eurotan) 
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INBERTSIOAK. 
 
Koadro honetan, funtsen erabilera adierazten da, inbertsio-tipologiaren arabera banatuta. 

(Eurotan) 
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5.2 Ustiaketa-aurrekontua 

 
PARTIDEN SAILKAPENA, EZAUGARRIEN ARABERA 

(Eurotan) 
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Diru-laguntza korronteen partidaren banakapena, 2018ko eta 2017ko ekitaldietarako. 
 

(Eurotan) 
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SPRI-REN AURREKONTUAREN FINANTZAKETA 

 
 

FUNTSEN BEHARRIZANEN LABURPEN-KOADROA 
 

 

 
(Eurotan) 
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6 2018KO KUDEAKETA-PLANAREN URTEKO HELBURUEN KOADROA, AZAROAREN 15EKO 156/2016 DEKRETUAREN 
ONDOREETARAKO 

 
 
 

KONTZEPTUA 2018KO 

URTEKO 

HELBURUA 

BETETZEA INDIZEAREN PISUA 

TEKNOLOGIA-programetan onartutako proiektuak 819 ≥% 90 14 

INFORMAZIOAREN GIZARTEKO programetan onartutako proiektuak 365 ≥% 90 14 

BERRIKUNTZA-programetan onartutako proiektuak 96 ≥% 90 14 

Teknologia eta Berrikuntzako Alorreko jardunaldietako parte-

hartzaileak 
11.030 ≥% 90 14 

EKINTZAILETZA-programetan onartutako proiektuak 110 ≥% 90 14 

FINANTZAKETA-programetan onartutako proiektuak 88 ≥% 90 14 

INVEST IN THE BASQUE COUNTRY programan kudeatutako 

proiektuak 
55 ≥% 90 16 

 
 


