
TALENTUA BARRUAN 
DAGOENEAN

BARNE-EKINTZAILETZA



EGIN APUSTU 
ESPERIENTZIAREN 
ETA EZAGUTZAREN 
ALDE, ETA GARATU 
NEGOZIO ILDO 
BERRIAK



Enpresa barrutik negozio-lerro, produktu edo 
zerbitzuak garatzea hazkundea eta 
aberastasunaren sorrera indartzeko iturri 
garrantzitsua da, erakundeentzat eta ondorioz, 
ekoizpen-ehun osoarentzat. 

Euskadin Barne-ekintzailetza edo Ekintzailetza Korporatiboa 
bultzatzeko bide luzea dugu eginkizun. Aukera honetaz 
jabetuta, barne-ekintzailetzaren sustapena da, hain zuzen 
ere, “Jarduera Ekintzailea Laguntzeko Erakunde arteko 
Plana” egitasmoaren lehentasun estrategikoetako bat. Eusko 
Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasun 
Saila da ekimenaren buruan, hiru Lurralde Historikoetako 
EBZekin (Enpresa eta Berrikuntza Zentroak) elkarlanean. 

Bultzada honen adierazgarria da abian jarri den irispide 
luzeko ekimena, beren negozio-arloetan eraldaketa-bide honi 
jarraitu nahi dioten enpresak formatu eta laguntzeko. 
Ekimenaren helburua, nagusiki, 50 langiletik gorako 
industria-enpresetan ezarri da, edota aberastasuna eta 
enplegua sortzeko gaitasun handiko proiektuak dituzten 
enpresetan. 

BARNEKINTZAILETZA 
BULTZATZEKO EKIMENA

EUSKAL ENPRESEI 
LAGUNTZEKO ASMO 
HANDIKO EKIMENA



Enpresen barrutik negozio berrien 
sorrera erraztu eta bizkortu, era 
horretara enpresa-ekimen lehiakor eta 
eramangarrietan aurrera egiteko, 
kuantitatiboki eta kualitatiboki. 

Geure enpresa-ehuna trebatzea 
enpresen barruan jarrera ekintzailea 
txertatu dezagun, balore-ekarpen gisa 
orientazio bereizgarria izan dadin. 
Geure ekonomiaren garapenean eta 
lehiakortasunean ekarpen singularra 
eragin dezake horrek. 

Laguntza-marko aditu eta jaioa 
eskaintzea, euskal enpresa eragileen 
arrakasta-erreferentzietan oinarrituta.

HELBURUAK

BARNEKINTZAILETZA,
HAZKUNDE ITURRI 
GARRANTZITSUA



EKINTZAK
Ekimena gauzatuko den hilabeteetan, hainbat jarduera egingo 
dira, interesa izan dezaketen enpresengana hurbiltzeko eta 
beren proiektuak garatu nahi dituzten enpresei 
laguntza-akonpainamendu berezia eskaintzeko.

LAGUNTZA ETA 
PRESTAKUNTZA EMATEN 
DIEGU ENPRESEI 
PROIEKTU ZEHATZETAN 

1BARNE-
EKINTZAILE-
TZARI BURUZKO 
MINTEGIAK

2

3

“TOPAKETAK” 
EUSKAL 
ENPRESEN 
ARRAKASTA-
KASUAK

ADITUEKIN 
TOPAKETAK

Barne-ekintzailetzari buruzko bi eguneko 
ikastaro monografikoak. Parte 
hartzaileei aukera ematen zaie enpresa 
barruan negozio berriak abian jartzeko 
prozesuan giltzarri diren elementuetan 
sakontzeko, arlo horretan erreferenteak 
diren adituen eskutik. 

Barne-ekintzailetza jorratu nahi duten 
enpresen arteko topaketak. Euskal 
enpresa eragileen egoitzatan egingo dira 
topaketak, eta bertan arrakasta-kasuak 
aztertuko dira, eztabaida eta 
iritzi-trukaketa errazteko.

Barne-ekintzailetzaren inguruko gai zehatzei 
buruzko sesio monografikoak, arlo horietan 
aditu diren hizlarien eskutik. Aditu 
akademikoak, aholkulari espezializatuak eta 
enpresa-zuzendariak izango dira bertan, 
beren esperientzia praktikoak azaltzeko. 



2015eko JARDUERA 
AGENDA

Urtarrila

Otsaila

Martxoa

Apirila

Maiatza

Ekaina

Uztaila

Abuztua

Iraila

Urria

Azaroa

Abendua

12 y 13 / Gipuzkoa 

6 / Cikautxo

24 / Praxis

26 / CAF

29 / Araba

30 / Gipuzkoa

11 / Bizkaia

25 / EGA Master

27 / IKOR

15 y 16 / Araba

BARNE-
EKINTZAILE-
TZARI BURUZKO 
MINTEGIAK

“TOPAKETAK”, 
EUSKAL 
ENPRESEN 
ARRAKASTA-
KASUAK

ADITUEKIN 
TOPAKETAK



EUSKAL ENPRESA
ERAGILEAK
Ekimenaren garapenean bidaide dira 
hainbat euskal enpresa.
Ekimen berriak abian jartzean pilatu 
duten ezagutza eta esperientzia 
partekatzen dituzte.  

ERREFERENTE 
HANDIAK 
BARRUTIK 
EZAGUTUZ



ENPRESENTZAKO 
LAGUNTZA 
INDIBIDUALIZATUA 2015

BARNE-EKINTZAILETZAKO ESTRATEGIA
Jarduera ekintzailearen helburuen 
definizioa eta negozio berriak garatzean 
ahaleginak zertan egingo diren finkatzea, 
estrategia korporatiboan nola txertatu 
aztertuta.

NEGOZIO BERRIAK ABIAN JARTZEA
ETA AZELERETZEA
Lehen probak eta prototipoak egitea, 
inplementazio eta finantzazio-plana 
garatzea, helburu zehatzei loturik beti ere. 
Lehen hilabeteetako azelerazioa, 
helburuak lortzeko. 

NEGOZIO BERRIEN ZEHAZTASUNA
Ekimen ekintzaile berriaren aukerak 
finkatzea, garatuko den testuinguru 
lehiakorra ulertzea eta balio-proposamen 
bereizgarria definitzea, negozio-ereduaren 
gainerako elementuekin batera. 

KUDEAKETA-EREDUA
Barne-ekintzailetza kudeatzeko eredua 
sortu (negozio berriak abian jartzeko 
baliabideak, eraketa, prozesuak, 
pertsonak, komunikazioa...)

BARNE-EKINTZAI-
LETZAKO ESTRA-
TEGIA ETA 
KUDEAKETA 
(jatorriko enpresan)

NEGOZIO 
BERRIAK 
FINKATZEA ETA 
GARATZEA
(proiektu zehatze-
tan)

Lehiabide eta Barnekintzaile programen bitartez finantzatuz, 
esperientzia handiko aholkulariekin, enpresa bakoitzak 
barne-ekintzailetzaren esparruan dituen beharrak eta garapen-mailara 
egokituta, ondoko aspektuetako baten edo batzuetan zentratuta:



Lehentasunezko sarbidea merkatu-inteligentzia, inbertsio eta 
finantzazioa eta pertsonen-kudeaketarako berariazko agente eta 
tresnak eskuratu ahal izateko, EBZen bitartez. Ekimenean parte 
hartuko duten enpresen unean uneko beharrei erantzuteko.

Ikerketa-bidaiak, mundu mailako 
enpresa, pertsonak eta erreferentziak 
ezagutzeko.

Kontraste-bilera pribatuak adituekin 
barne-ekintzailetzari buruzko aunitz 
arlotan.

Inbertsio-fondo pribatuak, harremanetan 
jartzeko negozio eta enpresa-ekimen 
berrietan inbertitu nahi duten inbertsiogile 
eta enpresekin

Ekimen berrien kapitalean parte hartzeko 
eta mailegu partaidetuetan sartzeko 
baliabide publikoetarako sarbidea

Enpresek behar duten talentu ekintzailea 
identifikatzea

Networking ekitaldiak antolatzea 
ekimenean parte hartzen duten enpresen 
artean

ESPERIENTZIAREN 
ETA EZAGUTZAREN 
BALIOA

MERKATU-
INTELIGENTZIA

INBERTSIOA ETA 
FINANTZAZIOA

PERTSONAK ETA 
NETWORKING



IZAN BARNE-EKINTZAILE!

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Joseba
Sagastigordia,
SAIOLANeko Zuzendaria
943 712 072 

David Montero,
CEIAko
Zuzendaria
945 298 282

Joseba Mariezkurrena,
BEAZeko Ekintzailetzako 
Koordinatzailea
944 395 622

Iñaki Calvo,
CEDEMIko 
Zuzendaria
944 184 100

Marisa Arriola,
BIC BERRILANeko 
Zuzendaria
943 000 999

 www.spri.eus/es/up-euskadiwww.spri.eus/es/up-euskadi

JARRAI GAITZAZU
BLOGEAN
www.spri.eus/es/up-euskadiwww.spri.eus/es/up-euskadi

EDO LINKEDINeko
BARNEKINTZAILETZA
FOROAN

Jarri harremanetan zure lurraldeko EBZrekin.




