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Up! Euskadik ikusgarritasuna eman nahi dio 

ekintzailetzaren euskal sistemari.

Babesa, prestakuntza eta gaikuntza ematen dugu 

ekosistema bat sortzeko, zeinaren bidez enpresek aukera 

izango baitute garatzeko eta euren negozioaren fase 

guztietarako (sorkuntza, hazkunde- eta sendotze-faseak 

eta proiekzioa) gaitasunak eskuratzeko.

Gidaliburu honen helburua da negozio berrien garapena 

sustatzea euskal enpresen gaitasunetatik abiatuta. 

Enpresa horiei eskaintzen zaien berariazko babesaren 

bidez,  laguntza ematen zaie epe ertain eta luzera 

hazteko eta enplegua sortzeko ahalmen handia duten 

proiektuak garatzeko.  Eusko Jaurlaritzako Ekonomi 

Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailak gidatzen 

du Barnekintzailetza Bultzatzeko Ekimena SPRI Taldearen 

bitartez, eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Enpresa eta 

Berrikuntza Zentroen (BIC) laguntzarekin.
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Gure industria-
sarearen 
berrikuntza eta 
jasangarritasuna 
erronka kolektibo 
gisa.

Gehiago edo gutxiago, gure industria-enpresek nahitaez aurre egin behar 

diote lehiakortasun-eraldaketa bati euren etorkizuna bermatzeko eta euskal 

industria-sarea berritzeko. 

Erronka hori bereziki nabarmena da proiekzio globaleko sektore eta balio-

kateetan; horietan, joko-arauak oso azkar ari dira aldatzen, eta horri gehituz 

gero une honetan bizi dugun ziurgabetasun-testuingurua, ikaragarri zail 

bihurtzen da enpresa-jarduera. Onuren aldetik begiratuta, ikusten da aukera 

eta negozio-bide berriak sortu direla, esaterako trantsizio digital, berde eta 

soziosanitariotik heldu direnak, zeintzuk lagungarri izan baitaitezke arriskuak 

gutxitzeko eta lehiakortasunaren eboluzio hori bultzatzeko.

1. /////////////////

Enpresen 
ekintzailetza: 
euskal 
industriaren 
historia, oraina eta 
etorkizuna. 

Negozio eta jarduera ekonomiko berriak sortzea funtsezkoa izan da Euskadiko 

enpresa-sarearen historian eta, beraz, baita ere gure “enpresa ekintzaileen” 

lan-moldean. Hainbat helburu lortu nahi dira, hala nola dibertsifikatu eta 

arriskuak murriztu, aldaketa teknologikoei aurre egin, diru-sarrera eta 

errentagarritasun iturri berriak ziurtatu, hazi eta enplegua sortu, plantillaren 

garapen profesionala ahalbidetu, etab.

Horretarako, baditugu hainbat lehiakortasun-palanka azken hamarkadetan 

gure bilakaera industriala definitu dutenak, besteak beste hauek: 

barnekintzailetza, dibertsifikazioa, sustapen eta garapen korporatiboa, 

berrikuntza irekia edo teknologia eta negozio berritzaileen garapena sektore 

gorakorretan. Palanka horiek suspertu egin dira pandemiarekin (esaterako, 

industria-enpresa askok erabaki dute osasun sektorerantz dibertsifikatzea), 

eta indartu egin beharko ditugu etorkizunean, gorago aipatutako helburuak 

lortzeko.

2. /////////////////

SARRERA

Laguntza-sarea 
eta programa 
espezifikoak 
enpresa 
ekintzaileentzat.

Horregatik, Eusko Jaurlaritzak eta SPRIk, lankidetzan arituz BIC zentroekin, 

gidaliburu hau eskaintzen diegu euren DNA ekintzailea aktibatu edota 

indartu nahi duten enpresei. 

Orrialde hauetan jasota daude ekosistemako erakunde eta eragileok industria-

enpresei eskaintzen dizkiegun laguntza, programa eta zerbitzu guztiak, 

gure industriaren etorkizunerako hain garrantzitsua den erronka honi ekin 

diezaioten. Zehazki, Barnekintzaile programa berria nabarmendu nahi 

dugu, Eusko Jaurlaritzatik–SPRItik sustatzen duguna enpresa-negozio berriak 

etengabe eta sistematikoki aztertu eta sortzeko.

3. /////////////////
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Arrazoi askorengatik ari dira enpresak 
ekintzailetzaren aldeko apustua egiten lehiakorrago 
bihurtzeko bide bezala.

NEGOZIOA

ANTOLAKUNDEA

• Gutxi erabiltzen diren barne-gaitasunak aprobetxatzea
• Enpresa-kultura ekintzaile eta irekiagoa sortzea
• Kalitatezko enplegu berriak sortzea
• Plantillari garapen profesionalerako aukerak eskaintzea
• Talentua eta gaitasun berriak eskuratzea

“Zuzendaritza-karguen % 21ek bakarrik 
esan dute badutela esperientzia, 
baliabideak eta konpromisoa hazkunde-
aukera berriak bilatzeko”
(McKinsey. 2021)

• Negozioaren lehiakortasuna indartzea
• Merkatuko posizioari eustea
• Bezeroen premiei erantzutea
• Hazteko eta dibertsifikatzeko bideak aztertzea
• Gure enpresaren “bizi-itxaropena” handitzea

“Ekintzailetzaren aldeko apustua egin zuten 
enpresen % 70en hazkunde-tasa handiagoa 
izan zen euren sektoreko batez besteko 
hazkunde-tasa baino”
“Zergatik da negozio berrien sorkuntza hazkundearen lehentasun berria?” 
(McKinsey. 2021)

TESTUINGURUA

• Estrategia egokitzea testuinguruari, lehiakideei, etab.
• Negozio-aukera eta -nitxo berriak aprobetxatzea
• Aldaketa teknologikoaren arriskua gutxitzea gure sektorean
• Ideia, teknologia eta, besteak beste, merkatu berrietara iristea

“Inkestari erantzun dioten industria-
enpresen % 98k diote diru-sarrera 
berriak lortu dituztela azken 5 urteetan 
abiarazitako proiektu berriei esker”
Euskadin Barnekintzailetza Bultzatzeko ekimena, 2018
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Enpresa ekintzaile 
baten ezaugarriak

ENPRESA EKINTZAILEA

PROAKTIBOA 

aukera berriak bultzatzean

HELBURU ARGIAK, 

estrategiarekin lerrokatuta daudenak

METODOLOGIA SISTEMIKOA 

metodoa eta tresnak

PARTE-HARTZAILEA 

pertsona eta arlo desberdinek parte 

hartzen dute

IREKIA 

enpresa, startup eta abarrekin kolaboratzen du

ENPRESA EZ EKINTZAILEA

ERREAKTIBOA 

premien edo inguruabarren arabera

HELBURU LAUSO ETA ALDAKORRAK 

ekintzailetzan jarduteko

METODORIK GABE

MENDEKOA 

%100ean jabetzaren/zuzendaritzaren mende

ITXIA 

lankidetzarik gabe

<—  ENPRESA EKINTZAILETZARAKO BALIABIDEAK  —>  

BARNEKOAK KANPOKOAK
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BESTE BATZUEKIN ELKARTZEA 
Partner 

Enpresen arteko elkarlana, zeinaren 
bidez alderdi bakoitzak bere baliabide 

eta tresnak jarriko baititu bakarka 
lortu ezin den helburu bat lortzeko

KOINBERTSIOAK EGITEA 
Venture Capital 

Startupetan inbertitzea negozio 
berrietan parte hartzeko eta 

presentzia izateko merkatu eta 
sektore berrietan 
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N
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ASMATZEA 
Barnekintzailetza 

Negozio berriak garatzea antolakunde 
barruan, baliabide, gaitasun eta 
tresna propioak aprobetxatuz

INBERTITZEA 
Corporate Venturing 

Ekintzaile eta startupekin 
kolaboratzea talentua, teknologia eta 

negozio-eredu berriak atzemateko

Negozio berriak EROSI eta egitura korporatiboan INTEGRATZEA

Definizio horren barruan hainbat enpresa-formula edo -erantzun 
sartzen dira jarduera eta negozio berriak sortzeko, eta formula batzuk 
edo beste batzuk aukeratuko dira kontuan izanik nork garatzen duen 
prozesu ekintzailea eta zein baliabide erabiltzen diren.

Eusko Jaurlaritzak-SPRIk euskal enpresen zerbitzura jartzen du 
Barnekintzaile programa berria, zeinak laguntza desberdinak 
eskaintzen baititu bideko etapa bakoitzerako, enpresak 
ekintzaileagoak izan daitezen.

NEGOZIO BERRIEN SORKUNTZA ENPRESETAN 
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• Enpresako ekintzailetza sistematizatzea 
Negozio Berrien Sorkuntza Plan batekin.

• Zure negozio-ideia umotzea Enpresa-plan 
batekin.

• Finantzaketa abantailatsua eskuratzea 
Luzaroren bitartez.

• Azpiegiturak zure enpresa proiektuaren 
jarduerak kokatzeko.

Enpresentzako laguntzak euren jarduera 
ekintzailea sistematizatzeko, eta BICen 
(Business Innovation Center) bidez 
babestutako negozio berrien umotze eta 
martxan jartze faseetarako 

Barnekintzaile 2022

ESKAINTZEN DIZU:

ESPLORAZIOA SISTEMATIZATZEA ETA 
NEGOZIO BERRIAK BULTZATZEA

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza, eta BIC baten 
laguntza, Negozio Berrien Sorkuntza Plan bat 
garatu eta martxan jartzeko, plan horren bitartez 
etengabe eta modu sistematizatuan bultzatu 
ditzazun barnekintzailetzako edo/eta berrikuntza 
irekiko proiektuak. 

0. ILDOA

BALIZKO NEGOZIO BERRI BAT 
UMOTZEA

Itzuli beharrik gabeko dirulaguntza eta BIC baten 
laguntza ideia umotzeko eta Enpresa-plana egiteko 
prozesu osoan, ideia hori martxan jarri arte.

1. ILDOA

MARTXAN JARTZEA

Finantzaketa abantailatsua eskuratzeko 
aukera Enpresa-plana gauzatzeko behar diren 
inbertsioentzat. Hitzarmena Luzarorekin.

Beste finantzaketa-iturri osagarri batzuk: 
• Aurrera mailegu-ildoa (Hitzarmena Elkargirekin) 
• Basque Funtsa (Arrisku Kapitaleko Sozietatea)

2. ILDOA

BARNEKINTZAILE 2022
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Barnekintzaile programa berriaz gain, 
laguntza, zerbitzu eta babes publiko 
eta pribatu ugari dago ekintzailetza 
bultzatzeko Euskadiko enpresen artean.

BIC zentroak

• Egoitza soziala eta/edo gutxienez jarduera-zentro bat izatea Euskal 
Autonomia Erkidegoan

• Industria-jarduerak garatzea eta/edo zerbitzu aurreratuak eskaintzea

• 20 pertsona edo gehiagoko plantilla izatea lanaldi osoan eskaera egiteko 
unean, eta urteko  gutxienez 2.000.000 euroko negozio-bolumena izatea 
(0. ILDOA)

• Ideia bat izatea Euskal Autonomia Erkidegoan abiarazi nahi den enpresa-
proiektu berritzaile baterako, eta/edo oinarri teknologikoko proiektu 
baterako, proiektu industrial baterako eta/edo produktu-prozesu industrialari 
lotutako zerbitzu-proiektu baterako  (1. ILDOA)

• Enpresa-plana Euskal Autonomia Erkidegoan gauzatzea (2. ILDOA)

Ekimen honetan parte har dezakezu zure enpresak baldintza 
hauek betetzen baditu:

David Montero
BIC Arabako zuzendaria 
Telf.: 945 29 82 82

ARABA

Olatz Goitia
BEAZeko zuzendaria
Telf.: 94 439 56 22

Joseba Goikouria
BIC Bizkaia Ezkerraldeko zuzendaria
Telf.: 944 18 41 00

BIZKAIA

Marisa Arriola
BIC Gipuzkoako zuzendaria
Telf.: 943 00 09 99

GIPUZKOA

Enpresaren 
premiei 
buruzko 
elkarrizketa 
bideratu

Proiektua 
lerrokatu 
programarekin 
eta gainerako 
laguntzekin 

Laguntza 
teknikoa 
eman eskaera 
egiteko 

Tutoretza 
eskaini 
programa 
osoan

Enpresen laguntza eta tutorizaziorako 
agente espezializatuak

BARNEKINTZAILE 2022
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