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Zuzendari nagusiaren mezua
Lagun agurgarria:
Atseginez aurkezten dizugu gure newsletter berria.
Elkarreragineko tresna honek lehiakortasunerako
gakoak diren lau jakintza arloetan (Ekintzailetza;
Energia; Estrategia; Lurraldea, Berrikuntza eta
Klusterrak) Orkestrak egiten dituen lanak eta jarduerak
jarraitzeko aukera emango dizu.
Newsletter hau argitaratzeak gure jarduera sendotzea
esan nahi du. Aldi berean, jarduera horren emaitzak
elkarte akademikoan, eragile sozio-ekonomikoetan eta
gizartean, oro har, zabaltzeko gure konpromisoaren
isla ere bada. Izan ere, horien guztien lehiakortasun
eta ongizate iraunkorraren alde egiten dugu lan.
Aurkezten dizkizugun edukiak zure gustukoak izatea
espero dugu.

José Luis Curbelo, PhD

SARE SOZIALETAN
gehien nabarmendutakoa

Orkestra offers grants to
students…

Fortalecer la competitividad
micro para salir de la
crisis…
"Transformarse es clave en
el mundo de la empresa
para no estrellarse"…
Entrevista a Iñaki Peña de
@orkestra...

Microeconomics of
Competitiveness MOC...

  Elkarreragina
TCIren 15. Biltzarrean
izena emateko epea
zabaldu da

Martxoaren 1ean zabaldu zen TCIren
Lehiakortasunari buruzko Nazioarteko 15.
Biltzarrean izena emateko epea, Euskal
Autonomia Erkidegoan 2012ko urriaren
16tik 19ra ospatuko dena.

 Gehiago irakurri

  Ikerketa
ELGAk Iñaki Peña Europan
jarduera ekintzaileari
buruzko proiektu baten
koordinatzaile izendatu du
Iñaki Peña, Orkestra-ko ekintzailetza arloko
arduraduna, ELGE-ko proiektuaren hiru
koordinatzaileetako bat izango da.

 Gehiago irakurri

"Interactive learning for
innovation: a key driver
within clusters and
innovation systems"

DATOZEN EKITALDIAK
ETA AKTIBITATEAK
"Nuevo entorno energético:
Implicaciones para las
políticas energéticas,
industriales y tecnológicas"
Orkestrak mintegi hau maiatzaren
30erako antolatu du.

"Actividad Emprendedora y
Desarrollo Regional"
workshopa
Ikerketako workshopa, Global
Entrepreneurship Monitor (GEM)
azterlanean oinarritua, datorren
2012ko uztailaren 20an Deustuko
Unibertsitatearen Donostiako
campusean. Jarduera ekintzailearen
eta eskualdeko garapenaren arteko
harreman konplexuak aztertzea du
xede, Espainiako ekonomiaren
barruan.

 Gehiago irakurri

The Challenge of Regional



Davide Parrilli-k eta
Björn Asheim-ek
ikaskuntza
elkarreragileak
berrikuntzan dituen
ondorioen inguruko
liburua argitaratu du.

 Gehiago irakurri

Heziketa
Harvardek Euskal
Autonomia Erkidegoaren
estrategiari buruzko
txostena aurkeztuko du
Michael Porter-ek Orkestraren laguntzaz
eginiko "Euskal Kasua" aurkeztu zuen,
Euskal Autonomia Erkidegoak 80ko
hamarkadaz geroztik gaur egun arte bizi
izan duen eraldaketaren balantzea
jasotzen duena.

 Gehiago irakurri

"Energia eta
Lehiakortasuna: Gasa,
Sareak eta Berriztagarriak"
ikastaroa amaitu da Bilbon

 Gehiago irakurri

Development in a world of
changing hegemonies:
Knowledge, competitiveness
and austerity
Azaroaren 22an La Comercialen,
Deustuko Unibertsitatearen Bilboko
campusean.

 Gehiago irakurri

Albiste hauek eta gehiago orkestra.deusto.es webgunean
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