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15th TCI Annual Global Conference

300 pertsona baino gehiagok eman dute izena ekitaldi garrantzitsu honetan. Orain,
antolatzaileak aurreikusitako jardueren azken xehetasunak osatzen ari dira.
Biltzarraren lehenengo egunean Euskal Autonomia Erkidegoa espezializatuta dagoen
eta oso azkar hazi diren kluster berritzaileak bisitatu ahal izango dira. Xede horrekin,
7 kluster tour antolatu dira, EAEko kluster elkarte, ikerketa zentro, herri administrazio,
enpresa, museo eta beste eragile batzuen laguntzarekin. Klusterretako bisitak
aukera paregabea dira Biltzarraren programa trinkoari hasiera emateko. Biltzarrean
bertan, 4 osoko bilkura eta 34 saio paralelo antolatu dira. Guztira 170 hizlarik hartuko
dute parte.
Biltzarrean izena emateko epea urriaren 15ean amaituko da. Dagoeneko izena eman
baduzu, egin klik hemen aukeran, kluster tourretan izena emateko. Aukera
paregabea izango duzu 100 herrialde baino gehiagotatik etorritako parte
hartzaileekin egoteko, nazioko eta eskualdeko agentzietakoak, kluster
elkarteetakoak, erakunde akademikoetakoak, ikerketa zentroetakoak eta
enpresetakoak, lehiakortasunaren esparruko beste eragile batzuen artean.

SARE SOZIALETAN
gehien nabarmendutakoa

Cadena de valor de la
industria eólica vasca…

Egunon! Mikel Navarro
@Orkestra…

Convocatoria de 6 #becas…

¿La crisis es buena o
mala…

“El caso ilustrativo del País
Vasco…

¿Cómo podemos generar
empleo…

  Elkarreragina
"The role of Corporate
Entrepreneurship in the
current Global Economic
Turmoil"
Hogeita hamar ikertzaile eta akademiko
baino gehiagok hartu zuten parte
Orkestrako Ekintzailetza Sailak
anatolatutako jardunaldian. Jardunaldiaren
helburura barne ekintzailetzaren
fenomenoa ikertzea izan izen.

 Gehiago irakurri

Energiaren, industriaren eta
enpleguaren arteko
harremanei lotutako
metodologiak ebaluatzeko
eta alderatzeko

Energia Sailak antolatutako jardunaldia.
 Gehiago irakurri

  Ikerketa

DATOZEN EKITALDIAK
ETA AKTIBITATEAK
Retos de futuro de las
infraestructuras de
conocimiento en un contexto
de crisis
Donostian, azaroaren 15 eta 16an.

"The Challenge of Regional
Development in a World of
Changing Hegemonies:
Knowledge, Competitiveness
and Austerity"
XXXVIII Reunión de Estudios
Regionales. Bilbon, azaroak 22 eta
23an

 Gehiago irakurri
"Innovation Policy Evaluation
as a Tool for Policy Learning



Un modelo de crecimiento y
productividad regional. El
caso del País Vasco
Espainiak krisitik
ateratzeko zerbitzuen
sektorearen aldeko
apustua egin behar
du eta
ekoizkortasunaren
aurrerapena lan
kostuenarekin batera
bideratu,

 Gehiago irakurri

EAEko 2011ko Global
Entrepreneurship Monitor
(GEM)
EAEn ekintzailetza
tasa hobetu egin da
aurreko bi urteetako
datuekin alderatuta.

 Gehiago irakurri

  Heziketa
“Energia eta
Lehiakortasuna: Gasa,
Sareak eta Berriztagarriak”
ikastaroaren 2. edizioa
Ikastaroa 2012ko urritik 2013ko martxora
bitarte izango da. Izena emateko epea
irekita dago.

 Gehiago irakurri

Guztia prest Enpresen
Lehiakortasunari eta
Garapen Ekonomikoari
buruzko Doktoregoaren
ikasturte berrirako
Lehiakortasunari lotutako esparruetan
espezialisten talde sendo batek sortutako
sinergiez baliatuz, ikastaroak ondoko
ikerrildoak eskaintzen ditu: (i) berrikuntza
sistemak, hazkundea eta lurraldearen
lehiakortasuna; (ii) gaitasun ekintzailea;
(iii) klusterrak eta eskualdeko garapena;
(iv) ETEak, famili enpresa eta enpresa
taldeak; eta (v) enpresaren gizarte
erantzukizuna.

 Gehiago irakurri

in Dynamic, Complex and
Multilevel Policy Systems"
Regional Studies Association
Research Network-en barnean
garatzen den workshop-a.
Donostian, azaroak 29 eta 30ean

 Gehiago irakurri

Albiste hauek eta gehiago orkestra.deusto.es webgunean
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