
Lurralde estrategia eraikitzeko abiapuntua ikuspegi
erkidea, konpartitua garatzea da. Horretarako hiru
galderari erantzun beharko diogu. Lehenengoa,
zertarako: zein helburu estrategiko lortu nahi diren
lurraldean, ekonomiaren, gizartearen eta
ingurumenaren esparruetan. Bigarrena, zer: zein
jarduera ekonomikotan eta zientzia eta teknologia
arlotan nabarmendu nahi dugun, zein aktibo garatu
diren horietako bakoitzean eta zein lotura indartu
behar diren, lurraldetik kanpora zein lurraldearen
barruan. Hirugarrena, nola eta nork. Elementu
horretan, izugarrizko garrantzia dute gizarte
kapitalaren balioak eta lidergo partekatuak sortzeak.
Hiru elementu horietan ikuspegi konpartitua
edukitzea gakoa da gizartearen ongizatea handituko
duen lurralde estrategia garatzeko, gizarteko eragile
guztien parte hartzearekin.
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Nola eraikitzen da lurralde estrategia?

Mari Jose Aranguren
Ikerketa zuzendaria

SARE SOZIALETAN
gehien nabarmendutakoa

Informe sobre gas no
convencional…
The role of research
infrastructures…
Orkestra recibe el galardón
‘enbaxadore’…
TCI 2012 Cluster Tour pics…

Base social: pilar para el
desarrollo…
Seizing internationalization for
innovation…
El lugar importa…

  Elkarreragina
Energiari eta ingurumeneko
zergei buruzko jardunaldia

Kutsatzen duenak ordaintzen du
printzipioak zerga berriak ekarri ditu; edo
kutsatzaileen edo CO2 igorpenen
merkatuak sortzea…

 Gehiago irakurri

Orkestrako Bloga
Argitaratutako post-ekin gozatzea, eta
gaiak proposatzen eta gurekin hitzegiten
animatu zaiteztela espero dugu.

 Gehiago irakurri

  Ikerketa
Lehiakortasuna, estrategia
eta eskualdeko garapen
politika

Orkestrak EAEko industria
eolikoaren balio kateari
buruzko txostena aurkeztu
du

DATOZEN EKITALDIAK
ETA AKTIBITATEAK
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
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
MOC Faculty Workshop eta
MOC Sarearen 10.
urteurrena



Orkestrako eta
EHUko ikertzaile
talde batek orain dela
gutxi argitaratu duen
lanaren aztergai
nagusiak dira…

 Gehiago irakurri

Industria eolikoan
Euskal Autonomia
Erkidegoan parte
hartzen duten
enpresen eta
gainerako erakunde
eta eragileen analisi
zehatza jasotzen da.

 Gehiago irakurri

  Heziketa
Venture Contest Crecer+

Zortzi enpresa gazte lehiatu ziren,
jardunaldian parte hartu zuten nazioko
zein nazioarteko business angelsen
inbertsioa erakartzeko.

 Gehiago irakurri

Mix Elektrikoari buruzko
workshop-a
“Energia eta lehiakortasuna: gasa, sareak
eta berriztagarriak” ikastaroaren barruan,
mix elektrikoaren inguruko workshopa izan
zen azaroaren 13an, asteartea, Bilbon.

 Gehiago irakurri

Harvard Business School, Boston,
MA Estatu Batuak, abenduaren 10
eta 11an.
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