
Ameriketako VIII. Lehiakortasun Foroa, Trinidad eta Tobago, urriaren 8tik 10era

Ekainean, Orkestrak hitzarmen bat sinatu zuen Columbiako Unibertsitatearekin
(UBC), ikerketako eta irakaskuntzako jardueretan elkarrekin aritzeko eta unibertsitate
horri eskualdeko lehiakortasunerako zentro bat diseinatzeko aholkularitza emateko.
Urrian, Orkestra RIAC-Lehiakortasunerako Sare Inter-amerikarreko kide izendatu
zuten, parte hartzera gonbidatu duten sare honetako erakunde ez amerikar bakarra
delarik. Bere partaidetzarekin, eskualdeko lehiakortasunari buruzko jardunbide
egokien trukea ahalbidetu nahi du, Europaren eta Amerikaren artean. Azkenik,
azaroan, Institutuak Glasgow School of Arts erakundearekin lankidetza hitzarmena
sinatu zuen, lurralde garapenean eragina izango duten prozesuak diseinatzeko
ikaskuntza gunea sortzeko.

Bikaintasuneko sare globalei lotuta
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SARE SOZIALETAN
gehien nabarmendutakoa

¿Cuáles son las áreas para la
colaboración inter-clúster…
El Atlántico como eje
vertebrador del futuro…
The Day After: How can
#Evaluation…
Mikel Navarro: "Los nuevos
modelos ...":
Orkestra evalúa la dinámica y
los resultados...
Orkestra y el Ayuntamiento de
Bilbao…
Cómo se relacionan progreso
social, prosperidad…
The Competitiveness of
Clusters in Globalized Markets
Generación distribuida...

RIS3 en la práctica…

  Elkarreragina

Orkestrara bisita
Javier López Arístegui Deustu Fundazioko
presidenteak eta Cristina Iturrioz Deustuko
Unibertsitateko Ikerketa eta
Transferentziako errektoreordeak Orkestra
bisitatzen dute.

 Gehiago irakurri

Crecer+ Business Angels
plataformaren XI. Inbertsio
Foroa
Inbertsiogileak eta ekintzaileak elkar ongi
ulertzea eta elkarri entzutea gakoa da
proiektuak aurrera egin dezan.

 Gehiago irakurri



  Ikerketa

Orkestrak Bilbora ekarri du
industriaren zerbitzutzeari
buruzko nazioarteko
eztabaida
Bilbon zerbitzutzerako oso garrantzitsuak
diren enpresa ugari kokatzen dira. Horien
artean, zerbitzu aurreratuetan
espezializatutako enpresak aurkitzen dira
(ingeniaritzak, aholkularitzak, IKTetako
enpresak…).

 Gehiago irakurri

Energia, Ingeniaritza eta
Industria
Orkestrak eta Ingeniaritzako Errege
Akademiak energia sektoreak eta
ingeniaritzak industriaren eraldaketa
prozesuetan eskaintzen dituzten aukerak
aztertu dituzte.

 Gehiago irakurri

  Heziketa
Loyola Andalucía
Unibertsitateak
prestakuntza eskaini du
Orkestran

 Gehiago irakurri

Enpresa eta lurralde
lehiakortasuna, berrikuntza
eta iraunkortasuna (CETIS)
doktorego programa berria
Ikastaroa Afrika, Hego Amerika, Espainia
eta Ekialde Hurbileko ikasleekin hasi da.

 Gehiago irakurri

Iberian Gas Hub: El
momento del impulso
definitivo

 Gehiago irakurri
La reforma energética en
México

 Gehiago irakurri

Argitalpenak

Argazki Galeria
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