
Datorren uztailak 1ean EAEko Lehiakortasunari buruzko 2015eko biltzarra ospatuko
da. Biltzarrean “Euskal Autonomia Erkidegoko Lehiakortasunari buruzko
2015eko Txostena. Ekoizpenaren eraldaketa praktikan” aurkeztuko da. Lanak
lurraldearen gizarte eta ekonomia egoeraren erradiografia jaso du. Halaber,
ekoizpena eraldatzeko politikak nolakoak diren eta, lehiakortasunari dagokionez,
nola jokatzen ari diren aztertu du, hainbat esparrutan.

Orkestra Newsletterra – 27 Zk. (Maiatza 2015)

es eu en

SARE SOZIALETAN
gehien nabarmendutakoa

Hoy celebramos el 2.Taller
#InnovaciónOrganizativa y
#TransformaciónProductiva...
#MarijoseAranguren
@euskadi_irratia @faktoria
programan EAEko hazkunde
ekonomikoa eta CSIC-en
krisiaren mapa
Gaur @orkestra #zubigintza
@GipuzkoaSarean #EAM
lurralde garapenaren
etorkizuneko hausnarketan
#gipuzkoa @GFA_berri
Discussant for this session is
@jamierwilson, who is telling
#regeconomics about his
experience in the Basque
country
Mari Jose Aranguren
Orkestrako zuzendari
nagusiak, Arantxa Tapiarekin
Bilbao Next Lab en un taller
organizado por la German
Marshall Fund
Algunas fotos de la jornada
sobre la 
#ReformaEnergéticaMéxico

  Elkarreragina
Orkestrak petroleo eta
gasaren inguruko mintegia
ospatu du
Jardunaldiaren helburua energia
sektoreak industriari eskaintzen dizkion
aukerak aztertzea izan zen.

Crecer+ ekimenak
lankidetzarako hainbat
akordio sinatu ditu proiektu
ekintzaile berriak sortu eta
indartzeko
Martxoaren 12an BAC+ XII. Inbertsio
Foroa izan zen eta hazteko potentzial
handia duten lau proiektu berri aurkeztu
ziren bertan.

Una aproximación a la
dimensión social del
desarrollo territorial

 Leer más
Clústeres y desarrollo:
cuando el ingrediente
secreto es el CÓMO

 Leer más

Convirtiendo lo social en



 Gehiago irakurri

 Gehiago irakurri

  Ikerketa
Territorial Development and
Action Research.
Innovation through
Dialogue
Liburu hau, lurralde-garapenean aldaketa-
eragile gisa zereginen bat bete nahi duten
guztientzat da.

 Gehiago irakurri

Strategies for Shaping
Territorial Competitiveness
Hiriek, eskualdeek eta beste lurralde
batzuek garapen ekonomikorako eta
lehiakortasunerako estrategiak diseinatzen
eta inplementatzen dituzten erronkei
buruzko liburua da.

 Gehiago irakurri

  Heziketa
Mauleko eskualdeko (Txile)
ordezkaritza batek
azterketa-bisita bat egin
zuen
Bisitaren helburua espezializazio
adimenduneko garapen-planen eta
estrategien lantzea, gobernantza eta
kudeaketa ezagutzea izan zen.

 Gehiago irakurri

Orkestrak Competitiviness
and Innovation Masterraren
lidergoa hartu du bere gain
Irailetik aurrera, Orkestra izango da
Lehiakortasuna eta Berrikuntzari buruzko
Masterraren lider; orain arte Deustuko
Unibertsitatearen barruan ematen zen
master hori. Bi erakundeen arteko
harremanak estutu egin dituzte programa
hori indartzeko; programaren xedea
hausnarketarako eta hobekuntzarako
elementuak bilatzea da, lurraldearen
lehiakortasunari dagokionez.

 Gehiago irakurri

ventaja competitiva
 Leer más

DATOZEN EKITALDIAK
ETA AKTIBITATEAK
Uztailak 1 EAEko
Lehiakortasunari buruzko
Biltzarra- Kursaal- Donostia
Urriak 7 eta 8. Sare
elektrikoak: teknologiak,
lehiakortasuna eta negozio
ereduak. Ekipo elektrikoen
nazioarteko XIV. jardunaldia.
JIEEC

Argitalpenak

Argazki Galeria

Albiste hauek eta gehiago orkestra.deusto.es webgunean
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