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Nondik gatoz?

Zein da proiektuaren ardatza?

Zein ikuspegi 
metodologiko erabiltzen 
du Orkestrak Bilbao Next 
Laben lan egiteko?

Laborategi honek lantzen dituen bi erronka nagusiek lotura zuzena dute Bilboko Udalak eta 
Bilbao Ekintzak, hiriaren espezializazio estrategia garatzerakoan, dituzten erronkekin:   
(i) Bilbao Ekintzako lantaldearen gaitasunak garatzea, espezializazio prozesuan 
fazilitadore rola joka dezaten, eta (ii) maila askotako artikulaziorako mekanismoak 
eraikitzea eta, horrela, Bilboko estrategiak Euskal Autonomia Erkidegoko RIS3 
estrategian izan behar duen zeregina definitzea. 

Orkestrako ikertzaileek gogoeta eta ekintzako 
etengabeko zikloak aktibatzeko eta garatzeko 
jakintza eskaintzen dute, Udalaren, Bilbao 
Ekintzaren eta ikertzaileen artean adostutako 
erronkei erantzuteko. Jakintza berria eta ko-sortua 
elkarlanean garatzen joaten dira. Horrek aukera 
ematen du, alde batetik, Bilbao Ekintzako lantaldeak 
estrategia garatzeko, hainbat tresna erabilita. 
Orkestrak jakite horiek kontzeptualizatzen ditu; 
horixe da komunitate akademikoari egiten dion 
ekarpena. Prozesu zikliko bat da. Hala, beren modura 
gogoeta egiteko etapak igaro ondoren, ikertzaileak 
eta politika egiten dutenak (policy-makerrak) berriro 
elkartu egiten dira, hurrengo erronka definitzeko.

Bilbao Next Lab Bilboko espezializazio estrategiaren ikerketa-ekintzako laborategia da. 
2013an jarri zen abian eta hasierako helburua mantentzen du: espezializazioaren bidez, 
hiriaren eraldaketa ekonomikoa bideratzea, hiri garapen iraunkorrari laguntzeko. Orkestra-
Lehiakortasunerako Euskal Institutua eta Bilboko Udala, Bilbao Ekintzarekin batera, 
elkarlanean ari dira bideratze edo fazilitazio lan hori aurrera eramateko.

‘Bilboko Berrikuntza eta Espezializazio Adi-
menduko Estrategia-iBilbao2020’ estrategiak, 
2014an definitu zenak, hiriaren espezializazio 
estrategiaren ardatz diren sei arlo eta sektoreak 
zehazten ditu. Hiriaren espezializazio estrate-
gia eta Euskal Autonomia Erkidegoko RIS3a  
uztartu nahi izateak eragin du Bilbao Next Lab 
lehentasunezko sei arlotatik hiru lehenestea: 
Kultur eta Sormen Industriak, Zerbitzu Aurrera-
tuak, eta Ekonomia Digitala.

Espezializazio Adimenduneko 
Estrategiak (Research and 
Innovation Smart Specialization 
Strategies-RIS3) Ikerketa eta 
Garapeneko (I+Gko) estrategiak 
dira, lurraldean lehiatzeko 
abantailak sortzea bilatzen dutenak, 
dauden aukerak eta indarguneak 
oinarri hartuta. Estrategia horien 
baitan, aukeratu egin behar 
da eta lehentasunak definitu. 
Lehentasun horiek identifikatzeko, 
Aurkikuntza Ekintzaileko Prozesuak 
(Entrepreneurial Discovery 
Processes) erabiltzen dira, 
eskualdeko interes talde nagusien 
parte hartzea bilatuta: enpresak, 
ekintzaileak, gobernuak, ikerketa 
zentroak/unibertsitateak, kluster 
elkarteak, tokiko garapen agentziak, 
gizarte zibila, etab.

HURBILPEN METODOLOGIKOA

“Orain arte, RIS3ak ez ditu 

hiriak kontuan hartu... 

Harrituta gelditu naiz ikusita 

Bilbok eta bertako eragileek 

nola erabili dituzten hiriaren 

espazio bereizgarriak eta 

atributuak hiriaren RIS3 

estrategia garatzeko.” 

(Kevin Morgan. Cardiff-eko 

Unibertsitatea eta  

Orkestra)
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BILBAO NEXT LABen 
LANGUNEAK

Hurrengo irudiak Ikerketa-ekintzako 
laborategiaren languneak aurkezten 
ditu. Bilbao Next Lab. Langune 
horietan parte hartzen du Orkestrako 
ikertaldeak. Hala ere, badira hiriaren 
espezializazioa bultzatzeko beste 
gune batzuk ere, non ez dute parte 
hartzen Orkestrako ikertzaileek.

Irudiak languneen arteko lotura erakus-
ten du. Gainera, langune bakoitzean iker-
keta-ekintzako proiektu eta prozesu jakin 
batzuk garatzen badira ere, elkarren ar-
teko loturek aukera ematen dute ikerke-
ta-ekintzaren ikuspegi eta prozesu osoa 
lantzeko. Orkestrak langune bakoitzean 
berariazko ikerketa-ekintzako prozesuak 
garatzen eta languneen arteko loturak 
bermatzen lan egiten du.

Languneetako bakoitzak bere izaera du 
eta hiriaren espezializazio prozesuari 
bere ekarpen berezia egiten dio. Langune 
horietako batzuetan gogoeta da nagusi 
(Talde Eragilea, Udala, Ikerketa Akade-
mikoa); beste batzuetan, berriz, ekintzak 
aurrera eramatea da lehentasuna (fa-
zilitadoreen languneak, Local Groups- 
InFocus taldea).
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NOLA EGITEN  
DU LAN BNLko 
GUNEETAKO 

BAKOITZAK DEFINITU 
DIREN ERRONKEI 
AURRE EGITEKO?



BILBOKO ESPEZIALIZAZIO 
ESTRATEGIAREN

IKERKETA-EKINTZAKO 
LABORATEGIA

Langune honetan definitzen dira Bilbao Next Laben erronka nagusiak 
eta bertan egiten da gainerako languneen jarraipena, proiektu osoaren 
ikuspegi orokorra bermatzeko. Talde Eragileko kide dira Bilbao Ekintzako 
Zuzendaritza taldeko ordezkariak eta Orkestrako ikertzaileak. Astero egiten 
dira bilerak, Orkestrako taldeak bideratuta. Orkestrako kideek taldean 
landu nahi diren erronkei eta horiei aurre egiteko moduei lotutako marko 
teorikoak, kontzeptuak eta analisiak eskaintzen dituzte. Lantzen diren 
gaien artean, hauek azpimarra ditzakegu:

•	 Bilbao Ekintzaren rola definitzea eta rol horri legitimazioa 
ematea, espezializazioaren fazilitadore izateko.

•	 Espezializaziorako fazilitazio tresnak definitzea: politikako 
tresnak dira, Bilbao Ekintzak erabiltzen dituenak 
lehentasunezko arloetan espezializazioa bideratzeko. 

 » ADIMEN LEHIAKORRA   
Oinarrizko adimen lehiakorra garatzea lehentasunezko 
sektore edo esparru bakoitzean.

 » EHUNAREN LEHIAKORTASUNA HOBETZEA  
Lehentasunezko sektore edo esparru bakoitzeko ehunaren 
lehiakortasuna hobetzeko programak eta tresnak.

 » EKINTZAILETZA BULTZATZEA  
Lehentasunezko sektore edo esparruentzat aurkikuntza 
ekintzaileko prozesuak eta berariazko ekintzailetza 
sustatzeko tresnak.

 » HIRIAREN KOKAPENA ETA ERAKARPENA  
Branding eta kokapen ekintzak, lehentasunezko esparru 
edo sektore bakoitzean (branding-eko tresnak, nazioarteko 
sareak, ekitaldiak, etab.).

 » ESPAZIOAK  
Espezializazioari laguntzea, berariazko espazio fisikoak 
(eremuak eta eraikinak) eta birtualak sortu, erabili eta garatuz.

 » TALENTUA  
Talentua eraikitzeko, erakartzeko eta eusteko gaitasuna, 
lehentasunezko sektore bakoitzerako.

•	 Bilbao Ekintzako fazilitadoreen languneari jarraipena: Bilbao 
Ekintzako talde teknikoaren fazilitazio gaitasunak garatzen 
laguntzeko languneko edukiak, hurbilketa metodologikoa eta 
jarraipena.

•	 Euskal Autonomia Erkidegoko RIS3aren maila askotako 
artikulazioa eta artikulazio horri laguntzeko ekintzak 
fazilitatzea.

•	 Bilbao Next Labeko gainerako languneekin eta espezializazio 
estrategiarekin lotutako beste proiektu batzuekin (AS-Fabrik, 
InFocus, Deustuko Unibertsitateko Cities Lab Katedraren 
proiektuak, etab.) koordinatzea. 

•	 Espezializazio estrategia, hiriaren gizarte erronkei erantzuteko 
tresna izateko lan egitea.

AS-Fabrik Europako Urban Innovation Actions (http://uia-
initiative.eu/) programako proiektu bat da, Bilboko Udalak 
gidatzen duena. Enpresentzat Jakintzan Intentsiboak 
diren Zerbitzuen (KIBS) lehiakortasuna areagotu eta 
espezializazioa sustatzea du helburu. Horrela, lurraldeko 
manufaktura industriari eraldaketa digitalak ekartzen 
dizkion erronkei erantzutea bilatzen da. Lankidetza publiko 
eta pribatuko prozesu batez baliatzen da proiektua eta 
Orkestra proiektu horretako bazkideetako bat da. 
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Bilbao 

Ekintza Talde 
Eragilea

“Ikerketa proiektuak 
eraldaketa errazten du; 
eraldaketa proiektuak ematen 
digu… Ikertzeko modu 
hori ez da analisi hutsean 
geratzen, gure gaitasunak 
eta harremanetarako moduak 
garatzen laguntzen digu… 
iraunkorra den zerbait 
lortzen dugu eta gaitasunen 
garapenak eraldatzeko indarra 
areagotzen du… horixe da, 
nire ustez, proiektuaren indar 
gunerik handienetako bat” 

(Nora Sarasola. Bilbao Ekintza)
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Langune hau nagusiki Bilbao Ekintzako talde teknikoak eta zuzendaritza taldeek osatzen dute, eta Bilbao Ekintzako profesionalen fazilitazio 
gaitasunak garatzea du helburu. Pertsona horiek iBilbao2020 estrategiak bultzatu nahi duen espezializazio prozesuaren fazilitadoreak direla 
esango dugu.

Langune honetan, fazilitadoreak, banaka edo taldean, lurraldeko eragileek gogoeta egiteko, erabakiak hartzeko eta ekintzara eramateko baldintza 
egokiak sortzeko ardura hartzen duten pertsonak dira (Costamagna eta Larrea, 2017). Fazilitadoreak bere gogoeta, erabaki eta ekintza prozesua 
egingo du, baina beti ere, eragileen prozesuen mendean. Horretarako, gaitasun jakin batzuk edukiko ditu. Bilbao Next Labeko fazilitadoreen 
langunearen helburua da espezializazioari laguntzeko gaitasun horiek garatzea. Helburu horrekin, ikerketa-ekintzaren hurbilketan oinarritutako 
tailerrak antolatzen dira.

Fazilitadoreek erronka nagusi bat dute 
aurrean: espezializazioari laguntzeko 
definitu diren politikako tresnak ezartzea 
(ikus aurreko orrialdeko zerrenda). Bilbao 
Ekintzako lantalde edo arlo bakoitzari 
tresna bat edo beste ezartzea dagokio. 
Fazilitadoreen tailerren helburua da 
tresna horiek ezartzeko fazilitazio 
ekintzak definitzea. Bide horretan, 
Orkestrako taldeak prozesu zikliko bat 
bideratzen du, fazilitadoreek, dagozkien 
tresnei lotuta, beren rolaren inguruan 
gogoeta egin dezaten eta, ondoren, 
erabakiak har ditzaten. Erabaki horiek 
lurraldeko eragileek parte hartzen duten 
beste langune batzuetan (enpresak, 
unibertsitateak, ekintzaileak, etab.) 
garatuko dituzte. Orkestrako ikertzaileek 
ez dute langune horietan parte hartzen. 

Ikerketa-ekintzako 
prozesua 
fazilitadoreen 
tailerretan BE fazilitazio ekintzak
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BE-Orkestra tailerrak

Bilbao 
Ekintzako 

fazilitadoreen 
langunea
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Fazilitadoreen languneak, horrela, gogoeta 
estadio abstraktu batera eramateko aukera 
ematen du, tresna horiek ezartzeko egunerokoan 
gertatzen denetik abiatuta. Ikertzaileen 
kontzeptuek edo analisiek aukera ematen dute 
eztabaida operatibotik eztabaida abstrakturako 
bidea egiteko, baita alderantzizkoa ere. Eztabaida 
abstraktuak fazilitadoreek eta ikertzaileek, gai 
jakin batean landutakoaren inguruan, ikuspegi 
partekatua eraikitzen laguntzen du; eztabaida 
operatiboak, berriz, irtenbide zehatzak definitzeko 
aukera ematen du, besteak beste, arestian aipatu 
ditugun fazilitazio ekintzak. 

2017. urtearen erdialdeaz geroztik, fazilitadoreen tailerretan, nagusiki, 
lehia zaintzeko tresnak eta Aurkikuntza Ekintzaileko Prozesua (AEP) 
landu dira. Sektore Estrategikoen lantaldeak hartu du parte, nagusiki, 
tailer hauetan, tresna horien arduradunak baitira. Tailer horietan 
lantzen diren ekintzen adibide dira, besteak beste, aurkikuntza 
ekintzaileko prozesuetan parte hartzera gonbidatutako eragileekin 
egin diren banakako bilerak edo agentziaren kontakizuna, eragile 
horien inplikazioa lortzeko. 

2018ko otsailetik, langune hau espezializazioa bideratzeko gainerako 
politika tresnak lantzen hasi da ere (lehenetsitako sektoreetan 
ekintzailetasuna sustatzeko programak, branding-a, etab.).

Aurkikuntza Ekintzaileko Prozesuetan, 
hainbat esparrutako ekintzaileen (enpresak, 
zentro teknologikoak, unibertsitateak, 
agentzia publikoak, gizarte zibila, etab.) 
arteko elkarlana sustatu eta espezializazio 
estrategietan lehentasunezko jarduera 
esparruak garatzeko aukera berriak 
identifikatu eta sortzea da helburua. 

“Maila operatiboan, lantegietako lan dinamikak 
elkarlanean oinarritzen dira… lantegiek ikasteko 
aukera ematen digute, bai espezializazio estrategiari 
dagokionez eta bai prozesuen antolaketari dagokionez 
(edukiak, metodoa, faseak, rolak...). Eta motibazioa 
ere ikasten dugu; horrela, gure fazilitadore rola hobetu 
dezakegu.” 

(Roberto Ondarra. Bilbao Ekintza)
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Langune honen eginkizun nagusia da Udalak eta, bereziki, Ekonomi garapen, Merkataritza eta 
Enplegu Sailak, espezializazio prozesua laguntzeko orduan aurrean dituen erronkak lantzea. 
Langune honetan parte hartzen dute Udaleko Ekonomi Garapen, Merkataritza eta Enplegu Sai-
leko ordezkariek eta Bilbao Ekintzako Zuzendaritzak, Orkestrako ikertzaileekin batera. Udaleko 
beste sailetako ordezkariek ere hartzen dute parte langune honetako zenbait bileratan, gai jakin 
batzuk lantzen direnean. Gainera, laborategiko gainerako languneen jarraipena egiten da, Uda-
laren jarduerarekin koordinatuta ari direla ziurtatzeko eta Udala ere ikerketa-ekintza prozesu 
globalaren parte izateko. 

Udalarekin osatzen den langune horretan, nagusiki, hurrengo gaiak lantzen dira:  

•	 Udalaren rola definitzea eta legitimazioa ematea, espezializazioaren eragile fazilitadore 
izateko.

•	 Bilboren nazioartekotze estrategiaren definizioa egokitzea, espezializazio estrategiaren 
baitan.

•	 Zorrotzaurreko master plana garatzea, hiriak jarduera ekonomikoa, inbertsioak eta ta-
lentua garatzeko eta erakartzeko gune nagusietako bat izango baita, aldi beran, zerbitzu 
aurreratuetan espezializatzea lagunduz.

•	 Lurraldeko eragileek espezializazio estrategiaren garapenean izango duten inplikazioa 
ziurtatzea (esate baterako, Tokiko Taldearen iraunkortasuna edo gainerako gobernu mai-
lak), elkarrekin ikuspegi partekatua garatzeko.  

Gainerako languneetan gertatzen den bezala, Orkestrako lantaldeak fazilitazio lanak egiten ditu 
eta horrek aukera ematen du gogoeta prozesuak aktibatzeko; gogoeta horien ondorioz, eraba-
kiak hartzen dira, bai langune beraren barruan eta bai hartatik kanpora; ondoren, parte hartzen 
duten policy makerrek langune honetan definituriko fazilitazio ekintzak gauzatzen dituzte.
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Udala

“Proiektuan parte hartu duten 

eragileak konturatzen dira askoz 

ere gehiago lor dezaketela 

elkarrekin lan eginez, banaka 

lan eginez baino. Baina 

lankidetza kultura ez da bat-

batean sortzen; aitzitik, bideratu 

egin behar da, erraztu. Bilbon 

harrera bikaina egin digute 

–alkateak, gobernu taldeak 

eta Bilbao Ekintzak– Orkestrak 

prozesuan parte hartzeko eta 

fazilitadore adituaren rola 

aurrera eramateko.” 

(Kevin Morgan. Cardiff-eko 

Unibertsitatea eta Orkestra)
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Tokiko Taldea (Local Group) lurraldeko hainbat eragile biltzen dituen langunea da. In Focus europar proiektuaren baitan sortu da (http://urbact.eu/
In-Focus). In Focus Europako hirien sare bat da eta bi helburu ditu: bata, bazkide diren hirietako lehiakortasuna bultzatzea, espezializazio estrate-
giez baliatuz; bestea, hiri politika efizienteagoak garatzea, lehentasunezko arloetan jarduera ekonomikoa indartzeko eta sortzeko. Era berean, In 
Focusek hirietako estrategiei dagozkien erregioko RIS3 estrategiekin artikulatzea ere bultzatzen du. 

Tokiko Taldeak aukera ematen du, eragile eta maila askotako izaera duenez, (i) hiri eta eskualde estrategiaren lehentasunekin lotutako 
politikak eta ekimenak artikulatzeko eta hobetzeko, eta (ii) hiriari lehentasunezko arloetan espezializatzen lagunduko dioten 
proiektu estrategikoak definitzeko.

Orkestrako lantaldeak, Tokiko Taldearen jarduerari dagokionez, bi momentutan hartzen du parte:

Bilbao  
Tokiko Taldea
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Tokiko Taldeko kide da. Ikertzaileek talde horretan parte hartzen dute, 
lurraldeko beste eragileekin batera. Proiektuak definitzen laguntzen 
dute eta taldeko kideek elkarrekin garatzeko aukerak antzematen 
ahalegintzen dira, lehentasunezko arloetan espezializatzen laguntzeko. 
Horretarako, espezializazio analisi kuantitatibo eta kualitatiboa edo 
Europako beste hiri eta lurralde batzuetako politiken eta kasuen 
benchmarking-a egin ditu ikerketa taldeak. 

Tokiko Taldeko fazilitadoreen taldeari laguntzea. Langune 
honen fazilitazio lanak Bilbao Ekintzako Zuzendaritzak eta 
fazilitadore talde profesional batek hartu ditu bere gain. 
Orkestrak fazilitazio horretatik eratorritako erronken inguruko 
gogoetan eta horren ondorio diren ekintzen definizioan 
laguntzen du. Horretarako, ikertzaileek marko teorikoak, 
kontzeptuak eta hirietako kasuen analisiak erabiltzen dituzte. 
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Bilbao Next Labek erakusten du ikertzaileak aldaketa prozesuen fazilitadore ere izan daitezkeela, espezializazioaren erronken diagnostikoan aditu 
gisa aritzeaz, proposamenak edo gomendioak egiteaz eta hartutako neurriak ebaluatzeaz gainera. Espezializazio estrategien esparruan, ohikoa 
ez den rola izan dezakete ikertzaileek: espezializazioak eskatzen dituen gobernantza eredu berriak eraikitzen laguntzea eta eraldaketa prozesu 
horiek fazilitatzeko gaitasunak sortzea. Ikerketa-ekintza rol hori garatzeko aukera ematen duen hurbilketa bat da.

Ikerketa-ekintza jakintza elkarlanean sortzeko eredu bat izanik, Orkestrak Bilbao Next Laben baitan elkarlanean sortutako jakintza hori 
kontzeptualizatzeko lan egiten du gainera. Ikertzaileek ikertaldeko barne bileretan hartzen dute parte, baita komunitate akademikoak antolatutako 
biltzarretan, workshopetan eta abarretan ere, eta argitalpen akademikoak prestatzen dituzte. Kontzeptualizazio horrek aukera ematen du, halaber, 
laborategiko languneetan erronka berriak definitzeko eta lantzeko. Gainera, beste ikerketa proiektu batzuetako prozesuak ere elikatzen ditu.

5
Komunitate 
akademikoa 

“Bilbao Next Lab proiektuan, Bilbok Euskal Autonomia Erkidegoko RIS3an 
izan behar duen zereginaren inguruko galdera hasiera-hasieratik egon da 
mahai gainean… Bilbon ikasten ari garena Eusko Jaurlaritzarekin, hiru Foru 
Aldundiekin eta beste hiriekin lantzen ari garen beste proiektu batzuetara 
eramaten dugu eta, aldi berean, beste proiektu horietatik ere ikaskuntzak 
ateratzen ditugu, Bilbao Next Lab proiekturako.” 

(Mari Jose Aranguren. Orkestra)
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Proiektuari 
buruzko informazio 
gehiago hemen:

“Ikerketa-ekintzak aukera ematen digu ikertzeko, 
errealitatea eraldatzen ari garen bitartean. Bilbao Next 
Labek RIS3 estrategien inguruko jakintza sortu dugu 
elkarrekin, estrategia horien zer eta nola landu baititugu. 
Jakintza hori gure argitalpen akademikoetara eta 
gainerako ikerketa proiektuetara eramaten dugu.” 

(Miren Estensoro. Orkestra)

Bilbao Next Labek esparru akademikoan ikerketa ildo nagusi hauek garatzeko aukera ematen du:

•	 Hirien eta erregio azpiko gobernuen rola RIS3 estrategietan eta estrategia horien maila anitzeko gobernantza.

•	 RIS3 estrategien fazilitazioa.

•	  Ikerketa-ekintzaren egitekoa RIS3 estrategietan (Action Research for Smart).

•	 Gizarte erronkak eta RIS3.




