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RESUMEN 

Este trabajo se apoya en el reconocimiento de la relevancia de plantear un análisis de las apuestas regionales para 

la competitividad regional como punto de partida para identificar los ámbitos de oportunidad empresarial que 

surgen en la confluencia de estas apuestas en los tres territorios de la Eurorregión Nueva Aquitania Euskadi Navarra.  

Estas apuestas estratégicas en innovación se identifican en las respectivas estrategias de investigación e innovación 

para la especialización inteligente (RIS3) y buscan generar ventajas competitivas en el territorio en base a las 

oportunidades y fortalezas existentes en el territorio.  

El presente trabajo pretende ir más allá del propio análisis de las estrategias y analizar los retos que las RIS3 del 

espacio transfronterizo enfrentan en la implementación de la misma. El objetivo final de ese análisis es servir de 

punto de partida para entender dónde se encuentran las convergencias y los retos de innovación compartidas por 

las tres regiones para contribuir al desafío del crecimiento de la economía apoyándose en la cooperación 

transfronteriza como factor clave de competitividad territorial.  

LABURPENA 

Lan honen bidez, eskualdeko lehiakortasunerako apustuen azterketa planteatzeak duen garrantzia aitortzen da, 

Akitania Berria Euskadi Nafarroa Euroeskualdearen hiru lurraldeetan apustu horiek bat egiten duten enpresen 

aukera-eremuak identifikatzeko abiapuntu gisa. 

Berrikuntzari buruzko apustu estrategiko horiek espezializazio adimendunerako ikerketa- eta berrikuntza-

estrategietan (RIS3) identifikatzen dira, eta lehia-abantailak sortzea dute helburu, lurraldean dauden aukeren eta 

indarren arabera. 

Lan honen bidez, estrategiak aztertzetik haratago joan nahi da, eta mugaz gaindiko espazioko RIS3ek estrategia 

ezartzekoan dituzten erronkak aztertu nahi ditu. Azterketa horren azken helburua da hiru eskualdeek partekatutako 

konbergentziak eta berrikuntza-erronkak non dauden ulertzea. Hau abiapuntutzat hartuz, ekonomiaren hazkunde-

erronkari heldu nahi zaio mugaz gaindiko lankidetza lurralde-lehiakortasunerako funtsezko faktore gisa erabiliaz. 

ABSTRACT  

This work is based on the recognition of the relevance of analysing regional priorities for regional competitiveness 

as a starting point to identify the areas of business opportunity that arise at the crossroads of these priorities in the 

three territories that make up the Euroregion (New Aquitaine, Euskadi, Navarra). 

These strategic priorities on innovation are identified in the respective research and innovation strategies for smart 

specialisation (RIS3) and seek to generate competitive advantages in the territory based on the existing 

opportunities and strengths. 

The analysis tries to go beyond the analysis of the strategies, by understanding the challenges that RIS3 in the 

cross-border area faces in its implementation. The final objective pursued is to inform and give evidence to reflect 

on the convergences and innovation challenges that are shared by the three regions and to contribute to the 

challenge of economic growth, relying on the cross-border cooperation as a key factor in territorial competitiveness.   
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1 SARRERA  

Lan hau COMPET PLUS1 proiektuaren esparruan gauzatu da, zeina 2020 eta 2022 bitartean garatu den, eta Eskualde 

Garapeneko Europako Funtsak (FEDER) finantzatuta dagoen, Interreg V-A Espainia-Frantzia-Andorra (POCTEFA 

2014-2020)2 programaren bidez. Proiektu honen helburu nagusia Akitania-Berria, Euskadi, Nafarroa mugaz 

haraindiko espazioko enpresa txiki eta ertainen (ETE) lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzea da eta, hala, mugaz 

haraindiko esparruaren barruan, trakzio-enpresen eta enpresa hornitzaileen arteko lankidetzarako, fluxu ekonomiko 

horiek hobetu ahalko dituzten bi berrikuntza-plataforma izatea.  

Aurreko zenbait ekimenek ere, esate baterako Competitiv’eko3 proiektuak, mugaz haraindiko enpresen arteko 

lankidetza sustatzeko saiakuntzak egin dituzte, Espezializazio Adimendunerako Ikerketa eta Berrikuntza Estrategien 

(RIS3) analisi konparatzaile bat behar-beharrezko mugarri gisa ikusten zuen metodologia bat erabiliz, izan ere: 

“eskualdeen arteko lankidetza ezinbestekoa da berrikuntzaren arloko ahaleginen zatiketa gainditzeko eta 

berrikuntza-gaitasunen sinergiak eta sektoreen eta teknologien arteko zehar-ernalketa aukerak erabat ustiatzen 

direla bermatzeko” (Alcalde H. eta Lorenz U., 2019). Era berean, egileek zioten Akitania Berria-Euskadi-Nafarroa 

mugaz haraindiko espazioaren RIS3 analisia abiapuntu garrantzitsua zela mugaz gaindiko lankidetza sustatzeko, 

eskualdeen lehentasunak eta enpresen beharrizanak lotzeko, eta mugaz haraindiko berrikuntzaren arloan 

lankidetza-aukerak gauzatzeko. 

Eskualde bakoitzaren apustuen analisi bat mahai gainean jartzeak daukan garrantzia aitortzean oinarritzen da lan 

hau, hiru lurraldeak elkartzean enpresen esparruan sortzen diren aukerak identifikatzeko abiapuntu gisa. 

Berrikuntzaren alorreko apustu estrategiko horiek eskualde bakoitzaren RIS3an identifikatzen dira, eta horien 

helburua, lurraldeak dituen aukera eta indarguneetan oinarrituta, lurraldean lehiarako abantailak sortzea da (Foray, 

D., Goddard, J., Goenaga, X., Landabaso M., McCann P., Morgan K., Nauwelaers C., Ortega-Argilés, R., 2012).  

Lurraldeek, euren indarguneetan oinarrituta, erabaki batzuk hartzen dituzte eta euren lehentasunak zehazten 

dituzte, eta horiek lurraldeko zenbait politikengan eragiten dute (zientzia eta teknologia, industria-politika, lurralde-

estrategia...). Lehentasun horien helburua ekoizpen-sarearengan eragin positiboa izatea da, eta ez ekoizpen-

sarearen atal bati lehentasuna ematea. Estrategia horien ikuspegiaren beste berritasun nagusi bat zera da, 

lehenetsitako alorretako esku-hartzeak politika egiteko modu berriak eskatzen dituela, eta zentzu horretan erronka 

nagusienetako bat sektore pribatuarekin harreman-dinamikak sortzea da, lehenespen-prozesuetako onurak 

“aurkikuntza ekintzaileen prozesuak” (AEP) deiturikoetan gauzatzeko. Espezializazio Adimendunerako Estrategien 

ideiak dio ekintzaileek (zentzu zabalean; enpresak, gizartea, berrikuntza-sistemako eragileak eta abar barnean 

hartuz) posizionamendu hobea dutela lurralde batek gailentzeko aukerak dituen alorrak aurkitzeko, bere gaitasunak 

eta ekoizpen-aktiboak kontuan izanik (Foray, 2013; hemen aipatuta: Estensoro eta Larrea, 2015). 

Halaber, analisi honek kontuan izan behar du zer fasetan gauden Europan RIS3 estrategia zehazteko eta ezartzeko 

esperientziari dagokionez. 2016an Competitiv’eko ekimenaren testuinguruan burutu zen analisi konparatzailearen 

abiapuntuko egoeran, eskualdeek, ibilbide heterogeneoak izan arren, ezaugarri horiek zituen estrategia bat 

abiarazteko erronkari egin behar zioten aurre. 6 urteko ibilbide baten ostean, hasierako erronka horiek beste 

erronka batzuei eman diete bide, eta horiek abiapuntu bat izan daitezke mugaz gaindiko lankidetza nola jorratu 

hausnartzeko.  

Bada, lan honek, estrategia horiek aztertzeaz gain, mugaz gaindiko espazioko RIS3 estrategiek beren inplementazio 

edo ezarpenean izaten dituzten erronkak ere aztertu nahi ditu. Azkeneko helburua hiru eskualdeen elkarguneak eta 

berrikuntza erronka partekatuak non dauden aurkitzeko abiapuntua bihurtzea da, ekonomiaren hazkundearen 

                                                      
1 Honako izenburu honen akronimoa da: enpresen eta berrikuntza plataformen lehiakortasuna lanpostuak 
mugaz gaindiko lurraldean birkokatzeko, balio-kate indartuak sortzeko eta ETEen eta enpresa liderren arteko 
lankidetza sustatzeko. Programa hau mugaz haraindiko 3 meta kluster sortuz amaitu zen: ADDITIVALLEY 
(gehikuntzako fabrikazioa) – INNOVMEDICA (medikuntzarako neurrirako gailuak) – BIG DATIA (adimen 
artifiziala). 
2 Proiektuaren % 65 Eskualde Garapeneko Europako Funtsak (FEDER) finantzatu du, Interreg V-A Espainia-
Frantzia-Andorra (POCTEFA 2014-2020) programaren bidez. POCTEFAren helburua Espainia-Frantzia-
Andorra mugaz haraindiko eremuaren integrazio ekonomikoa eta soziala indartzea da. Bere ekarpena mugaz 
haraindiko jarduera ekonomikoak, sozialak eta ingurune-jarduerak garatzean datza, lurralde-garapen 
jasangarriaren aldeko baterako estrategien bidez. 
3 http://www.competitiveko.eu/  

http://www.competitiveko.eu/
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erronkari ekarpen bat egiteko asmoz, lurraldearen lehiakortasunerako faktore gako gisa berrikuntzaren alorreko 

mugaz haraindiko lankidetzan oinarrituta.  
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2 METODOLOGIA 

Burututako ikerketa bi galderetatik abiatzen da: 

- Zeintzuk dira RIS3 estrategiaren ezarpenak Europan eta, bereziki, Nafarroan, Akitania-Berrian eta Euskadin 

dituen erronkak? 

- Mugaz haraindiko espazio europar bateko eskualdeen RIS3 estrategien analisi konparatzaile bateko zein 

alderdik lagundu dezakete eskualdearen lehentasunak eta gaitasunak enpresen beharrekin lotzen? 

Galdera horiei erantzuteko burututako analisia sei faseko metodologia bati jarraituz gauzatu da: 1) RIS3 estrategiek 

Europan duten egoeraren azterketa; 2) lanean proposatutako ikerketa-helburuen berrikuspena; 3) ikerketaren 

prestakuntza; 4) eskualdeen RIS3en diseinuaren eta ezarpenaren analisia, identifikatutako erronken arabera; 5) 

elkarrizketa lurralde-adituei; 6) lurraldeen zeharkako analisia.  

1. grafikoa Ikerketa-metodologia  

 

Iturria: norberak egina 

Analisi honetan jarraitutako ikuspegia Europako berrikuntza-politikei eta espezializazio-estrategiei buruzko 

literaturaren lehenengo orrazketa baten emaitza da. Orrazketa horrek emandako ebidentziek ikerketaren hasierako 

galderak bideratzen lagundu zuten: hasierako ikuspegiak hiru lurraldeetako RIS3 estrategietako elementu nagusien 

azterketa bat zeukan txertatuta, Europako Batzordearen RIS3 Gidari jarraiki (Foray et al., 2012). Aldiz, orrazketa 

horrek agerian utzi zuen RIS3 estrategien egungo erronkak literatura akademikoan eta Europako eskualdeen 

esperientzian txertatzeko beharra.  

Erronka horietatik abiatuta, eskualdeetako RIS3 estrategiei buruzko txostenen bilaketa, eta datuen bilketa eta 

analisia eta analisirako jarraibide operatiboen prestaketa abiarazi ziren, egoeraren analisitik jasotako ikerketa-

galderei erantzuteko informazio-beharren gidoi bat tartean. Gai honekin lotutako txosten, ebaluazio eta artikuluen 

bilketa lurraldeka gauzatu zen. Ondoren, eskualde bakoitzaren azterketa burutu zen eta 1. puntuan identifikatutako 

RIS3en erronka bakoitzaren aurrerabideari buruz hausnartu zen. Material hori hiru lurraldeetako eskualde-adituek 

berrikusi zuten, lurralde bakoitzeko eskualde-politiken teoria eta praktika sakonetik ezagutzen dutenak. Elkarrizketa 

erdiegituratu ireki bat ere egin zitzaien aditu horiei. Azkenik, hiru lurraldeetako RIS3 estrategien zeharkako 

konparazio bat gauzatu zen, euren bilakaera konparatiboa ezagutzeko, eta egungo Europako RIS3en erronka 

nagusiak ikusteko. 
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3 RIS3REN EGUNGO ERRONKAK 

3.1 Aurrekariak 

Lisboa 2020 Estrategiak ezagutza eta berrikuntza lehentasun gako gisa finkatu zituen agenda politiko europarrean. 

Lisboan egin zen Europako Kontseilu hartan, 2000-2010 hamarkadarako helburu estrategiko berritzat ezarri zen 

“ezagutzan oinarritutako munduko ekonomia lehiakor eta dinamikoena bihurtzea, hazkunde ekonomikoa modu 

jasangarrian gauzatzeko gai izango dena, enplegu gehiago eta hobeak sortuz eta kohesio sozial handiagoa ekarriz”.  

Europa 2020 Estrategiak are gehiago indartu zuen ezagutzak Europar batasuneko (EB) politika eta ekintzak 

sortzerakoan zeukan garrantzia, zeina 2014-2020 bitartean lehiakortasuna, kohesio soziala eta eskualdeen 

garapena hobetzeko xedea zuen Europar Batasuneko agenda politikoa zen. Aldi berean, Europako eskualdeen 

arteko desberdintasunak murriztu nahi dituen EBeko Kohesio politikak eskualdeen berrikuntza sustatzen eta 

ustiatzen jardun zuen. 2014. urtetik, Europako Batzordeak Espezializazio Adimendunerako Estrategiak (Smart 

Specialization Strategies, S3 edo RIS3 gaztelaniaz) bultzatzen ditu; berrikuntza-politiken paradigma berri bat da, 

lurraldean lehiarako abantailak sortzeko xedea duena, dagoeneko lurraldeak dituen aukeretan eta indarguneetan 

oinarrituta (Foray, 2015). Estrategia horien helburua eskualde guztientzat berrikuntza lehentasun bihurtzea da, eta 

eskualdeko inbertsio-esfortzuak eskualdearen indarguneen inguruan ardaztea. Estrategia horiek ex ante baldintza 

bihurtu dira ikerketa eta berrikuntza finantzatzeko Europako Egitura eta Inbertsio Funtsak erabiltzeko eta, ondorioz, 

eskualde gehienek 2014tik aurrera RIS3a zehazteko prozesu bat abiarazi zuten.  

Lurralde estrategia horiek eskualdeko indarguneetan oinarrituta aukera batzuk burutzean eta lehentasunak 

zehaztean oinarritzen dira. Lehentasun horiek lurraldeko hainbat politikengan eragiten dute (zientzia eta teknologia, 

industria-politika, lurralde-estrategia, eta abar). Espezializazio estrategien ikuspegiaren beste berritasun 

nagusietako bat zera da “ekintzaileek jarduera berriak aurkitzen dituzten arloetan lehentasunak identifikatzea” 

(Foray, 2015). Aurkikuntza ekintzaileen prozesuak (AEP) espazio batzuk dira, non enpresek, gizarteak, eragile 

zientifiko-teknologikoek, eta abarrek euren ezagutza eta gaitasunak partekatzen dituzten alor eta aukera berriak 

aurkitzeko.  

3.2 RIS3ren erronkak 

RIS3a ezartzeko saiakuntzak eta aurrerapausoak egin ahala, literaturak ere aurrera egin du gobernu askok 

(eskualdekoak, hirietakoak edota tokikoak) euren eguneroko jardunean izaten dituzten erronkak eta zailtasunak 

ikertzeari dagokionez.  

RIS3a ezartzean agertzen diren erronka batzuk honako hauekin lotuta daude: (I) bottom-up estrategiak garatzeko 

zailtasuna (aurkikuntza ekintzaileen prozesuak); (ii) bere ezarpenarekin lotutako beharrezko gaitasunak eta 

ikaskuntza-mekanismoak; eta azkenik (iii) gobernantza-eredu berriak (Estensoro eta Larrea, 2016; Aranguren, 

2018; Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan K., Navarro N. eta Wilson J. ,2019).  

Bottom-up estrategiak garatzeko zailtasunarekin lotuta, RIS3a agertu zenetik aurkikuntza ekintzaileen prozesuek 

arreta handia eskuratu dute, berau abiarazteak zailtasun handiak zekartzalako alde batetik, eta bere izaera 

berritzailea zela eta bestetik. Hain zuzen, prozesu horiek dira RIS3a ohiko berrikuntza-politikengandik bereizten 

dutenak, eta kontzeptu berria denez eta praktikan ibilbide laburra duenez, RIS3a ezartzeko erronka ugari berau 

garatzearekin eta abiaraztearekin lotuta daude (Gianelle, C., D. Kyriakou, C. Cohen and M. Przeor 2016; Estensoro 

y Larrea, 2016; Hassink, R., y Gong, H. ,2019; Hassink, R., y Gong, H. ,2019). 

Txosten honen testuinguruan, “gobernantza” aipatzean honako definizio honi egiten zaio erreferentzia: “nola 

arautzen den S3a diseinatzeko eta ezartzeko prozesu osoa, baita nork parte-hartzen duen ere, zer egitura ezarriko 

diren eta erabakiak nola hartzen diren” (Giannelle et al., 2016). 

Jarraian, erronka horien eta Foray-ek (2019) RIS3ren prozesu politikoa laburtzeko aipatzen dituen hiru faseen 

alorrean, literatura akademikoak eta enpirikoak identifikatzen dituen eztabaida nagusien analisi bat gauzatu da. 

1. Lehentasunezko erabileremuak identifikatzea 

2. Lehentasunezko eremu horiek eraldaketarako bide-orri bihurtzea 

3. Eraldaketa-jarduerak ekintza-planetan txertatzea 
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Fase horiek alternatiba bat dira Foray et al-ek (2012) RIS3rentzako Gidan identifikatutako RIS3ren sei diseinu-

faseen alboan: (1) eskualdeko testuingurua eta berrikuntzarako gaitasuna aztertzea; (2) gobernantza-egitura bat 

ezartzea; (3) eskualdearen etorkizunari buruzko ikuspegi partekatu bat sortzea; (4) eskualde garapenerako 

lehentasun kopuru mugatu bat hautatzea; (5) politika egokien nahasketa bat ezartzea; (6) monitorizazio- eta 

ebaluazio-mekanismoak integratzea. 

3.2.1 Lehentasunezko erabileremuak identifikatzea 

Lehentasunen hautaketak aldaketarako norabide bat islatzen du eskualdeko lehiakortasunaren eraldaketa-agendan. 

Jarduera horrek lehentasun horien funtsarekin eta formarekin lotutako erronkak jartzen ditu mahai gainean; baita 

horien hautaketa-prozesua ere. Foray-k (2015) erronka oso zabalak edo oso zehatzak definitzearen oreka hauskorra 

azpimarratzen du, lehenengoak metaketa-efektua lortzea zailduko bailuke, eta bigarrenak kanpoan utziko bailituzke 

eraldaketa-prozesuetan parte hartu dezaketen eragileak. Zentzu horretan, Aranguren et. al-ek (2019) dioten eran, 

ez dirudi norabide garbi bat dagoenik, RIS3ren eskualdeko esperimentazioari buruzko ikerketa enpirikoak 

aztertzean. Lehentasunezko arloetan fokurik ez egoteak ez duela zertan arazo bat izan argitzen dute, baldin eta 

horiek esperimentatzeko prest badaude. Halaber, zera adierazi dute; zenbait esperientziak frogatu dutela apustu 

zabalegiek porrot egin dezaketela ez badira gai lehentasunak proiektu bideragarri bihurtzeko.  

RIS3a definitzeko prozesuan eskualdeen lehentasunak zehazteko ezarri ziren mekanismoen artean, aurkikuntza 

ekintzaileen prozesua daukagu. RIS3a ezartzeko prozesuaren azterketak erakutsi du horrek nahasmendua eta 

zailtasunak sortu dituela eskualdeko policymaker edo legegileen artean (Hassink, R., y Gong, H. ,2019; Estensoro 

y Larrea, 2016; Comisión Europea, 2012; Foray, 2015). Lehenik eta behin, Foray-k (2019) dioen eran, zenbaitek ez 

dakielako zer den partaidatza-prozesu bat eta zer den aurkikuntza ekintzaileen prozesu bat. Bigarrenik, plangintza-

prozesu bat aurkikuntza prozesu batengandik ez bereizteagatik, euren izaera dela eta helburu desberdinak 

dituztenak. Lehenengoak, plangintzaren bidez diseinu-prozesu bat landu nahi du; bigarrenak, berriz, aukera berriak 

aurkitu nahi ditu. Ondorioz, lehentasunak definitzeko faseak, RIS3ren plangintzaren atal gisa, ez du ezinbestean 

aurkikuntza prozesu bat abiarazi behar; horretarako nahikoa litzateke partaidetza-prozesu bat.  

Gobernantzari dagokionez, lehentasunak identifikatzeko fase honetan gobernua da lidergo-rola hartzen duena, 

eskualdeari eta ekonomiari buruz, bere posizio lehiakorrari buruz eta bertako berrikuntza-gaitasunei buruz duen 

ezagutza dela eta. Izan ere, horrek guztiak ezagutza zabala eskaintzen dio gobernuari eskualdearen lehentasunak 

finkatu ahal izateko. 

Lehentasunak identifikatzeko faseko partaidetza-prozesuei dagokienez, Europako eskualdeek saiakuntza ugari egin 

dituzte partaidetza-eredu desberdinekin eta tresna eta baliabide desberdinak abiarazi dituzte. Eskualdeko 

gobernuek aurrerapausoak eman dituzte ezagutza horren arloan, zeina gakoa den RIS3a diseinatzeko. Gianellek 

(2019) ohiko partaidetza-eredu batzuk aipatzen ditu, adibideak emanez; esate baterako, lantaldeak, elkarte eta 

batzorde publiko-pribatuak, herritarren parte-hartze eta kontsultentzat diseinatutako webguneak, edota jarduneko 

saiakuntzan oinarritutako metodologiak. Tresna ohikoenen artean, AMIA analisiak, joera zientifikoei buruzko 

ikerketak, ikerketa teknologikoak eta ekonomikoak, konpetentzien eta eragileen mapaketak eta alderdi 

interesdunen inkestak aipatzen dituzte.  

3.2.2 Lehentasunezko eremu horiek eraldaketarako bide-orri bihurtzea 

Fase hau eraldaketarako inbertsioen izaera, irismena eta esanahia definitzean datza. Aurreko paragrafoetan aipatu 

diren AEPek praktikan daukaten funtzioari buruzko eztabaida berria aintzat hartuz gero, lehentasunak bide-orri 

bihurtzeko  fase horretan agertzen dira AEPak. Fase horretatik aurrera, aurkikuntza ekintzaileak garrantzia hartzen 

du lehentasun bakoitzean jarduera eraldatzailea eraikitzeko eta garatzeko. Jarduera hori aldaketaren norabidea 

integratuko duen bide-orri bat zehaztuz hasten da eta, horregatik, eragile desberdinek daukaten ezagutzan 

oinarrituta eraiki behar da, batik bat merkatuarekin eta berrikuntza-aukerekin lotuta, eta ez horrenbeste gobernuak 

inposatuta edo erabakita (azken hori top-down hurbilketa baten parekoa litzateke).  

RIS3ren fase honetan, gobernantzari dagozkion alderdiek erronka ugari jartzen dituzte mahai gainean: aktore 

kopuru handiago bat sartzen da eta erabakiak hartzeari dagokionez aldaketa bat gertatzen da, fase honetan ardura 

hori ez baita osorik erabakitzaile publikoarengan erortzen  (Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan K., Navarro N. y 

Wilson J. ,2019; Estensoro y Larrea, 2016; Gianelle, C., D. Kyriakou, C. Cohen and M. Przeor (2016).  

Lehendabizi, AEPetan parte hartzeko gonbita egiten zaie enpresa, kluster, unibertsitate, teknologia-zentro, gizarte 

zibileko erakunde eta gobernuei (helize laukoitza). Baina, nolakoak izan dira lankidetza horiek orain arte? Ohiko 
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eskualdeko berrikuntza-politikatik eskuratutako esperientziak erakutsi du hiruko koalizioek ere (helize hirukoitza: 

gobernuak, unibertsitateak eta enpresak) ez dutela antolaketa egokirik erakutsi. Ondorioz, eskualdeko eragileek 

lankidetzan jardutea eta helburu partekatu bat lortzeko euren interesak lerrokatzea ez da errealitate bat oraindik, 

eta are gutxiago eragile berriak edo esperientzia gutxiagoko eragileak aintzat hartuz gero, adibidez, gizarte zibila 

edota hiriak. Beste erronka batzuek parte-hartzaileen balizko posizio menderatzaileekin edo boterezko posizioekin 

eta parte-hartzearen orekarekin dute zerikusia. 

Bigarrenik, prozesuan zehar gobernuak daukan rola aldatu egin ohi da lehentasunak identifikatzeko fasean esleitzen 

zaion rolarekiko (Aranguren et al., 2019). Estrategiaren fase honetan gobernuaren rola aldatu egiten da, eta 

bideratzailearen rola hartzen du, bere zereginak honako hauek direlarik: eskualdeko eragile gakoak txertatzea eta 

parte hartzen duten eragileen ahalduntzea; prozesua modu ireki, garden, arduratsu eta eraginkorrean zuzentzea; 

eta emaitzak ebaluatzea. Fase honetan, enpresen eta merkatuaren ezagutzak garrantzi handiagoa hartzen du 

lehentasunak eraldaketa-eremuetara bideratzeko xedez, eta ondorioz, eskualdeko eragile horien integrazioa zeregin 

bereziki kritiko bat da. 

Eskualdeko gobernuen bideratzaile-rol horrek erakundeen barnean zenbait gaitasun izatea eskatzen du, zeregin 

hori burutu ahal izateko (Gianelle, 2016). Gaitasun horietako batzuk programa eta metodologia berriekin lan 

egitearekin lotuta daude; eskualdeko sareak eta eragileen arteko loturak erraztearekin; edota beste erakunde 

batzuekin lan egiteko gaitasunarekin  (Estensoro eta Larrea, 2016; Aranguren et al. 2018). Giannelle et al.-ek 

(2016) ezagutza ekintzailea esku-hartze politiko bihurtzeko behar diren gaitasun eta ahalmenei egiten die 

erreferentzia. Gaitasun horien artean, egileek honako hauek azpimarratzen dituzte: alderdi interesdunen 

identifikaziorako eta horien hartu-emanerako azpiegitura egoki bat izatea (hau da, eguneratutako datu-multzoak, 

interakzio-plataformak, eta abar.); partaidetza-lidergoaren metodologiak, baterako erabakiak hartzeko; diziplina 

anitzeko pentsamoldea, edota jokabide berritzaileekin lotuta dagoen eta arriskuaren aurka ez dagoen jarrera bat. 

Era berean, eskualdeko eragileek prozesu horiei ekarpen bat egiteko gaitasuna izan beharko dute.  

RIS3ak eskualdeei berrikuntza-politikekin lotutako euren gobernantza-egituretan aurrerapausoak ematea 

ahalbidetu die, nahiz eta horiek eredu desberdinak izaten dituzten euren aurreko esperientziaren arabera. Hala, 

ikerketa enpirikoek erakusten dute eskualdeko berrikuntza-politiketan esperientzia duten eskualdeek gobernantza-

eredu zeharo desberdinak dituztela eta euren aurretiko ibilbidearekin lotura handiagoa dutela, eta aldiz, esperientzia 

gutxiago duten eskualdeek egitura eraginkorrak eta iraunkorrak sortzeko aurrerapausoak eman dituztela, euren 

hasierako fasea askoz ere atzerago zegoela aintzat hartuta (Aranguren, M.J., Magro, E., Morgan K., Navarro N. y 

Wilson J., 2019). Edonola ere, bai fase hau eta bai ondorengoa (eraldaketa-jardueren ezarpena) gobernantza-

sistema deszentralizatuagoak erabiliz gobernatzen dira, proiektuen koordinazio, monitorizazio eta jarraipen 

handiagoa eta lehentasunei ekarpen bat egitea eskatzen dutenak.  

3.2.3 Eraldaketa-jarduerak ekintza-planetan txertatzea 

Oro har, eskualdeak zailtasunak izaten ari dira proiektuetan eta horiek garatzeko prest dauden eragileetan 

lehentasunen bide-orriak zehazteko (Foray, 2019; Aranguren et al, 2019; Giannelle, 2016). Errealitatean, zehazpen 

hori da lehentasun bertsuak dituzten eskualdeak bereizten dituen elementua, horiek zehaztean erantzun jakin bat 

ematen baitzaie lehentasunek mahai gainean jartzen dituzten aukera eta arazoei, eskualde bakoitzaren errealitate 

jakinetatik abiatuta (eta horiei nola erantzun adieraziz). Jarduera horiek faktore ugari biltzen dituzte, besteak beste, 

teknologia berriak eskuratzea, lankidetza, eta abar.  

Fase honetan, AEPek garrantzi kritikoa izaten jarraitzen dute proiektuen definizioa eta ezarpena ahalbidetuko duen 

informazioa identifikatzeko. Fase honetatik lortu ahalko litzatekeen emaitza bat eraldaketa sustatuko duten 

proiektuen definizioa da, aurkikuntza ekintzaile baten ondorio gisa. Proiektu gutxi, loturarik gabeak edo ez oso 

berritzaileak eskuratzea gaizki adierazitako lehentasun baten isla izan daiteke.  

Navarro4-ren arabera, AEPen praktika ez zaio guztiz egokitzen bere izenetik ondorioztatu litekeen horri, ezta RIS3ri 

buruzko gidetan edo literatura seminalean prozesu horiei buruz iradokitzen denari ere (Foray, 2015; Europako 

Batzordea, 2012). Izan ere, horien garapenerako sortutako espazioetan ez dira enpresen sorkuntza-prozesu erabat 

berriak zuzenean sortzen edo abiarazten, ordura arte eskualdean izandako prozesuen alboan funtsezko berritasunak 

edo aurkikuntzak ekartzen dituztenak. Aldiz, aitortzen du aurkikuntza ekintzaile horien espazioak eta prozesuak 

funtsezkoak direla eragile mota desberdinek (enpresek, ezagutza-erakundeek, gobernuek eta gizarte zibilaren 

                                                      
4 M. Navarro, 2020ko martxoaren 12ko elkarrizketa 
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ordezkariek) ezagutza partekatu dezaten (besteak beste teknologiari, konpetentzia edo prestakuntzari, negozio-

ereduei edota merkatuko etorkizuneko beharrei buruz), eta hori gakoa izan daiteke proiektu berritzaile horiek edo 

aurkikuntza proiektu horiek abiarazteko, balizko aliatuak ezagutzeko edo horiekin harremanetan jartzeko, edo 

baldintza edo faktore gako batzuk batera garatzeko (adibidez, frogapen azpiegiturak), enpresek proiektu mota 

horiek garatzea erraztu dezaketenak.  

Navarrok azpimarratzen du, oro har proiektu berritzaile horiek errealitatean geroago gauzatzen direla, eta enpresak 

izaten direla horiek egikaritzen dituztenak, maiz bakarka eta espazio horietatik kanpo. Aurkikuntza ekintzailearen 

proiektu horiek I+G+b babesteko programak kudeatzean hauteman ditzake gobernuak, izan ere, normalean 

enpresek beren proiektuak programa horietara aurkeztu ohi dituzte eta, proiektuei ematen dioten definizioa dela 

eta, gobernuak lehentasun batekin edo beste batekin lotu ditzake proiektuak. Hala ere, gerta liteke enpresa baten 

proiektu berritzaile jakin bat ez aurkeztea eskualdeko gobernu baten programa-deialdietara. 

Giannelle et. al-ek (2016) fase honetan aintzat hartu beharreko gobernantza onaren alderdi kritikoak aipatzen 

dituzte: deialdi publikoetako proiektu-hautaketa; ingurune egoki bat (hezkuntza, zerga-sistema, eta abar) sortzeko 

beharrezkoak diren egitura- eta lege-aldaketak; lehentasunen etengabeko berrikuspena, errealitate eta aukera 

berriei erantzun diezaieten; kanpoko lankidetza bai beste esperientziengandik ikasteko bai hirugarrengoekiko 

elkarlana ahalbidetzeko; auditoretzak eta estatuaren laguntzak, eta etengabeko monitorizazioa eta ebaluazioa, 

hausnartu eta hobetu ahal izateko.  
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4 RIS3 NAFARROAN 

4.1 Aurrekariak 

Nafarroa eskualdeen garapenerako plan estrategikoak finkatzen ibilbidea eta esperientzia duten eskualdeen taldeko 

kidea da. Hori dela eta, Europar Batasuna eskualde europarretan RIS3a sustatzen hasi zenean, Nafarroak jada 

esperientzia zeukan eskualdeko estrategiak antolatzen. Nafarroako RIS3ren bilakaeran hiru aldi bereizi daitezke: 

Lehenengo aldia 2010eko Plan Moderna izenekoa zehaztean eta onartzean zetzan, zeina epe ertain eta luzeko plan 

estrategiko bat zen, Nafarroako ekonomia-garapen ereduaren aldaketa sustatzen zuena, ezagutzan oinarritutako 

eta pertsonak erdigunean jartzen zituen ekonomia baterantz hurbiltzeko. Plan hori Nafarroako lehenengo RIS3 gisa 

hartzen da, eta hala, RIS3a aurkeztu eta Europako Batzordearen onarpena jaso zuen lehenengo eskualdeetako bat 

bihurtu zen (Zabala Consulting eta Loiola Andaluzia Unibertsitatea, 2018).  

Eskualdeen arteko sareei dagokienez, tartean mugaz haraindikoak, Orkestraren (2015) ikerketak adierazi duen 

eran, zeinak eskualdeko espezializazio adimendunaren praktiken analisi bat egiten duen, mugaz haraindiko espazioa 

ez zen berrikuntzarako eskualde arteko sare garrantzitsutzat hartzen eta, beraz, ikerketa horretan 

elkarrizketatutakoek identifikatu eta aipatu zezaketen sare bakarra Campus Iberus zen (Nafarroako, Errioxako, 

Zaragozako eta Lleidako unibertsitate publikoen partzuergo publiko bat, “Nazioarteko Bikaintasun Campus” saria 

jaso zuena). Garai hartan, zortzi kluster inguruk, Moderna klusterrak deitzen zitzaienek, kluster bakoitzeko enpresei 

zerbitzu espezializatuak5 eskaintzen jardun zuten.  

Bigarren aldia Nafarroako espezializazio adimenduneko 2016-2030 jarduketa gauzatu zen aldia da, S3-Nafarroa 

izena eman zitzaiona. Plan hori 2016an onartu zen, eta Plan Modernaren hobekuntza eta egokitzapena ekarri zituen, 

horretarako Nafarroako lehiakortasun-faktoreei buruzko diagnostikoaren eguneraketa bat txertatuz, beste 

eskualdeekin alderatutako ikuspegi batetik eta prozesu parte-hartzaile eta adostu baten bidez. Lehentasun 

estrategikoen eta zeharkako ardatzen hautaketa diagnosi berri horretan oinarritu zen, eta gobernuak egin zuen. 

Lehenengo eta bigarren aldian RIS3a definitzeko prozesuak Nafarroako agenda politikoaren atal handi bat bete 

duen bitartean, bigarren aldian eta S3-Nafarroa onartu ondorengo urteetan, estrategia hori abiarazi eta ezartzetik 

eratorri diren erronkak gailendu dira. 

RIS3aren hirugarren aldia 2019an abiarazi zen, eta bere ezaugarri nagusia S3-Nafarroaren eguneratzea da, batik 

bat ezarpenaren atalari dagokionez, hau da, erronkei eta aginte-taulari dagokionez. Hiru urtetako aldi baten 

ondoren, hau da, 2016tik 2019ra bitartean estrategia abiarazi ondoren eta estrategiaren ezarpena landu eta 

saiakuntzak egin eta gero, aldi berri honek ezarpenaren eguneratze bat jorratzen du.   

4.2 Nafarroako RIS3: S3-Nafarroa 

Aurreko atalean deskribatu den eran, eskualde honetako erreferentziazko dokumentua S3-Nafarroa izenekoa da, 

2016-2019 aldirako jada Plan Modernaren eguneratze bat ekarri zuena eta berrikusia izan dena. Atal honetan, berau 

deskribatzen duten elementu nagusiak azalduko dira, Forayk (2019) proposatutako RIS3 etapen arabera. 

4.2.1 Lehentasunezko erabileremuak identifikatzea 

2016-2019 aldian, S3-Nafarroa estrategiak erabileremuen identifikazioa eskualdeko indarguneen diagnosian 

oinarritu zuen, eta eskualdearen aurrerapena lehiakortasun eredu batean. Eredu horrek eskualdearen emaitzen 

zenbait adierazle finkatu zituen: batez besteko jardueraren adierazleak (ez dute eskualdearen azken emaitza 

islatzen, baina lagungarriak dira) eta enpresen jokabidearekin eta eskualdearen espezializazioarekin (produktiboa 

eta teknologikoa) lotutako lehiakortasun determinatzaileak. Nafarroaren erreferentziazko eskualdeen (Nafarroaren 

egiturazko baldintza antzekoak dituzten eskualdeak) analisi ebolutibo eta konparatibo bat egin zen.  

2018an argitaratutako S3-Nafarroaren ebaluazioak adierazi zuen analisi hori egokia zela, eta hobekuntzen artean 

honako hauek aipatu zituen: sektoreen ezagutza are gehiago sakontzeko beharra; eskualdean nolabaiteko 

                                                      
5 Prestakuntza espezializatua, nazioarteko laguntza, enpresen arteko bilkurak, bilerak / aliantzak beste 
kluster batzuekin, I+G+b proiektuen prestaketa, baterako erosketen jarduketak, baterako merkaturatzea 
eta komunikazioa. 
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garrantzia duten enpresen dimentsio mikroenpresariala aztertzea; eta gobernuaren zuzeneko jardueraren eragina 

jasoko duen informazio-sistema bat zehazteko beharra.  

S3-Nafarroak, eskualdeko lehiakortasun-faktoreei buruz egindako diagnosian oinarrituta, eskualdeko ekonomia 

hobeki sustatu dezaketen espezializazio eremuak  —S3ren lehentasunezko alorrak— bereizi zituen. Burututako 

lehenespen estrategikoak lehentasunezko ekonomia-alorrak eta zeharkako ardatzak edo lehiakortasun faktoreak 

bereizten ditu. Alor ekonomikoak bat datoz ezarpen fasean dibertsifikazio- eta ekintzailetza- aukera berriak sortzeko 

indargune eta ahalmen nagusiak identifikatu diren sektoreekin, bakoitzean eskualdeko indarguneak, helburuak eta 

2030erako ikuspegiak zeintzuk diren bereiziz.  

1.Taula S3-Nafarroaren lehentasunezko erabileremuak, helburuak eta ikuspegia 

Lehentasunezko erabileremua Helburuak 2030 ikuspegia 

Automobilgintza eta 
mekatronika 

Eraldaketa eta espezializazioa 
Inbertsio handiagoa I+G arloan - 
geure produktuak 
4.0 teknologiak 

Nafarroa bere jarduera 
industrialarengatik nabarmentzen 
da, zeinak mundu mailako bere 
lehiakortasuna hobetu eta 

lanpostuak sortzen dituen 

Elikakatea Enpresen tamaina eta esportazioak 
handitzea, balio-katea indartzea, 
I+G+b balioa gehitzea 

Kalitatezko produktu osasuntsu eta 
naturaletan espezializatua, 
enplegua eta BPGa areagotzea 

Energia berriztagarriak eta 
baliabideak 

Erregai fosilen kontsumoa eta 
MPak murriztea - ∆ energia 
berriztagarriak ekoiztea / sektore 
berriak sendotzea 

Nafarroa 2050 – energia fosilik 
kontsumitu gabe 

Osasuna Ekosistema berritzailea: 
merkaturako sarbidea hobetzea, ∆ 
esportazioak / prototipazio aukera 
berriak 

I+G eta biomedikuntza 
zerbitzuetan erreferentea; 
osasungintzako zerbitzuak / 
Langileak erakartzea 

Turismo integrala Turismo-eskaintzaren 
profesionalizazioa, dibertsifikazioa 
eta pertsonalizazioa 

Erreferentziazko turismo-helmuga 
paregabea 

Industria sortzaileak eta 
digitalak 

Sektorearen garapena, 
ekintzailetza eta talentuaren 
erakarpena 

Lurralde sortzailea, 
digitalizaziorantz 

Iturria: S3-Nafarroa 

Zeharkako ardatzak edo lehiakortasun faktoreak berrikuntza eta lehiakortasuna sustatzeko ingurune bat sortu ahal 

izateko Nafarroak garatu behar dituen alorrak dira, diagnosiaren fasean AMIA analisitik lortu direnak. Alor horiek 

enpresen garapena, I+G+b, azpiegiturak, herri administrazioa eta fiskalitatea, eta hezkuntza eta trebakuntza dira.  

Lehentasunen finkapena gobernuak gauzatu zuen Zuzendaritza Batzordearekin batera, eta horrek gobernuaren 

lidergoa islatzen du. Partaidetza-prozesu bat ere izan zen, non erronkak partekatu ziren.  

S3-Nafarroaren ebaluazioak egokitzat jotzen du sei lehentasun bertikalen eta bost lehentasun horizontalen 

finkapena, eta jarraitutako metodologia eta prozesua azpimarratzen ditu. Era berean, jarraitutako partaidetza-

prozesuaren balioa nabarmentzen du, eztabaida eta adostasuna sustatu baititu eskualdean. Ebaluazio horrek 

leheneste prozesuaren emaitzak ebaluatzeko beharra jartzen du erdigunean. 

2020-2023 aldirako S3 erronken azterketa ez datza lehentasunak berraztertzean, baizik eta horien bide-orria eta 

zehaztasuna berrikustean.  

4.2.2 Lehentasunezko eremu horiek eraldaketarako bide-orri bihurtzea 

2016an onartu zenetik, honako hau izan da, hain zuzen, Nafarroako RIS3 proiektuan bilakaera nabarmenena izan 

duen alorra. S3ko ERRONKAK lehentasun bakoitzari lotuta eraldaketa-prozesuak iradokitzen dituzten lan-ildoak dira. 

Erronka horiek epe labur-ertaineko estrategia hedatzeko jarduerak dira, eta S3-Nafarroa inplementatzeko tresna 

nagusia dira. 6 Horiek gobernuak zehazten ditu, eta erronka-taldeen proposamen bat ere egiten da. Taldeen 

                                                      
6 2020ko martxoan, erronka horiek onartze-prozesuan zeuden.  
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lidergoa eremu publikoari dagokio (batik bat zuzendaritza nagusiei eta erakunde publikoei), nahiz eta taldeetan ere 

eremu publiko-pribatuko beste eragile sozioekonomiko batzuk ordezkatuta dauden, esate baterako unibertsitateak, 

klusterrak, enpresak, eta abar. Erronka-taldeak osatu ondoren, lehendabizi, kide berriak sartzea beharrezkoa ote 

den aztertzen da, eta jarraian erronkak helburu zehatz bihurtzen dira, adierazle eta ekintza zehatzak izango 

dituztenak. Erronka-taldeak bere gain hartzen du erronka helburu zehatz bihurtzeko eta eraldaketarako bide-orria 

zehazteko ardura.  

2016-2019 aldian, lehentasunak 24 erronkatan islatu ziren, horietatik 11 lehentasun bertikalei zegozkien eta 13 

lehentasun horizontalei. Aurreko Moderna Planari dagokionez, estrategiaren apustuak arrazionalizatzea lortu zuen 

plan hark. Sail eta enpresa publiko desberdinetako kudeatzaileez (49 kudeatzaile kasuren batean) osatutako taldeek 

garatu zituzten erronkak, eta 102 ekintza edo programa koordinatu zituzten. 

2. Taula  S3-Nafarroaren erronkak, 2016-2023 

LEHENTASUNAK 2017/2020 LEHENTASUNAK S3 2020/2023 LEHENTASUNAK 

Lehentasunak GJH (Garapen 
Jasangarrirako 

Helburuak) 

Lehentasun 
bertikalak - 
ERRONKA 
SEKTORIALAK 
 

AUTOMOBILGINTZA 
ETA MEKATRONIKA 

1. Ibilgailu elektrikoaren 
sustapena 

2. Nafarroako industriaren 
eraldaketa (4.0 industria) 

1. ERRONKA 
AUTOMOBILGINTZA 
BERRITZAILEA ETA 
ERAGINKORRA 
(NAVEAC) 
 
 

8.   
9 
11  
13 

ELIKAKATEA 3. Baliozko elikakate bat 
egituratzea 

4. Elikadura osasungarriaren 
aldeko apustua 

2. ERRONKA: 
BERRIZTAGARRIEN 
SUSTAPENA 
 
 

8 
9 
12 

ENERGIA 
BERRIZTAGARRIAK 
ETA BALIABIDEAK 

5. Erregai fosilen kontsumoa 
murriztea 

6. Sektore eolikoa indartzea 

3. ERRONKA: 
ELIKADURA 
OSASUNGARRIA ETA 
GERTUKOA 
 
 

7 
8 
9 
13 

OSASUNA 7. Ekonomia zirkularra bultzatzea 
8. Osasun zerbitzuen 

eraginkortasuna areagotzea 
9. Medikuntza pertsonalizatua 

garatzea 

4. ERRONKA: 
Medikuntza 
pertsonalizatua  
 

3 
8 
9 

TURISMO 
INTEGRALA 

10. Merkatu-hobi berriak turismo 
integraleko eskaintzan  

5. ERRONKA: TURISMO 
SEGURUA ETA 
DIGITALA  
 
 

8 
9 
10 

INDUSTRIA 
SORTZAILEAK ETA 
DIGITALAK 

11. Industria sortzaileak eta 
digitalak 

6. ERRONKA: IKUS-
ENTZUNEZKO 
INDUSTRIA ETA 
ANIMAZIO-INDUSTRIA 
 
 

8 
9 
10 
 

Lehentasun 
horizontalak – 
S3 
ZEHARKAKO 
ERRONKAK 

ENPRESEN 
GARAPENA 
 

12. Berrikuntzarako eta 
lehiakortasunerako klusterrak 

13. Enpresen batez besteko 
tamaina handitzea 

14. Enpresak kudeatzeko kultura 
berria 

15. Nafarroako proiektu 
estrategikoei laguntza 
eskaintzea 

16. Proiektu estrategikoen 
finantziazioa hobetzea 

7. ERRONKA: 
BERRIKUNTZA TOKIKO 
MERKATARITZAN 
 

8 
9 
10 

I+G+b 
 

17. I+G+b-ekiko konpromisoa 
18. Enpresei teknologia helaraztea 

8. ERRONKA: ENPRESA-
SAREARI BABESA 
EMATEA  
 
 

9 
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AZPIEGITURAK 19. Eskualdeko komunikazioa eta 
lehiakortasuna hobetzea 

20. Eskualdeko garapen 
ekonomikoa 

9. ERRONKA: SALIDA 
INNOVADORA 
 
 

8 
9 
 

HERRI 
ADMINISTRAZIOA 
ETA FISKALITATEA 

21. Erakundeen gertutasuna eta 
bizkortasuna 

22. Nafarroaren kanpoko irudia 
aldatzea 

23. Berrikuntza publikorako 
Navarra Smart Region 
proiektua 

10. ERRONKA: 
ENPRESA ETA 
ERAKUNDE 
DIGITALAGOAK 
 
 

9 
 

HEZKUNTZA ETA 
TREBAKUNTZA 

24. Hurbileko lanbide heziketa 
enpresei 

11. ERRONKA: 
TRANTSIZIO 
ENERGETIKOA 
 

4,5,8,9,10 

 NAFARROA 
JASANGARRIA 

 12. ERRONKA: 
INDUSTRIA 
SENDOTZEA ETA 
SUSTRAITZEA 
 
 

7, 11, 12, 13 

 NAFARROA 
KOHESIONATUA 

 13. ERRONKA: 
ESPORTAZIOAK 
INDARTZEA 
 

8, 9 

   14. ERRONKA: 
TALENTUA GARATZEA, 
ERAKARTZEA ETA 
ATXIKITZEA 
  
 

5, 8, 9, 10 

   15. ERRONKA: 
ENPRESAREN ETA LAN-
HARREMANEN EREDU 
BERRIA 

8, 9 

Iturria: norberak egina, Sodenatik abiatuta 

2020-2023 aldirako, S3 erronken berrazterketa gauzatu zen, eta lehenengo bertsioa 2020ko otsailaren 20an burutu 

zen; gero aldaketak egin zitzaizkion, COVID-19aren krisiari erantzuteko. Hala, 3. taulan jasotzen diren erronka berri 

horiek espezializazio adimendunaren estrategia egokitzearen emaitza dira, Nafarroaren aukera eta beharrizanetara 

egokitzeko, Plan Reactivar Navarra – Nafarroa Suspertu 2020-2023 planari (COVID-19aren krisiari erantzuteko 

Nafarroako plana) ekarpen bat egiteko. Berrikuste horrek ez ditu sektoreko lehentasunezko erabileremuak eta 

zeharkako lehentasunak aldatu, baizik eta 2020-2023 aldirako S3 Erronkak egokitu ditu, Plan Reactiva Navarra-

Nafarroa Suspertu planaren S3ren alorreko proposamenekin bat etor daitezen.  

15 erronka identifikatu dira S3ren alorrean, eta aurreko aldiarekin erkatuz gero, nabarmena da erronka kopuruaren 

murrizketa, 24tik 15era jaitsi baitira. Taldeen proposamena eta erronka bakoitzaren zehaztapena eta bide-orria, 

oraindik jorratzeke daude. 2. taulan erronka nagusiak ageri dira, baina horien eta helburuen zehaztapena oraindik 

egiteke daude. Aurreko aldiarekin alderatuta, erronka berri hauek merkataritzaren sektorearen babesa txertatu 

dutela ikusten da, izan ere sektore hori bereziki kaltetua izan da COVID-19aren eraginez (ikus 7. erronka).  

Erronken eta horien helburu nagusien analisian ikus daitekeen berritasunetako bat Agenda 2030ekiko sortu den 

lotura da; izan ere, Garapen Jasangarrirako Helburuei (GJH) egiten dien ekarpenarekin lotu baita erronka bakoitza. 

Hala, erronka horiek Nafarroako berrikuntza-politikaren orientazioa erakusten dute, zeinak garapen jasangarria 

aintzat hartu eta Nafarroak berau bultzatzeko daukan rola azpimarratzen baitu. Agenda horrek gizateriaren eta 

planetaren 2030eko etorkizunaren ikuspegia zirriborratu du. 2030 Agendak bost eremu kritikoetako helburuak (5P-

ak gazteleraz) finkatu ditu:  pertsonak, planeta, oparotasuna, bakea eta lankidetza. 2020-2030 erronkek batik bat 

oparotasunaren alorrari eragiten diote, eta alor berean baina intentsitate handiagoarekin 8. GJHari (guztiontzako 

hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu betea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea) 

eta 9. GJHari (industria, berrikuntza eta azpiegiturak). 
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4.2.3 Eraldaketa-jarduerak ekintza-planetan txertatzea 

Fase hau helburu desberdinetarako (I+G, azpiegiturak...) finantza-tresnak mugitzean eta koordinatzean datza, eta 

haien proiektuak ebaluatzean, proiektuei buruzko informazioa eskuratzeko eta zer norabide hartzen ari diren 

jakiteko.  

Nafarroan, erronka-taldeen ardura da erronka bakoitzaren helburu orokorretik abiatuta helburu zehatzak eta 

jarduerak zehaztea.  

2016-2019 aldiari dagozkion ekintzak sailkatzeko Regional Innovation Monitor irizpideak berrikuntza-politiken 

tresnak aztertzeko erabiltzen duen tresna-sailkapena erabili da. Besteak beste, honako alor hauetan sailkatzen ditu 

tresnak: ikerketaren sustapena; zientzia-enpresa lankidetza-neurriak; zientzia eta teknologiaren alorrean giza-

baliabideak babesteko neurriak; enpresen I+G eta berrikuntza sustatzea, ingurunea babesteko neurriak 

berrikuntzarako; edota eskariaren berrikuntza-politikak. Erronketan txertatutako ekintzen analisiak, tresna horien 

sailkapena ezartzeko baliabide nagusia den heinean, ondorio interesgarri batzuk islatu ditu 2016-2019 aldian.  

 Lehiakortasun faktoreekin edo lehentasun bertikalekin lotutako erronken ezarpena, gehien bat, bi 

instrumentu motaren bidez gauzatu da. Alde batetik, berrikuntzarako ingurune egoki bat sustatzeko babes-

neurriak, bereziki kluster izaerako ekimenak bultzatzearen eta garatzearen bidez. Bestetik, gobernuaren 

plan estrategikoen (industrializazioa, ekintzailetza, nazioartekotzea, ekonomia soziala, zientzia eta 

teknologia, energia, banda zabala, lanbide heziketa eta klima aldaketa) definizioa eta hedapena ere 

sakonetik landu dira lehiakortasun faktoreak ezartzeko tresna nagusi gisa.  

 Erronka bertikalen edo alor ekonomikoen ezarpena, batik bat, I+G eta enpresen berrikuntza sustatzeko 

neurrien bidez gauzatu da, eta baita inguruneko giroa indartzearen bidez ere, enpresen berrikuntza eta 

enpresen ekosistemak sustatzeko.  

o Lehenengoen artean, lehentasunezko alor ekonomikoetan produktuen garapena sustatzera 

bideratutako programak, balio-kate desberdinetako elkarlana sendotzeko jarduerak eta 

zientziaren eta enpresen arteko lankidetza dira aipagarrienak.  

o Berrikuntzarako ingurune egokiak sortzera bideratutako neurriei dagokienez, espezializatutako 

azpiegiturak sortzeko saiakerak (nekazari gazteen instalazioak, azeleratzaileak, teknologia 

zentroak eta ikerketa azpiegiturak) eta sentsibilizazio sareak nabarmendu behar dira (adibidez, 

plataformak).  

 Lehentasun bertikalen ezarpena banaka aztertuz gero, enpresen I+Ga sustatzeko neurriak gailentzen diren 

arren, zera ikus daiteke, zenbait lehentasunen ezarpenak berrikuntzarako inguruneak sustatzeko 

neurrietan jartzen duela fokua. Esate baterako, ekonomia zirkularra sustatzeko lehentasun estrategikoak 

baliabideen (bulegoak, erkidegoen mantenua...) efizientzia sustatzeko neurriak ahalbidetuko dituzten 

azpiegiturak izatean dauka jarrita fokua. Turismo integraleko eskaintzan merkatu-hobi berriak ezartzeko 

lehentasuna, era berean, zenbait egitura sortzean datza; esate baterako, turistak artatzeko sarea edota 

eskualdeko proiektuak babesteko ekimena (adibidez, Senda Viva).  

2016-2019 aldirako Nafarroako Espezializazio Estrategia Adimendunaren balantzeak, Sodena agentziak egin 

zuenak, ezarpen-faseko jardunbide egokiak eta erronka nagusiak identifikatu zituen. 

Alderdi positiboen artean honako hauek azpimarratzen ditu: erronken % 70 garatzeko sailen artean izandako 

lankidetza; sailen arteko koordinazioa hobetu izana; bitarteko erakundeekin (kluster, garapen-agentziak...) 

lankidetza publiko-pribatu bat abiarazi izana; gaikako alorrak sustatzeko finantziazio deialdiak egokitu izana; eremu 

batzuetako baliabideak handitu izana; eta plataforma estrategiko bat abiarazi izana, lehentasun bertikaletan 

enpresen eta erakundeen informazioa bilduko duen organo gisa.  

Erronken artean, honako hauek aipatzen ditu: erronka kopurua murrizteko beharra; koordinatzaileen lidergoa 

indartzea; erronken eta plan publikoen arteko koordinazioa hobetzea; helburuak berrikustea eta monitorizatzea; 

eta politikak ebaluatzea. Une honetan, 2020-2030 aldirako erronka-taldeak sortuta daude dagoeneko, baina 

ekintzak zehazteke daude.  

4.3 RIS3ren gobernantza 

2016an diseinatutako gobernantza-ereduak dirau, zeinak hiru lan-eremu dituen S3-Nafarroako alor estrategiko eta 

erabakitzailean, eta lan-eremu bat babes eta dinamizazioaren alorrean.  
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Alor estrategikoan, partaidetza zabaleko kontsulta-organo bat finkatu zen lehenengo, erabakimenik gabea eta helize 

laukoitza ordezkatzen duena; S3-Nafarroa Plataforma Estrategikoa. Urtean behin bildu ohi da, eta 140 erakunde 

inguru elkartu ohi ditu.  

Beste organoetako bat koordinazio publikoko batzordea da, zeina sail arteko organo bat baita, lehiakortasun 

faktoreen inguruan ardaztuta dagoena eta gobernuko sailek estrategia honekiko dituzten politiken koordinazioa eta 

jarraipena gauzatzen duena.  

Bestalde, zuzendaritza batzordea dago, S3-Nafarroaren organo betearazlea eta zuzendaritza organoa hain zuzen, 

eta gobernuaren eta helize laukoitzeko kideen ordezkaritza dauka. Estrategia (ikuspegia, helburuak, lehentasunezko 

esparruak, zeharkako faktoreak...) balioztatzeaz arduratzen da, gero gobernu-kontseilura jaso eta hark onartu 

dezan. Monitorizazio eta jarraipen funtzioa ere organo honek gauzatzen du.  

Babes eta dinamizazioaren alorrean, koordinazioko talde teknikoa aipatu behar da, Sodenak zuzendua eta 

estrategiari babesa ematen diona laguntza teknikoaren, erakunde kudeatzaileen babesaren, S3ren jarraipen eta 

monitorizazioaren eta komunikazioaren esparruetan.  

Plan Modernan finkatutako gaikako mahaiak erronka-talde bihurtu ziren S3an, aurkikuntza ekintzaileen eremu 

horiek are gehiago zehazteko xedez, izan ere, foku zabalegia zutela ikusi baitzen. Espazio horien xedea 

lehentasunen eta ekintza-planen bide-orria finkatzea da eta, beraz, aurkikuntza ekintzaileen prozesuak gauzatzeko 

espazio formalak dira. Funtzio hori dutenez, eskualdeko eragile nagusien partaidetza bilatzen saiatu behar dute, 

aukera berrien hobiak atzeman ahal izateko.   

2016-2019 aldian, S3-Nafarroako balantzeari buruz Sodenak emandako datuen arabera, batik bat alor estrategiko 

eta erabakitzailean abiarazi dira gobernantza organoak: zuzendaritza batzordea, koordinazio publikoko batzordea 

eta plataforma estrategikoa. Zuzendaritza batzordeak, organo betearazle nagusia den heinean, ordezkaritza 

nabarmenagoa izan du bilera eta lan-taldeetan, batik bat S3-Nafarroa sortu zeneko lehenengo urtean. Koordinazio 

publikoko batzordea urtean bitan bildu da, eta plataforma estrategikoa urtean behin.  

4.4 Monitorizazio sistema eta ebaluazio mekanismoak 

S3-Nafarroak jarraipen- eta monitorizazio-mekanismo ugari ezarri ditu. Alde batetik, aginte-koadro bat txertatu du, 

diagnosian jasotako lehiakortasun-faktore nagusiek eskualdean izandako aurrerakada monitorizatzeko. Sodenak sei 

hilez behin eguneratzen duen aginte-koadro horretan, honako faktore hauek aztertzen dira: eskualdeko 26 

adierazleren bilakaera; bizi-kalitatearekin, iraunkortasunarekin eta oparotasunarekin lotutako azken 6 helburuak; 

edota eskualdearen lehiakortasunarekin lotutako 20 “tarteko adierazle”. 2018ko maiatzean, aginte-koadro horrek 

eskualdeko bizi kalitatearen, iraunkortasunaren eta oparotasunaren bilakaera positibo bat marrazten zuen. Aldiz, 

datu horiek nolabaiteko atzerapena islatzen zuten errentaren banaketari buruzko eskualdearen azken helburuen 

alorrean (bizi kalitatearen lehiakortasun-adierazlea). Ildo beretik, eskualdeak atzerapen batzuk ditu ikasteari uztea 

(hezkuntza eta enplegagarritasunaren lehiakortasun-adierazlea); I+G+b-ko inbertsioak; eta esportazioen bolumena 

(enpresen garapena lehiakortasun-adierazlea) helburuak betetzeko. 

Bestalde, eta lehentasun bertikaletako aurrerabidea monitorizatu ahal izateko, “espezializazio kontrola” ezarri da, 

espezializazio-alor bakoitzaren ekarpena neurtzen duena. 2018an Sodenak aurrekontuaren eta jardueren 

monitorizazioa eta 2017ko erronken emaitzak aurkeztu zituen.  

Lurralde hedapenaren helburua estrategiak eskualdeko eremu txikietan izandako aurrerakada neurtzea da. 

Erronkak ere monitorizatutako jarduerak izango dira, horiei esleitutako aurrekontuaren egikaritzeari eta garapenari 

dagokienez. Azkenik, gobernuaren plan estrategikoek euren monitorizazio-tresna propioak izango dituzte.  

S3-Nafarroaren ebaluazioak azpimarratzen du beharrezkoa dela erronka bakoitzean inbertitutako baliabideen 

eraginkortasuna aztertzea. Klusterrek gauzatutako jardueraren jarraipen bat egitea, eta horiek espezializazioari 

egindako ekarpena aztertzea ere beharrezkoa dela azpimarratzen du.  
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5 RIS3 AKITANIA BERRIAN 

5.1 Aurrekariak 

Akitania Berriak duela gutxi ekin zion eskualde mailako berrikuntza-estrategiak antolatzeko ibilbideari. Berrikuntza-

politikak definitzeko esparruan Frantziako eskualdeek izandako esperientzia behatuz gero, haiek 2007-2013 

programazio-aldian ekin zioten eskualdeko berrikuntza estrategien (RIS) ezarpenari. Estrategia horiek 

osatzerakoan, eskualdeek euren berrikuntza-ekosistemaren eta eskualdeko gobernantzaren ezagutza sakon bat 

garatu zuten (Pelletier, 2017).  

2015ean, Frantziako Estatuak7 bere eskualdeei esleitu zien garapen ekonomikoaren eskumena eta horien esku utzi 

zuen garapen ekonomikoaren, inbertsioaren eta nazioartekotzearen estrategia bat osatzeko ardura, eskualdearen 

garapenaren ikuspegi bat osatzeko zereginaz gain. Estrategia horiei SRDEII8 estrategiak deitzen zaie, frantsesez 

“eskualdeko garapen ekonomiko, berrikuntza eta nazioartekotze eskema”ren akronimoa dena. Eskualdearen bide-

orria definitzeko, zenbait irizpide hartu dituzte kontuan; enpresei ematen zaien laguntza, nazioartekotzearen 

babesa, higiezinen alorreko inbertsioak eta berrikuntza, eta eskualdearen erakargarritasunarekin lotutako irizpideak, 

hain zuzen. Ekonomia sozial eta solidarioarekin lotutako atal bat ere badaukate. Estrategia hori derrigorrezkoa da, 

hau da, tokiko gainerako erakundeak behartuta daude berau ezartzera, garapen ekonomikoari dagokionez. 

Frantziako 12 eskualdeek 2016ko abenduaren 31 baino lehen ezarri behar zuten euren SRDEII estrategia. 

Estrategia horrek beste estrategia batzuekiko osagarria izan behar du, partaidetza-prozesuak erabiliz garatu behar 

da eta bere onarpena Estatuak eskualdean daukan ordezkariak gauzatu behar du, interes nazionalen koordinazioa 

bermatzeko. 

2015ean, bateratzearen eta lurralde erreformaren ondoren, hego-mendebaldeko hiru eskualde-kontseilu historikoek 

(Akitania, Limousin eta Poitou-Charentes) eskualde berri bat osatu zuten Frantziako eskualdeen antolaketa berrian. 

Horrek lurralde handi horretako fluxuak koordinatzeko eta ulertzeko zailtasuna ekarri zuen, baita bere barneko 

ezaugarriak ulertzeko zailtasuna ere.  

Frantziako eskualdeetako RIS3 estrategia eskualde mailako politika publikoen esparru zabalago baten barruan 

kokatzen da, besteak beste, ikerketara eta berrikuntzara bideratutako politiken (SRDEII estrategiak, adibidez) eta 

goi-mailako heziketa, ikerketa eta berrikuntza planen (SRESRI) (Pelletier, 2017) esparruan.  

5.2 Akitania Berriko RIS3: SRDEII estrategia 

Akitania Berriko RIS3 “eskualdeko garapen ekonomiko, berrikuntza eta nazioartekotze eskema” (SRDEII frantsesez) 

sakontzeko eta sendotzeko aukera gisa ulertu izan da, eta FEDER-en programazio aldiei lotuta dago. SRDEII eskema 

enpresei bideratuta dago batik bat, eta beste dokumentu estrategiko eta eskualde-plan batzuekin osatu behar da, 

SRDEII-aren ondoren ezarri zirenak eta bertan ezarritako orientazioak eta lehentasunak aintzat hartu behar 

dituztenak. Plan horiek goi-mailako hezkuntzaren, ikerketaren eta berrikuntzaren eskualde plana, lanbide 

heziketaren gaikuntza eta orientazioa garatzeko eskualde plana (CPRDFOP); eta garapen jasangarriaren eta 

lurraldeen berdintasunaren eskualde plana (SRADDET) dira.  

Ildo horretatik, gaur egun eskualdea osatzen duten hiru lurraldeetan indarrean da 2014-2020 aldirako RIS3ren 

Programa Operatiboa, eta Akitania Berriko erreferentziazko dokumentua SRDEII  da. 2021-2027 programazio-aldi 

berriari dagokion RIS3aren prestaketa bidean da.  

5.2.1 Lehentasunezko erabileremuak identifikatzea 

Akitania Berria Frantziako eskualde handiena da azalerari dagokionez, eta hirugarren handiena biztanle-kopuruari 

erreparatuz gero; hori dela eta, 2015. urtearen aurretik hiru eskualde autonomo ziren lurralde honen berrikuntza-

gaitasunak identifikatzea erronka bat da. Eskualde honetako RIS3 estrategiak Akitania, Limousin eta Poitou-

Charentes lurraldeetan dauden berrikuntza-gaitasunei erantzun behar die. 

                                                      
7 2015eko abuztuko NOTRe Legea (Errepublikaren Lurralde Antolaketa Berria)  
8 Schéma Régional de Développement Economique, d'Innovation et d'Internationalisation (SRDEII) de 
Nouvelle-Aquitaine 
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Eskualde Kontseilua da bere lurraldean garapen ekonomikoaren lehentasunak zehazteko ardura duena, hau da, 

SRDEII estrategia garatzeko ardura daukana. Estrategia hori partaidetza-prozesu baten bidez zehaztu zen, zeina 

tokiko erakunde interesdunekin (Burdeos Métropole, hiriko elkarteak, herrietako elkarteak, departamenduak) eta 

eskualdeko ekonomiako eragileekin harremanetan jartzean zetzan. Kontsulta hori gauzatzeko 5 lantegi, galdetegi 

bat, ekarpen ugari eta lan-talde espezifikoak (guztira 8.000 pertsonen parte-hartzea izan zutenak) gauzatu ziren, 

eta 1.500 eragilek baino gehiagok lagundu zuten SRDEII plana garatzen. 

Plan horrek lehentasunezko lau gai, zazpi ekintza-printzipio eta bederatzi orientazio estrategiko identifikatzen ditu. 

3.Taula  Akitania Berriaren lehentasunezko gaiak, ekintza-printzipioak eta orientazio estrategikoak 

Lehentasunezko gaiak Ekintza-printzipioak Orientazio estrategikoak 

 Ekosistema dinamikoen sorrera. 

 Berrikuntza eta lehiakortasuna. 

 lurraldeen baterako garapena. 

 Esfortzuen osagarritasuna, 

garapen ekonomikoaren alde 

1. Enpleguaren sorrera 

2. Eskualde-plangintza orekatua 

3. garapen jasangarria 

4. Sinplifikazioaren bilaketa. 

5. Ekintzailetzaren ikuspegi zabala. 

6. genero-berdintasuna 

7. Tokiko alderdi interesdunekin 

etengabeko elkarlanean jarduteko 

nahia. 

1. Eskualdeko trantsizioei aurre 

hartzea eta horiek sustatzea 

Eraldaketa digitala babestea 

Trantsizio ekologikoa eta 

energetikoa sustatzea 

Mugikortasun eta garraio 

adimenduna sustatzea 

2. Lehentasunezko alorrak babesteko 

politika mantentzea eta indartzea. 

3. Eskualdeko enpresen jarduera 

industriala hobetzea eta 

Etorkizuneko Fabrika ezartzea 

4. Berrikuntzaren bidez eskualdeen 

garapena bizkortzea. 

5. Lurraldeko ekonomia, ekintzailetza 

eta lurraldeko sarea indartzea. 

6. Eskualdeko lurraldean ekonomia 

sozial eta solidarioaren forma 

desberdinak epe luzera 

ainguratzea 

7. Aldaketa, lurraldeen eta enpresen 

indarberritzea bultzatzea 

8. Enpresen nazioartekotzea eta 

lurraldearen ekosistemak eta 

erakargarritasuna indartzea. 

9. Finantza korporatiboen ekosistema 

garatzea. 

Iturria: SDREII 

Akitania Berriko RIS3 estrategia eskualdeko esku-hartzearen ekintza-printzipioetan oinarritzen da, eskualdeko 

ekintza-eremu guztietan aplikatzen direnak: enpleguak sortzeko nahia, zeina kohesio soziala sustatzeko eta 

txirotasunaren aurka borrokatzeko funtsezko palanka bat baita; eskualdearen kohesioa ekonomiaren dinamikaren 

alorrean; garapen iraunkorrarekiko errespetua, era berean alderdi ekonomikoak, anbientalak eta sozialak aintzat 

hartuz; ekintzailetzaren ikuspegi zabal bat, jarduera eta enplegua sortzen duten ekimen guztiak kontuan hartuko 

dituena, jarduera-alorra edota egitura-legala dena delakoa izanda ere; genero-berdintasuna; eskualdeko 

jardueretan sinplifikazioa eta efizientzia bilatzea; eta etengabeko lankidetza beste erakunde publiko batzuekin eta 

sektore pribatuko ordezkariekin, eskemaren koordinazioa eta jabekuntza hobea izan dadin. 

5.2.2 Lehentasunezko eremu horiek eraldaketarako bide-orri bihurtzea 

Estrategia hori izaera tematikoa duten bederatzi orientazio estrategikoetatik abiatuta eraikitzen da, Akitania Berriko 

RIS3ko lehentasun estrategikoak osatuz. Horietako bik zeharkako izaera dute, hain zuzen, eskualdeko finantzek eta 

eskualdeko eragileen koordinazioak (5. eta 9. orientazioek). Gainera, 1. orientazioak ere (eraldaketa digital, 

energetiko eta ekologikoari eta mugikortasunari buruzkoak) zeharkako izaera dauka bere gaiari dagokionez. Era 

berean, 2. orientazioa lehentasun bertikalen multzokoa da, lurraldeko espezializazio sektorialen alor jakin batzuk 

babesteko xedea dutenak. Azkenik, gainerako orientazioak zeharkako lehentasunak dira, lehentasun faktoreengan 
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eragiten dutenak; esate baterako, lurraldearen kohesioarengan, berrikuntzarengan, eskualdearen 

erakargarritasunarengan, eta abar.  

Lehentasun bakoitza ardatz estrategiko sorta baten bidez hedatzen da, lehentasun bakoitzaren helburu zehatzak 

zeintzuk diren diotenak (ikus 4. taula). Helburu bakoitzak ondo zehaztuta dauzka bere adierazleak eta 

berarengandik espero diren ondorioak.  

4.Taula  Akitania Berriko lehentasunen xehakapena 

Orientazio estrategikoak Ardatz estrategikoak 

1. Eskualdeko trantsizioei 

aurre hartzea eta horiek 

sustatzea: eraldaketa 

digitala, trantsizio 

ekologikoa eta energetikoa, 

mugikortasuna eta garraio 

adimenduna 

Eraldaketa digitala: 

Kultura digital berri bat garatzea 

Eraldaketa digitalaren eskaintza egituratzea eta indartzea  

Berrikuntza eta ekonomia zirkularraren garapena sustatzea 

ETEak babesten liderrak izatea 

Eraldaketa digitala garapen ekonomikoaren operadoreen mailan 

Trantsizio ekologikoa eta energetikoa sustatzea  

Enpresa helduen garapena bizkortzea 

Ekonomia zirkularraren garapena sustatzea 

Akitania Berrian trantsizio ekologiko eta energetikoko eredu berriak ezartzea 

Hornikuntza-kateak babestea 

Mugikortasuna eta garraio adimenduna 

Eskualde hau lurralde pilotu bihurtzea eta mugikortasun soluzioetan berrikuntza 
sustatzea 

Nazioarteko hornikuntza-kateak sustatzea 

Berrikuntza eta eragileen arteko sareak (AMIak, proiektuen deialdiak...) suspertzea 

Mugikortasun-bonuak abian jartzea 

2. Lehentasunezko arloak 

babesteko politika 

mantentzea eta indartzea 

Eskualdearen lehentasunak(*) indartzea eta zabaltzea:  

Eskualdeko eta tokiko ekosistemen arteko lotura antolatzea 

Eskualdearen eskumenak eta baliabideak areagotzea. Merkatuetarako sarbidea 
sustatzea. 

Elkarketa estrategikoak (hitzarmenak) eragile gakoekin 

3. Eskualdeko enpresen 

jarduera industriala 

hobetzea eta Etorkizuneko 

Fabrika ezartzea. 

Enpresak sentsibilizatzea, Etorkizuneko Fabrikaren proiektuak eta beharrak atzematea 

Ehun ekonomikoaren eskaintza, zerbitzua eta esperientzia egituratzea eta indartzea 

Ekoizpen-tresnak berritzea, ezagutza berriak txertatzea teknologiaren eta 
antolaketaren esparruetan 

Etorkizuneko Fabrikaren ekosistema abian jartzea 

4. Berrikuntzaren bidez 

eskualdeen garapena 

bizkortzea. 

Berrikuntza prozesuak sustatzea eta haien berri ematea ikasle, sortzaile eta 
eskualdearen garapen ekonomikoaren arloko proiektuak bideratzen dituzten liderrei 

Eskualdeko eragileen artean lankidetza eta elkartze ikuspegiak sustatzea 
berrikuntzaren esparruan 
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Bezero/erabiltzaile harremana proiektu berritzaile arrakastatsuetako faktore gisa 
txertatzea 

5. Lurraldeko ekonomia, 

ekintzailetza eta sarea 

indartzea. 

Lurraldeko enpresa oso txikien sorkuntza-berreskurapena indartzea 

Negozio oso txikien aldaketa eta egituraketa bultzatzea 

Ondorengotzei aurre hartuz, enpresa oso txikien jarduera mantentzea 

Lurraldeko eragileen arteko elkarrizketa antolatzea 

6. Eskualdeko lurraldean 

ekonomia sozial eta 

solidarioaren (ESS) forma 

desberdinak epe luzera 

ainguratzea 

ESS izaerako enpresen sorkuntza sustatzea 

Eragileen arteko lankidetza bultzatzea 

ESS izaerako enpresa-jarduera jasangarria, finantza-tresna egokiak eskuratuz 

Berrikuntza soziala aitortzea eta sustatzea 

7. Lurraldeen eta enpresen 

itzulera eta susperraldia 

bideratzea (lurraldeen 

arteko elkartasuna) 

Modu kolektiboan jarduteko lurralde garrantzitsuak identifikatzea 

Esku-hartze sistema egokiak eraikitzea 

Lurraldeko zaintza eta adimen ekonomiko eta prospektiboko sistema bat sortzea 
eskualdean 

8. Enpresen nazioartekotzea 

eta lurraldearen 

ekosistemak eta 

erakargarritasuna 

indartzea. 

Eskualdeko esportazioen kopurua handitzea eta nazioarteko mailako negozio-
bolumena garatzea 

Akitania Berria enpresentzat eta talentuarentzat eskualde erakargarri bihurtzea 

Sektoreen eta ekosistemen nazioarteko irekiera indartzea 

Adimen ekonomikoa garatzea 

Eskualde hau I+G alorrean lider gisa posizionatzea Europan 

9. Finantza korporatiboen 

ekosistema garatzea 

Finantziazio gaiei buruzko lehenengo euskarria eta aholkularitza eraikitzea eta 
sendotzea 

Finantza korporatiboak indartzea 

Eskualdeko finantza-jarduerak dinamizatzea 

(*) Ikus lehentasun sektorialak 4. taulan 

Iturria: SDREII 

Lehentasunezko sektore bakoitzak bide-orri bat dauka, dagozkion sektoreak, enpresen zifrak eta eskualde bakoitzak 

alor jakin bakoitzean daukan anbizioa zehazten dituena.  

Honako taula honek informazio hori laburtzen du, hein batean:  

5. Taula Akitania Berriaren lehentasun bertikalak, bikaintasun alorrak eta bide-orriak 

Akitania Berriaren 

lehentasun bertikalak 

Bikaintasun alorrak/ sektoreak  Laguntza-plan 

espezifikoa/ 

Batzorde 

estrategikoko 

liderra 

Aeronautika, 

espazioaren sektorea 

eta defentsa 

Helikopteroen turbinak, lurreratze-trenak, gama altuko hegazkin 
komertzialak, hegazkinen bateriak eta errendimendu altuko material 
konposatuak.   

Bastié 2022 Plana 
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Propulsatzaileak, radarrak eta aireko sistemak, hegazkin militarrak, 
disuasio-armen sistemak, birsartze atmosferikorako teknologiak, 
teledetekzioa eta Lurraren behaketa. 

Dronak, aireontzien mantentze-lanak eta barnealdeen diseinua. 

Materialen kimika Industria kimikoa 

Plastikoen, elastomeroen eta material konposatuen sektorea 

Paperaren, kartoiaren eta egurrezko taulen sektorea 

Material zeramikoen sektorea. 

- 

Aquitaine Chimie 

Durable 

Osasuna osasun-alorren garapena eta narriadura medikoaren aurkako borroka; 

medikuntzaren erronkak eta etorkizuneko teknologiak; 

osasungintzako enpresen berrikuntza eta lehiakortasuna; 

prebentzioa eta ingurumen-osasuna 

Osasunaren bide-orria, 

2018 

Silver Economy Osasuna eta sektore mediko-soziala; autonomia eta etxez etxeko 
laguntza; etxebizitza eta urbanismoa; prebentzioa, zahartze osasuntsua 
eta osasun-turismoa; egokitutako garraioa eta mugikortasuna 

Zilarrezko 

ekonomiarentzako 

eskualdeko bide-orria 

Energia, metatzea eta 

bateriak 

Energia metatzeko klusterra - 

Eraikuntza 

jasangarria 

eraikuntza jasangarriak trantsizio energetikoaren eta ekologikoaren 
erronka bikoitzari erantzuten dio, gai zeharo zehatzen bidez: uraren 
sarea, pre-paisajismoa eta bioaniztasuna, hondakinen kudeaketa, 
egoiliarren ongizatea, garraio-sareak... 

eraikuntza 

jasangarrirako bide-

orri estrategikoa 

(trantsizio energetiko 

eta ekologikoaren eta 

nekazal-trantsizioaren 

Neo Terra bide-

orriarekin lerrokatuta) 

Basoa, egurra, papera Basoaren, egurraren eta paperaren sektorea: 

- basogintza eta mozketa; 
- zerraketa eta zurgintza; 
- paperaren eta kartoiaren industria; 
- Zurgintzaren lana 

- 

larruaren, luxu-gaien, 

ehun-gaien eta 

artisautzaren 

sektorea 

Artisautza eta ondare bizia 

Larruaren eta oinetakoen sektorea 

Jantzigintzaren sektorea 

Zeramika eta ontziteria apaingarria 

Luxuzko ehun-gaien 

eta larru-artisautzaren 

2020-2022 bide-orria 

Hazkunde urdina Itsasoko arrantza eta akuikultura; industria nautikoa eta ontzigintza; 
irristatze-sektorea (surfa); kostako turismoa; portuak eta portuetako 
azpiegiturak; kostako babesa eta zaintza; itsas-energia berriztagarriak; 
itsas-baliabide biologikoak; itsasoko bioteknologiak; ur sakonen 
esplorazioa eta erabilera anitzeko itsas-plataformak. 

Hazkunde urdina 

Akitania Berrian 

Fotonika, laserra eta 

elektronika, 

mikrouhinak 

laser iturriak, potentzia-laserrak, belaunaldi berriko zuntz optikoak, 
mikrouhinen osagai oso nitidoak (sistema mikroelektromekanikoak edo 
MEMSak, potentzia-anplifikadoreak, antenak, filtroak), eta sistema 
osoak (radarrak, irrati-nabigazioa) garatzea 

- 

Nekazaritza, elikagai-

industria eta arrantza 

-  Neo Terra 
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Sektore digitala Ekonomiaren alor guztiak zeharkatzen dituena baina erdigunean 
bideojokoak, hezkuntza, osasun elektronikoa, mugikortasun 
adimenduna, software askea, adimen artifiziala eta robotika, 
zibersegurtasuna, elkarlaneko ekonomia eta konektatutako merkataritza 

Bide-orri digitala 

Turismoa Enoturismoa, gastronomia, ezagutza metatuaren turismoa. 

Ongizatea (hidroterapia) 

Mendiko inguruneak urtaro guztietan. 

Ibai-bidaiak 

Historiaurrea 

Turismo 

jasangarriaren bide-

orria 

Industria sortzaileak 

eta kulturalak 

liburua, musika modernoa, zinema eta ikus-entzunezkoen sektoreak - 

Iturria: Enterprises Nouvelle Aquitaine 

Hazkunde urdina ikuspegi bat da (ez sektore bat), ozeanoa Akitania Berria garatzeko aktibo bihurtzen duena. 

Lehentasunetako askok lankidetza-erakunde batzuen babesa dute, esate baterako, klusterren edo profesionalen 

elkarteen babesa. Horietako zenbait erakundek funtzio garrantzitsua dute lehentasun bakoitzaren eskualdeko 

batzorde estrategikoetan. Batzorde horien funtzioak honako hauek dira: alor bakoitzeko eragile sozioekonomiko 

guztiak biltzeko espazioak dinamizatuz aurkikuntza ekintzaileen prozesuak abiaraztea; zaintza estrategikoaren eta 

behatokiaren lanak gauzatzea; eta baliabideak hornituz berrikuntza-jarduerak bultzatzea, esate baterako, industria-

proiektu berritzaileen inkubazioaren bidez. 

5.2.3 Eraldaketa-jarduerak ekintza-planetan txertatzea 

Berrikuntza, batik bat, sektore estrategikoak babestuz lantzen da, eta lurraldeen garapena areagotzeko xedea 

dauka. Akzio publikoa Europako Batzordeko Regional Innovation Monitor Plus-ek gauzatzen duen SRDEII analisiari 

jarraiki bideratzen da: 

 Enpresen berrikuntza-gaitasunak areagotzea; 

 Teknologia gakoak menderatzea; 

 Berrikuntza ez-teknologikoa (erabilera, diseinua, prozesua, kudeaketa, eta abar) sustatzea; 

 Teknologiaren transferentzia areagotzea; 

 Gaitasunak garatzea; 

 Zientziaren, teknologiaren eta enpresa-izaeraren kultura sustatzea. 

 Enpresa berritzaileen beharrizanetara egokitutako finantziazio-tresnen eskaintza bat garatzea; 

 Berrikuntzaren ekosistema argiago bat koordinatzea. 

Planak herri-agintarien arteko lankidetzari buruzko hausnarketa bat txertatzen du, plana ezartzeko beharrezkoa 

dena. Enpresei laguntza eskaintzerakoan, herri-agintarien botereak nola banatu adierazten du, horretarako 

eskualde, departamentu, udalerri eta metropolialdeen mailak bereiziz. Mugaz haraindiko lankidetza, eskualde arteko 

lankidetza guztiak bezalaxe, garapen ekonomikorako palanka gisa txertatzen du.   

5.3 RIS3ren gobernantza 

Gobernantza sistemak eskualdeko administrazio-maila desberdinen eta eragile ekonomikoen arteko lankidetzarako 

baldintzak zehazten ditu. Administrazioei dagokienez, adierazitako prozedurari jarraiki, herri-agintaritza bakoitzak 

(bai udalerrien bai departamentuen mailan) eskualdeko ekintzen ezarpenari buruzko erabakiak hartu ahalko ditu, 

eta eskualdeko zerbitzuekin zenbait neurriren esleipena adostu ahalko da. Eskualdeak ez die zertan aldeko 

erantzuna eman eskaera horiei, baina baiezkoa emango balie, jarraitu beharreko prozedura zein den dio 

dokumentuak.  

Eragile ekonomikoei dagokienez, aurreikusita dago alde batetik klusterrekin, lehiakortasun-poloekin, talde handiekin 

eta enpresen-taldeekin eta langileen elkarteekin elkarlanean jardutea; eta bestetik, merkataritza-ganberekin eta 

Akitania Berriko Garapen eta Berrikuntza Agentziarekin (ADI-NA) lankidetzan jardutea. 
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SRDEII kudeatzeko, planak tartean dauden erakunde nagusiak identifikatzen ditu, eta horien funtzioen 

osagarritasuna azpimarratzen du. Planaren kudeaketa orokorrerako honako erakunde hauek finkatu dira:  

 Ekonomiaren biltzarra (La conférence de l’économie), lurraldeko ekonomiaren alorreko eragile guztiak 

biltzen dituena, SRDEIIren hedapenaren eta emaitzen berri emateko. 

 Akzio Publikoari buruzko Lurralde Biltzarra (La Conférence Territoriale de l’Action Publique -CTAP) urtero 

biltzen da SRDEIIren hedapenari eta emaitzei buruzko informazioaren urteroko berrikustea gauzatzeko. 

Biltzar horrek SRDEIIk finkatutako orientazioei buruzko bere iritzia ematen du. 

 Eskualdeko Osoko Biltzarrak (l’assemblée plénière de la Région), iruzkinetan oinarrituta, SRDEIIren 

orientazio-funtzioa bermatzen du. 

Monitorizazioa eta ebaluazioa jorratzeko, honako organo hauek daude:  

 Batzorde estrategikoa, Eskualdea buru duena, urtean bi aldiz biltzen da. Bere kideak honako hauek dira: 

eskualdeko lehendakariordea, garapen ekonomikoaz arduratzen dena; zuzendariorde nagusiak, SRDEII-

ko poloez arduratzen direnak; “orientazioak” izendatutako gerentea; beste eskema edo programa 

batzuetako ordezkariak eskualde mailan (SRADDET / SRESRI), europar mailan (PO FEDER) eta maila 

nazionalean (CPER); metropoliko ekonomiaren ordezkaria; eta aglomerazioko ordezkari bat. Bere rola 

batzorde operatiboek proposatutako berrorientazioak baliozkotzea da, eskemaren orientazioari edo 

ebaluazioei jarraiki. 

 SRDEIIren lehentasun bakoitzerako finkatutako batzorde operatiboen xedea plana jarraitzea eta 

dinamizatzea da, eta orientazioarekin lotutako ekosistemako eragileez osatuta daude. 

5.4 Monitorizazio sistema eta ebaluazio mekanismoak 

Ebaluazio eta monitorizazio sistemak SREDIIren kudeaketa eta ebaluazioaren alorreko betebehar legalak eta 

eskualdeak egindako proposamenak finkatzen ditu. 

Eskualdea da zeregin honen lidergoa bere gain hartzen duena, eta jarduera ekonomikoan interesa duten alderdien 

partaidetza sustatzeko konpromisoa dauka, gardentasunaren eta kontuak ematearen alde. 
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6 RIS3 EUSKAL HERRIAN 

6.1 Aurrekariak 

Euskal Herriak administrazio publikoaren egitura trinkoa dauka, hiru maila politiko eta administratiboz osatuta 

dagoena (eskualdea, probintzia eta udalerria). Eusko Jaurlaritzak, bereziki, eskualdeko berrikuntza-ekosistemaren 

sorrera, garapena eta sendotzea sustatu du. Alderdi garrantzitsu bat zera da, euskal eskualdeak zerga-ahalmena 

daukala (Cooke, 1998) Berezitasun horri esker, Eusko Jaurlaritzak berrikuntzaren eskualde politikak sustatzen 

dituzten aurrekontuak garatu ahal izan dituzte; gastu publikoko diru-kopuruak erabiltzeko aukeraz gain, zerga-

sistema hori funts gehigarriak biltzeko erabili daiteke, beharrezkoa izango balitz. Hori dela eta, eskaintza garatzera 

bideratutako programak finantzatu ahal izan dira, hau da, ikerketa eta teknologia zentroak babestera bideratuta 

daudenak, izan ere, horiek funtzio garrantzitsua dute euskal eskualdearentzat gakoak diren eremuetara teknologia 

helarazten, eta enpresetan berrikuntza finantzatzeko programa-sorta bat ere sustatu ahal izan da. 

Eusko Jaurlaritzak, kudeaketa autonomikoaren lehenengo urteetatik, aurrerapauso handiak egin ditu berrikuntzaren 

esparruan, esate baterako, krisi ekonomikoaren eragin negatiboaren ondorioz zailtasun handiak zituzten enpresei 

babesa eskainiz (Gómez Uranga eta Etxebarria, 2000). Autonomia maila handi horri esker, Eusko Jaurlaritzak 

berrikuntzaren ekosistema sustatzeko aukera izan du, garapen teknologikoaren bidez. Ibilbide horretan zehar, 

zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren politikak garatzen ziren bitartean, programen orientazioa eta 

finantziazioa eskaini dira sare aitzindari konplexu bat sortzeko xedez. Oro har, euskal berrikuntza ekosistemaren 

bilakaeran lau fase nagusi identifikatu daitezke: 

 Gaitasunaren sorrera (1980- 1996): Industriaren berregituraketa eta lehiakortasun-maila altuagoak 

lortzeko helburua zela eta, Eusko Jaurlaritzaren lehenengo proposamen politikoak honako elementu 

hauetan oinarritu ziren: azpiegiturak sortzean zetzan eskaintza teknologikoa eta enpresen ikerketa eta 

garapen teknologikoaren sustapena. 

 Eskaintzaren eta eskariaren konbinazioa (1996- 2005): Politikak zientziaren eta teknologiaren sistemak 

uztartu eta Teknologiaren Euskal Sarea sortu zuen, unibertsitatea politika zientifikoa garatzeko eragile 

nagusi gisa hartu zuena. Helburu orokorra Euskal Herria europar mailako rankingeko lehenengo postuan 

kokatzea da zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren esparruan. Bere helburu estrategikoen artean 

lehena teknologia zentroen espezializazioa indartzea da, Euskal Herriaren lehiakortasunarentzat 

garrantzitsutzat jotzen diren alor teknologikoetan.  

 Emaitzen dibertsifikazioa eta orientazioa (2005-2012): fase honetan, erakundeen jarduera enpresen eta 

lehiakortasun sozialaren dibertsifikaziora bideratu zen, balioa sortzeko asmoz. Fase horren izendatzaile 

komuna zera izan zen, zientziaren eta teknologiaren politikak are garrantzia handiagoa eman ziola 

emaitzak lortzeari. Halaber, berrikuntzaren kontzeptua zabaldu zen, eta berrikuntza teknologikoaz gain, 

berrikuntza ez-teknologikoa azpimarratu zen, besteak beste, merkaturatzearen, antolaketaren eta giza 

kapitalaren alorretan. 

 Espezializazio adimenduna (2013-2020): Espezializazio adimendunaren faseak bi elementu uztartzen ditu; 

bezeroen eskariak bultzatutako ikerketa eta teknologiaren sustapena edo dibertsifikazioa, zientziaren eta 

teknologiaren aurrerapenak bultzatutako ikerketan oinarrituz. Fase honen elementu bereizgarrietako bat 

zientziaren, teknologiaren eta berrikuntzaren sistema herrialdearentzat garrantzi ekonomikoa eta 

estrategikoa duten alorretan ardaztu izana da. 

6.2 RIS3 Euskal Herrian: ZTBP 2020 

Euskal Herriak ibilbide luzea dauka zientziaren eta teknologiaren alorreko politikak diseinatzen eta ezartzen, 

Europan finkatutako esparru politiko eta estrategikoei jarraiki. Hala, Euskadiko RIS3ren garapena ZTBP Euskadi 

2020 planaren bidez artikulatu da, Europar Batasunaren sustapen eta eskakizunei erantzunez, eskualdeek euren 

diseinu-politikoen aldi berriak espezializazio adimendunaren ikuspegitik abiarazi behar dituztela diotenak.  

RIS3 Euskadiren lehenengo fasea estrategia berri honen diseinuan zetzan eta 2014an zehar gauzatu zen. Diseinuan 

zehar, estrategiak barne hartu beharreko lehentasunak aztertu eta identifikatu ziren eta 2020rako Zientzia eta 

Teknologia Plana sortu zen. Bigarren fasean estrategia ezarri zen, 2015. urtean, eta gobernantza-mekanismo 

berriak, estrategiaren oinarrizko arauak eta aurkikuntza ekintzaileen prozesurako batzordeak finkatu ziren.  
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2016an Orkestrak azterlan bat egin zuen, euskal estrategia industrialaren espezializazio-estrategia berria ezartzeko 

lehenengo fasea aztertzeko xedez. Nagusiki, elementurik berritzaileenak aztertu ziren bertan, batez ere 

gobernantza-mekanismoak eta lehentasunezko hiru esparru estrategikotan zein lau aukera-nitxotan aurkikuntza 

ekintzailea errazteko prozesuak martxan jartzeko aukera (Aranguren, Morgan, Wilson, 2016).  

Estrategiaren ezarpena eta bilakaera barne hartzen dituen fasea 2016tik 2019ra bitartean gauzatu da eta alderdirik 

garrantzitsuenak zuzendaritza batzordeen ebaluazioa, lehentasunak berriro zehaztea, zeharkako arazoak 

identifikatzea eta ebaluazio-mekanismoak martxan jartzea izan dira.  

2019. urtearen lehenengo erdialdean (Aranguren, M. J., Magro, E., Morgan, K., & Wilson, J. 2019) beste analisi bat 

egin da, orduz geroztik zer gertatu den aztertzeko xedez, horrela 2014tik 2016ra bitartean martxan jarritako AEPak 

azken hiru urteotan zein bilakaera izan duten ulertu ahal izateko. RIS3 Euskadi prozesuan ezinbestekoak diren 28 

eragileri egindako elkarrizketetan eta iturri dokumental desberdinen analisian oinarritu da analisia eta arestian 

azaldutakoa dela-eta, 2016-2019 tartean zentratu da. Horrez gain, analisiak Europa mailako estrategia hauen 

erronka nagusien aurrean kokatzen du RIS3 Euskadi estrategia. Hain zuzen ere, etorkizunean estrategiaren 

arrakasta bermatzeko lortu nahi diren aldaketen inguruko hausnarketa egitea garrantzitsua da eta ez bakarrik 

Euskadirentzat, baizik eta Europa mailan zein nazioartean espezializazio adimendunaren estrategiak ezartzearen 

inguruan sortu den eztabaidarako. 

Era berean, 2019. urtean, 2030erako Espezializazio Adimendunaren Estrategia hurbiltzeko lehenengo pausoak 

eman dira, oraindik oinarri estrategikoak ezagutzera eman ez diren arren. Nolanahi ere, Garapen Jasangarrirako 

Helburuekiko lotura estua izango dutela, lehentasunen ebaluazio bat egingo dela eta trantsizioei lotutako ekimen 

estrategikoak barne hartuko dituela iragarri da (Aranguren et al 2019).  

6.2.1 Lehentasunezko espezialitate-arloen identifikazioa 

RIS3 Euskadiren estrategia biziak lehentasunen konfigurazioak aldatzeko bidea irekitzen du. Hala, Aranguren eta 

al-ek (2019) diote gaur egun lehentasun estrategikoen eta aukera-nitxoen artean dagoen dikotomia lehentasunen 

arteko bereizketa bilakatzen egon litekeela, honako hauek ardatz dituzten lehentasunen arteko bereizketa, alegia: 

ingeniaritza (ekoizpen aurreratua eta energia, ekonomia zirkularra zeharkako elementu gisa hartuta), gaitasun 

berrietan oinarritutako lehentasun berriak, eta ezagutza-oinarri partekatu batzuk (biozientziak-osasuna eta 

elikadura) eta hiri-ekosistemetan eta ezagutza-oinarri sinbolikoetan oinarritutako lehentasun estrategikoak (hiriko 

habitata eta sormen- eta kultura-industriak). 

Honako hauek dira RIS3ren ildo estrategikoak: espezializazio adimendunaren estrategia bultzatzea zientziaren, 

teknologiaren eta berrikuntzaren bitartez, Euskadiko erronka sozialei erantzuteko; lidergo industriala indartzea, 

lankidetza publiko-pribatuaren bidez; Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistemaren bikaintasuna areagotzea eta 

zientzian, teknologian eta berrikuntzan giza kapitalaren garapena bermatzea. Zeharkako bi ardatz dituzte ildo 

estrategiko horiek: Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sistema irekitzea eta nazioarteratzea eta sistema berritzaile 

eta konektatua izatea. Gainera, RIS3 Euskadik genero-berdintasuna dauka elementu horizontal gisa.  

6. Taula: Euskadiko RIS3ren lehentasunak eta nitxoak 

Lehentasunak  Bikaintasun arloak / sektoreak  Laguntza-plan 

espezifikoa / 

Batzorde 

estrategikoaren 

burua 

Ekoizpen aurreratua Lan-ildoak: MATERIALAK: materialak eta haien eraldatze-prozesuak, 
PROZESUAK: ekoizpen prozesuak, BALIABIDEAK: produktuak eta 
ekoizpen tresnak, SISTEMAK: Balio-kate osoari laguntzeko EIKT 
tresnak. 

Teknologia lagungarria: Material eta prozesu aurreratuak; ekoizpen 
sistema malguak, adimendunak eta artifizialak; digitalki konektatutako 
fabrikak; eraginkortasun energetikoa.  

Basque Industry 4.0/ 

Basque Digital 

Innovation Hub 
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Energia Lan-ildoak: Mugikortasun elektrikoa, industriako eraginkortasun 
energetikoa, sare elektrikoak, eguzki-energia termoelektrikoa, eolikoa, 
olatuen energia, Oil&Gas. 

Teknologia lagungarria: Biltegiratzea, potentzia-elektronika. 

Balio-kate berriak: Offshore energy, Smart Grids, Resource efficient 
manufacturing 

Energibasque/ Energia 

Klusterrak 

koordinatutako 

gidaritza-taldea 

Biozizentziak/Osasuna Lan-ildoak: Neuro-zientziak, medikuntza pertsonalizatua, gaixotasun 
arraroak, osasun digitala / gailu medikoak. Eta lau ildo horien 
zeharkako ekintza gisa: negozio- eta prestakuntza-ereduak.  

Innosasun (BIOEF); 

Baliosasun (BIOEF), 

CPI (Euskal Osasun 

Sistema), EIP/AHA 

(Eusko Jaurlaritzako 

Osasun Saila) 

Aukera-nitxoak Bikaintasun arloak / sektoreak  Laguntza-plan 

espezifikoa / 

Batzorde 

estrategikoaren 

burua 

Ekosistemak Lan-ildoak: Ekodiseinua, birmanufaktura eta konponketa aurreratua, 
iraunkortasunerako serbitizazioa, funtsezko helburuak: eralgiketa 
murriztea; plastikoak, kautxuak eta konpositeak.  

Euskadiko Ekonomia 

Zirkularrerako 

Estrategia 2030 / 

IHOBE 

Elikadura Lan-ildoak: Elikadura osasungarria - dieta pertsonalizatua, elikagaiak 
ekoizteko sistema berriak, bereziki sentikorra den biztanleriarentzako 
garapen gastronomiko berriak: haurrak eta seniorrak, elikadura 
segurua eta kalitatezkoa: detekzio- eta kontserbazio-estrategia berriak, 
IKTen integrazioa ekoizpen-, logistika- era merkaturatze-prozesuetan; 
kontsumo-joera berrietara egokitutako erabilera berriak dituen 
elikadura.  

Euskadiko 

Gastronomia eta 

Elikaduraren Plan 

Estrategikoa 2020 / 

Eusko Jaurlaritza 

Hiriko habitata Gizartearen inguruko lan-ildoak: gizarteratzea eta gizarte-kohesioa 
(immigrazioa, irisgarritasun unibertsala...), mendekotasuna eta zaintza 
(laguntza-zerbitzuak, osasuna, zahartze aktiboa...), generoa, kultura 
(artea, ondarea, euskara...), herritarren parte-hartzea eta 
komunikazioa, zerbitzuak (ekipamendu berriak, erabilera-aldaketak, 
behin-behineko erabilerak edo konbinatuak). 

Ekonomiaren inguruko lan-ildoak: Enplegua (dinamizazioa, enpresak 
sortzeko aukera, auzoko pertsonen enplegua... adar desberdinetan: 
laguntza, eraikuntza, hirien mantentzea...), hezkuntza eta 
prestakuntza (adarrak: laguntza, eraikuntza, hirien mantentzea...), 
Smart cities (digitalizazioa, enpresentzako aukera berriak, etab.), 
tokiko ekonomia (aukeren azterketa, ekonomia zirkularra, merkataritza 
eta tokiko jarduerak, hondakinen kudeaketa...), finantzaketa-iturri 
berritzaileak (kontratazio eta erosketa jasangarria, berdea eta 
berritzailea). 

Ingurumenaren inguruko lan-ildoak: Eraikuntza jasangarria 
(eraginkortasun energetikoa); Smart cities (energia berriztagarri 
kolektiboak); azpiegitura berdeak, birnaturalizazioa, klima-aldaketara 
egokitzea, azpiegitura grisetan eragina murriztea; mugikortasuna 
(zarata, hezkuntza-inguruetako mugikortasuna, garraio publikoa, 
intermodalitatea, bizikleta, super etxadien ezarpena, parkearen 
elektrifikazioa), paisaia (ingurune naturalaren eta eraikitako inguruaren 
antolakuntza eta balioa ematea). 

Euskadiko Hiri Agenda 

- Bultzatu 2050/ Eusko 

Jaurlaritza 

Kultura- eta sormen-

industriak 

Lotura duten sektoreak: Arte eszenikoak, musika, kultura-ondarea, 
hizkuntzaren industriak, ikusmen-arteak, artisautza, edizioa eta 
baliabide inprimatuak, ikus-entzunezkoak, bideo-jokoak, eduki 
digitalak, diseinua, arkitektura, moda, goi mailako gastronomia, 
publizitatea eta marketina 

Eusko Jaurlaritzako 

Kultura eta Hizkuntza 

Politika Saila. 
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Lan-ardatzak: Creadis3 proiektua - Smart Creative Districts, KSIen 
definizioa eta perimetroa Euskadin, laguntza-programak, sareko lana.  

Iturria: RIS3 Euskadi 

Balizko konfigurazio berri hauek aurkikuntza ekintzailearen emaitza dira, haien barne-dinamikena eta kanpo 

faktoreena. 9 RIS3 estrategiaren eta Euskadiko gidaritza-taldeekin batera, prestakuntzari, eskumenei, 

nazioarteratzeari, negozio-eredu berriei eta ekintzailetzari lotutako alderdietan gero eta horizontaltasun handiagoa 

hauteman da. Ekoizpen Aurreratuko gidaritza-taldea aitzindaria izan da horizontaltasun hori lantzeko orduan eta 

beste talde batzuk ere hori lantzen ari dira. Hain zuzen ere, eremu horizontaletan aurrerapenak egiteak lehentasun 

bertikaletan aurrera egiteko baldintza hobeak sortzen dituela uste da, lehentasun edo aukera-nitxo bakoitza 

lehentasun bertikal horietan oinarrituta dagoela kontuan hartuta (Aranguren et al, 2019). 

6.2.2 Lehentasunezko arlo hauek eraldaketarako ibilbide-orri bilakatzea 

2016-2019 tartean aldaketa bat nabaritu da gidaritza-taldeen dinamiketan, plan finkoetatik estrategia bizi baterantz 

joan baitira. Gainera, gidaritza-taldeen dinamiketan abiadura eta irismen-maila desberdinak eta haien arteko 

konexio falta antzeman dira. Landu beharreko beste alderdi bat litzateke irismen handiko proiektuetarako, proiektu 

integratuetarako eta urte anitzeko proiektuetarako finantzaketa-beharrizana.  

Ezarpen eta bilakaera fase honetan TRL maila altuak (Technology Readiness Level) dituzten proiektuak landu direla 

antzeman da eta aldi berean, aitorpen eta garrantzia handiagoa eman zaizkio teknologikoa ez den berrikuntzari, 

arlo berrietan batez ere. 

Tarte horretan, RIS3 Euskadik kokapen irmoa lortu du Europan, funtzio desberdinak dituzten proiektu eta ekimen 

desberdinetan parte hartuz. 

Enpresek lantaldeen bidez gehiago parte hartzen dutela antzeman da, eta baita RIS3ri lotutako proiektuen bitartez 

ere. Bereziki, ETEen artean parte-hartzearen garrantziaren inguruko kontzientziazio handiagoa dagoela hauteman 

da eta haien integrazioa errazteko neurriak hartzeko lanean ari gara. Oraindik asko dago egiteko pertsona 

ekintzaileak prozesuan txertatzearen inguruan.  

ETEak tartean sartzea da Europako RIS3 guztietan dagoen erronketako bat. Euskadiren kasuan, estrategia ezartzen 

joan ahala, enpresak gidaritza-taldeetara gehituz joan dira, oraindik ere ETEetara zein pertsona ekintzaileengana 

iristeko lan handia egin behar bada ere.  

Egoera honetan, enpresa gidariek ETEak erakartzeko orduan duten egitekoa aztertu beharra dago, eta baita 

bitarteko eragileek, garapen agentziek eta lanbide-heziketako zentroen sareak duten egitekoa ere.  

2016-2019 tartean kapilaritate handiagoa lortu da Innobasque-ren eta bitarteko eragileen (garapen agentziak, 

esaterako) arteko loturaren bidez. Euskal unibertsitateen parte-hartze proaktiboa ere gailendu da, lantaldeetan 

parte hartu baitute. Era berean, RIS3 Euskadik eskainitako esparruarekin parekatu dituzte haien unibertsitate-

estrategiak.  

Modu bertsuan, momentu honetan RIS3 Euskadi ez dago erronka sozialetan murgilduta, oraindik ez zaio erronka 

horri heldu. Hala ere, Agenda 2030 gizarte-arloan hausnarketa egiteko aukera izan daiteke, Eusko Jaurlaritzak jada 

Garapen Jasangarrirako 17 Helburuen inguruko Euskal Agenda daukala kontuan hartuta.  

 Gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-arloko oreka landu beharra dago RIS3 Euskadiren baitan. Era berean, gizarte 

zibila prozesuan benetan barne hartzeko lan egin beharra dago.  

                                                      
9 Lehentasun estrategikoen hedapena bultzatzeko talde eragileak. Berrikuntza bultzatzen duten eragile 
guztiek osatzen dute horietako bakoitza: herri administrazioa, enpresak, kluster elkarteak, eragile sozialak 
eta Zientziaren Euskal Sareko eragile zientifiko eta teknologikoak. Teknologia eta berrikuntza. 
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6.2.3 Ekintza-planetan eraldatze jarduerak txertatzea 

2016an egindako ebaluazioan, beste politika batzuetan aldaketak egin zirela identifikatu zen, hala nola klusterren 

politiketan eta teknologia- zein berrikuntza-arloko politiketan, RIS3 Euskadiri erantzuteko policy mix bat 

diseinatzeko. 

2016-2019 tarteari dagokionez, arestian aipatu da irismen handiko proiektuak egituratzeko beharra dagoela. 

Ondorioz, policy mix edo politiken konbinaketa berrikusi beharko da beharrizan hauetara egokitzeko. Horretarako, 

finantzaketa-programa eta mekanismo berriak garatu beharko dira, erosketa berritzailea, adibidez. Policy mix 

horrek, gainera, maila anitzeko ikuspegia izan beharko du, dauden eskumen eta ahalmenak kontuan hartuz. 

6.3 RIS3ren gobernantza 

Estrategiaren gobernantza anitza lantzeko mekanismoak abiarazi baziren ere, aprobetxatu ez zirela edo erabiltzen 

ez zirela identifikatu zen 2016an egindako ebaluazioan. Gainera, RIS3 martxan jartzeko ezinbestekoa da 

sailartekotasunean aurrera egitea eta lan hori partzialki arrakastatsua izan dela iritzi zen. Era berean, Aholkularitza 

Taldearen lanaren kontrako kritikak identifikatu ziren; izan ere, eguneroko lanari gehiegi eragiten diola uste da.  

2019an egindako ebaluazioan, aldaketa nabarmenak hauteman dira arlo estrategikoen eta aukera-nitxoen 

gobernantzan. Horrek ezarpenetik estrategia bizi batera pasatu garela esan nahi du (Aranguren et al 2019), 

funtzionatzen duen horrekin esperimentatuz eta ondorioz gidaritza-taldeetan egokituz, eta era berean gobernantza 

estrategikoaren prozesua elikatzeko modua aldatuz. Gobernuak aukera-nitxoen buruan egoten jarraitzen duen 

arren, lehentasun estrategikoen kasuan gobernantza banatuta dagoela identifikatu da (Aranguren, Navarro eta 

Wilson 2017). 

RIS3 Euskadiren ezaugarri esperimentalista hori espezializazio-estrategien ezaugarri nagusietako bat da, euskal 

kasuan antolakuntzan eta egituran erabateko aldaketarik gertatu ez den arren.  

6.4 Monitorizazio-sistema eta ebaluazio-mekanismoak 

Azkeneko 2016-2019 fase honetan, aurrerapen garrantzitsuak egin dira, aurreko faseetan ez bezala. Gainera, 

barneko eta kanpoko ebaluazioen input konbinazioa dago. Prozesu sistematiko bat abiarazi da, estrategia orokorra 

urtero ebaluatzeko, adierazledun aginte-koadro baten diseinuari esker.  

Gainera, gidaritza-taldeak ebaluaziorako hainbat esperimentazio-prozesutan murgilduta daude, lehentasun 

desberdinen ekarpena ebaluatzeko ikuspegiak txertatzeko beharrizana identifikatu den arren. 
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7 ONDORIOAK 

Hiru eskualdeen konbergentziak eta berrikuntza-arloko erronkak zeintzuk diren ulertzeko lehen hurbilketa egitea 

ahalbidetzen digu dokumentu honetan aurkeztutako analisiak, ekonomiaren hazkundeak dakarren erronkari aurre 

egiteko, mugaz gaindiko lankidetza lurralde-lehiakortasunaren ezinbesteko faktore gisa hartuta. Horrela, dinamika 

eta politika europarretan eskualdeei ahotsa emateko beharrizana azpimarratu ahalko da, eskualdeen arteko 

lankidetza errazteko eta mugaz gaindiko kateei mesede egiteko xedez.  

Espezializazio adimendunaren estrategiak estrategia biziak dira eta horrek esan nahi du lurralde desberdinek 

estrategia horiek ezartzeko abiadura desberdina izan dezaketela, edo antzeko esparru estrategikoetan irismen 

desberdinak izan ditzaketela. Momentu honetan 3 erronka horiek ditu RIS3k: bottom-up estrategiak garatzeko 

zailtasuna (aurkikuntza ekintzaileen prozesua); beharrezkoak diren gaitasunak eta ikasketa-mekanismoak egotea, 

estrategiak ezartzeko; eta gobernantza modu berriak. Erronka horiek inplikazioak dituzte RIS3ren fase 

desberdinetan: lehentasunezko espezialitate-arloak identifikatzeko fasea; lehentasunezko arlo horiek 

eraldaketarako ibilbide-orri bilakatzeko fasea; eta eraldaketa-jarduerak ekintza-plan bilakatzeko fasea.  

Zeintzuk dira Euroeskualdean identifikatutako ondorio eta erronka nagusiak? 

Lehentasun estrategikoak mantendu dira, mugaz gaindiko enpresa-jarduketetarako nitxoak identifikatzea posible 

eginez. 

Nafarroak zein Akitania Berriak beren RIS3 eguneratu dute duela gutxi, arlo estrategikoak mantenduz. Euskadik 

etorkizun hurbilean bere estrategia berrikusteko asmoa du eta arloetan aldaketa handirik egitea aurreikusten ez 

bada ere, lehentasunak gaitasunen arabera bereiziko direla suma daiteke.  

Horrela, konbergentzia-arloak identifika daitezke COMPET PLUS proiektuan identifikatutako lau arlo 

estrategikoetarako: Mugikortasuna, energia, nekazaritzako elikagaien industria eta kultura- eta sormen-industriak 

(KSI) mugaz gaindiko enpresa-espazioan. COMPETITIV’eko proiektuan, hots, COMPET PLUS proiektutik jaiotako 

proiektuan, 4.0 Industria - Osasuna - Adimen artifiziala ardatzaren aldeko apustua egitea erabaki zen, prozesu 

metodologiko berdina jarraituz. 
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7. Taula: lau esparru estrategikoen orientazioa Akitania Berriko, Euskadiko eta Nafarroako RIS3etan 

ESKUALDEA MUGIKORTASUNA ENERGIA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA KSI 

Euskadi 

MUGIKORTASUN ELEKTRIKOA (Energiaren 
lehentasuna).                                                                                                                                                                                                                                      
Gidalerro estrategikoak: Ibilgailu elektrikoak 
gehiago erabiltzea (autoa eta bizikletak), 
birkargarako azpiegiturak bultzatzea, garraio 
publikoaren elektrifikazioa.                                                                                                   
Zeharkako gidalerroak: Garapen teknologiko eta 
industriala, lege-, arau- eta erregulazio-
garapena, sentsibilizazioa eta komunikazioa eta 
prestakuntza.                                                        
Ibilbide-orria: Euskal Autonomia Erkidegoko 
Mugikortasun Elektrikoaren Plan Integrala, 
Eusko Jaurlaritza 2018  

Lan-ildoak: Mugikortasun 
elektrikoa, industriako 
eraginkortasun energetikoa, sare 
elektrikoak, eguzki-energia 
termoelektrikoa, eolikoa, olatuen 
energia, Oil&Gas. 
Teknologia lagungarria: 
Biltegiratzea, potentzia-
elektronika. 
Balio-kate berriak: Offshore 
energy, Smart Grids, Resource 
efficient manufacturing                                                                                                                                                                                        
Ibilbide-orria: EnergiBasque 
estrategia  

Lan-ildoak: Elikadura osasungarria - dieta 
pertsonalizatua, elikagaiak ekoizteko sistema 
berriak, bereziki sentikorra den 
biztanleriarentzako garapen gastronomiko 
berriak: haurrak eta seniorrak, elikadura 
segurua eta kalitatezkoa: Detekzio- eta 
kontserbazio-teknologia berriak, IKTen 
integrazioa prozesuetan; erabilera berriak dituen 
elikadura.                                                                          
Ibilbide-orria: Gastronomiaren eta elikaduraren 
plan estrategikoa 2020 

Lotura duten sektoreak: Arte 
eszenikoak, musika, kultura-
ondarea, hizkuntzaren industriak, 
ikusmen-arteak, artisautza, 
edizioa eta baliabide inprimatuak, 
ikus-entzunezkoak, bideo-jokoak, 
eduki digitalak, diseinua, 
arkitektura, moda, goi mailako 
gastronomia, publizitatea eta 
marketina 
Lan-ardatzak: Creadis3 - Smart 
Creative Districts, KSIen 
definizioa eta perimetroa 
Euskadin, laguntza-programak, 
sareko lana.                                                                             

Nafarroa 

Ibilgailu elektrikoa, autonomoa eta konektatua 
bultzatzea (Automobilgintza eta mekatronika)                                                                                                                                                                                                            
Arlo gidariak: Automobilgintza eta mekatronika                                                                                                                                                                                                                                                                   
Erronka sektorialak: Ibilgailu elektrikoa, 
autonomoa eta konektatua eta haren osagaiak 
bultzatzea, produktuan zein prozesuan, eta 
Nafarroan mugikortasun industria eta zerbitzu 
berrien garapena eta ezarpena erraztu 
Materialak, bioteknologia, mikroelektronika, 
fotonika eta ekoizpen aurreratuko teknologiak.                                                                                                                  
Ibilbide-orria: S3 Nafarroa 

Arlo gidariak: Energiaren 
kudeaketa (fotovoltaikoa, eolikoa, 
hidrikoa, biomasa, geotermia...) 
eta ekipamenduen ekoizpena 
(haize-sorgailuak eta 
lagungarriak)                                                       
Erronka sektorialak: Energia 
fosilen erabilera murriztea eta 
sektore eolikoa indartzea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Zeharkako teknologia lagungarria: 
Materialak, bioteknologia, 
mikroelektronika, ekoizpen 
aurreratuko teknologiak.                                                                                                                  
Ibilbide-orria: S3 Nafarroa 

Arlo gidariak: Lehen sektorea (nekazaritza eta 
abeltzaintza) eta nekazaritzako elikagaien 
industria (batez ere eraldatutako frutak eta 
barazkiak eta hegazti-hazkuntza)                                                                                                    
Erronka sektorialak: Elikagaien balio-katea 
egituratzea eta elikadura osasungarriaren alde 
egitea                                                                                           
Zeharkako teknologia lagungarria: 
Bioteknologia, materialak, nanoteknologia, 
ekoizpen aurreratuko teknologiak.                                                                                       
Ibilbide-orria: S3 Nafarroa 

IKUS-ENTZUNEZKOEN ETA 
ANIMAZIOAREN INDUSTRIAREN 
GARAPENA (KSI barruan)                                                                                                                                                                                                           
Arlo gidariak: Ikus-entzunezkoen 
eta animazioaren sektorea                                                                                                                                                                                                                                                  
Erronka sektorialak:  Ikus-
entzunezkoen eta animazioaren 
industriaren garapena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Ibilbide-orria: S3 Nafarroa 

Akitania Berria 

MUGIKORTASUN ETA GARRAIO ADIMENDUNA                                                 
Ardatz estrategikoak: Eskualdea lurralde pilotua 
bilakatzea eta mugikortasun-arloko 
irtenbideetan berritzea; nazioarteko hornidura-
kateak sustatzea; berrikuntza eta eragileen 

ENERGIA ETA BATERIAK 
BILTEGIRATZEA                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Ardatz estrategikoak: trantsizio 
ekologikorako eredu berriak                                                                                                                                                                                                                                             
Erronkak: enpresentzako laguntza 

NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Momentuz ez dago informazio gehiagorik 

Lehentasunak: Larruaren 
sektorea, luxuzko artikuluak, 
ehungintza eta artisautza eta KSI 
(ikusmen-arteak, musika, 
zuzeneko aurkezpenak, 
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ESKUALDEA MUGIKORTASUNA ENERGIA NEKAZARITZAKO ELIKAGAIEN INDUSTRIA KSI 

arteko sarea estimulatzea (AMI, proiektuen 
deialdiak...); mugikortasunerako bonoak 
martxan jartzea.                                                                                       
Teknologiak: lehengaien ekonomia (diseinu 
ekologikoaren, material konposatuen eta 
birziklapenaren arloko gaitasunak); potentzia-
tren elektrifikatuak (kimikaren, elektronikaren 
eta ingeniaritza elektrikoaren arloko 
gaitasunak); elektronika eta barne-informatika 
(gaitasun elektroniko eta digitalen beharra).                                                                                                                         
Ibilbide-orria: SDREII eta sektoreari laguntzeko 
estrategia globala Poitou-Charentes eskualdean 

eta lurraldearen garapen 
ekonomikorako duten ikuspegia                                                                                                                                                                                                                                                                        
Ibilbide-orria: SDREII                                                                                                                

zinemagintza, telebista, irratia, 
bideo-jokoak, liburuak, prentsa, 
komunikazioa eta publizitatea)                                                                                                                                                                                                                                                         
Erronkak: KSIen kasuan: 
kulturaren, artearen eta/edo 
ondarearen inguruko edukia 
duten ondasun, zerbitzu eta 
jardueren sorrera, garapena, 
ekoizpena, erreprodukzioa, 
sustapena, hedapena eta 
merkaturatzea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ibilbide-orria: Ehungintzaren eta 
luxuzko larru-artisautzaren 
ibilbide-orria 2020-2020 

Iturria: Elaborazio propioa, S3 Nafarroa, Cap Metiers Nouvelle Aquitaine eta 2020rako Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Plana (ZTBP) oinarri hartuta. 
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Lehentasunezko arlo horiek eraldaketarako ibilbide-orri bilakatzeko faserako erronken kasuan, 

honako hauek hauteman dira. 

Aurkikuntza ekintzaileen prozesuak tokiko esparrura zein mugaz gaindiko esparrura zabaltzea. 

Hiru eskualdeek arlo estrategiko bakoitzerako mekanismoak badituzte ere (erronka-taldeak Nafarroan, batzorde 

estrategikoak Akitania Berrian eta gidaritza-taldeak Euskal Autonomia Erkidegoan), horrek ez du bermatzen 

askotariko ideien eta informazioaren fluxua, hau da, eskualdearen eraldaketa-agendari eta tokiko zein mugaz 

gaindiko konbergentziari mesede egiten dioten ideia disruptiboak sortzen laguntzen duen fluxua.  

Arestian aipatu den bezala, RIS3 estrategia bizia da definizioz eta bertan esparru estrategiko zein geografiko 

desberdinen arteko eskumenen konbergentzia landu beharko da.  

Enpresen, ETEen eta pertsona ekintzaileen parte-hartzea sustatzea ekintzaileak aurkitzeko prozesuetan. 

Hiru eskualdeen kasuan, lankidetza-instituzioen babesa dute prozesu hauek, hala nola kluster elkarteena edo elkarte 

profesionalena, baina enpresek eta pertsona ekintzaileek RIS3ren prozesuan duten parte-hartzea lantzeko eta 

areagotzeko beharrizana antzeman da. Alde batetik, eskualdeen espezializazio-estrategiei ekarpen dinamikoa 

egiteko, eta bestetik, tokiko zein mugaz gaindiko sinergiak bilatzeko, benetako negozio-aukerak bilatzeko bidean.  

Sarritan ez da egoten prozesu hauetan parte hartzen duten erakundeen partetik espero diren konpromisoen 

definizio argirik: ekarpen pertsonala, erakunde baten ordezkaritza, zereginak eta betebeharrak, etab. Enpresek 

aktiboki parte har dezaten, eginkizunak argitu beharko dira eta arlo pribatuak proposatutako ekintza eta 

ekimenetarako lidergoak esleitu beharko dira. 

Ekintza-planetan eraldatze jarduerak txertatzeko erronken kasuan:  

Eskualde mailako RIS3ei erantzuteko policy mix, baina mugaz gaindikoen kasuan zer? 

Estrategia eta ibilbide-orri desberdinak dituzte hiru eskualdeek, gero programetan islatzen direnak. Policy mix 

delakoak RIS3ren beharrizanei erantzuten die eta onuradunen talde nagusitzat ditu enpresak. Hala ere, Akitania 

Berriak baino ez du mugaz gaindiko lankidetza bere policy mix barruan kontuan hartzen. Hala, Nafarroak eta Euskal 

Autonomia Erkidegoak aurretik jada sendoa zen programa-zorroa indartu ahalko dute, mugaz gaindiko intereseko 

arlo estrategikoetan enpresen arteko lankidetza berritzailea sustatzeko.  

RIS3ren esparruan egindako proiektu berritzaileen mugaz gaindiko monitorizazioa 

Enpresak eskualde mailan zein mugaz gaindi parte hartzen egon daitezke RIS3ren arlo estrategikoekin zerikusia 

duten proiektuetan, baina baliteke enpresaren proiektu berritzailea eskualdeko Gobernuaren programetarako 

deialdietan aurkeztu ez izana, beharbada proiektuaren tamaina dela-eta deialdiek xede duten esparrutik kanpo 

geratzen delako (eta enpresak estatu mailako edo Europa mailako deialdi batera aurkeztea nahiago duelako), 

eskualde mailako I+G+b programan eskatutako baldintzetara egokitzen ez delako (beharbada programa horretan 

sartzeko enpresen arteko lankidetza egiaztatu behar da eta enpresak bere kabuz egin nahi du osorik) edo besterik 

gabe enpresak bere proiektuak baliabide propioekin gauzatzeko ohitura duelako. 

Eskualdean sortutako berrikuntzak eta berrikuntza-proiektu berriak modu sistematikoan hauteman eta 

monitorizatzeko gai diren mekanismoak sortzeko beharrizana dute hiru lurraldeek, eta baita berrikuntza eta proiektu 

horien eragin ekonomiko eta soziala biltzekoa ere, aurrerapenak katalizatzea, mugaz gaindiko balio-kateak 

identifikatzea eta adimen estrategiko eta politikoa izateko beharrizana ikusgarri egitea ahalbidetuz. 

 

Espezializazio adimendunerako estrategien gobernantza mugaz gaindiko esparruan 

Amaitzeko, eta espezializazio adimendunaren estrategien gobernantzari dagokionez, eskualde-esparruetan zein 

mugaz gaindiko esparruetan, sail eta maila anitzeko gobernantzan aurrera egiten jarraitzeko beharrizana 

identifikatu da. Zaila da siloetan lan egiteko ohitura eta nagikeria politikoa alde batera uztea, baina lurralde mailako 

estrategiek, mekanismo instituzional berriekin konbinatuta, egokitzapenezko eta elkarrekin hausnartzeko politikak 
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lortzera eraman gaitzakete. Gainera, enpresen eta gizartearen tankerako eragileak barne hartzea da identifikatu 

den beste erronka bat, hirugarren sektoreko erakundeen bitartez, adibidez.  
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