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04/07/2017
Daejeon Metropolitan City Government 

(Corea)

Ingurune zientifikoak, industrialak eta ekonomikoak onurak izan ditzaketen 

adiskidantzazko harremanak ezartzea.
------

Sareak informazio garrantzitsua 

elkarbanatzearen bidez ezagutza sustatzeko 

konpromisoa hartzen du, atzerriko 

inbertsioa erakartzeko eta enpresen eta 

erakundeen arteko lankidetza hobetzeko

Ez da obligazio ekonomikorik 

zehaztu.

Alderdietako 

edozeinek 

amaitutzat 

jotzen ez duen 

neurrian

05/09/2018 Deustuko Unibertsitatea Inspira Steam Proiektuaren garapena 2018/2019 epean ----

Sareak aholkularien dedikazioa hartzen du 

bere gain, eta bileretara, prestakuntzara 

eta zabalkunde-ekintzetara joaten 

laguntzen du

Entre 25-35 horas laborables de 

dedicación de cada mentora a lo 

largo del curso.

Erakunde 

laguntzailearen 

errebokazio 

esplizitua arte

27/11/2018 FUNDACIÓN EDE FUNDAZIOA

Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna sustatzea, bereziki 

emakumeen eta/edo indarkeria sexistaren egoera jasaten duten egoeretan, 

eta Garapen Iraunkorreko Helburuak (GIB) lortzea

----
EMAKTIVA Proiektuaren zabalkundea, 

bultzada eta laguntza

Ez da baldintza ekonomikorik 

zehazten
31/12/2019

CONVENIOS 2017-2018



DATA ENPRESA/ERAKUNDEA XEDEA ALDAKETAK
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EKONOMIKOEN ZENBATEKOA

EPEMUGA / 

INDARRALDIA

29/01/2016
ALPHABET España Fleet Management, 

S.A.

"Carsharing" zerbitzurako hitzarmena, Parke Teknologikoko enpresentzat 

MINI eta BMW ibilgailuekin eta "ALPHACITY" izenaz emango dena. 
------

BPZTak dohako 6 aparkaleku utziko ditu 

parkeko punbtu ezberdinetan.

Ez da obligazio ekonomikorik 

zehaztu.

Urte 1, modu 

tazituan 3 arte 

luza daitekeena

12/12/2016 SCHIBSTED SPAIN - INFOJOBS

Infojobs-ek mikrosite bat diseinatu, garatu eta sortuko du, eta era berean, 

bere produktu eta zerbitzuei buruzko informazioa Euskadiko parke 

teknologikoetan dauden enpresen artean zabalduko du.

------

BPZTak bertan kokatutako enpresei 

buruszko informazioa eman beharko du, eta 

Infojobs-i buruzko informazioa zabaldu 

beharko du.

Ez da obligazio ekonomikorik 

zehaztu.
Urte 1

2016KO HITZARMENAK



2015 hitzarmenak

DATA ENPRESA/ERAKUNDEA XEDEA ALDAKETAK PRESTAZIOAK EGIN AHAL IZATEKO 
OBLIGAZIOAK

HITZARTUTAKO OBLIGAZIO 
EKONOMIKOEN ZENBATEKOA

EPEMUGA / 
INDARRALDIA

2015/1/21 Abanto-Zierbenako Udala Abanto-Zierbenako "S.U.A.E-L.C-01" sektorearen urbanizazioa gauzatzeko eta 
kooperazio-sistemaren kudeaketa delegatzeko hitzarmen urbanistikoa. ------

Sektorea birpartzelatu eta urbanizatzeko 
proiektua idaztea eta urbanizazioa 
gauzatzea.

Proiektuaren arabera. Urbanizazioaren 
amaiera.

2015/3/16 REPSOL FUNDAZIOA - APTE Repsol Fundazioko Ekintzaileen Funtsarekin loturiko jarduerak dinamizatzeko 
lankidetza hitzarmena. ------

Eraginkortasun eta aurrezte energetikoari 
buruzko enpresa-proiektu berritzaileak 
atzematea eta sustatzea.

Ez da hasieran obligazio 
ekonomikorik zehaztu.

2 urte (luza 
daiteke)

2015/5/15 Leioako Udala Ur-hargune berria lagatzeko hitzarmena. ------

Ur-horniduraren segurtasuna eta kalitatea 
bermatzeko, Leioako Udalak bere gain 
hartzen ditu titulartasunaren eta erabileraren 
erantzukizun osoa, bai eta operazio eta 
mantentze konplexuak ere.

Ez da hasieran obligazio 
ekonomikorik zehaztu. Mugagabea

2015/5/27 Eusko Trenbideak-Ferrocarriles Vascos, 
S.A. sozietate publikoa

Zamudioko geltokiaren eta Bizkaiko Zientzia eta Teknologia Parkearen arteko 
bidea erregulartasunez egingo duen anezka-zerbitzua eskaintzeari 
dagokionez, lankidetzako terminoak ezartzeko hitzarmena.

------
Euskotrenek hartutako konpromisoaren 
arabera, hitzarmenean xedatutako 
terminoetan eskainiko du zerbitzua.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak bere gain hartu ditu 
Euskotrenek egindako zerbitzu 
guztien kostua ordaintzeko 
konpromisoa eta obligazioa. Guztira 
3.746 euro hilean BEZa gabe 
(zerbitzuaren kostuaren prezioaren 
arabera; lehiakortasun-bermearen 
indizearen gehikuntza da muga).

2016/06/30
Urtero luzatzeko 

aukera; 
gehienez, hiru 

urte.

2015/7/30 Universidad del País Vasco - Euskal 
Herriko Unibertsitatea UPV/EHU

UPV/EHUren (AFAZ) eta Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-ren 
arteko lankidetza hitzartu eta arautzea instalazioaren aholkularitza teknikoari 
dagokionez, bai eta lokalaren eta jarduera gauzatzeko instalatutako 
makineriaren gaineko eskubideak lagatzea ere.

------
Lokala egokitzeko obrak kudeatzea eta 
makineria eskuratzea, ondare-hitzarmenaren 
arabera ondoren egingo den lagapenerako.

Diru-laguntza publikoen bidez osoki 
finantzatutako jarduera.

Eraikinaren eta 
makineriaren 

gaineko 
eskubideak 

ematen diren 
arte.

2015/9/10 Novia Salcedo Fundazioa Novia Salcedo Fundazioaren eta Parque Tecnológico-Teknologi Elkartegia, S.A.-
ren arteko lankidetza hitzarmena, lan-munduratzeko programak gauzatzeko. ------

Novia Salcedo Fundazioko prestakuntza-
programatan parte hartu duen "bekaduna" 
hartzea, prestakuntza jaso dezan eta lanaren 
kulturarekin zein kudeaketa-prozesuekin 
treba dadin.

Bizkaiko Zientzia eta Teknologia 
Parkeak 2.689,56 euroko ekarpena 
egingo dio Novia Salcedoko Beken 
Funtsari, erakundeak bekaduna har 
dezan.

3 hilabete; 
gehienez, urte 

batera luza 
daiteke.

2015/11/16 TECNALIA RESEARCH & INNOVATION 
FUNDAZIOA Lankidetzarako esparru-hitzarmena ----------------- Proiektu eta jarduerak gauzatzea interes 

komuneko alorren esparruan.
Ez da hasieran obligazio 
ekonomikorik zehaztu.

5 urte (luza 
daiteke)

2015/12/2 Bizkaia Talent Dual Career programarako lankidetza-hitzarmena ----------------- 

Intereseko alorrak, gaitze-ekintzak edo 
intereseko networkinga identifikatzeko 
laguntza pertsonalizatua, programan parte 
hartu dutenentzat.

Ez da hasieran obligazio 
ekonomikorik zehaztu

Mugagabeak, 
salbu eta 
alderdiek 
kontrakoa 

erabakitzen 
badute.
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 2014 hitzarmenak

DATA ENPRESA/ERAKUNDEA XEDEA ALDAKETAK PRESTAZIOAK EGIN AHAL IZATEKO OBLIGAZIOAK HITZARTUTAKO OBLIGAZIO 
EKONOMIKOEN ZENBATEKOA

EPEMUGA / 
INDARRALDIA

2014/2/1 SPRI "IBC" - "INVEST IN THE BASQUE COUNTRY" kudeaketa-zerbitzurako 
hitzarmena. ------ Zerbitzua emateko langileak edukitzea. Diru-sarrerak: 7.005 euro/hileko. Luzapen 

automatikoak

2014/4/9 UPV/EHU UPV/EHU-EITB Multimedia Komunikazioa unibertsitate-masterreko ikasleek 
BTEKen kanpo-praktikak egiteko heziketa-lankidetzako hitzarmena. ------ Ikasleak BTEKen praktikak egitea. 900,00 euro. 2014/8/31

2014/6/16 SPRI Aholkularitza eta defentsa juridikoko zerbitzuak batera kontratatzeko 
hitzarmena. ------ SPRIk kontratatzeko lehiaketa deitzea. Esleipena erabaki arte Parkeak ez dauka 

obligazio ekonomikorik. Kontratura arte

2014/7/18 BILBO EKINTZA, E.P.E.L. (BILBOKO UDALA)
Zorrotzaurreko Hiri Parke Teknologikoaren proiektuaren definizio 
kontzeptuala eta aldagai nagusietarako lehenengo hurbilketa egin ahal 
izateko hitzarmena.

------ Azterketa kontratatzea. Kontratatutako azterketaren kostuaren 
%50.

Azterketa 
ematea

2014/7/29 TECNALIA R&I FUNDAZIOA 202 eraikinean 1.600 m2 azpierrentamendu partzialean emateko intentzio-
akordioa. ------ Azpierrentamendu-kontratua formalizatzea. Errentamendu-kontratua formalizatu arte 

Parkeak ez dauka obligazio ekonomikorik.
Azpierrentamend
ua edo 3 hilabete

2014/9/12 IKASLAN Elkarlanerako esparru-hitzarmena. ------ LHko ikastetxe eta Teknologia Parkeak sustatu, hedatu, horien 
beharrak aztertu eta optimizatzeko baterako ekintzak.

Ez da hasieran obligazio ekonomikorik 
zehaztu.

2 urte (luza 
daiteke)

2014/9/15 SPRI "KABI 612 ENPRESA-SEHASKA" proiektua gauzatzeko hitzarmena. "KABI 612" proiektua gauzatzea. SPRIk egindako ekarpena kudeatzea; 
guztira, 1,388,506,89 euro 4 urtetan. 2017/12/31

2014/11/18 BFA/DFB "KABI 612 ENPRESA-SEHASKA" sustatzeko laguntza aldatzeko akordio-
proposamena. ------ "KABI 612" proiektua gauzatzea. SPRIk egindako ekarpena kudeatzea; 

guztira, 1,388,506,89 euro 4 urtetan. 2017/12/31

2014/11/19
BFA/DFB, SPRI, UPV/EHU eta Fabrikazio 
Aeronautiko Aurreratuko Teknikak Garatzeko 
Enpresa Taldea - AIE

Aeronautikako Fabrikazio Aurreratuko Zentroa (AFAZ) sortu, garatu eta 
mantentzeko hitzarmena. ------ AFAZ zentroa gauzatzea. BFA/DFBk eta SPRIk egindako ekarpenen 

guztizko inbertsioa (9 milioi euro). 2021/11/19

2014/12/4 UPV/EHU INNPLANTA 2010 deialdiari dagozkion kuotak bere egitea, Biofisika Unitatea 
eraikitzeari buruzko 2011/06/15eko hitzarmenaren 7. klausula betez. ------ Fakturak jaulkitzea, INNPLANTA amortizazio-koadroaren 

arabera.
Ez dago Parkearentzako obligazio 
ekonomikorik. 2026/10/31

2014/12/15 BFA/DFB, BEAZ, SPRI KABI 612 kudeatzeko eta ezagutzan eta teknologian oinarritutako enpresak 
sustatu eta bizkortzeko hitzarmena. ------ "KABI 612" kudeatzea. 2017/12/31
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