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1. BERRIKUNTZA-KASU
PRAKTIKOEN
DEIALDIA 2022
Berrikuntza-kasu praktikoen 3. deialdia martxan jarri dugu Euskadiko erakundeen 
berrikuntza-esperientziak eta -jarduketak ezagutu eta aitortzeko, baldin eta:

• dagoeneko txertatu badira.
• emaitzak lortu badituzte, eta beharrei edo erronkei erantzuna ematen lagundu badute 

edo aukerak aprobetxatzeko aukera eman badute. 
• beste erakunde batzuentzako erreferentzia izan ahal badira.

0. TESTUINGURUA
Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziak GLOBAL INNOVATION DAYren beste edizio bat 
antolatuko du. Topaketa horretan, berrikuntzak erronkei erantzuteko eta Euskadiko erakun-
deen hazkunde-faktore gisa daukan garrantzia eta inpaktua erakutsiko da. 

Innobasquen hainbat urte daramatzagu euskal erakundeetako berrikuntza aztertzen, bereziki 
ETE-etakoa. Egindako analisietan ikusi dugu berrikuntza-behar ohikoenak negozio-esparru 
teknologikoenekin zerikusia dutela, hala nola produktuaren esparrua edo ekoizpen prozesua. 
Hala ere, zenbait esparrutan (hala nola marketina, pertsonen kudeaketa edo logistika) kultura 
berritzaile txikiagoa dago, eta, horren ondorioz, jarduera txikiagoa.

Eskuragarri dauden datuetatik eta orain arte jasotako berrikuntza-kasuetan egindako behake-
tatik zenbait kontsiderazio orokor egin ahal ditugu eta horiek nabarmendu nahiko genituzke: 

1.  Berrikuntza-kultura sendoa izateak balioa sortzen du, baina hori sistematizatzea 
beharrezkoa da metodo baten berrituko bada. 

2. Sortutako aukerek arrakasta izateko aukera handiagoak dituzte, baldin eta hausnarke-
ta estrategiko batetik abiatzen badira eta identifikatutako berrikuntza-proiektuen 
kudeaketa integralari heltzen badiote.  

3. Pertsonen espiritu berritzailea eta talentuaren kudeaketa sustatzeak eta bultzatzeak 
aukera sortzaileagoak eratzen laguntzen du.

4. Teknologia berriak eta horien konbinazioak akuilu hartu behar dira balio bereizgarria 
lortzeko.

5. Beste eragile batzuekin lankidetzan aritzeak berrikuntzako emaitzak lortzea azkartzen du.

Euskadiko erakunde asko dagoeneko ari dira egiten dutena eta hori nola egiten duten 
birpentsatzen, beren estrategiak birplanteatzen, aukera eta erronka berriak hautematen, 
hobeto ulertzen eta bezeroen beharretara aurreratzen, eta balio-proposamen berriak 
gauzatzen. Laburbilduz, berritzen eta emaitzak lortzen.   
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2. NORI DAGO ZUZENDUTA 
Kasu praktiko bat aurkeztu ahal duen Euskadiko edozein elkarte, bere izaera juridikoa, tamaina 
edo jardueraren sektorea edozein dela ere (adibidez, enpresa handiak eta txikiak, elkarteak, 
eragile zientifiko-teknologikoak, eskolak, erakunde publikoak, interes sozialeko erakundeak, 
etab.).  

3. ZEIN KASU MOTA AURKEZTU 
AHAL DIRA  
Aurtengo deialdian azken 3 urteotan garatutako (2019tik orain arte) Berrikuntza-kasu prakti-
koak bila gabiltza, baldin eta:

• ETE-etan txertatu badira edo
• edozein erakundetan egin badira

•  Europako esparru-programan babestutako I+G proiektuen emaitzen oinarri-
tuta, edo

•  Sektore (adibidez, industria-manufaktura, energia eta ingurumena, elikadura, 
kultura- eta sormen-industriak, etab.) edo teknologia-konbinazio berritzaile-
tik abiatuta (EIKT, nanoteknologia, energia garbiak, material aurreratuak, 
etab.).

Gainera, kasu praktikoak berrikuntza mota hauetakoren baten barruan egon beharko dira:
I. PRODUKTUAREN BERRIKUNTZA: merkatuan ondasun edo zerbitzu berriak edo 

nabarmen hobetuak nola txertatu diren erakusten duten kasu praktikoak. Produktua-
ren berrikuntzek (ondasunak edo zerbitzuak) balio handiagoa ekarri beharko dute, 
hau da, ezaugarri edo funtzionaltasun bati edo gehiagori hobekuntza nabarmenak 
eragin. Honako hauek barne hartu ahal ditu:

• Diseinu berriak edo hobekuntzak diseinuaren ezaugarrietan. Hobekuntza 
horiek produktuaren itxuran eragina izan ahal dute eta erabiltzailearentzako 
erabilgarritasuna handitu ahal dute.

•  Funtzionaltasun ezaugarri garrantzitsuak: berezitasun teknikoak, kalitatea, 
iraunkortasuna, eraginkortasuna erabiltzen den bitartean, egokitasuna, 
erabilgarritasuna, etab.

•  Prestazio berriak edo daudenak hobetzea, erabiltzailearen esperientzian 
eragin positiboa duten zerbitzuetan.

•  Teknologia berriak txertatzea edo dauden teknologien erabilera edo konbi-
nazio berriak egitea.
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II. PROZESUAREN BERRIKUNTZA: erakundeen negozio-prozesuetan aplikatutako kasu 
praktikoak. Honako prozesu hauetako edozeinekin lotuta egin ahal dira:

• Ekoizpen prozesua: funtsezko jarduerak dira ondasunak garatzeko eta fabri-
katzeko edo zerbitzuak emateko, eta horietan eraginkortasuna, autonomia, 
malgutasuna eta produktibitatea, besteak beste, oso alderdi garrantzitsuak 
dira.

•  Logistika eta banaketa: hornitzaileen katea eta hornidura kudeatzearekin 
lotutako jarduerak dira, baita ondasun edo zerbitzua azken bezeroarengana 
iristearekin ere. Zenbait erronka barne hartzen ditu, hala nola stocken edo 
biltegien hobekuntza, bidalketen eta banaketen jarraipena, bulegoen auto-
matizazioa, etab. 

•  Antolakuntza eta pertsonak: funtzioen eta arduren antolakuntza eta banake-
ta diseinatzeaz eta ezagutza eta talentua kudeatzeaz arduratzen diren proze-
suak, erakarpena, prestakuntza, atxikipena eta pertsonen motibazioa barne. 

•  Marketina eta salmentak: merkatuan marka-posizionamenduarekin eta 
balio-proposamena (produktuak eta zerbitzuak) sustatzearekin lotutako 
jarduerak. Honako alderdi hauek barne hartzen ditu: merkatuaren ikerketa eta 
lehia; bezero potentzialak erakartzeko kanal berriak definitzea edo gaur 
egungoak fidelizatzea, bezeroaren esperientzia hobetzeko; prezioen estrate-
gia definitzea edo erakundearen kanpoko eta barruko komunikazioa.

•  Kudeaketa administratiboa eta ekonomikoa: erakundeari eusten dioten bar-
ne-prozesu guztiak, hala nola ekonomiko-finantzarioak eta administratiboak 
eta kontabilitatekoak (eskaeren kudeaketa, kobrantzak eta ordainketak, 
dokumentuen kudeaketa, kudeaketa administratiboa bezeroekin, erreklama-
zioen kudeaketa, berankortasuna, etab.).

•  Berrikuntza kudeatzeko prozesua: prozesu horren bidez, erakundearen 
estrategia eta baliabideak berrikuntzako aukera- eta jarduera-esparruekin 
lerrokatu ahal dira, eta, gainera, berrikuntza-proiektuak modu integratu eta 
sistematizatuan sustatu, lehenetsi, koordinatu eta neurtzeko aukera ematen 
du. 
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4. ONURAK KASU BAT
AURKEZTEN DUEN
ERAKUNDEARENTZAT

• Kasu praktiko adierazgarrienek “GLOBAL INNOVATION DAY 2022” jardunaldian 
parte hartuko dute.

• “Onetsitako” kasuak (oinarri hauetako 5. atalean deskribatutako ebaluazioaren 
arabera) Innobasqueko Kasu Praktikoen Bankuan sartuko dira (esteka honen bidez 
sartu).

• Gainera, Bankuan onetsitako kasu guztiei aukera emango zaie adituekin material 
dibulgatzailea sortzeko (deskargatu, adibidez, esteka honen bidez). Material 
horrek erraz eta argi jaso beharko du kasuaren deskribapena eta kasua aurkezten 
duen erakundeak komunikazio-elementu gisa erabiltzeko aukera izan beharko du.

• • Bukatzeko, Bankuko kasu batzuk hainbat bitarteko eta komunikabideren bidez 
zabaldu ahal izango dira (podcastak, irratia, sare sozialak, etab.).

III. NEGOZIO-EREDUA BERRITZEA: kasu praktikoetako erakundeak balio-proposamena 
sortu edo aldatu dute eta hori bezeroari (egungoei eta bezero potentzialei) aurkezte-
ko eta errentagarritasuna ateratzeko modua aldatu dute. 

Hortaz, negozio-ereduan berritzeak eskaintza berria ikusaraztea, diseinatzea eta hori 
merkatuan martxan jartzea eskatzen du, behar berriak modu berritzaileetan asetzeko 
(merkatu berrietara iristea, prozesu berriak erabiltzea, aliatu berriekin lankidetzan 
aritzea, finantzatzeko modu berriak aplikatzea). 
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https://mapa.innobasque.eus/casos-practicos
https://podcast.innobasque.eus/casos-practicos-innovacion
https://mapa.innobasque.eus/casos-practicos/descargar/93


5. EBALUAZIO IRIZPIDEAK
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Jasotako proposamenak honako irizpide hauen arabera ebaluatuko dira: 

Erakundeak duen erronka edo helbururen bati erantzuten al dio? 
Esperientziak ez du saiakera isolatua izan behar; izan ere erakun-
dearen helburu estrategikoei erantzun beharko die. Ildo horretan, 
modu positiboan baloratuko da I+Gko estrategia bati lotuta egotea 
eta aurretik garatu diren I+G proiektuen emaitzetatik eratorritakoa 
izatea. Bereziki, balorazio ona jasoko dute Europako programetan 
txertatutako I+G proiektuetatik datozen berrikuntzak (adib. Hori-
zon Europe, Digital Europe, LIFE+, Interreg, etab.).

Ba al du abian jartzeko baliabiderik? Esperientziak helburuak lort-
zeko behar besteko baliabide material, tekniko, finantzarioak ditu, 
bai eta giza-baliabideak ere.

Zenbateraino berritzailea eta originala da kasua fase bakoitzean? 
Hau da, aurkeztutako esperientziaren diseinuan, inplementazioan, 
hedapenean eta/edo jarraipenean sormenarekin lotutako kontuak. 
 
Sormena “berrikuntza baliagarri bati” lotu beharko zaio, berria edo 
bakarra izango den zerbaiten bidez, eta bereizmena eta onura 
ekarriko dituena.

Elkarlanean egiteko jarduera al da? Tokiko edo nazioarteko zein 
sektore eta/edo teknologia alorreko erakundeekin egin da lanki-
detza? Zergatik? Lankidetza berritzeak ez du esan nahi elkarrekin 
lan egitea bakarrik, tartean diren parte-hartzaile guztien helburuei 
begira dagoen irtenbide berritzailea sortzea, baizik. Horretarako, 
ziur jakin behar da parte guztiak prest daudela garapenean modu 
aktiboan inplikatzeko, elkarrenganako konfiantza oinarri duten 
espazioak sortu eta arau argiak ezartzeko, lankidetza eraginkorra 
izan dadin. 

Hibridazioa modu positiboan baloratuko da. Hau da, lankidetza 
sektore eta/edo arlo teknologiko desberdinetako erakundeen 
artean sustatzea, balio diferentzial handiagoa duten berrikuntzak 
egiteko aukera emango baitu. Horrez gain, nazioartean aurrez 
egindako I+G proiektuetatik eratorritako lankidetza izatea balora-
tuko da.

IZAERA
ESTRATEGIKOA
(16 puntu)

SORMENA
(10 puntu)

ELKARLANA ETA
HIBRIDAZIOA  
(8 puntu)

EDUKIA ETA BERRIKUNTZAREN KUDEAKETA
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Kasuak ba al du garapena eta emaitzak baloratu, kontrolatu eta 
ebaluatzeko jarraipen sistemarik? Sistematizazioa noizbehinkako 
esku-hartze isolatuen gainetik baloratuko da.

Kontuan hartu al da esperientziaren iraunkortasuna, diseinutik hasi 
eta inplementatu bitartean eta epe ertain-luzean bideragarria 
izatea ahalbidetuko dion ingurumen, ekonomia eta/edo gizarte 
ikuspegitik? Esperientzia berritzaile bat "iraunkorra" da egungo 
beharrak asetzen dituenean, etorkizuneko beharrei erantzuteko 
gaitasuna zalantzan jarri gabe eta bideragarritasunari eutsiz.

Egiaztatuta geratzen al da kasuak ezarritako helburua bete eta 
nahi den emaitza ematen duela? (adib., salmenten igoera, bezero 
berriak, kostuen murrizketa, etab.).

Aurreikusten diren emaitzak ahalik eta baliabide gutxien erabilita 
erdietsiko all dira?

Kasu honek eragin positiboa al du balore kate osoan (langileak, 
bezeroak, hornitzaileak, etab.) Horrez gain, eransten al dio balore-
rik beste erronka eta/edo kolektibori?

Erreplikatu edo egokitu ahal da antzeko helburuak dituzten beste 
erakunde, egoera eta/edo testuinguruetan? Esperientzia erreplika-
garria eta/edo transferigarria da, sortu zen testuingurutik kanpo, 
antzeko ekimen eta jarduerak garatzeko erreferentzia-eredu gisa 
balio badu eta arrakasta izan dezakeela ikusten bada. 

Norbaitek aitortu al dio arrakasta? (adib. sariak, albisteak, ekitaldi 
nabarmenetan parte-hartzea, etab.).

Ekintza frogagarrien bidez goi mailan komunikatu eta aitortu den 
baloratuko da.

JARRAIPENA ETA 
SISTEMATIZAZIOA
(6 puntu)

IRAUNKORTASUNA 
ETA IKUSGARRITA-
SUNA
(10 puntu)

ERAGINKORTA-
SUNA 
(10 puntu)

EFIZIENTZIA
(10 puntu)

ERAGIN MAILA 
(12 puntu)

ERREPLIKAGA-
RRITASUNA/ 
TRANSFERABILI-
TATEA
(12 puntu)

BESTE BATEN 
AITORTZA
(6 puntu)

EMAITZA (50 puntu) 
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Erakundeak kasu praktikoa aurkeztu beharko du “partekatu zure berrikuntza-kasua” inprima-
kiaren bidez, Kasu Praktikoen Bankuan dagoena. Kasuak euskaraz zein gaztelaniaz aurkez 
daitezke.
Inprimakian honako datu hauek eman beharko dira:

1. Berrikuntza kasu praktikoa
• Erakundearen izena (kasua aurkeztu duen erakunde-izena) eta bere logotipoa.
• Langile kopurua.
• Erakundearen jardueraren deskribapena.
• Kasuaren izena. 
• Deskribapen laburra.
• Inplementazio data. 
• Berrikuntzako BALIZKO kasu praktikoa dela frogatzen duen arrazoia.
• Berrikuntza mota: oinarrien 3. ataleko tipologien arabera hautatu eta lehenetsi.

2. Berrikuntza kasu praktikoari buruzko informazio xehatua
• Aurrekariak eta kasuaren arrazoiak.
• Zer erronka eta/edo aukerari erantzuten dion.
• Txertatutako berrikuntzaren eta egindako jardueren deskribapena.
• Eragina: lorpenak. 
• Erabilitako baliabideak: teknikoak, ekonomikoak eta giza baliabideak.
• Sektore desberdinetako erakunde, teknologia-arlo edo herrialdeekin lankidetza 

(BAI/EZ , norekin eta zergatik).

INNOBASQUEk jasotzen dituen kasu guztiak aztertu eta ebaluatuko ditu. 

1. "Onetsitzat" joko dira deialdi honen irizpideak bete eta gutxienez 50 puntuko 
balorazioa lortzen dutenak (25 puntu Edukien eta kudeaketaren atalean eta 25 puntu 
Emaitzen atalean). 

2. Onetsi diren kasuak aurkeztu dituzten erakundeekin kontrastatuko dira 
dokumentazio eta zabalkunde prozesua hasteko.

3. Kontrastearen ondoren, "kualifikatutzat" joko dira 75 puntu baino gehiago 
dituztenak. Zehazki, 35 puntu baino gehiago eskuratu beharko dituzte Edukien eta 
kudeaketaren atalean eta 40 puntu baino gehiago Emaitzen atalean.
“GLOBAL INNOVATION DAY 2022” ekitaldian parte hartuko duten kasu 
esanguratsuak kasu kualifikatuen artetik aukeratuko dira. 

6. NOLA AURKEZTU KASU BAT



1. Deialdi honen esparruan kasu praktikoak aurkezten dituzten erakundeek berariazko baimena ematen diote Innobasque-Be-
rrikuntzaren Euskal Agentziari beren proposamenaren edukia eta erakundearen logotipoa zabaltzeko, bai eta aurkeztutako 
edozein informazio gehigarri ere, horretarako baimena sinatuta. 
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• Harremanetarako pertsonaren datuak.
• Kasua zabaltzeko baimena 1.

Garrantzitsua da honako hau azpimarratzea:

• Erakunde-talde batek lankidetzan egindako kasuetan, jarduera edo proiektua
BEHIN BAKARRIK aurkeztuko da, eta, ahal dela, berrikuntza jasotzen duen
erakundeak aurkeztuko du.

• Parte hartzen duen erakundeak kasuari buruz emandako informazioaren laburpe-
na deskargatu ahal izango du inprimakiak berak sortuko duen pdf formatuan,
emandako datuak berresteko.

• Deialdi honetarako aurkezpenean jasotako informazio guztia egiazkotzat joko da,
aurkezten den unetik.

7. DEIALDIAREN EPEAK

UZTAILA

22
ostirala

APIRILA

25
astelehena

IRAILA

16
ostirala

URRIA

17
astelehena

MARTXOA

15
asteartea

Deialdia 
erakunde 
bazkideei 
zabaltzea

Deialdia 
gainontzeko 
erakundeei 
zabaltzea

Kontraste-
prozesuaren 
amaiera

Ebazpena 
jakinaraztea

Kasuak 
aurkezteko 
epearen 
amaiera




