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Enterprise Europe Network sareak eskaintzen dituen zerbit-
zuen baitako hainbat jarduera jartzen ditugu zure eskura. 
Europako Batzordeak sortutako sare horretan mundu osoko 
3.000 aditu baino gehiago daude, ETE-ei berritzen eta na-
zioartekotzen laguntzeko. Doan, modu pertsonalizatuan eta 
konfidentzialean eskaintzen ditugu zerbitzu eta baliabide 
horiek.

Zerbitzu horiei esker, Europako finantzaketa-funtsak esku-
ratu ahal izango ditu zure enpresak.

Eta GAINERA, EEN sareko 
euskal nodoko gure bazki-
deen eskutik (SPRI Taldea, 
BEAZ, Basque Trade and 
Investment eta Arabako, 
Bilboko eta Gipuzkoako 
Merkataritza Ganberak) 
honako zerbitzu eta baliabi-
de hauek ere ESKAINTZEN 
DIZKIZUGU:

www.eenbasque.net

INFORMAZIO GEHIAGO

Garbiñe Larrauri 
glarrauri@innobasque.eus 

Uribarri Goikuria 
ugoikuria@innobasque.eus

T. 944 209 488

Zure enpresaren beharrak aztertuko ditugu eta 
Europan arrakasta izateko ekintza-plan bat sortzen 
lagunduko dizugu, eta zure helburuak lortzeko eragile 
egokienekin jarriko zaitugu harremanetan. Prozesu 
osoan zure ondoan izango gara.

BIDELAGUN IZATEA

I+G+b arloko proiektuen datu-base sendo bat jartzen dugu zure 
eskura, zure proiekturako behar duzun bazkidea bila dezazun, 
edo zure intereseko nazioarteko proiektuetan parte hartzeko 
aukera izan dezazun. Enpresen arteko alde biko bilerak ere 
antolatzen ditugu, zure bazkide izan daitezkeenak hobeto 
ezagutzeko.

BAZKIDEAK BILATZEA
Unean uneko informazioa emango dizugu 
Europako laguntza publikoen deialdiei, finant-
zaketa-programei, txostenei, estrategiei, 
jardunaldiei eta berrikuntza guzti-guztiei 
buruz, ezerk ihes egin ez diezazun.

INFORMAZIOA

Egin iezaguzu kontsulta. Zure eskura gaude 944 209 488 
telefonoan. Jar zaitez harremanetan gure lantalde 
teknikoarekin:

AHOLKULARITZA

PRESTAKUNTZA
Hartu parte prestakuntza jasotzeko ikastaro, 
tailer eta lansaioetan:

Europako I+G+b arloko programen oina-
rriei buruzko ikastaroa. Abendua
Horizon Europe programarako proiektuak 
kudeatzeko eta justifikatzeko ikastaro 
aurreratua. Azaroa
Elkar ikasteko tailerra: Europako berri-
kuntza-esparruan parte hartzen duten 
erakundeekin esperientziak partekatuz. 
Abendua

ESKURATZEN LAGUNDUKO DIZUGU

Europako
Finantzaketa-
Funtsak

Nazioarteko bazkideak bilatzeko 
laguntza eta produktu/zerbitzu 
berritzailea merkaturatzeko (merka-
tuetan hedapena lortzeko) funtsezko 
informazioa.

Teknologia berrietara egokitzeko 
prozesuetan edo produktu berriak 
eta haietan oinarritutako zerbit-
zuak garatzeko prozesuetan digita-
lizazio arloko aholkularitza eta 
euskarria. Digital Innovation Hubs 
(DIHs) sareak eskaintzen dituen 
baliabideekin lotura.

Nazioarteko merkatuek eta araudiek 
jasangarritasunaren arloan ezarritako 

eskakizunetara egokituta dauden 
negozio-ereduak martxan jartzeko 
edo eraldatzeko aholkularitza. 

Merkatu bateratuaren (EB) barnean 
eta kanpoan garrantzitsuak diren 
legedi eta estandar, muga komert-
zial, esportazio-metodo eta 
abarrekin lotutako alderdiei 
buruzko informazioa eta aholkula-
ritza.

Berrikuntzaren erosketa publikoko 
nazioarteko prozesuetan (CPI) 
parte hartzeko informazioa eta 
prestakuntza.
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