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BLEB da Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura
Politikako Sailak abiarazitako Berrikuntza eta Lankidetza Estrategia
Bizia, euskal lehen sektorean eta landa- eta kosta-munduetarako
lankidetza-ekimen berritzaileak garatzen laguntzeko helburuz.
BLEBek erronka oso argia dauka: berrikuntza lankidetzan eta
esperimentazioa arautzat dituen kultura bat eraikitzea.
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Apustu
estrategikoa:
berrikuntza
lankidetzan
Europan...
Europar Batasunak, “Europa 2020” estrategia
sustatuz, hazkunde adimentsua (hezkuntzan, ikerkuntzan eta berrikuntzan inbertsio eraginkorragoak
eginez), iraunkorra (karbono gutxiko ekonomia
irmoki bultzatuta) eta barneratzailea (enplegua
sortzeko eta pobrezia murrizteko) lortu nahi du.
Berrikuntza funtsezko tresna da EBren helburuak
betetzeko. Horren erakusgarri da estrategia honen
ardatz nagusietako bat: “Berrikuntzarako Europar
Batasuna”. Hortik abiatuta jartzen dira martxan
Europako Berrikuntza Elkarteak (EBE).
Europako Berrikuntza Elkarte horietako bat nekazaritza produktiboa eta iraunkorra sustatzera
bideratuta dago, eta ikertzaileen komunitatearen
eta nekazaritzaren, elikagaien eta basogintzaren
sektoreen arteko distantzia murriztea du helburu,
ekoizpenaren, eraldaketaren eta merkaturatzearen
prozesuetan ekintza berritzaileak eta iraunkorrak
martxan jarri ahal izateko.
Nekazaritza produktibora eta iraunkorrera bideratutako Europako Berrikuntza Elkartearen (EBE)
helburuen artean, azpimarratzekoak dira:
a) honako baldintza hauek betetzen dituen nekazaritzako eta basogintzako sektore bat sustatzea: baliabideak eraginkortasunez erabiltzea,

ekonomikoki bideragarria, emankorra eta lehiakorra izatea, igorpen-maila txikia edukitzea,
klima errespetatzea eta klima-aldaketak jasatea
eta ekoizpen-sistema ekologikoez baliatuz eta
baliabide naturalekin armonian lan egitea.
b) elikagaien, pentsuen eta biomaterialen hornidura egonkorra eta iraunkorra lortzen laguntzea,
jada dauden motetan zein berrietan.
c) ingurumena babesteko prozesuak hobetzea,
eta klima-aldaketara egokitzea edo hura arintzea.
d) puntako ezagutzen eta teknologien eta nekazarien, baso-kudeatzaileen, landa-erkidegoen,
enpresen, GKEen eta aholkularitza-zerbitzuen
arteko loturak sortzea.

Euskadin...
Euskadin, printzipio horiek BLEB Berrikuntza
eta Lankidetza Estrategia Biziaren bidez hezurmamitzen
dira.
Estrategiaren
helburua
da lankidetza-ekimen berritzaileak garatzea
nekazaritzaren eta elikagaien sektoreko eta landaeta kosta-munduetako balio-kate osoan, pixkanaka
elkarlanean, jakin-minean eta esperimentazioan
oinarritutako estiloa eta kultura garatzen joateko,
balio berria sortze aldera. Hauexek dira BLEBren
erronkak: berrikuntzari eusten dioten nekazaritzaeta elikagai-enpresen kopurua handitzea, I+G+b
transferentzia handiagoa bermatzea eta gero eta
enpresa eta ekoizle txiki gehiagok lankidetzan
sustatutako berrikuntza-dinamikak gara ditzaten
erraztea.
2014an hasi ginen BLEB diseinatzen, Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien
Industriako Sailburuordetzak koordinatuta, eta
hura prestatzeko, autonomia-gobernuaren hainbat
zuzendaritzak eta Innobasquek, Azti Tecnaliak,
Elikak, Hazik eta Neiker Tecnaliak osatutako
talde misto bat izan dugu. Horiek guztiak Katilu
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Berrikuntza Broker-ean integratzen dira, BLEBen
diseinua eta egikaritzapena erraztu eta bultzatzeko
tresna baita.
BLEB diseinatzerako orduan, kontuan hartu
dira sektoreko eta lurraldeko esparru eta plan
estrategikoak egitean aurretiaz burututako planteamenduak, gogoetak eta lanak, besteak beste:

modu parte-hartzailean garatutako EILP Elikagai
Industriaren Lehiakortasun Plana eta LGP 2020
Landa Garapenerako Programa; lurraldez gaindiko planak, hala nola RIS 3 Espezializazio
Adimentsuaren Estrategia eta 2020 ZTBP Zientzia,
Teknologia eta Berrikuntza Plana; bai eta programak
eta europarrak ere, adibidez, H2020

Elikagaien Industriaren Lehiakortasun Plana,
LGP 2020 eta Eusko Jaurlaritzaren Lehentasun Estrategikoak
Euskadiko elikagai-ekoizpena handitzea Industriak
EAEko ekonomian duen pisua sendotzea
Merkataritza-balantza
txikitzea

Kalitatezko elikagaiak modu osasuntsuan zahartzeko

Inbertsioa erakartzea

Enpresa berritzaile
gehiago

Enpresa eta ustiategi
lehiakorragoak

Bikaintasun
zientifiko-teknologikoa
handitzea

Elikadura-kate
osoak
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Giza kapitala
eta ongizate soziala
garatzea

Lurraldearen garapen jasangarria
Ekoizpen
jasangarria

Ekintzailetza
eta proiektu gehiago
landa-eremuan

Ekonomia
«urdin eta berdean»
oinarritua
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Zer ezaugarri ditu BLEBek?
• Elkarlanezko berrikuntza

Produktu eta zerbitzu berriak sortzea eta
kudeaketa-modu berriak eta prozesu berriak
garatzea, hainbat eragilek emandako ikuspegiak integratuz.

• Ekosistemaren ikuspegia
eta ahaleginak bideratzea

Garrantzitsua
deritzogu
nekazaritzaren
eta elikagaien sektoreetako eta landa- eta
kosta-inguruneetako ekosistemen eragileek
elkarrekin lan egitea, lankidetzaren bidez
elikaduraren eremuan diseinatutako plan
estrategikoak betetzen laguntzeko.

• Tresnak aktibatzea

Proiektuak garatzea errazagoa izaten dadin
eta elkarlanezko berrikuntza ahalbidetzen
duten giro-baldintza egokiak edukitzeko
asmoz, finantza- eta kudeaketa-tresna ugari
sortu dira.
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Zer helburu ditu?
BLEBen helburu nagusiak dira
nekazaritzaren eta elikagaien sektorearen eta balio-kate osoaren
lehiakortasuna hobetzea eta landaeta kosta-inguruneen garapen
iraunkorra
sustatzea
(soziala,
ekonomikoa eta ingurumenekoa),
berrikuntzaren eta lankidetzaren
bidez. Helburu orokor horiek beste
xede hauen bidez zehazten dira:

• Berrikuntza teknologikoari eta ez-teknologikoari eusten dioten nekazaritza- eta
elikagai-enpresen kopurua areagotzea,
elikaduraren balio-katearen eragileen arteko lankidetza sustatuta.

• Nekazaritza, Arrantza eta Elikagaien Poli-

tika Sailburuordetzak sektorerako ezarri dituen planak betetzera zuzendutako
proiektuak garatzea, Euskadiko Zientzia
eta Teknologia Planaren egikaritzapenean
finkatutako lehentasunetara bideratuta
eta I+G+b transferentzia handiagoa bermatuta.

• Landa-guneetako jarduera ekonomikoan

eta enpleguan eragitea, balio-katean gero
eta enpresa eta ekoizle txiki gehiagok
berrikuntzako eta lankidetzako dinamikak
eta proiektuak gara ditzatela erraztuta.

• Sortutako ezagutza kudeatzea eta za-

baltzea, eta esperientzia berritzaileak
eta lankidetzakoak ezagutaraztea eta
gizarteratzea.
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Apustu
estrategikotik
ekintzara
Nola egikarituko da BLEB?
Estrategia egikaritzeko, bi ardatz nagusi daude,
eta, horietako bakoitzean, hainbat ekintza gauzatzen dira:
1. ardatza. Berrikuntzaren eta lankidetzaren kultura
sustatzea:
• Balio-katearen barruko esperientzia berritzaileak eta lankidetzakoak ezagutaraztea eta gizarteratzea.
• Ezagutzak eta esperientziak trukatzeko dinamikak garatzea, proiektuak eta ekimenak aberasteko asmoz.
• Nekazaritzaren eta elikagaien balio-katean eta
landa- eta kosta-guneetan elkarlanezko proiektu berritzaileak erraztea.
2. ardatza. Ris 3 (Euskadiko Espezializazio Adimentsuaren Estrategia) ekimenaren “Euskadi osasungarri baterako elikadura” aukera-nitxoa egikaritzea,
2020 Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Planaren
baitan:
• Elikadurako I+G lerro estrategikoak zehaztea.
• Lehentasunak ezartzea eta I+G proiektu estrategikoak aukeratzea.
• I+G+b proiektuak garatzea.
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Zer tresna ditu?
Para el logro de estos objetivos, EVIC se ha dotado de una serie de herramientas que pueden
agruparse básicamente en dos tipos:
• Finantza-tresnak: Eusko Jaurlaritzaren Kalitate
eta Elikagaien Industria Zuzendaritzak kudeatzen dituen bi laguntza-lerro deitzen dira urtero.
Laguntza horien helburua da hainbat esparrutako ikerketa- eta berrikuntza-proiektuak finantzatzea: oinarrizko ikerketa, industria-ikerketa,
garapen esperimentalak, zerbitzuen antolakuntzako berrikuntza, prozesuen arloko berrikuntza, eremu desberdinetako lankidetza, etab.
Era berean, BLEBen barruan, ezinbestekotzat hartzen da langileak prestatzea eta langile zientifikoak espezializatzea, proposatutako
helburuak lortzeko. Horretarako, diru-laguntzak
sortzen dira, eta, horien bidez, bekak ematen
zaizkie zentro teknologikoek, unibertsitateak
edo sektore pribatuek euskal nekazaritzaren,
elikagaien eta arrantzaren sektoreetan garatzen
dituzten I+G+b proiektuetan lan egiten duten
ikertzaile eta teknologo gazteei.
• Egikaritze-tresnak: atal honetan, Katilu espazioa
da elementurik garrantzitsuena. Espazioaren
helburua da, elkarlanezko berrikuntza lortzeko
prozesuaren faseetan zehar, eragile anitzeko
espazioak eta dinamikak sustatzea, sortzea eta
ematea, ideiak egi bihurtzen laguntzeko.
Katilu Berrikuntza Broker/Eragile gisa jarduten
da. Horrek esan nahi du proiektu berritzaile bat
garatzeko eragile egokiak bilatu eta harremanetan jartzen dituen erakunde inpartziala dela.
Hau da, ideia berritzaileak identifikatzen ditu,
horiek birzehaztu, eta, hala dagokionean, aberastu egiten ditu. Horrez gain, interesezko deritzon ekimenak babesten ditu, eragile sustatzaileei jarduera berritzaileen berri ematen die,
eragileak gaitzen ditu eta sortutako ezagutza
transferitzen du.
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Janarien balio-katea eta ekonomiako beste sektore batzuetan
daukan eragina: sektore estrategikoa Euskadirentzat
Packaging
Osagaien
industria
Makineria
eta ekipamenduondasunak

Nekazaritzako makinak

3. Merkaturatzea
edo salmenta

Zerbitzuen
hornitzaileak

4. Kontsumitzaileak

Nekazaritzaekoizpena

Prestakuntza

Banaketa

Abeltzaintzaekoizpena

Ekoizpena
eta eraldaketa

Manipulazioa

Etxeak

Arrantzaekoizpena

Ontziratzea

Garraioa
eta biltegiratzea

Jatetxeak

Salmenta

Nekazaritzako elikagaien balio-katea

Logistika:
-Hegazkina
-Trena
-Errepidea

Plataforma
logistikoa

Merkaturatzea
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Turismoa

Gastronomiazientzietako
prestakuntza

Ontziolak

2. Elikagaigintza

Prestakuntzazentroak

Turismo
gastronomikoa

1. Ekoizpena

Zentro teknologikoak
eta Unibertsitateak

Handizkariak

Nekazaritza
eta abeltzaintzako
eta arrantzako
prestakuntza

Industria
laguntzailea

Sektore laguntzaile
Elikagaigintza sozio-sanitarioa

Txikizkariak

Nekazaritza
eta arrantzako
ziurtapen
eta sustapena

Nekazaritza
eta arrantzako
I+G+b

Ekoizpena
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Zure esanetara
BLEB estrategiaren lankidetzan sustatutako berrikuntzarako egikaritze-tresnak Euskadiko elikagai-sektoreko eta landa- eta kosta-guneetako balio-katearen profesional guztien esku daude, haien
kezkak, ideiak eta proposamenak elkarlanezko berrikuntza-proiektu bilaka ditzaten:
• Lehen sektorearen benetako beharrei erantzungo dieten ideiak eta proposamenak.
• Berrikuntza teknologikoko eta ez-teknologikoko
ideiak eta proiektuak (batik bat merkaturatzeari eta kudeaketari dagozkionak), elikagaien
balio-katearen eraginkortasuna bultzatzen eta
merkatu berriak garatzen laguntzeko.

.

Informazio gehiago nahi?
Interesdunek Katilu berrikuntzaartekariaren talde teknikoko
edozein pertsonarengana jo
dezakete, ideiak berritzaileak
behar bezala bideratzeko, beren
proiektuen aukerak aztertzeko
edo edozein zalantza argitzeko:
EUSKO JAURLARITZAREN
KALITATE ETA ELIKAGAIEN
INDUSTRIEN ZUZENDARITZA
• 945 01 63 14
• calimentaria@euskadi.eus
• Arduraduna: Santiago Martínez
(S-Martinez@euskadi.eus)

AZTI-TECNALIA
• Rogelio Pozo (rpozo@azti.es)
• Amaia Barrena (abarrena@azti.es)

HAZI FUNDAZIOA
• Juanan Gutierrez
(jagutierrez@hazi.eus)
• Mentzia Otxoa de Zuazola
(motxoadezuazola@hazi.eus)

NEIKER-TECNALIA
• Iker Bilbao (ibilbao@neiker.eus)
• Eva Ugarte (eugarte@neiker.eus)

INNOBASQUE
• Olga Gómez
(ogomez@innobasque.com)
• calimentaria@euskadi.eus

ELIKA
• Mónica de Prado
(md.prado@elika.eus)
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