Enterprise Europe Network
nazioarteko proiekzioa duten
ETE-ei laguntza emateko sare
handiena da. 60 herrialde baino
gehiagotan dauden 600
erakundek baino gehiagok
berrikuntzako zure potentziala
garatzen lagunduko dizute.
Gure helburua laguntza
pertsonalizatuaren, aliantza
komertzial berrien sustapenaren
eta finantzaketarako
sarbidearen bidez Euskadiko
ETE-ei hazten laguntzea da.

Basque Enterprise Europe Network kontsortzioa
Arabako, Bilboko eta Gipuzkoako merkataritzaganberek, BEAZek, Innobasquek eta SPRIk
osatzen dute.

Berrizten, hazten eta
nazioartekotzen
laguntzen dizugu

Tokiko ezagutza nazioarteko negozioetako
esperientziarekin uztartzen dugu zure
berrikuntzak merkatu berrietara eramaten
laguntzeko.
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Fátima García Ogara (fatima.garcia@bizkaia.eus)
Izaskun Arregui (izaskun.arregui@camarabilbao.com)
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Nola laguntzen dizugu?

Network’s
Sector Groups
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Nazioarteko bazkideen bilaketa

Berrikuntza sustatu

8.500 kolaborazio profil baino gehiagoko datu-

Ideia berritzaileak nazioarteko inpaktua duten

basea dugu, bertan enpresa-lankidetzarako,

arrakasta komertzial bihurtzen laguntzen dugu:

teknologiaren transferentziarako eta I+G+b-ko

- Enpresek, teknologia-zentroek eta unibertsitateek
I+G+b arloko Europako proiektuetan duten
partaidetza bultzatzen dugu (Horizon 2020…).
- Instrumento PYME tresnaren finantzaketa jaso
duten enpresei laguntza ematen diegu proiektu
osoan.
- Zure garapen teknologikoa bultzatzen laguntzen
dizugu.
- Zure negozioa hazteko finantzaketarako
aholkularitza.

proiektuetan parte hartzeko aukera dago.
Hazteko eta nazioartean hedatzeko bazkide
egokia topatzen laguntzen dizugu:
• Ekoizlea edo banatzailea.
• Merkatu berrietara sarrera.
• Berritzeko behar duzun teknologia topatzea.
• Ikerketako eta garapeneko Europako proiektuetan
elkarlanean aritu
Antolatzen ditugu:
• Nazioarteko Brokerage event delakoak (azoka eta
ekitaldien baitan aldez aurretik ezarritako bilerak).
• Misio komertzialak.

Nazioarteko hazkunderako aholkularitza
• Nola esportatu edo merkatu berrietara ireki.
• Europako legeriari buruzko informazioa.
• Jabetza intelektuala.
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