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PROGRAMAREN OINARRIAK 

 
1. Ekimenaren helburuak 

BIND SME Connection programa pilotuaren helburu nagusia BIND 4.0 programan sortutako 

ezagutza aprobetxatzea da, eta, bereziki, startup-en eta enpresa bazkideen arteko harreman-

dinamikei lotutako ezagutza eta esperientzia, ETEen eta startup-en arteko lankidetza-aukera 

berriak sortzeko, erronka sektorialen eredu batean oinarrituta. 

Eredu horren bidez, parte hartzen duten ETEen behar/aukera partekatuak identifikatu nahi 

dira, haiek startup-ei erronka gisa aurkezteko, eta hedatu ahal izango diren soluzio 

teknologikoak testatzera bideratutako proiektu pilotuak batera burutuz gauzatzeko. 

Startup-ei dagokienez, merkatuan sartzen eta finantzaketa lortzen lagundu nahi zaie, Acicae, 

Aclima, ACE eta Uptek (AFM) klusterren antolakunde dinamizatzaileei (KAD) eta 4.0 industriari 

lotutako ETEekin elkartuta. 

ETEei dagokienez, bide bizkor bat eskaintzen zaie teknologia berriak eta soluzio berritzaileak 

txertatzeko, haien posizio lehiakorra hobetzeko, ekintzailetza hurbiltzeko eta klusterren 

antolakunde dinamizatzaileen (KAD) artean elkarlanaren filosofia sustatzeko. 

2. Zehaztapenak eta baldintzak onartzea  

Baldintza hauek BIND SME Connection-en parte hartzeko arauak ezartzea dute helburu. 

Ekimenean parte hartuz gero, onartu egingo dituzu oinarri hauek, salbuespen eta baldintzarik 

gabe, baita SPRIk edo Koordinazio eta Ebaluazio Batzordeak hari buruz hartzen duten 

erabakiak ere. 

3. Terminoak eta definizioak 

Ekimen honen ondorioetarako, definizio hauek aplikatuko dira: 

• "SPRI": SPRI-ENPRESEN GARAPENERAKO EUSKAL AGENTZIA, zuzenbide pribatuko 

erakunde publikoa, Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailari 

atxikia. 
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• Klusterren antolakunde dinamizatzailea (KAD): Eremu industrial edo geografiko 

berean elkarrekin lan egiten duten edo lehian aritzen diren eta lankidetzaren bidez 

lehiakortasuna hobetzeko laguntza estrategikoa jasotzen duten hainbat enpresaz 

osatutako elkartea. 

• Koordinazio eta Ebaluazio Batzordea: SPRIko eta KADetako kideek osatutako 

lantaldea. Haren zeregin nagusia ekimena antolatzea, tartean diren eragileak 

koordinatzea eta jardueren segimendua egitea izango da. Lau batzorde sortuko dira, 

ekimenean parte hartzen duen KAD bakoitzeko bat. 

• Startup: Helburuko merkatu bati zuzendutako produktu edo zerbitzu berritzaileak 

garatuta negozio-eredu eskalagarri bat bilatzen duen enpresa sortu berria. 

• ETE: Ekimenean parte hartzen duten KADetako bati lotuta dauden eta 4.0 teknologien 

aplikazioan oinarritutako produktu eta prozesuak eskaintzen dituzten 250 langiletik 

beherako enpresa.  

• Workshop: Ekimenean parte hartzen dutenei emaitza komunak lortzeko lankidetza-

ekintzak garatzen laguntzen dien tailerra edo lan-saioa. 

• Pitching-ak: Parte-hartzaileei proposamenak aurkezteko eta une eta toki jakin batean 

ideia edo negozio bat azaltzeko aukera ematen dieten ETEen eta startup-en arteko 

saioak. 

• Matching: Fase honetan, Ebaluazio eta Koordinazio Taldeak eta ETEek elkarlanean 

jarduten dute, eta, aditu batek lagunduta, proposatutako erronka eta 

espezifikotasunetara ongien egokitzen diren startup-en proposamenak aztertzen eta 

hautatzen dituzte. Hautapen horretatik abiatuta, proiektu bat sinatzea helburu duten 

enpresa-harreman posibleak garatuko dira. 

 

4. Hautagai diren startup-en ezaugarriak  

BIND SME Connection startup-en profil hauei bideratuta dago nagusiki: 

• Industria-sektoreari eta haiekin lotutako zerbitzuei aplikatutako teknologia berriak 

garatzen dituzten startup-ak, garapen teknologia osatuta daukatenak, eta beren 

zerbitzua/produktua konfiguratzen bukatzeko moduan daudenak; hau da, ikusi, 
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testatu edo proba daitekeen edo dagoeneko merkatuan dagoen produktu edo zerbitzu 

bat dutenak. 

• Zortzi urte baino gehiago ez dituzten startup-ak, industria-prozesuak hobetzeko 

teknologia berrien erabilera proposatzen dutenak, eta beren enpresa-garapena 

bizkortu behar dutenak. 

Honela identifikatuko dira hautagai diren startup-ak: 

• BIND 4.0-ren aurreko edizioetan parte hartu duten eta BIND 4.0 programako enpresa 

bazkideekin lankidetza-proiektuak garatu dituzten startup-ak. 

• Euskadiko inkubagailu publikoen sarean dauden startup-ak (BIC Araba, BIC Bizkaia eta 

BIC Gipuzkoa). 

• Ekimenean dauden KADei lotutako startup-ak. 

 

5. Parte hartuko duten ETEen ezaugarriak 

• Ekimenari atxikitako KADei lotutako ETEak. 

• BIND 4.0 programako bertikalekin erlazionatutako ETEak: industria adimenduna, 

energia garbia eta jasangarria, Health Tech & Food Tech. 

• Gutxienez jarduera-zentro bat Euskadin duten ETEak. 

• 250 langile baino gutxiago dituzten ETEak. 

• Startup-ekin lan egiteko interesa eta konpromisoa duten eta ekimenaren 

jardueretan dedikazio eta parte-hartze nahikoa ahalbidetzeko baliabideak izan 

ditzaketen ETEak. 

 

6. Parte hartuko duten startup eta ETEen konpromisoak 

Parte hartuko duten ETE eta startup-ek hauek egiteko konpromisoa hartuko dute: 

• Ekimenaren zehaztapenak eta baldintzak onartu eta bete. 

• Ekimenean proposatzen diren dinamiketara joan eta haietan aktiboki parte hartu, 

eta zehaztutako lan eta zereginak gauzatu. (Ikus dokumentu metodologikoa) 
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• ETEaren eta startup-aren artean lankidetza-kontratu bat sinatu ondoren proiektua 

garatzeko behar den dedikazioa eskaini. 

 

7. Ekimenaren eta ETEaren arteko harremana 

ETE bakoitzak erreferentziako pertsona bat izendatuko du, eta harekin egongo da 

harremanetan SPRI edo erreferentziako KADa. Pertsona hori 18 urtetik gorakoa izan behar da, 

eta libre egon behar da ekimenaren ondoriozko jakinarazpenak jasotzeko. 

Koordinazio eta Ebaluazio Batzordeak behin eta berriro negatiboki baloratzen badu parte 

hartzen duen ETEren baten jarrera, baliteke ekimenetik kanporatzea, eta SPRIk ez du ordainik 

eman beharko. Lan-planean ezarritako betebeharrak ez betetzearekin erlazionatutako guztiak 

dira jarrera negatiboak.  

8. Konfidentzialtasun-politika 

Startup-ek BIND 4.0 SME Connection programan aurkeztutako hautagaitzetako edukia eta 

ETEek esku hartzeko eta informazioa aurkezteko faseetako edukia konfidentziala eta mugatua 

izango da, eta hala tratatuko dute ekimenaren sustatzaileek. 

9. Datu pertsonalen babesa  

Datuak Babesteko 2016/679 (EB) Erregelamendu Orokorrean (aurrerantzean, DBEO) eta datu 

pertsonalak babestearen arloko gainerako araudi aplikagarrian ezarritakoaren arabera, 

jakinarazten da eskatutako laguntzaren espedientea kudeatzeko tratatuko direla jasotako 

datuak, eta datu pertsonalak tratatzearen oinarri juridikoa SPRI Enpresen Garapenerako Euskal 

Agentzia gisa sortzeko estatutuetan ezarritako xedeak betetzeko funtzio publikoa izango da. 

Informazio hori enpresa kolaboratzaileei, arlo horretan eskumena duen administrazio 

publikoari eta SPRI taldeko enpresei (ikus http://www.spri.eus/es/quienessomos/sociedades-

del-grupo-spri) eman ahal izango zaie. 

Interesa duten guztiek SPRIren aurrean datuak babesteko araudiak ematen dizkien eskubideak 

erabiltzeko ahalmena dute, eta, horretarako, lopd@spri.eus helbidera idatzi behar dute. Era 
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berean, erakundeko datuen babeserako ordezkariarekin jar daitezke 

harremanetan, dpd@spri.eus helbide elektronikoaren bidez. 

Datu pertsonalak babesteari buruzko SPRIren informazio gehigarria eta xehatua 
kontsultatzeko, www.spri.eus/privacidad web-orriko pribatutasun-politikara jo daiteke. 

Jakinarazten da, datuak babesteko eskatu behar izanez gero, Datuak Babesteko Euskal Bulegoa 

([http://www.https://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/eu/)] www.avpd.euskadi.eus/s04-

5213/eu/) dela kontrol-agintaritza. 

 

10. Edukiak  

Ekimenean parte hartuko duten ETE eta startup guztiek ziurtatu beharko dute borondatez 

aurkeztutako lan eta edukiek (laburpenak edo aurkezpenak barne) ez dituztela hirugarrenen 

ezein eratako eskubideak urratzen eta ekimenean parte hartzeko behar diren baimen guztiak 

dituztela. Ezin dira iraingarriak edo laidogarriak izan; ezin dute indarkeriara edo arrazismora 

bultzatu; ezin dituzte indarreko araudiak aitortzen dituen oinarrizko eskubideak edo askatasun 

publikoak urratu, tartean haurrak eta gazteak babesteko legeek aitortutakoak; ezin dute 

pertsonen intimitate pertsonalean edo familiakoan sartu; ezin dute hirugarrenen ohorerako 

eskubidea edo komunikazioen sekreturako eskubideak urratu; eta ezin dira indarrean dauden 

araudien kontra egon. 

Halaber, aurkezten diren proiektuetan, ez da hizkuntzaren eta irudien erabilera sexistarik 

egongo. 

Horrez gain, parte hartuko duen enpresa sortuberri eta ETE bakoitzak baimena emango die 

erakunde sustatzaileei haren izena eta irudia ekimenarekin erlazionatutako publizitate-

materialean erabiltzeko, inolako ordainik jaso gabe, materialaren bitartekoa edo formatua 

edozein dela ere. 

11.  Proiektuaren lan-plana, kronograma eta mugarriak 

Alderdi operazionalak  
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• Ekimenak gutxi gorabehera 6 hilabete iraungo du, KADen eta SPRIko proiektu-

taldearen laguntzari dagokionez. 

• Ekimena nagusiki gaztelaniaz izango da; hala ere, sortutako materialak euskaraz eta 

ingelesez egongo dira. 

• Zenbaitetan, baliteke ETEak eta enpresa sortuberriak ingelesez soilik hitz egin ahal 

izatea, parte hartuko duten startup-ak nazioartekoak direlako.  

• Ekimenean parte hartu nahi duten ETEek aktiboki parte hartu behar dute parte 

hartuko duten startup-ei jakinaraz dakizkiekeen erronkak identifikatzera eta bereiztera 

bideratutako jardueretan.



 

 

7 
 

 

 

Fase eta mugarri nagusiak 

FASEA DATA DESKRIPZIOA MUGARRIA 

0 - Sentsibilizazioa 

eta ekimenaren 

aurkezpena 

1-2 asteak (iraila) • Ekimena eta startup-ekin lan egitearen onurak aurkezteko baterako workshop 

bat egitea. 

S1 - Ekimena publikoki aurkeztea 

1 - Erronken 

identifikazioa, 

bereizketa eta 

aurkezpena. 

2-9 asteak 

(iraila-urria) 

 

• ETEei KAD bakoitzean behar komunak identifikatzeko galdera-sortak bidaltzea. 

• Koordinazio eta Ebaluazio Batzordeak aurretiazko emaitzak aztertzea. 

• ETEekin workshop bat egitea, lehentasunezko erronkak zehazteko. 

• Erronka lehenetsiak bereiztea. 

S2, S3 - Galdera-sortak bidaltzea eta jasotzea, eta KAD bakoitzean 

ETEek dituzten beharrak aurretik identifikatzea. 

S4, S5 eta S6 - KAD bakoitzeko erronka komunak identifikatzeko 

workshop-ak egitea. 

S7, S8 - Erronka sektorialak zehaztea. 

2 - Startup-en 

scouting-a 

9-12 astea (urria-

azaroa) 

• ETEek proposatutako erronkekin bat datozen startup-ak identifikatzea. 

• ETEek startup-ei erronkak aurkeztea eta alderatzea. 

• Hautagaitzak ezagutaraztea eta erakartzea. 

S9 - Startup-ak identifikatzea. 

S12 - Erronkak publikoki aurkeztea eta deialdia kaleratzea. 

3 - Matching-a  12-20 asteak 

(azaroa - urtarrila 

+1) 

 

• Startup-en proposamenak jasotzea, ebaluatzea eta hautatzea.  

• ETEak eta startup-ak elkarri aurkezteko eta elkarrekin harremanetan jartzeko 

baterako saioak egitea. 

• Proposamenak aukeratzen laguntzea. 

S12 - Proposamenak jasotzea. 

S17 - Proposamenak aurkezteko epea ixtea. 

S19 - Proposamenak ebaluatzea eta hautatzea. 

S20 - ETEak eta startup-ak baterako saioak egitea. 
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FASEA DATA DESKRIPZIOA MUGARRIA 

4 - Proiektuen 

konfigurazioa eta 

garapena 

20. astetik aurrera 

(gehienez 1 urte) 

(urtarrila +1 - 

abendua +1) 

• ETEa eta enpresa sortuberria elkarlanean aritzeko moduak bilatzea eta elkarrekin 

proiektuak martxan jartzea. 

S21 - Proiektuak martxan jartzea. 

5 - Emaitzen 

sozializazioa 

Matching-ak 

amaitu eta 10-12 

hilabetera 

(abendua +1) 

• Ekimeneko proiektuen emaitzak agerian jartzeko ekintzak martxan jartzea.  

Adierazitako datak gutxi gorabeherakoak dira, eta baliteke aldatzea. Behin betiko epeak eta datak www.bind40.com webgunean argitaratuko dira. 
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12.  Startup-ak hautatzeko prozesua eta proiektua garatzeko akordioa 

Startup-ak hautatzeko prozesua bi fasetan gauzatuko da:   

• Scouting fasea: Koordinazio eta Ebaluazio Batzordeak hautagai diren startup-ak aurrez 

hautatzea, eta ETEen erronken aurkezpen publikora gonbidatzea. 

• Matching fasea: Startup-en proposamenak ETEen aurrean aurkezteko saioak. ETEek 

lehenetsi eta hautatuko dituzte lankide posible izango diren startup-ak. 

Ondoren, proiektuak eratzeko eta garatzeko azken fase batean amaituko direlarik. Jarraian, 

fase hauen ezaugarri nagusiak azaltzen dira. 

 

Scouting fasea 

Koordinazio eta Ebaluazio Taldeak ETEen erronkak aztertuko ditu, eta startup-ak identifikatuko 

ditu dokumentu honetako 4. puntuan (“4. Hautagai diren startup-en ezaugarriak”) adierazitako 

startup multzoan. 

KAD bakoitzak proposatutako erronkekin bat etor litezkeen startup-ak identifikatu ondoren, 

ETEen erronken aurkezpen publikora gonbidatuko ditu Koordinazio eta Ebaluazio Batzordeak, 

eta saio horretan startup-ek galderak egin ahal izango dizkiete ETE horietako arduradunei. 

Horretarako, “gune birtual” jarriko da BIND 4.0 ekimenaren webgunean. Bertan, ETEek 

identifikatutako erronkak argitaratuko dira, eta, gero, startup-en proposamenak biltzeko ere 

erabiliko da. 

 Matching fasea  

Proposamenak jaso ondoren, Koordinazio eta Ebaluazio Taldeak aztertu egingo ditu, eta 

argitaratutako erronketara egokitzen diren ebaluatuko, baita proposatutako erronkari 

erantzuteko startup-ak zer gaitasun tekniko duen, proposatutako soluzioak zer osagarri 

berritzaile duen, eta startup-ak proposatutako lantaldeak zer gaitasun eta esperientzia duen 

ere. Gehienez 70 puntu lortu ahal izango dira, eta honela banatuko dira: 
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Ebaluazio-irizpideak  

Gehieneko 

puntuazioa 

Balio-proposamena  30 

Proposatutako soluzioaren berrikuntza-maila 10 

Proposatutako soluzioak ETEan eta merkatuan duen eragina 10 

Proposatutako soluzioak merkatu-aukeren aldean dituen abantailak 10 

Talde sustatzailea 20 

Talde sustatzailearen prestakuntza-gaitasunak eta gaitasun 

profesionalak 10 

Aplikatuko den sektoreko esperientzia eta haren ezagutza 10 

Proposatutako erronketarako egokitzapena 20 

Proposatutako erronkak eskakizun teknikoak betetzea 10 

Proposatutako soluzioa antzeko beharrak dituzten ETEetan 

aplikatzeko ahalmena 

10 

 

Irizpide horiei esker, Koordinazio eta Ebaluazio Taldeak proposamen onenak hautatuko 

dituzte, eta haiek pitching saioetara eramango dira (ETEa eta startup-a elkarri aurkezteko eta 

elkarrekin harremanetan jartzeko baterako saioak). 

Pitch saioetan, proposatutako erronkei aplika dakizkiekeen soluzioak aurkeztuko dituzte 

startup-ek, eta proiektu bat sinatzea helburu duen enpresa-harremanaren abiapuntua izango 

dira. 

Proiektuen konfigurazio eta garapen fasea 

SPRIk hautatu diren ETEen eta startup-en arteko harremana ahalbidetuko du. Edonola ere, 

horrek ez du betebeharrik edo erantzukizunik ekarriko harreman horren ondoren haien artean 

sortzen diren harreman komertzialei dagokienez. 

Proposatutako erronkei erantzuteko ahalmena duen soluzio teknologiko bat aurkitu duten 

ETEek kontratu bat sinatuko dute zuzenean startup-ekin, eta egindako 
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akordioen alderdi orokor nagusiak jakinaraziko dizkiete KADei. 

SPRIk eta KADak gero ez dute proiektuak garatzen parte hartuko. 

Baterako proiektuaren irismena, helburuak eta iraupena eta hura garatzeko baldintza 

ekonomikoak bi alderdiek zehaztu eta erabakiko dituzte askatasun osoz, eta SPRIk ez du 

horretan parte hartuko.  

Kontratuaren edukiak alderdi sinatzaileak soilik behartuko ditu (hau da, ETEa eta startup-a), 

haien artean eskubideak eta betebeharrak ezartzen dituen akordio pribatu bat baita.  

Horrenbestez, alderdiek (ETEa eta startup-a) beren gain hartutako betebeharrak betetzeko 

erantzukizuna alderdiena baino ez da izango. Hain zuzen ere, alderdiek (ETEa eta startup-a) 

adostutako prezioa parte hartuko duen ETEak ordainduko du, eta SPRI edo KADa erantzukizun 

edo betebehar orotik salbuetsita geratuko da, bai prezioa ordaintzeari dagokionez, bai 

alderdiek (ETEa eta startup-a) adostutako betebehar orori dagokionez. 
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13.  Komunikazioak 

Ekimenari buruzko jakinarazpenak (besteak beste, erronkei eta startup-en deialdiari 

buruzkoak) www.bind40.com webgunean argitaratuko dira, baita lotutako enpresen 

erreferentziako KADetako bakoitzak daukan webgunean ere.  

Parte hartuko duten startup-ek posta elektroniko bidez jasoko dituzte SPRIk edo KADak 

bidalitako jakinarazpen guztiak, izena emateko prozesuan adierazi zen arduradunaren helbide 

elektronikoa erabilita. 

14.  Legezko alderdiak  

Parte-hartzaileak, dagokien edozein eskumeni formalki uko eginez, Bilboko epaitegi eta 

auzitegien esanetara jartzen dira espresuki ekimen hau interpretatu edo gauzatzean zuzenean 

edo zeharka sortzen den edozein auzi, desadostasun, arazo edo erreklamazio konpontzeko. 


