
MEJORA LA COMPETITIVDAD DE 
TU EMPRESA 
 
INNOVA GRACIAS A LAS TIC 
 
con 

La Innovación en las PYMES  

del Sudoeste Europeo  

gracias a las tecnologías digitales 

Proyecto financiado por: 

CYBERSUDOE’INNOV proiektuari eta 

horren barneko ekintzei buruzko ar-

gibide gehiago jaso nahi baduzu, 

bidal iezaguzu inprimaki hau ondo-

ren eskatzen zaizkizun datuekin: 

 

Enpresaren izena: ………………..

………………………… 

Jarduera-sektorea: ………..

………………………………… 

Eratu zen urtea: ………….

…………………………………. 

Zenbat langile:………..……..

……………………………. 

Helbidea: ……...…………………………………………..

Deseo diagnosticar mi empresa  

Deseo recibir información sobre las jornadas 
sobre “Innovación a través de las TIC” que se  
han organizado en la Montaña de Navarra 

Deseo recibir la newsletter Cybersudoe’Innov 

Soy un experto TIC. Me gustaría ser agregado 
a la base de expertos TIC de Cybersudoe’Innov. 

Envía este formulario:  

Por correo electrónico:  ljamar@cederna.es 

Por correo postal, a la dirección: LOREA JAMAR, 

Proyecto Cybersudoe’Innov. C/ Alde Zaharra 41 

31870, Lekunberri 

Conforme a la Ley de Informática y Libertades del 6 de Enero de 1978 
dispone de acceso, rectificación y oposición a las informaciones que le 
conciernen, derecho que puede ser ejercido por correo  a CEDERNA GA-
RALUR - LOREA JAMAE– C/ Alde Zaharra 41 1º– 31870 Lekunberri–  
ljamar@cederna.es 

12 enpresak jaso 
dute  

aholkua eta 

1 trofeo 
CONCURSO EUROPEO DE INNOVACIÓN 

45 enpresa  
diagnostikatu 

5 sentsibilizazio
-jardunaldi 

80 aditu 
IKTetan 



Lehiakorragoa izan nahi al duzu, 

zure merkatua zabaldu, zure beze-

roekiko harremana hobetu, eta zure 

enpresako kostuak murriztu? 
Produktu bat sortu edo gaur gero ematen dituzun zerbi-

tzuak hobetu, zure bezeroekiko harremanak hobetu eta 

izan dezakezun merkatua areagotu, zure enpresaren 

antolakuntza edo ekoizpen-sistema hobetu kostuak mu-
rrizteko eta ekoizpena eta kalitatea areagotzeko... Gure 

negozioetan berritzeak lehiakorrago, eraginkorrago eta 

eragimen handiagoko bihurtzen gaitu gure baliabideen 

kudeaketan.  Eta teknologia berriei esker, kultura berri-

tzailean murgiltzen gaituzten tresnak ditugu erabilgarri.  

CYBERSUDOE’INNOV proiektuaren bidez, CEDERNA 

GARALUR ELKARTEAREKIN HONAKO AUKERAK  

DITUZU: 

Teknologia digital berritzaileak ezagut di-

tzakezu (besteak beste, mugikorrentzako 

aplikazioak), zure negozioaren irudia Inter-

neten, zure turismo-establezimendua, eta 

baliabideak kudea ditzakezu. .. 

Zure enpresak duen berrikuntza-maila eta 

maila hori nola hobetu ezagutzeko bana-

kako eta doako diagnostikoa egin deza-

kezu.  

Zure negozioan IKT berritzaileko soluzioa 

martxan jar dezakezu  

IKT arloan adituak direnengana jo deza-

kezu; teknologia berritzaileen bidez zure 

negozioaren lehiakortasuna hobetzeko 

aholkua emanen dizute.  

Berrikuntzaren inguruko europar lehiaketa 

batean parte hartu eta irabaz dezakezu.  

CYBERSUDOE’INNOV, ZURI BERRIKUNTZAK EGITEN, ETA IKTei ESKER 
ETEKIN HANDIAGOA LORTZEN LAGUNTZEKO PROGRAMA 

2009. urtean, «SUDOE» eskualdeko bederatzi eskualde-

erakunde elkartu egin ziren Cybersudoe sarea sortzeko, 

enpresen artean IKTBak zabaltze aldera.  

  

2013an, sareak, hartuak zituen neurriak berrikuntzara 

birbideratu zituen, teknologia berrien bitartez.  

Zein da Cybersudoe'Innov programaren asmoa?  

 IKT arloan adituak direnen datu-basea: 

• Enpresei aplikatutako berrikuntza teknologikoan adi-

tuak izanen dira.  

• Cybersudoe'Innov proiektuak IKTen arloan 720 adituk 

osatutako datu-basea sortuko du Europako hego-

mendebaldean; horietatik 80 Cederna Garalur Elkar-

teak eramanen ditu. 

Berrikuntza-jardunaldiak eta «aurrez au-

rreko» topaketak  

• Berrikuntzaren inguruko jardunaldiek aukera 

emanen dute IKTen bitartez berrikuntza-

ikuspuntuak aurkezteko.  

• Jardunaldi horien ondotik "aurrez aurreko" to-

paketak egonen dira, enpresen eta IKT arloko 

adituen artean. 

• Enpresek, hala nahi dutenek, diagnostikoa egin 

dezakete, lortu duten berrikuntza-maila eza-

gutze aldera.  

• Enpresa horietatik 12k Europako finantzaketa 

jasoko dute kanpoko laguntza kontratatzeko, 

aholkua jasotzeko eta haien proiektua martxan 

jartzeko. 

IKT diagnostikoak, laguntza teknikoa  

• ETEetan eta mikroETEetan berrikuntza suspertzea, 

sentsibilizazio-tailerren bitartez.  

• Teknologia berrien arloan enpresei beren proiektue-

tan laguntzeko gai izanen diren adituak antzematea, 

eta SUDOE eremuan IKT arloko adituen datu-base 

bat sortzea. 

• Hiru urtetik gorako enpresetan, berrikuntza-

proiektuak antzematea, horiei lagun egitea eta fi-

nantzatzea teknologia berrien bitartez.  

 Berrikuntzako Europako lehiaketa  

Hamabi enpresa horietako batek aukera izanen 

du Cybersudoe proiektuak berrikuntzaren inguru-

ko Europako lehiaketaren barnean ematen dituen 

7 sarietako bat jasotzeko. 


