
 



 

 



 

Erresistentzia fasea

• Osasun-beharrak 
koordinatu

• Informazio bilketa

• ETE eta autonomoen 
informazio-kanalak 
sortu

Berreraikitze fasea

• Proiektuak errealitate 
berrira egokitu

• Hausnarketa sustatu

• Eszenatoki berriak 
planteatu



 

•Beharren eta aukera potentzialen azterketa.

•Norbera babesteko ekipamenduen ekoizpena eta banaketa 
Nafarroako "makerren" bidez

Osasun-beharrak 
koordinatu

•ETE eta autonomoentzako diru-laguntzak .

•Osasun-neurrien informazio orokorra

•Informazio sektoriala (turismoa, nekazaritzako elikadura...)Komunikazioa

•ETE  eta autónomoak.

•Turismo sektorea.Informazio bilketa
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• Sakanako Behatoki Sozioekonomikoaren bilerak

• Eskualdeko lankidetza hitzarmenak

• Hausnarketa sustatzea

Plan Estrategikoaren 
Gobernantza

• Eskualdeko beharrei erantzuteko lantaldeak

• Elkarlan sareak. Europar proiektuakErakundeak

• "Sakana" markaren sustapenaKomunikazioa

https://www.noticiasdenavarra.com/navarra/sakanaleitzaldea/2020/11/13/sakana-saria-premio-renococer-trabajo/1094499.html
https://www.sakanagaratzen.com/eu/sakana-aurrera-begira


 

Turbina-prototipoa linean eta mikrosareak kudeatzeko 
sistema fabrikatzea Lizarragako instalazioetan

Fluido aktibozko tronbe hormaren prototipoa 
fabrikatzea fatxadetarako, modularra eta arina



 

 

Genero-
Berdintasun 

kanpaina 
gauzatu

Sustapen-
materialaren 
zabalkundea 

editatu

Ate irekien 
jardunaldia

Sakanako 
eskolak eta 
ikastolaen 

koordinazioa

% 5 
MATRICUL

AZIO  +

Fabrikazio Hibridoa: ikasleek fabrikazio tradizionalaren eta 
teknologia berriek ematen dutenaren arteko 

desberdintasunak aurkitu ahal izango dituzte..

Checklist Ar: ikasleei jarraibideak ezagutu, probatu eta 
exekutatzeko aukera emango die, errealitate areagotua 

erabiliz.

"Esploratu" kategoria: 4 talde, Olaztiko Domingo Bados 
Ikastetxe Publikoaren eskutik.

"Challenge" kategoria : 2 talde, Donato HLHIP de Etxarri - Aranatz 
Eskola Publikoaren eskutik.  



 

 

•Mugazgaindiko Additive valley lantaldean partehartzea

•Berrikuntza potentzialeko 20 enpresekin harreman zuzena.
Berrikuntza-proiektuak 

identifikatu

•Diru-laguntzak

•Formakuntza

•Proiektuen aukerak

Informazio garrantzitsuaren 
zabalkundea

•Norbera babesteko ekipamenduen (NBE) hornidura

•Informazio eguneratua eta segurua helaraztea

•"Egokituz" Kobid Mahaia sortzea

Kobid-19 egoeran dauden 
enpresei laguntza

•Eskualdean enpresa berriak erakartzeko lana, jarduerarik
gabeko industria-nabeak ekortuz eta jabeekin hitz eginez,
alokatzeko, saltzeko eta inbertitzeko prozesuari ekiteko

Instalazio-potentzial berriak



 

•Iturmendiko bero-sarearen jarraipena

•Argiteria publikoaren eraginkortasuna hobetzeko esku-hartzeak 
Altsasun

•Olaztin lehenengo faseko argiak ordeztea.

•Energia-komunitateak identifikatzea: Irurtzun, Arbizu, Lizarraga.

•Mank proiektuak identifikatzea: Urdalurren turbina instalatzea 
eta Arbizu zabortegiko estalki fotovoltaikoa instalatzea.

Energia hobetzeko 
plana EELL laguntza 

•Sakanako 15 udalerrietako alkateen ituna sinatu

•Ahultusasuna eta arriskuaren ebaluazioa

•2005 Erreferentzia-urteko datuen bilketa

•PACES mankomunatua

•Sakanako ekimenak kanpoan zabaltzea

•Ezagutza-bisita Lizarragako Mikrosarean, Beasaingo LHIK, Txileko 
ERR graduko ikasleekin.

Alkateen Ituna 
Zabalkundea eta 
Sentsibilizazioa



 

•Turismo-azoketara joatea eta promozio-materiala bidaltzea

•Bilerak antolatzea eta kudeatzea

•Sektoreko formakuntza ezartzen laguntzea.

Bidelaguni Laguntza 
Teknikoa

•Enpresei Galdetegiak

•Lehenengo Fasea

Sakanako Turismo-
Sektorearen Azterketa

• 

• 

https://meta.sakana.eus/s/WFEwYKWzeFzPRyD?


 

•Seinaleak osatu

•Material-Promozionala sortu

•Dokumentuak bildu
Donejakue Bidea

•Ibilbideak berhomologazioa

•Sakanako Bizikleta ibilbideen sarearen oinarrizko azterketa

•Bernoako Galtzada lankidetza-proiektuaren garapena 4

•ELLren artean (Urdiain, Iturmendi, Bakaiku eta Etxarri 
Aranatz)

•Wikipedia kultura eta hezkuntza-arloan balioa emateko 
tresna gisa.

•Udako eta udazkeneko jarduera-programak

Ibilbideen 
sistematizazio 
eta sustapena

• 

• 

• 

• 

https://meta.sakana.eus/s/Ln2wY3bNkKimjey


 

 

•Aralarren komunikazioa estrategia

Aralar

•Proiektua gauzatu eta garatzeko bidelaguntza Uharte 
Arakilgo udalari

•Euskal Herriko Trail estazioan sartu (Station de Trail marka)
Trail Estazioa



 

•Ohiko informazio puntuak ez dire ireki

•Informazio gune alternatiboen akordioa
Turismo Informazio Puntuak 

Garatu

•Irudi basea elikatzen jarraitu da
Irudi Basea

•COVID komunikazio-estrategia

•Udazkeneko kanpaina Saretan: sareen marketinean 
espezializatutako enpresen kontratazioa

•Turismo-materialaren banaketa

Komunikazio Planaren 
Garapana

https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums
https://www.flickr.com/photos/sakondusakana/albums


 

Eraldatze 
Gunea

Dastatu 
Sakana

Politika 
Publikoak



 

•Ekoizleen Foroa

•COVID-19 garaiko informazioa --> protokoloak eta laguntzak

•Lankidetza-ekimenak sustatzea eta koordinatzeaForo Ekimenak

•Berrikuntza-proiektuetan parte hartzea

•Esperientzia interesgarriak ezagutzea

•Barietateak eta horiei lotutako kultura- eta nekazaritza-jakintzak 
berreskuratzea.

Ezagutza Transferitzea 
eta Berreskuratzea

•Merkatuak aire librean

•Autokontsumorako baratzeak lan egiteko murrizketa kentzea

•Ekimen sektorialak identifikatzea eta haietan parte hartzea

Politika publikoak eta 
lankidetza-espazioak

https://www.sakanagaratzen.com/eu/gabonetako-saskiak


 

•Proiektu teknikoa eta azken aurrekontua egin

•Parte hartzeko prozesua abeltzaintzaren sektoreko 
eragileekin, harakinekin eta Etxarri Aranatzeko Udalarekin

•Partekatutako proiektuaren negozio-ereduaren eta 
bideragarritasun ekonomikoaren azterketa egin

Elikagaien eraldaketa

•Osasun-krisiaren ondoriozko murrizketak. Azoka garrantzitsuenak bertan 
behera uztea: Amalurra, etab.

•Merkatu eta azoken garrantziari buruzko sentsibilizazioa eta komunikazioa

•Mankomunitateko erakundeen karpen erabilera kudeatzea

Azokak



 

• Sentsibilizazio-ekimenak sektorearekin lankidetzan.

• Elikadura eta nutrizio osasungarri eta jasangarriari buruzko 
tailerrak tokiko produktuarekin.

Sentsibilizazioa

• Dastatu sakana ekimena abiaraztea

• Dastatu sakana sustatzeko kanpaina

• Dastaketak eta dastatze gidatuak antolatzeko ezintasuna.
Promozioa

➢ 

➢ 

http://dastatu.sakana.eus/
https://www.youtube.com/watch?v=1doKKt-Y_J0&feature=youtu.be
https://youtu.be/dh3EnbLCPFE


 

 

•Sektoreari informazioa emateko araudiak eta murrizketak identifikatzea eta horien 
jarraipena egitea.

•Laguntza eta diru-laguntzei buruzko informazioa.

•Administrazioaren eta txikizkako merkataritzaren eta ostalaritzaren arteko lankidetza

Koordinazioa eta informazioa 
COVID-19 krisialdian

•Dastatu sakana proiektuan laguntzea eta parte hartzea

•Moneta sozialaren bidez merkataritza suspertzeko esperientziak ezagutzea

Beste sektore batzuen 
lankidetza

•Eskualdeko merkataritza-eskaintzaren datu-basea eguneratzea, sakanako merkatari 
eta Ostalarien Elkartearekin lankidetzan.

•Eskualdeko merkataritza-eskaintzarekin aplikazioa garatzea
Sentsibilizazioa eta 

Komunikazioa

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.codesyntax.sakana&hl=eu
https://www.sakanakogida.eus/es


 

 



 



 

 

• Bazkideen aurrez aurreko bilera

• Partekatutako lurralde-diagnostikoakDignostikoa

• Ezagutzak eta esperientziak trukatu

• Gogoetarako guneaMugaz Gaindiko Foroa

• Zerbitzu berriak definitu eta abian jarri
Pilotajea

Nafarroa

Esperientziak trukatu

• Etxekonak

• Etxekide

• Parlamentuko lan-mahaia

• Cohousing hedapen 
jardunaldiak

Ikasketa

• Erabiltzaileekin 
zerbitzuak definitu

• Oinarrizko proiektua hasi 
eta denborarekin 
zerbitzuak zabaldu

https://meta.sakana.eus/s/DboQeAimw4Npdgi
https://guaixe.eus/sakana/1601577004084-bertan-proiektua-bidea-egiten


 

 



 

Tailer 
tecnologikoa

• Hobekuntzak 
instalazioetan

• Ekipamendu berrien 
bilaketa

Coworking 
Espazioa

• 1 kide finkoa

• 2 kide birtualak.

Formakuntza eta 
sentsibilizazioa

• 2 ekitaldi

• 5 formakuntza 
presentzialak

Enpresei 
Aholkularitza

• 10 empresa 
inplikatuta



 

 



 

  

 

 

 

Challenge OTD proiektuan parte hartu 
dugu, DINABIDE proiektua aurkeztuz

FINekin egindako akordioaren barruan, eta 
Nafar Lansarek finantzatuta, 4 prestakuntza 

espezifiko eman dira 4.0 arloan, aurrez 
aurrekoak eta praktikak, 80 parte-hartzaile 

baino gehiagorekin.

Hasteko, fabrikazio gehigarri metalikoaren 
teknologiari buruzko Webinar bat egin da, 
eta 70 pertsona baino gehiago bertaratu 

ziren.

Sakanako 10 enpresei aholkularitza eman 
zaie, Fabrikazio Aditiboko piezen zenbait 

prototipo egiteko.



 

https://www.irisnavarra.com/iris-lab/


 

https://www.youtube.com/embed/8dEZhHd1ulc?feature=oembed

