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TECHNOPRENEURSHIP  - ADVANCED 2021-2022 
LEHIAKETAREN OINARRIAK 

Helburuak 

 

 

Orokorrak 

 
Technopreneurship lehiaketa sortak, ENGIPRENEURSHIP, hau da, Ingeniaritza eta MGEPen 
ekintzailetza programaren ekimenekin batera, honako helburu hauek ditu: 
 

• Ekintzailetza eta barne-ekintzailetza jasangarria eta oinarri teknologikoduna hurbiltzea 

MGEP osatzen duten pertsona guztiei eta MGEP ekosistemari. 

• MGEPeko ikerketa-taldeen lana ezagutaraztea eta ikerketa-emaitzak (IE) ustiatzen 

laguntzea.  

• Etorkizuneko ingeniariek eskatutako zeharkako gaitasunak lantzea MENDEBERRI 2025 

esparruaren arabera, ekintzailetza-jardueretan, enpresetako barneekintzailetzan edo 
lan-merkatu arruntean aplikatzeko. 

• Diziplinartekotasuna eta MGEP inguruneko ekintzailetza sustatzeko ekosistemarekiko 

harremana sustatzea. 
 

Espezifikoak 
 

• Ekipo eta proiektu ekintzaileen kultura eta fluxua sortzen joatea ikasturte amaierako EPS- 

Engipreneurship lehiaketara begira.  

• Diziplinarteko talde mistoak probatzea (espezialitate eta gradu desberdinetako 

ikasleak/PDI/AZL) IE ustiatzeko eta IE balorizatzeko eta ustiatzeko prozesuetarako. 

• Ekintzailetza sustatzeko ekosistemako eragileekin koordinatzeko ekintzak probatzea. 

 

Nori zuzenduta 

Lehiaketa MGEP komunikate osoari irekia dago: irakasle eta ikertzaileak, graduko, masterreko 
eta doktoretzako ikasleak eta ikasle ohiak, administrazio eta zerbitzuetako langileak, baita 
MGEPtik kanpoko pertsonak ere, betiere MGEP komunitateko norbaitekin taldea osatzen 
badute. 

 

Data garrantzitsuak 

• 2022ko urtarrilaren 10a: izen-ematearen hasiera 
• Urtarrilak 13 eta 14: edukiak prestatzeko informazio/laguntza saioak 
• Urtarrilak 17: inskripzioaren amaiera eta dokumentazioa aurkezteko azken eguna, mudle 

bidez: 
• Urtarrilak 21: proiektu finalisten komunikazio 
• Urtarrilak 25: finaleko pitching-a prestatzen laguntzeko saioak 
• Urtarrilak 28: finala 
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Zer entregatu behar da? 

EUSKARRIA 

 
Behean adierazitako atalak dituen memoria bat izango da euskarria (word, ppt… pdf bihurtuta), 

eta beste edozein euskarri libre* gehitu ahal izango zaio (Poster, storyboard, ppt-en aurkezpen 

grabatua)… Erabilitako hitz-kopurua, erabiltzen den euskarria edozein izanda ere, ez da 5.000 

hitz baina gehiagokoa izango. 

 

EDUKIA 

 

Oinarri teknologikoko negozio-aukerak sortzeko potentziala identifikatzen eta aztertzen 
saiatuko da. Aukera horiek, besteak beste, iturri hauetatik sortzen dira: 

 
1) Ikerketaren emaitzak ustiatzea. 
2) PBL/TFG/TFM  ا 
3) Enpresak eta pertsona ekintzaileak. 

 

 
En concreto, los apartados a trabajar serán: 

 

1) Aukeraren deskribapena: konpontzen 

duen premia/arazoa, bezero potentzial 

moten deskribapena, merkatuaren 

dimentsioa, berrikuntzaren 

deskribapena merkatuan duen 

eraginaren ikuspuntuti. 

 

2) Ideiaren jatorria eta jabetza.. 

 

 

3) Negozio-eredu potentziala: nola 

moneta daiteke irtenbide hori? 

Dozenaka aukera gehiago zure 

soluzioa errentagarri bihurtzeko, zure 

produktua/zerbitzua azken 

kontsumitzaileari saltzetik harago. 

Hemen dituzu inspirazio-iturri batzuk 

Fuente: https://businessmodelnavigator.com/explore 

 

Finalaren egunean, talde sailkatuek jendaurreko aurkezpena egin beharko dute proiektuaren 

pitching-arekin 3 minututan, aurreko atal berberak aurkeztuz eta epaimahakideen galderei 

erantzunez. 

 
 

* Librea bada ere, soportearen eta mezuaren kalitateak pixua izango du ebaluaketa irizpideetan (ikus  

hurrengo atala) 

**Aurkeztutako produktu edo zerbitzuak, teknologia izan beharko du balio gehigarriaren oinarri bezala: 

produktuak/zerbitzuak berak eduki teknologiko altukoa izateagatik edo negozio eredua aurrera 

eramateko teknologia aurreratuak gakoak direlako (horrela, adibidez, zerbitzu prestakuntza batean 

teknologia aurreratuek rol gakoa duten ideiak… etab. Ongietorriak izango dira). 

https://businessmodelnavigator.com/explore
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Ideien edukiak ebaluatzeko irizpide nagusiak 

Proiektu partehartzaileek 100 puntu arte lehiatuko dituzte lehengo fasean eta beste 30 

finalean parte hartzeko proiektuek. Azpiatal bakoitzean, ondoren adierazten den puntu kopuru 

minimoa lortu beharko da proiektua onartua izateko. 

 

Konpetentzia teknikoak: 70 puntu arte (gutxienez 40 puntu lortu beharko dira) 

• Ideiaren eduki teknologiko eta jasangarria: 20 puntu arte (gutxienez 10 puntu) 

• Ikerketa taldeekin lerroketa maila: 10 puntu arte  

• Ideiaren berrikuntza maila: 20 puntu arte (gutxienez 10 puntu). 

• Impaktu eta eskalagarritasun potentziala epe ertainean: hasta 20 puntos (mínimo 10 

puntos). 

 

Zeharkako konpetentziak: 15 puntu arte (gutxienez 10 puntu lortu beharko dira) 

• Aurkeztutako dokumentazioaren idazketaren eta antolaketaren/euskarriaren kalitatea: 

gehienez 15 puntu (gutxienez 10 puntu) 

 

Eduki ez-teknikoak: 15 puntu, gehienez. 

• Diziplina anitzeko taldeak: 5 puntu, gehienez. 

• PDI/AZP/ikasle talde mistoak: 5 puntu, gehienez. 

• Enpresekin lankidetzan egindako ekipoak/proiektuak: 5 puntu, gehienez. 

 

Finalistek, beste 30 puntu jokatuto dituzte finalean:  

• Finalean aurkeztutako pitching-a: 20 puntu arte (gutxienez 10 puntu) 

• Aurkezpenaren euskarria: 10 puntu arte (gutxienez 5 puntu) 

Kontutan hartu beharrekoaka 
 

• Proiektuaren eta datuen justifikazioa (iturriak ongi aipatuak egotea). 

• Ezinbestekoa da azalpenak (ahozkoak, idatzizkoak edo grafikoak) modu zuzen, 

erakargarri eta irisgarri batean aurkeztea. Ez dira onartuko 10 akats 

ortografiko/gramatikal baina gehiago dauzkaten lanak. 

• Ez dira plagioak onartuko. 

Saria 

• 1. saria 250 € 

• 2. saria 150 € 

• 3. saria 100 € 

• Pitching onena: 100 € 

Parte hartzen duten proiektu guztiek laguntza 

teknologikoa eta ekintzailea jaso ahal izango dute beren 

ideietan sakontzeko eta etorkizuneko erronketarako 

prestatzeko, horien artean, ikasturte amaierako 

ENGIPRENEURSHIP lehiaketa. 

 

Zabalkundea 

Lehiaketa honek ospea eta ikusgarritasuna emango dizkio taldeari, baita ideia eta proiektua 

ere, konfidentzialtasun-irizpideak errespetatuz 

Kolaboratzaileak 
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