
 

ERAKUNDEAREN DATUAK (eskatzen diren  5 eremuak bete mesedez) 

Datu hauek eta praktika onen fitxa betetzerakoan, baimena ematen duzu goian agertzen diren eremuak eta 

betetako praktika onen fitxa Euskaliteko webgunean argitaratzera, modu irekian zabaldu daitezen. 

1. Erakundearen izena: SPRI, Enpresen Garapenerako euskal agentzia 

2. Sektorea: Administrazio publikoa - Industria 

3. Langile kopurua: 72 

4. Webgunea: www.spri.eus  

5. Erakundearen jardueraren 

deskribapena:  

(produktu eta zerbitzu 

nagusiak, merkatua, bezero 

motak…): 

 

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Jasangarritasun eta 

Ingurumen Saileko erakundea da, euskal industria bultzatzea helburu 

duena. Digitalizazioa, Ekintzailetza, Ikerketa eta Garapena, 

Berrikuntza, Kluster politika, Zibersegurtasuna eta Trantsizio digital 

jasangarria dira SPRIren lan-ildo estrategikoak. SPRI Taldeko kide diren 

Arrisku Kapitala, Basque Trade & Investment, SPRILUR eta Euskadiko 

Parke Teknologikoak kontuan hartuta, Finantzaketa, Nazioartekotzea 

eta Azpiegiturak ere gehitu behar dizkiogu aurreko zerrendari. Lan-ildo 

hauek bultzatzeko enpresei zuzendutako laguntza-programak kudeatzen 

ditu Sprik. 

Euskadiko Ekonomia eta Enplegua Suspertzeko BERPIZTU programa 

(2020-2024) eta bertatik eratorriko diren planak dira SPRIren Kudeaketa 

Planaren esparru orokorra. Programak bi ardatz bertikal ditu: batetik, 

Ekonomia suspertzeko ardatza eta, bestetik, enplegua dinamizatzeko 

ardatza. Bi ardatz horiek 12 jarduera-politikaren bidez garatzen dira, eta 

horiexek osatzen dute ekonomia eta enplegua berreskuratu eta 

suspertzeko neurri eta tresnen erreferentzia-esparrua, 2024ra arte 

garatuko dena. Bada hirugarren ardatz bat ere: enpleguaren kalitatea 

eta genero berdintasuna. 

 

Harremanetarako datuak  

Eremu hauek hautazkoak dira. Datuak betetzen badituzu, webgunean azalduko dira bere horretan. Horrela, 

zure praktika interesgarria suertatu zaion erakundea zurekin harremanetan jarri ahal izango da: 

Solaskidearen izen-abizenak: Miren Jasone Aretxabaleta Osa 

Helbide elektronikoa: jaretxabaleta@spri.eus  

Telefonoa: 944037068 - 607084538 

  

http://www.spri.eus/
mailto:jaretxabaleta@spri.eus


 

PRAKTIKA ONAREN AZALPEN LABURRA 

 

1. Praktika onaren titulua: HIZKUNTZA-IRIZPIDEAK SPRIren Lan-Hitzarmenean 

2. Praktika onaren azalpena: 

Zer da? Zertan datza? 

Nondik dator? 

Zeintzuk dira onurak, lortu diren 

emaitzak?  

Zer da.- 2021.urteko abenduan SPRIko Zuzendaritzaren eta Langileen 

ordezkaritzaren artean sinatutako Lan-Hitzarmenean lehenengoz 

jaso ziren Hizkuntza-Irizpideak. Hau da testua: 

66. artikulua.– Hizkuntza-irizpideak. SPRIk, EAEko Administrazio 

Orokorrari atxikitako sektore publikoko erakundea den aldetik, Eusko 

Jaurlaritzaren hizkuntza-irizpideak beteko ditu. SPRIk euskara-plan 

bat du, lan-eremuan EAEko bi hizkuntza ofizialak erabiltzeko 

jarraibide orokorrak jasotzen dituena eta bertan lan egiten duten 

pertsonen artean euskararen erabilera sustatzen duena. 

Nondik dator.- SPRI Taldeko Euskara Batzordearen bileretako baten 

aztertu zen gaia eta Langileen Batzordera bideratu genuen eskaera. 

Kontuan hartu behar da Euskara Batzordean Langileen Batzordeko 

ordezkari bat dagoela (hasiera hasieratik) eta honek asko erraztu 

zuela eginkizuna.  

Onurak – Emaitzak.- Jaurlaritzaren Hizkuntza-irizpideak betetzeko 

konpromisoa eta Euskara Planaren aipamena jasotzeak hizkuntzaren 

gaia sendotu egiten du erakundearen Kudeaketa-esparruan, bai 

zuzendaritzaren aldetik baina baita langileen aldetik ere. 

PRAKTIKA ONAREN INGURUKO DOKUMENTAZIOA, IRUDIAK, GRAFIKAK… 

(Hemen itsatsi tresna/dinamika/praktikaren irudiak, dokumentuak, grafikak, eta abar.) 

Hitzarmena ikusi/deskargatu:  https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/03/2201145e.pdf  

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/03/2201145e.pdf

