
 
 
 
 
 

Informazio gehiagorako: Naroa Escabias Aretxabaleta  /  665 70 64 94  /  naroaea@gmail.com 

Markina-Xemeingo Leartiker S.Coop. Foku Anitzeko 
Teknologia Zentro bezala lortu duen izendapen berriari 

esker erreferentziazko zentro teknologiko bihurtu da 

 
• Azken 5 urteetan, Leartikerrek izan duen aparteko hazkundeari esker 

Euskadiko I+G+b arloko abangoardian kokatu da. 
 
• Zentroa bere bi teknologiei esker nabarmentzen da, Polimeroena eta 

Elikagaiena, eta baita enpresekin duen lankidetza estuari esker lortzen duen 
transferentzia teknologikoaren indize handiagatik ere. 

 
Markina-Xemein, 2021eko maiatzak 4. 

 
Markina-Xemeinen kokatutako Leartikerrek aparteko hazkundea izan du azken 5 urteetan, 
eta horren adierazgarri da lortu berri duen Foku Anitzeko Zentro Teknologikoaren 
akreditazioa. Izendapen honi esker, Euskadiko I+G+b arloan erreferentziazko zentro bat 
izatera heldu da. Leartikerrek teknologia eta berrikuntza enpresa ehunaren lehiakortasuna 
hobetzeko tresna gisa erabiltzea sustatzen du, ezagutza multiteknologikoa sortu eta 
garatuz. Are gehiago, Euskadin ezarritako lehentasunekin bat datozen ikerketa-
eremuetara egindako transferentzia teknologikoaren indize altuari esker ere 
nabarmentzen da Zentro Teknologikoa, enpresekin duen lankidetza estuari esker 
lortzen dutena. 

 
LEARTIKER POLIMEROEN TEKNOLOGIA eta 
ELIKAGAIEN TEKNOLOGIA 
 
Zentroa espezializatuta dagoen bi teknologiei esker 
nabarmentzen da: Polimeroak eta Elikagaiak. 
 
Polimeroen Teknologiaren esparruan, eta material 
polimerikoetan oinarritutako fabrikazioara bideratutako 
diseinuaren kontzeptuan zentratuta, Leartikerrek material 
ezberdinen garapenetik hasi eta fabrikazio-prozesuetara 
arteko eremua jorratzen du, materialen eta produktuen 
karakterizaziotik igaroz eta hauen digitalizaziora arte, 
simulazio-teknika aurreratuen bidez egiten dena. 

 
Bi espezializazio handi ditu: 

 GARRAIO JASANGARRIA: Egitura polimeriko fidagarri, arin eta isilen garapen 
integrala (ZTBP 2030 "Industria adimenduna" lehentasun estrategikoa). 

 OSASUNA: Gailu medikoen garapena eta ehunen ingeniaritza eta diagnostiko 
azkarra bezalako terapia aurreratuetarako material polimerikoen ikerketa 
(lehentasun estrategikoa: "Osasun pertsonalizatua" ZTBP 2030). 

  
Elikagaien Teknologiaren esparruan, "Elikadura osasungarria" lehentasunaren barruan, 
Leartikerrek berrikuntzaren aldeko apustua egiten du nekazaritzako elikagaien industrien 
lehiakortasuna hobetzen laguntzeko estrategia nagusi gisa, kultura berritzailea enpresen 
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estrategian txertatuz eta nekazaritzako elikagaiak balioan jartzeko proiektuak dinamizatuz, 
prozesuak transferentzia teknologikoaren bidez dibertsifikatuz eta egokituz. 
 

 PREST, landare- eta haragi-jatorriko lehengaiekin egindako balio erantsiko 
produktu berrien garapena bultzatzera bideratutako espezializazioa da. Tokiko 
enpresa eta ekoizleekin lankidetzan elikagai bereizi osasungarri eta jasangarri 
berriak lortzen  dira, enpresei lehiakortasuna hobetzen lagunduko dietenak, egungo 
merkatuan kokapen bereizia lortuz. 

 2021eko otsailetik LEARTIKER ESNEKI ZENTROA bihurtuta, gehienbat esneki 
ekoizle artisau txikiekin lankidetzan aritzen da. Aholkularitza zerbitzua ematen die 
egiten dituzten esnekien prozesuak eta kalitatea hobetzeko, bai eta berrikuntza- eta 
dibertsifikazio-proiektuak hobetzeko ere, lehiakorragoak izan daitezen. Esneki 
Zentroak sektoreko erreferente izatea du helburu. 

 
IKERKETA-BIKAINTASUNA ETA NAZIOARTEKO PROIEKZIOA 

 
Zentro Teknologikoak 50 pertsonako lan-taldea du, eta 
horien artean Leartikerren ikerketa- bikaintasuna sustatzen 
duten 9 doktore eta 2 doktoregai daude. 
 
50 ikerketa-proiektu baino gehiagotan murgilduta dago 
lan-taldea, eta nabarmentzekoa da azken urteotan Zentro 
Teknologikoak izan duen hazkundea nazioarteko 
proiektuen kopuruan eta nazioarteko negozio-
bolumenean, gaur egun %20tik gorakoa delarik. 
 
Leartikerrek 200 enpresa baino gehiagori eskaintzen 
dizkio bere zerbitzuak, eta 3M€-tik gorako negozio-
bolumena du. 2015ean eratu zenetik, Leartikerrek urteko 
%7ko batez besteko hazkundea izan du. 
 

 
LEARTIKER S.COOP. 
 
Leartiker se constituye como Cooperativa mixta de trabajo asociado sin ánimo de 
lucro en julio de 2015. Sin embargo sus inicios se remontan al año 2005 cuando dentro de 
la Escuela Profesional Comarcal Lea Artibai S.Coop (Lea Artibai Ikastetxea), bajo la 
denominación Leartiker, se acredita y reconoce la actividad de Investigación, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica y recibe la consideración de Organismo Intermedio de Innovación 
en Agente Científico Tecnológico. Leartiker (I+D+i), Lea Artibai Ikastetxea (Formación) y 
Azaro Fundazioa (Emprendimiento) configuran un modelo de desarrollo comarcal basado 
en tres ejes: investigación, formación y emprendimiento.  
 
 

Leartiker irabazi-asmorik gabeko lan elkartuko kooperatiba misto gisa eratu zen 
2015eko uztailean. Hala ere, bere jatorria 2005. urtean kokatzen da, Lea Artibai S.Coop. 
(Lea Artibai Ikastetxea) Eskualdeko Lanbide Eskolaren baitan, Ikerketa, Garapen eta 
Berrikuntza Teknologikoaren jarduera egiaztatu eta onartu zenean, eta Leartiker 
izenarekin, Eragile Zientifiko eta Teknologikoaren Berrikuntzako Bitarteko Erakunde gisa 
akreditatu zenean. Leartikerrek (I+G+b), Lea Artibai Ikastetxeak (Prestakuntza) eta Azaro 
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Fundazioak (Ekintzailetza) hiru ardatzetan oinarritutako eskualdeko garapen-eredua 
osatzen dute: ikerketa, prestakuntza eta ekintzailetza. 
 

2016an, Leartiker ZTBES-arekin (Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sarea) 
bat egin zuen, Zentro Teknologiko Sektorial gisa, eta Euskadiko I+G+b arloko erakunde 
nagusiak biltzen dituen taldeko kide izatera igaro zen. 
 

Urte hauetan zehar, hainbat ziurtagiri lortu ditu Zentro Teknologikoak, besteak beste: 
ISO9001, Kalitatea Bermatzeko Sistema; UNE-EN ISO/IEC 17025:2005, Elikagaien Saiakera 
Mikrobiologikoetarako ziurtagiria; eta, ISO 13485, medikuntza gailuei aplikatutako kalitatea 
kudeatzeko ziurtagiria. Hala ere, nabarmentzekoa da 2018an UNE 166002 I+G+b 
kudeaketa sistemaren arauaren bidez elikagaien teknologiaren eta polimeroen 
teknologiaren arloetan lortutakoa ziurtagiria. 
 
Leartikerren azken mugarria Foku Anitzeko Zentro Teknologikoaren akreditazioa 
da, Euskadiko I+G+b arloko abangoardian kokatzen duena, hain zuzen. 
 
Leartikerrek bere hasieretik enpresa-ehunari balioa emateko lan egiten du, I+G+b 
jardueraren bidez eta polimeroen teknologiara eta elikagaien teknologiara jarduera horren 
transferentzia egokia eginez. Nazioarteko ikuspegia eta lankidetza-harremanen eredua 
oinarri hartuta, ezagutza, balioa eta lan jasangarria sortzeko konpromisoa duten pertsonek 
gauzatzen dute Leartiker proiektua. 
 
 
LEARTIKERREN LAGUNTZA I+G+b arloan 
 
ZTBESn Zentro Teknologiko Sektorial gisa egiaztatu zenetik, 2016an, LEARTIKER Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren I+G+b-ri 
laguntzeko programetan parte hartu du, zehazki ELKARTEK programan, zentroaren 
espezializazio-esparruetan oinarritutako 10 ikerketa-proiektu garatuz. Halaber, 
azpimarragarria da horiek gauzatzeko ZTBESko beste eragile batzuekin izan duen 
lankidetza-maila. 
 
Era berean, Leartikerrek, bere sorreratik aktiboki parte hartu du Bizkaiko Foru Aldundiko 
Ekonomia Sustatzeko Sailaren programetan, zehazki berrikuntza programetan eta inbertsio, 
enpresa sorrera eta nazioartekotzera bideratutako laguntza programetan, kasu honetan ere, 
Bizkaiko enpresekin lankidetza-maila handia sustatuz. 
 

LEARTIKER 2025 PLAN ESTRATEGIKOA 

 
Bikaintasunerako bidean, Leartiker 2025 plan estrategikoak bere espezializazioen 
garapenaren aldeko apustu sendoa egiten du. Aurreikusten diren espezializazio eta erronka 
estrategiko bakoitzeko helburuak ezarri dira: 
 
PERTSONAK (talentua erakartzea, nortasuna eta pertsonak indartzea); 
EZAGUTZA (erreferentzialtasun teknologikoa lortzea);  
POSIZIONAMENDUA (posizionamendua hobetzea); 
NAZIOARTEKOTZEA (I+G+b nazioartekotzea areagotzea); 
ANTOLAKETA (kudeaketa-eredua indartzea). 
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Plan Estrategiko berriaren helburu nagusien artean daude, 
besteak beste, pertsona eta doktoreen kopurua sendotzea 
(52ra eta 15era, hurrenez hurren) eta 4,5 milioi euroko 
negozio-bolumena lortzea. Lankidetza-proiektuen bidez, 
Leartikerrek ezagutzan gehiago espezializatzea du helburu, 
berezitasun eta erreferentzialtasun teknologiko handiagoa 
lortzeko. Gainera, nazioartekotzea indartzea eta talentua 
erakartzeko eta mantentzeko metodologia propioa martxan 
jartzea ere markatutako erronka nagusietako batzuk dira. 
 
Era berean, Zentroaren epe laburreko beste helburu bat da 
Basque Research and Technology Alliance (BRTA) 
Partzuergo Zientifiko-Teknologikoan sartzea eta, honen 
bidez, Euskadiko ikerketa-potentzia Europa mailako erreferente 
bihurtzea bilatzen duen lankidetza-egitura baten parte izatea. 
 
Leartiker hazkunde-prozesuan dago, espezializatzen ari da eta 
ezagutzak eskuratzen jarraitu behar du, enpresa-ehunari 
transferitzeko eta horrela lehiakortasuna hobetzeko. Zentro 
Teknologikoa bere eremuko eragile dinamizatzaileetako bat da, eta eskualdeko berrikuntza-
sistema sendotzen lan egiten du, goi-mailako lanpostu kualifikatuak sortzeko asmoz. 
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