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KONPONDU BEHARREKO ARAZO NAGUSIA

● Trantsizio energetikoa energia garbien
bidez bultzatzeko erronkaren aurrean,
eolikoa osagarri ezin hobea izan liteke
fotovoltaikoa autokontsumitzeko
instalazioetan.

● Sorgailu handiek landa-ingurunean sortzen
duten inpaktuaz jabetuta, hiri, landa eta
industria espazioetan aerosorgailu txikiak
instalatzea ingurumenarekiko alternatiba
jasangarriagoa eta mix berriztagarrian
eraginkorra izan liteke.

● Eredu hori indartzeko, garrantzitsua da
Gipuzkoako lurraldean ikerketa-gune bat
sortzea, lurraldeari egokitzen zaizkion
prototipoak garatu ahal izateko eta horiek
instalatu ahal izateko lehentasunezko
eremuak identifikatzeko.

● Erronka laborategiaren ideia hori garatzea
da, bertan garatuko diren hobekuntza eta
funtzioetan pentsatzea, Gipuzkoako
lurraldea erreferentziazko zentro bihurtzea
ahalbidetuko duten finantzaketa-lerroak eta
eragile laguntzaileak identifikatzea.

TESTUINGURUA

Gipuzkoako orografian eta Euskadin, zaila da
haize-parke erraldoiak ezartzea. Sortzen duten
ingurumen-inpaktuak ez du laguntzen garatzen.
Minieolikoaren sistemak ezin hobeto egokitzen dira
hiri, landa eta industria ekosistemetara, eta osagarri
ezin hobea dira fotovoltaikoko instalazioen
garapenean.

LORTU BEHARREKO ONURAK

● Gipuzkoa erreferentziazko zentro bihurtzea
minileolikoa garatzeko gai den teknologia
baten ikerketan eta garapenean, energia
garbien sorreran ingurumen-inpaktu txikia
duen alternatiba iraunkor gisa.

● Punta-puntako industria bat garatzea,
teknologia hori perfekzionatzera eta
garatzera bideratua.

MUGA POSIBLEAK

● Ikerketa garatzeko eremu zabala
identifikatzea (haize-tunela, etab.).

● Ekimena babestu eta parte har dezaketen
eragile teknologikoak eta ekonomikoak
bilatzea.

● Minieolikoaren trakzioa, trantsizio
energetikoaren eredu osagarri gisa, eoliko
handiaren aldean.



● Ezartzeko eta instalatzeko negozio-ereduak
garatzea.

● Instalatzeko puntu egokiak identifikatzea.

● Eoliko handiaren aldeko apustua egiten
duten enpresa handien lehia eta pisua.

JARRAIPENA DENBORAN

Climathon-ean, laborategia bi urteko epean ezartzea
ahalbidetuko duen estrategia bat diseinatzea izango
da taldearen lana.

Proiektua garatzeko, beharrezkoa izango da:

- Laborategia kokatzeko leku bat aurkitzea.
- Egutegi bat garatzea (road map).
- Lankidetzak eta/edo laguntzak bilatzea.
- Proiektua finantzatzeko bideak.
- Haize-sorgailuetatik aztertu beharreko ezaugarriak
hautatzea.
- Elektronika egokiena aztertzea (kontrola, sarerako
injekzioa...).

SUSTATZAILEEN KONPROMESUA

Unibertsitatearekin lankidetzan aritzea lantaldeko
kideen praktikak gaitzeko, enpresak ildo estrategiko
hori lantzen jarraitu ahal izan dezan.

Horri esker, erronkari lotutako TFG edo
ikerketa-proiektuak sortu ahal izango dira, bai eta
negozio-eredu berriak garatu ere.


