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/Sarrera
Hurrengo orrialdeetan, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko eta Obra
Hidraulikoetako Departamentuak bultzatzen duen GK Green Fashion moda
jasangarriaren klusterraren jarduerak, irudia eta oihartzuna finkatzen eta sustatzen
lagunduko duen plan estrategikoa aurkeztuko da. Horrela, sortu zen helburua betetzen
da: ingurumenaren aldeko politikak babestea, enplegua sustatzea eta modaren industriasektorea bultzatzea. Horrekin batera, Gipuzkoako ehungintza eskualdeko ekonomiaren
motor bihurtzea lortu nahi da.
Plan hori egituratzeko, klusterraren egungo egoeraren azterketa egin da, baita egungo
premien azterketa ere. Horrez gain, bazkideekin bateratu da lan-jardunaldi batean. Hori
dela eta, plan hori bi multzotan egituratuta dago. Lehenak aintzat hartzen ditu
klusterraren egungo egoera, helburuak eta egungo premiak, baita nazioarteko
erreferenteak ere, testuinguru gisa. Bigarrenak sakontasunez aztertzen ditu klusterrak
bere sorkuntza-zereginarekin jarraitzeko bete beharreko jardun-ildo nagusiak.
GK Green Fashion klusterra heldutasun betean dago, eta lurraldearen ekonomian duen
posizioa finkatzen ari da, moda jasangarriaren Gipuzkoako industriari bultzada ematen
dion funtsezko eragilea den heinean. Azken urteotan sortu eta garatu diren ekintzei eta
tresnei esker, plataforma sendo eta definitua sortu da moda jasangarriari bultzada
emateko. Orain, harantzago begiratzeko eta epe luzerako plana egiteko garaia da.
Horregatik, plan estrategiko hau 4 urterako ikuspegiarekin egituratu da, dagozkion
helburu eta jardun-ardatzekin; izatez, helburu eta jardun-ardatz horiek aukera ematen
digute etorkizunerako ikuspegia izateko eta moda jasangarriarekin konpromisoa duten
bazkideek haien egunerokoan egiten duten lana bultzatzeko. Izatez, konpromiso horrek
plan honen garapenerako ezinbesteko eragile bihurtzen ditu. Gidalerro eta helburu
zehatz batzuk dituen lanerako oinarri bat da, bazkideei aurkeztu zaiena eta haien
ekarpenekin osatu dena, betiere GK Green Fashion klusterreko kideen beharretara ahalik
eta gehien egokitutako plan estrategikoa sortzeko helburuarekin.

/GK Green
Fashion.
2020-2024
Plan estrategikoa

/GK Green Fashion gaur
Gipuzkoako ehungintzaren errealitatea ona da.
Hazten ari da eta enpresa-mailan duen egitura
pixkanaka finkatzen ari da, GK Green Fashion moda
jasangarriaren klusterrak berak egiten duen
bezalaxe.
Hazkunde hori lotuta dago industria horretarako ad
hoc I+G estrategiak diseinatzearekin eta abian
jartzearekin. Estrategia horiek jarraitzen duten
ibilbide-orriaren bidez, ehungintzan kutsadura
saihestea bultzatu nahi da eta kutsadura
saihestearen premiari eta garrantziari buruz
sentsibilizatu nahi da.
Ezin da ahaztu ehungintza dela planetako bigarren
industriarik kutsatzaileena, uretara isurtzen diren
toxikoen % 20ren erantzulea dela. Hori dela eta,
beharrezkoa da egungo ekonomian hasitako
aldaketa bultzatzen jarraitzea eta prozesu zirkular
baterantz aurrera egitea, diseinatzaileek tresna
egokiak izan ditzaten beren ekoizpenen zikloa
modu jasangarrian osatzeko.
Lan-baldintza duinak, produktu kimikorik gabeko
tinduak, manufaktura osasungarria, material
organikoak, ehunen birziklatzea; horiek dira Slow
Fashionaren edo moda jasangarriaren kontzeptuari
esanahia ematen dioten balioetako batzuk.

Esparru horren barruan, beraz, garrantzi handia du
erabili eta bota kontzeptuaren ordez ekonomia
zirkularraren kontzeptua aintzat hartuko duen
paradigma berrira aldatzeak. Eredu hori, hain zuzen
ere, duela 20 urtera arte existitzen zen,
deslokalizazioak ordeztu zuen arte. Izatez,
deslokalizazioaren ondorioz, munduko fabrika
gehienak Asian daude.
Hori aukera paregabea da gure hiriaren garapen
ekonomikorako eta kalitatezko enplegua sortzeko,
hondakinak baliabide bihurtuz eta gure
ekonomiarentzat hain beharrezkoa den industriaehun nazional baten sorrera bultzatuz.
Horregatik guztiagatik, Moda Jasangarriaren
Klusterra hiru helbururekin sortu da: ingurumenaren
aldeko politikak babestea, enplegua sustatzea eta
gure industria-sektorea sustatzea. Gure iritziz, GK
Green Fashion klusterraren zeregina da herritarrei
moda jasangarriaren garrantziaz jakitun egiteko
beharrezkoak diren tresnak eta ezagutza eskaintzea.
Horrekin, Gipuzkoako ehungintza gure eskualdeko
ekonomiaren motor bihurtzea lortu nahi da.
Gaur egun, GK Green Fashion 29 erakundek
osatzen dute, eta horietatik 21 moda orokorreko
markak dira, 6 osagarrien markak dira eta 2 I+G+b
arloan aritzen diren erakundeak dira.

Produktuaren azken estetika ez ezik, jantzi
bakoitzaren atzean dagoena ere lehenesten duen
industria da, eta gero eta garrantzi handiagoa
hartzen du, moda lasterra edo fast fashion
ezagunaren frankizia handien aldean. Eredu hori
jasanezina da, denboraldi laburrez osatuta dago;
arropa erosi eta bost astetara botatzeko pentsatuta
dago.
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Moda

Osagarriak

I+G+b

GK Green Fashion
klusterraren helburuak
- Ingurumenaren aldeko politikak babestea, baita moda jasangarria
sortzeko, diseinatzeko eta merkaturatzeko prozesuen aldeko politikak ere.

- Moda jasangarriaren sektorearekin lotutako enplegu berrien sorrera
sustatzea.

- Moda jasangarriaren sektoreari bultzada ematea Gipuzkoako lurraldean,
sektorea ezagutaraziz eta sorkuntza, produkzioa, salmenta eta erabilera
sustatuz.

- Bazkideen sormen-ahalmena bultzatzea, kluster-barruko proiektu publikopribatuak babestuz edo moda jasangarriaren sektoreko beste eragile
pribatu edo publiko batzuekin garatutako proiektuak babestuz.

- Berrikuntza, ekintzailetza eta produktu berrien sorrera sustatzea.
- Sektoreko eragileen arteko komunikaziorako eta partaidetzarako gune
eta lokarri izatea, lankidetza-plataforma izateaz gain.

- Sektoreari ikerketa-prozesuetan laguntzea, industriaren lehiakortasuna
hobetzera begira.

- Moda sortzeko, merkaturatzeko eta diseinatzeko jardunbide jasangarrien
balioen, prozesuen eta garrantziaren dibulgazioan, sentsibilizazioan eta
prestakuntzan eragitea.

- Gipuzkoako ehungintza lurralde-ekonomiaren motor bihurtzea.
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/GK Green Fashion
klusterraren premiak
GK Green Fashion klusterraren ibilbideak moda
jasangarriaren sektorean aritzen diren Gipuzkoako
enpresen lehiakortasuna hobetzeko urratsak
egitea ahalbidetu du. Azken urte hauetan ildo
horretako ekintza ugari egin da: nazioarteko
topaketak, beka eta diru-laguntzen sustapena,
hitzaldiak, tailerrak, kontzientziazio-kanpainak eta
abar. Gainera, 2018. urtean egin ziren nazioarteko
misio batzuetan, egiaztatu ahal izan genuen
diseinatzaileak eta klusterra bera oso bide onetik
doazela, eta Alemania gisako herrialdeen parean
daudela ekintzak eta proiektuak egiteari
dagokionez —izatez, Alemania da moda
jasangarriaren sustapenean eta bultzadan
aitzindaria—.

- Kanpoan erreferente gisa hautematea eta

Hala ere, bide luzea egin behar da oraindik, eta,
klusterra 2020. urtean sendotze fasean sartuko
dela esan dezakegun arren, erantzun beharreko
zenbait premia hautematen da oraindik ere.

-

GK Green Fashion klusterrak zenbait premia
finkatu ditu, eta premia horietan oinarrituta
planteatu dira plan honen jardun-ildoak, ardatz
estrategikoak eta helburuak.
Hala ere, bide luzea egin behar da oraindik, eta,
klusterra 2020. urtean sendotze fasean sartu dela
esan dezakegun arren, erantzun beharreko zenbait
premia hautematen da oraindik ere.
GK Green Fashion klusterrak, klusterreko bazkide
guztiekin bildu ondoren, zenbait premia finkatu
ditu eta premia horietan oinarrituta birplanteatu
dira plan honen jarduera-ildoak, ardatz
estrategikoak eta helburuak.

-

-

-

-

-

klusterrak eta bazkideek beraiek egindako
lanaren balioa nabarmentzea.
Moda jasangarriaren eta ingurumenaren
sustapenerako aukerak bilatzea nazio barruan
zein nazioartean.
Herritarren artean kontzientziazioa hobetzea
eta bultzatzea, eta, horretarako, moda
jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi
positiboak, teknikoak zein filosofikoak,
sustatzea eta balioestea.
Publikoarekin eta herritarrekin harreman
zuzena izatea, bazkideekin eta eskaintzen
dituzten produktuekin edo zerbitzuekin
elkarreragiteko ekintzen bidez.
Herritarrei zuzendutako informazioa sortzea,
erabiltzen ez dituzten edo nahi ez dituzten
ehunak non, nola eta noiz bota behar
dituzten jakiteko.
Hornitzaileekin, enpresekin, erakundeekin eta
sektoreko eragileekin harremanetan jartzeko
sarea hobetzea, proiektu berriak gauzatzeko
edo bazkideen ekoizpen-prozesuak
hobetzeko.
Kluster barruko proiektuak eta proiektu
publiko-pribatuak bultzatzea, eta berrikuntza
irekia eta bazkideen arteko elkarlana
sustatzea.
Merkataritza eta enpresa-aholkularitza
bideratzea, bazkideen lehiakortasuna
hobetzeko.
Etengabeko informazio-fluxua izatea
bazkideekin —klusterraren barne-proiektuei,
sektoreko berrikuntzei, laguntzei eta dirulaguntzei, azokei, tailerrei eta abarri buruzkoa
informazioa.

Hauek dira hautemandako premietako batzuk:
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- Bazkideei zuzendutako zeharkako arloetako

-

-

jardunaldiak eta prestakuntzak antolatzea,
komunitateari haien ezagutzak eskaintzea
ahalbidetuko dietenak, sarea sortuz eta,
beharrezkoa izanez gero, hainbat arlotako
adituek lagunduta.
Bazkide diren enpresei hazten laguntzeko eta
produktu edo zerbitzu berriak sortzen
laguntzeko funtsak bilatzea eta inbertsoreak
hurbiltzea.
Klusterreko bazkideentzako eta
diseinatzaileentzako lanerako espazio komun
bat sortzea.
Ingurumen Sailaren web-gunean eskuragarri
dagoen GK Green Fashion-i buruzko

-

informazioa zabaltzea eta hobetzea, atal
berriak sartuz, hala nola klusterreko bazkide
diren marken web-guneetarako estekak.
GK Green Fashion-eko bazkideen barnesailkapena hobetzea, tipologiaren eta
sektoreen arabera.
Diseinatzaileen, ingeniarien eta laborategien
arteko konexioak ezartzea, ehungintzasektorean industria-ikerketa sustatuz.
Zirkulua ixtea. Produktuei irteera emateko
lankidetza-aukerak bilatzea.
GK Green Fashion-en katalogoa hobetzea,
galdetegia puntuatzeko beste sistema
batekin.
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/Erreferente nazionalak
eta internazionalak
Geografikoki, GK Green Fashion klusterraren
jardun-eremua Gipuzkoa osora hedatzen da, eta,
klusterraren ekintzen bidez, Gipuzkoako ekosistema
eta industria bultzatu nahi dira. Nolanahi ere,
garrantzi handikoa da beste esparru eta eragile
nazional eta internazional batzuk ere ikertzea, eta,
hartara, sektorean eta lanean izaten ari diren beste
esperientzia eta ikuspuntu batzuk ere ezagutzea.

Horrela, gure iritziz begirik kendu behar ez zaien
erakunde eta eragile nazional eta internazional
nagusien azterketa egin da; guretzat eredu izan
daitezke eta erreferente izan daitezke sinergiak eta
lankidetzak ezartzeko garaian. Izan ere, eragileen
arteko elkarlana da gure enpresentzako eta
klusterrentzako berrikuntza eta lehiakortasuna
sustatzeko oinarria.
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//Erreferente nazionalak
Ehungintza Ikertzeko Elkartea
Elkarte pribatu aitzindaria da
orotariko sektoreetan aplikatzen
diren ehungintzako gaien eta
materialen ikerketako,
saiakuntzako eta ziurtapeneko
prozesuetan.
Elkartearen helburua da ezagutza
teknologikoa sortzea eta
ehungintza-enpresetara eramatea,
enpresa horiek lehiakorragoak
izan daitezen eta negozio-aukera
berrietan sar daitezen. Gaur
egun, ehungintza, jantzigintza
eta ehungintza teknikoen

Arlo hauetan, besteak beste, egin dituzte
ikerketak:
- Akabera teknikoak, osasuna, erosotasuna,
kirola eta ingurumena.
- Moda, diseinua eta jantzigintza.
- Ehun-materialetara aplikatutako
nanoteknologia.
- Zuntzen, harien eta ehotzearen garapena.
Europako proiektu askotan lan egiten dute
eta enpresetarako zein unibertsitateetarako
prestakuntza-programak dituzte. Lehiaketak
eta proiektuak egiten dituzte estatuko
ikasleekin, ideien eta proiektuen lehiaketen
bidez, belaunaldi berriek ingurumen-erronkei
erantzun diezaieten.

sektoreetako ikerkuntza,
berrikuntza eta zerbitzu tekniko
aurreratuen erreferente bat da.
Elkarte pribatu honek zenbait
sektoretan egiten du lan eta
horien artean dago moda.
Elkartearen ardatza dira, batik bat,
joerak atzematea, diseinua eta
logistika kudeatzea edo
teknologia eta ziurtapen berriak.

AITEX institutuak hezkuntza-, sentsibilizazioeta dibulgazio-proiektuak ditu, hala nola
AITEX enpresa-sariak, hau da, estatuko
ehungintza-enpresen proiekturik eta
ekimenik onenak sustatzea eta hedatzea
helburu duten sariak. Bi kategoria ditu:
AITEX berrikuntza saria, berrikuntza-maila
duten produktu, zerbitzu edo produkzioprozesu berriak garatu dituzten enpresentzat;
eta AITEX jasangarritasuna saria, garapen
jasangarrian eta ingurumenaren babesean
modu aktiboan lagundu duten kudeaketa
ekoefizientean, produktuetan edo
prozesuetan nabarmendu diren
enpresentzat.
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Madrilgo Moda Jasangarrirako Elkartea
Plataforma bat da, moda jasangarriaren alde egiten duten
diseinatzaileentzako laguntza- eta topaketa-gunea.
Elkartearen lana sorkuntzan, konexioan eta dibulgazioan
oinarritzen da, besteak beste.
- Haien jardueran jasangarritasunaren parametroak garatzen
dituzten ehungintzako proiektuak sortzea.
- Haien balio berekin lan egiten duten proiektu nazionalekin eta
internazionalekin konektatzea.
- Dibulgatzea, foroetan eta erakundeetan parte hartuz eta
ahalik eta pertsona gehienengana helduz.

Erakunde eta enpresa askorekin aritzen dira elkarlanean:
•
•
•
•
•
•
•

Nebrijako Unibertsitatea
Espainiako Moda Sortzaileen Elkartea
MOMAD balantze hirukoitzaren aldeko enpresa elkartea
Madrid es Moda
Fashion Revolution
Madrilgo Udala
eta abar.

Hauek dira egin dituzten edo parte hartu duten jardueretako
batzuk, foroaren dimentsioaren erakusgai:
•
•
•
•
•
•
•
•

Madrid Orgánica / Madrilgo modaren astea
Market moda jasangarria
Let it Slow desfilea
Fashion Revolution Week / Education for Revolution
MOMAD
MBFw Madrid – moda jasangarriari buruzko mahai-ingurua
Smart Fashion erakusketa, Madrilgo modaren astean
Biocultura Madrid – Ifema
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MSMAD. MADRILGO MODA JASANGARRIRAKO ELKARTEAREN WEB-ORRIA
AITEX. EHUNGINTZAKO INSTITUTU TEKNOLOGIKOAREN WEB-ORRIA

Bartzelonako Moda Jasangarrirako
Espainian aitzindaria da moda
jasangarriaren sektorearen
sustapenean eta dibulgazioan,
Madrilgoarekin batera.
Elkartearen helburua da
proiektuak sortzea, sinergiak
sustatzea, dibulgatzea eta moda
jasangarriaren sustapenean lan
egiten duten eragileak,
diseinatzaileak, enpresak eta
erakundeak konektatzea.

antolatzeaz arduratzen dira.
Jaialdi horrek sektore
profesionalari zuzendutako
jarduerak dituen egun bat du, eta
dibulgaziora eta herritarren
kontzientziaziora zuzentzen den
beste egun bat —tailerrak,
erakusketak edo desfileak
antolatzen dira—. Kontuan izan
beharreko tokiko izaera
nabarmeneko ekitaldia da.

Bartzelona da jardun-esparru
nagusia, eta oso interesgarria da,
haren xedea hiriko moda
jasangarria sustatzea baita eta
Gipuzkoarako eredu izan
baitaiteke. Gainera, ikaskuntza eta
dibulgazioa nagusi diren oso
formatu interesgarriak ditu.
Barcelona Ethical Fashion Fest,
orain RE-Barcelona, jaialdia

Era berean, modarekin lotutako
garapen jasangarriaren
helburuetan oinarritzen diren
ideiak eta esperientziak trukatzeko
foro txikiak antolatzen dituzte.
Azken finean, klusterrerako eragile
eta formatu oso interesgarria da.

Fashion Revolution
Fashion Revolution mugimendu
globala eta internazionala da, urte
osoan lan egiten duena pertsonak
eta erakundeak batzeko eta
elkarrekin lan egiteko, betiere
arropa lortzen den, ekoizten den
eta kontsumitzen den modua
errotik aldatze aldera.
Modaren Iraultzaren Astea
antolatzen dute, eta aste horretan
oroitzen da Ghanako ehungintzafabrika nagusietako baten
erorketa eta erorketa horrek

eragin zituen milaka pertsonen
heriotza.
Boluntariotzan oinarritutako
ekimena da. Espainian, Slow
Fashion Next plataformak
kudeatzen eta sustatzen du.
Azken batean, kontzientziazio eta
dibulgazio globalaren adibide bat
da, astebetez mundu osoko
eragileak konektatzen dituena
moda jasangarriaren kontsumoa
sustatzeko.
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BERLIN.FASHION REVOLUCION. WEB-ORRIA

MSBCN. BARTZELONAKO MODA JASANGARRIRAKO ELKARTEAREN WEB-ORRIA

//Erreferente internazionalak
Fashion For Good Amsterdam
Amsterdam hiri aitzindarietako bat da
jasangarritasunaren eta
ingurumenaren arloan. Ez da
harritzekoa Fashion for Good gisako
plataformen bidez moda jasangarria
sustatzen ari den herrialde
nagusietako bat izatea. Berrikuntzaplataformaren bidez moda
jasangarriaren ekosistema osoa biltzea
eta aldaketa bultzatzea du helburu.
Plataformaren lana alderdi hauetan
oinarritzen da: Good Materials, Good
economy, Good Energy, Good Water,
Good Lives.
Industria eraldatzeko potentzial
handiena duten teknologiak eta
negozio-ereduak sortzea eta

eskalatzea helburu duen berrikuntzaplataforma bat dute.
Proiektuaren heldutasunaren
araberako laguntzak ematen dituzte 3
programaren bidez:
1. Fashion for Good – Plug and Play
bizkortzailea
2. Eskalatze-programa (scaling
programme)
3. Good Fashion funtsa (Good
Fashion fod)
Amsterdamen duen egoitzan diziplina
anitzeko zenbait gune dago, hala nola
Fashion for Good Experience eta
Circular Apparel Community, baita
moda jasangarriari eskainitako
museo interaktibo bat ere,
Esperientzia izenekoa.

Global Fashion Agenda
Danimarkan ere herritarrek oso
kontzientziazio handia dute slow
fashion-aren beharraren inguruan.
Slow fashion-a sustatzeko eta
finkatzeko sortu zen Global Fashion
Agenda.
Modaren jasangarritasunaren arloko
industriaren lankidetzarako lidergoforo nagusia da. Haren xedea da
modaren industriaren liderrak
gidatzea eta babestea, ekoizten den,
merkaturatzen den eta kontsumitzen
den modua aldatzeko: “hurrengo
denboraldiaz harantzagoko mundu
baterako".
Bere ibilbidearen barruan, gaur egun
modaren industriaren lidergoan
dauden enpresa handiekin eta
bazkide estrategikoen multzoekin
elkartu dira, hala nola ASOS,

BESTSELLER, H&M group, Kering, Li
& Fung, Nike, PVH Corp., Sustainable
Apparel Coalition and Target enpresa
eta multzoekin. Global Fashion
Agenda, beraz, gidaria da modaren
industriak jorratzen duen etorkizun
jasangarriago baterako bidean.
Global Fashion Agendak 2009. urtetik
antolatzen du Copenhagen Fashion
Summit ekitaldia, hau da, modaren
jasangarritasunaren arloan liderra den
munduko enpresa-ekitaldia.
Gainera, Global Fashion Agenda
ezaguna da Pulse of the Fashion
Industry urteko
txostena argitaratzeagatik, The
Boston Consulting Group taldearekin
elkarlanean, eta CEO urteko agenda
argitara emateagatik.
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FASHION FOR GOOD. WEB-ORRIA

GLOBAL FASHION AGENDA. WEB-ORRIA

Ethical Fashion Initiative (Italia)
Oso ekimen interesgarria da, baztertutako
komunitateetan adituak diren artisauak
nazioarteko merkatuarekin lotzen baitituzte.
Nazioarteko Merkataritza Zentroaren programa
bat da, eta zentro hori Nazio Batuen eta
Merkataritzaren Mundu Erakundearen baterako
agentzia bat da.
Afrikako mentoring-programa
Afrikako diseinatzaileekin lan egiten dute, tokian
tokiko talentua sustatzeko eta kontinentean
industria garatzeko. Afrikako eskulangileen
fabrikazioa sustatzen dute. Era berean, bizkortzeprograma bat atera dute eta arropa ekoizteko
zentro bat ezartzen lagundu dute, eskulangileek
haien produktuak bertan egin ahal izateko.
Afrikako diseinatzaileen eta arropa- eta osagarrimarken arteko lankidetza sustatu dute.

PLAN ESTRATEGIKOA 2020-2024. MODA JASANGARRIAREN GIPUZKOAKO

ETHICAL FASHION INITIATIVE. WEB-ORRIA

/2020-2024ko helburuak
Aurreko multzoan, aukera izan dugu GK Green
Fashion klusterraren izaera, kezkak eta premiak
ezagutzeko, baita zer helbururekin sortu zen
jakiteko ere. Horrez gain, nazioan eta nazioartean
moda jasangarria bultzatzeko erreferente diren
eragileen errepaso txiki bat egin dugu.
Informazio horri eta egin diren ikerketa zorrotzei
esker, artikulatu ahal izan dugu hurrengo multzoa;

bertan, 2020-2024ko plan honen estrategia
orokorra azaltzen da.
Hemen ezagutuko ditugu, beraz, klusterrak lau
urteko aldi horretan bete behar dituen helburuak,
estrategia zer jardun-ardatzetan oinarrituko den
eta zer ekintza diren beharrezkoak 2020. urteari
begira helburu horiek betetzeko.

2020-2024ko helburuak
→GK Green Fashion klusterra kluster ireki, garden, eraginkor eta kooperatzaile gisa eta gizartearen
eta sektorearen beraren beharrekin konpromisoa duen kluster gisa posizionatzea, sektoreko eragileen
arteko komunikazio-lokarri izanik.

→GK Green Fashion klusterrak atzerrian duen posizionamendua indartzea eta hobetzea,
nazioarteko erakundeentzat Espainiako erreferente izateko, gizarteari irekita dagoen kluster berritzaile
gisa.

→Klusterreko kideei tresnak eta espazioak —fisikoak eta ez-fisikoak— eskaintzea, prestakuntza
jasotzeko, sektorearen berrikuntza nagusietan eguneratuta egoteko eta haien ekoizpen-prozesuak
eta lehiakortasuna hobetzeko.

→Klusterrak egiten duen lanari buruzko informazioa helaraztea herritarrei, baita tokiko, estatuko
eta nazioarteko komunikabideei ere, beharrezkoa denean.

→Harreman profesionalen eta instituzionalen sare sendoa ezartzea, klusterreko bazkideen eta
beste eragile eta erakunde batzuen arteko sinergiak sortzeko eta klusterraren beraren eta sektoreko
beste eragile batzuen arteko lankidetzak sortzeko.

→Erreferente izatea sektore jasangarrira eta moda jasangarrira bideratutako enpresa berrien
sorreran, eta lehendik daudenak sendotzea, sektorearekin lotutako ikerketa-prozesuetan laguntzea
eta prozesu edo produktu berriak sortzea.

→Herritarrak kontzientziatzeko ekintzen nabaritasuna gehitzea, eta, horretarako, sormena,
ikusgarritasuna eta herritarrekiko erantzukizuna hobetzeko etengabeko bidea ezartzea.
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Helburuak modu kualitatiboan formulatuta daude,
eta urtez urte egiten diren ekintzen emaitzen
mende egongo da horiek lortzea. Horregatik,
beharrezkoa izango da helburu horiek urtero
berrikustea, emaitzak neurtzea eta, behar izanez
gero, aldaketak egitea.

Helburu horiek finkatuko dute zer ardatz
estrategikok egituratuko duten plana. Ondoren
aztertuko diren ardatz horiek, helburuak bezalaxe,
epe luzera formulatuko dira eta urtez urte berrikusi
beharko dira.
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/Jarduteko ardatzak
GK Green Fashion klusterraren 2020-2024rako
estrategia hiru jardun-ardatzetan oinarrituta dago,
eta ardatz horiek gida gisa erabiliko ditugu, urtez
urteko helburuak betetzean eta, ondorioz, lau
urteko planaren helburu orokorrak betetzean abian
jarriko diren ekintzen izaera finkatzeko.
Aipatu beharra dago, jarduteko ardatz
independente batzuk ezarri badira ere, denak
elkarri lotuta daudela, batean ezarritako helburuak
lortzeak beste baten helburuak lortzen laguntzen
baitu.

1. ARDATZA
Berrikuntza eta
lehia-hobekuntza

Ardatz estrategiko horiek urteko jardun-ildo jakin
batzuk ezartzeko premiaren arabera artikulatu dira.
Horregatik, eta epe luzerako ikuspegitik
formulatuta badaude ere, ardatz estrategiko
bakoitzak 2020. urtean bete beharreko hainbat
helburu ditu. Horrela, ardatz estrategikoak urtetik
urtera alda daitezke, antzemandako emaitzak eta
premiak kontuan hartuta, aurreko zatian adierazi
den bezalaxe.

Ardatz honen helburuak izango dira:
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia
duten enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei
laguntzeko tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko
lankidetzak eta lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Sektoreko joera berriei eta zeharkako arloei buruzko
prestakuntza-agenda bat ezartzea bazkideentzat, eta sarean
ezagutza sortzea bazkideen eta adituen artean.
• Etengabeko informazio-fluxua ezartzea eta finkatzea bazkideekin
klusterraren barne-proiektuei, sektoreko berrikuntzei, laguntzei
eta diru-laguntzei, azokei, tailerrei eta abarri buruzkoa
informazioa.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
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2. ARDATZA

Ardatz honen helburuak izango dira:

Nazioartekotzea

• Nazioarteko foroetan presentzia eta parte-hartzea
areagotzea: azoketan, biltzarretan, topaketetan, eta
abar.
• Sektore profesionaleko eragile eta hedabide
nazionalekiko eta internazionalekiko harreman-sarea
sendotzea, indartzea eta areagotzea.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den
industria lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK
Green Fashion-ek egiten duen lana baliarazita.

3.
ARDATZA
Sentsibilizazioa
eta dibulgazioa

2020rako helburuak izango dira:
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko
tresnak indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek
publikoarekin eta herritarrekin harreman zuzena eta
zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta
bultzatzea, eta, horretarako, moda jasangarriaren eta GK
Green Fashion-en marken/enpresen mezu eta alderdi
positiboak, teknikoak zein filosofikoak, sustatzea eta
balioestea.
• Kontzientziazio-ekintza sortzaileak, nabarmenak eta
ikuspen handikoak sortzea —2020an gutxienez ekintza
bat egitea.
• Komunikazio orokorreko kanalak eta tresnak hobetzea,
hala nola GK Green Fashion-en web-gunea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak,
denborak eta bitartekoak ere.
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/Ekintzak
Jarraian aurkezten diren ekintzak GK Green
Fashionen premiak eta aurreko atalean ezarritako
ardatz estrategikoak eta helburuak aztertzearen
emaitza dira.
Ekintzen planteamenduan eta definizioan, markatu
nahi izan dugu zer ardatz estrategikoren parte den
eta zer helburu betetzen duen. Ekintza horietako
bakoitza zenbait helburu zehatz betetzeko pentsatuta
eta aztertuta dago, baina, lehen esan dugun bezala,
batzuetan helburu bat lortzeak beste bat betetzeko
bidea errazten du.
Horregatik, ekintza batzuk zenbait ardatz
estrategikotakoak izango dira, abian jartzeak
betetzen dituen helburuen arabera.
Era berean, ekintza guztiak bazkideen ekarpenak,
iradokizunak eta beharrak kontuan hartuta
planteatuta daude. Guztiok eta guztiontzat landutako
ekintza-plan bat da.

Moda jasangarriaren jardunaldiak
GK Green Fashionek antolatzen dituen eta GdM San Sebastian Moda Festivalen astearen barruan
kokatzen diren Moda Jasangarriaren Jardunaldiak moda jasangarriaren erreferente bihurtu dira
Gipuzkoan.
Aurreko edizioetan, industriaren jasangarritasunaren arloko aditu ugarik parte hartu dute, eta, horrez
gain, tokiko ekimenak, tailerrak eta masterklaseak garatu dira, dokumentalak ikusi dira eta GK Green
Fashioneko kideen esperientziak aurkeztu dira. Hori horrela, beharrezkotzat jotzen dugu hurrengo
urtean jarduera hori sendotzen jarraitzea, eta aditu onenak bertaratzen eta askotariko gaiak jorratzen
jarraitzea, Gipuzkoako ehungintza-industria jasangarriko kideek zein herritarrek aukera izan dezaten
sektore hori ezagutzeko eta sektore horretan gero eta gehiago sartzeko, betiere ingurumenerako eta
lurraldeko enplegua eta ekonomia sustatzeko oso interesgarria den heinean.
Aukera paregabea da ingurumena errespetatzen duen moda jasangarria balioaren garrantzia
nabarmentzeko. Moda Jasangarriaren Jardunaldien V. edizioa GdM San Sebastian Moda Festivala
jaialdiaren egunetan egingo da, ekainean eta urrian.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Nazioartekotzea.

• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia
duten enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei
laguntzeko tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko
lankidetzak eta lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
• Sektore profesionaleko eragile eta hedabide nazionalekiko eta
internazionalekiko harreman-sarea sendotzea, indartzea eta
areagotzea.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den industria
lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK Green Fashion-ek
egiten duen lana baliarazita.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
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Nazioartekotzea bultzatzea: azoketan, biltzarretan eta
ekitaldi nazionaletan eta internazionaletan parte hartzea
GK Green Fashionen zereginetako bat da bazkideei merkatuak irekitzen laguntzea eta sinergiak eta
kolaborazioak egiteko beste eragile batzuk ezagutzen laguntzea.
Horretarako, azoketan parte hartzea da tresna erabilgarrienetako bat; izan ere, aukera ematen du
bazkideei ikusgarritasuna emateko esparru nazionalean eta internazionalean, eta, horrez gain, bidea
irekitzen die nazioartekotze-lanean hasi diren bazkideei; gainera, klusterrari berari laguntzen dio
beste eragile batzuekin harremanak eta sinergiak ezartzen.
GK Green Fashionek sustatuko du klusterrak mota horretako ekitaldietan zenbait modutan parte
hartzea: GK Green Fashionen stand propioen bidez, bilera paraleloen bidez, klusterreko
arduradunen edo enpresa bazkideen hitzaldien bidez, klusterrak antolatutako tailerren bidez,
desfileetan parte hartuz, eta abar.
Moda jasangarriko azoka nazional eta internazional nagusiei buruzko azterketa eta benchmarkinga
egin ondoren, gure iritziz bazkideentzat zein klusterrarentzat berarentzat produktiboenak izan
daitezkeen azokak aurkeztuko ditugu.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Nazioartekotzea.
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza

• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Etengabeko informazio-fluxua ezartzea eta finkatzea bazkideekin
klusterraren barne-proiektuei, sektoreko berrikuntzei, laguntzei
eta diru-laguntzei, azokei, tailerrei eta abarri buruzkoa
informazioa.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
• Nazioarteko foroetan presentzia eta parte-hartzea areagotzea:
azoketan, biltzarretan, topaketetan, eta abar.
• Sektore profesionaleko eragile eta hedabide nazionalekiko eta
internazionalekiko harreman-sarea sendotzea, indartzea eta
areagotzea.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den industria
lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK Green Fashion-ek
egiten duen lana baliarazita.
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Moda jasangarriko azoka nazional eta internazional nagusiak
NEONYT (Berlin. Alemania)
2020ko urtarrilaren 14/16an eta 2020ko uztailean
Neonyt azoka, lehen Green Show Room Berlin gisa ezagutzen zena, 2019. urtean Europan moda
jasangarria bultzatu duen hub garrantzizkoenetako bat da. Azoka honetan mundu osoko 160 markek
jartzen dute standa, baina Europako markak dira gehiengoa. Mota hauetako produktuak jartzen dira
ikusgai: moda, osagarriak, oinetakoak eta akzesorioak, baita presentzia instituzionala duten stand batzuk
ere.
2018an, azokan egoteko eta azoka sakon ezagutzeko aukera izan genuen, baita sektoreko beste eragile
batzuk ere, hala nola ehunak birziklatzeko SOEX enpresa, AMD AKADEMIE MODE & DESIGN eskola
edo Alemaniako GOTS ziurtagiriaren arduradunak. Gainera, klusterreko zenbait bazkidek haien standa
zuten azokan, hala nola SKFK eta Mónica Lavandera bazkideek.
Aurten azokara erakusketari gisa joatea proposatzen dugu, hala nahi duten bazkideei ikusgarritasuna
emateko, bisitan zehar sortu ziren hartu-emanak indartzeko eta beste batzuk zabaltzeko asmoz.
Plataforma eta azoka kontzeptu berri bat da Neonyt, guztion artean moda aldatzeko premiari erantzuten
diona, elkarlanaren, berrikuntzaren eta teknologiaren bidez. Modan, jasangarritasunean eta berrikuntzan
oinarritzen den hub berri honek negozioak, inspirazioa, ezagutza, dibertsioa eta komunitatea uztartzen
ditu. Hub hau zenbait jarduera dituen azoka batean oinarritzen da eta jarduera horietako bakoitzak moda
jasangarriaren arloko zenbait publikotara zuzentzen diren helburu jakin batzuk ditu. Arlo hauek dira:

Hitzaldi-programa bat sektoreko adituekin iraunkortasunaz eta
teknologiaz hitz egiteko baliagarria; mahai-inguru eta aurkezpenak ere
egiten dira. Esku-hartze bakoitzak ordubete inguruko iraupena izaten
du.
Fashion Sustainable:
The Conference

Espazio egokia da adituen eskutik ezagutzeko modaren eta ehunen
aldaketa sustatzeko moduari buruzko garapen teknologikoen eta
jasangarrien egungo egoera eta benetako berrikuntzak; informatu nahi
dutenentzat informazio paregabea da.
Teknologia berriak sortzeko eta industriako negozio-eredu jasangarri
berrietarantz eta merkatu berrietarantz bideratzeko elkarrekintzako eta
lankidetzako agertoki gisa deskribatzen da.

Fashion Impact

Bigarren mailako hitzaldietara eta mahai-inguruetara ere zuzentzen
den beste gune bat da; gune honetan, hainbat gaitan adituak diren
meet 'n greets, tailer eta masterklaseak barne hartzen dira.
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Showcase.
The value change

Neonyt showcase espazioan enpresek jardunbide jasangarriaren arloko
haien adibiderik onenak aurkez ditzakete. Bisitariek zuzen-zuzenean
ezagutu eta esperimentatu ahal izango dituzte berrikuntza, teknologia
eta iraunkortasuna uztartzen dituzten irtenbide progresiboak, hornidurakatean aldaketa iraunkor bat sortzeko.

Fashion Show.
The looks

Moda-desfileak dira. Urtero gai desberdinak lantzen dituzte, eta
gonbidapen zehatzaren bidez baino ezin da desfile horietara sartu.

Preeper.
The Stories:

Influencer-en eta blogarien topagunea. Azokak irauten duen hiru
egunetan zabalik dagoen espazio bat da; bertan, Neonytek influencerak, blogariak eta lifestyle-an espezializatutako kazetariak gonbidatzen
ditu, lehen bildumak zuzen-zuzenean ezagut ditzaten eta argazkiak
atera ditzaten. Horrez gain, fast fashion-a slow fashion bihurtzeko lan
egiten duten eragile nazional eta internazional batzuekin hitz egiteko
aukera eskaintzen du, hala nola Nazio Batuen Erakundearekin.

Thinkathon.
The workshop

Espazio horretan, etorkizuneko ikuspegia duten konpainiak eta Neonyt
komunitatea biltzen dira, ideiak diziplina anitzeko taldeetan
partekatzeko (arlo akademikoan, enpresa-arloan, aholkularitzan,
diseinuan eta abar). Programak bi egun irauten ditu eta haren emaitzak
Fashion Sustainable batzarrean aurkezten dira.
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NEONYT. AURREKO EKITALDIA. HITZALDIEN PROGRAMA

MOMAD (Madril. Espainia)
2020ko otsailaren 6/8an eta uztailean
Gure bazkideen internazionalizazioa bultzatzeko, nahitaezkoa da nazioartean presentzia izatea. Dena
dela, ezin ditugu ahaztu topaketa nazionalek eskaintzen dizkiguten aukerak, hala nola MOMADen
kasuan, Madrilen.
Kasu horretan, azoka komertzialago batera jotzea proposatzen dizuegu, lagungarria izan baitaiteke
klusterreko bazkideek zein GK Green Fashion klusterrak berak kontaktu-sarea handitzeko eta, hartara,
hazten jarraitzeko eta enpresa bazkideen lehiakortasuna gehitzeko.
Madrilgo MOMAD azoka Estatuko moda-azoka nagusietako bat da. Bilduma berriak, marka eta retail
kontzeptu berriak, lifestyle eta joera berriak aurkezteko erakusleiho komertzial handitzat jotzen da.
Era berean, garrantzi handiko tresna sektorial bat da Europako hegoaldean, eta helburua da salmentabideekiko lotura gehitzea eta indartzea.
Azoka, oro har, modaren ingurukoa bada ere, 2019. urteaz geroztik, moda jasangarriari soilik
eskainitako espazio bat du: Sustainable experience. Espazio horretan, besteak beste, gizarteerantzukizun nabarmenarekin, tokiko ekoizpenarekin, artisau-lanbideekin, biodibertsitatearekiko
errespetuarekin, banaketa jasangarriarekin edo giza baliabideen politika etikoarekin lan egiten duten
enpresak eta diseinatzaileak daude. Beste erakunde batzuen artean, Espainiako Moda Jasangarrirako
Elkarteak edo Madrilgo Moda Jasangarrirako Elkarteak parte hartzen dute.
Espazio horretaz gain, beste espazio asko ere baditu: Accesorios, Casual, Ego, Espacio Metro, Evento,
Servicios de punto de venta, Man, Baño y Lenceria, Contemporáneo, Urban, Moda en Piel eta Abrigo
y Now!, besteak beste.

Kopuruetan

15.200 bisitari
800 marka
87 herrialde
% 30 atzerritarrak
11 sektore
40.000 metro karratu
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MOMAD. AURREKO EKITALDIA. MOMAD WEB-ORRIA

Alderantzizko misioak. Ezagutzea eta ezagunak izatea
GK Green Fashion Europako mapan kokatu eta posizionatu nahi badugu, mugitzeaz eta egiten
duguna kontatzeaz gain, eragileak gonbidatu beharko ditugu gure lurraldeak duen moda jasangarriko
industriaren ekosistema zuzen-zuzenean ezagutzera.
Hori dela eta, proposatutako ekintzen barruan alderantzizko misio bat sortzea aurreikusi da. Misioa
horretan, ordezkaritza internazional edo nazional bat bilduko da moda jasangarriaren sektorearekin
zerikusia duten eragileekin, eta eragile horiek gonbidatuko ditu gure diseinatzaileak, enpresak eta
erakundeak ezagutzera, baita klusterrak sektorearen moda jasangarria, enplegua eta ekonomia
bultzatzeko egiten duen lana ezagutzera ere.
Misio horretarako datarik egokienak azaroan izango lirateke; Hondakinen Prebentziorako Europako
Astea ospatzen den bitartean egin daiteke misioa, GK Green Fashionek antolatzen dituen ekitaldiak
baliatuz.
Ordezkaritzaren jatorria funtsezkoa izango da, herrialde hori izendatuko baitugu ingurumenerako hain
garrantzitsua den aste honetako herrialde gonbidatu; gainera, ezagutzeko eta ezagunak izateko
baliagarria izango zaigun egintza, jardunaldi edo ekitaldi bat egiteko aprobetxatuko dugu, baita
herrialde horretako ordezkaritzari edo ordezkariei sari esanguratsuren bat emateko ere.
Ekintza horrek nolabaiteko koherentzia izan behar duenez gero, eta klusterrarentzat zein
lurraldearentzat benetan interesgarriak diren eragileak gonbidatu nahi ditugunez gero, iruditzen zaigu
azoka nazionaletara eta internazionaletara egindako bisitan eta urtearen barruan egiten diren beste
ekintza batzuetan sortzen diren emaitzek, harremanek, sinergiek eta lankidetzek baldintzatu beharko
dutela ekintza hori.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Nazioartekotzea.
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Nazioarteko foroetan presentzia eta parte-hartzea areagotzea:
azoketan, biltzarretan, topaketetan, eta abar.
• Sektore profesionaleko eragile eta hedabide nazionalekiko eta
internazionalekiko harreman-sarea sendotzea, indartzea eta
areagotzea.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den
industria lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK Green
Fashion-ek egiten duen lana baliarazita.
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako,
erakusleihorako eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta
ez-fisikoak indartzea eta bultzatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
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Aurkezpen ofizialak
Azoken edo topaketa nazionalen edo internazionalen bidez, segur aski, ezin izango gara eragile eta
erakunde interesgarri askorengana iritsi.
Horregatik, uste dugu garrantzitsua dela eragile eta erakunde interesgarriak hautatzea, urtearen
barruan profil desberdinen arteko aurkezpen-erronda bat planifikatzeko eta, horri esker, lehen
harremana sortzeko eta etorkizunean izan daitezkeen lankidetzetarako bide bat ezartzeko.
Ondoren, kontuan izan beharreko zerrenda bat aurkeztuko dugu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AITEX
Espainiako Moda Jasangarrirako Elkartea
Madrilgo Moda Jasangarrirako Elkartea
The Circular Project
Bartzelonako Moda Jasangarrirako Elkartea
Fashion For Good Amsterdam
Ethical Fashion Iniciative
Moda Jasangarrirako Europar Batasuneko Ituna
Fashion Revolution
Fashion Global Agenda

Parte den ardatza

• Nazioartekotzea.

Betetzen dituen
helburuak

• Nazioarteko foroetan presentzia eta parte-hartzea areagotzea:
azoketan, biltzarretan, topaketetan, eta abar.
• Sektore profesionaleko eragile eta hedabide nazionalekiko eta
internazionalekiko harreman-sarea sendotzea, indartzea eta
areagotzea.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den industria
lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK Green Fashion-ek
egiten duen lana baliarazita.

Kontzientziazio-kanpaina sortzailea eta nabarmena
Herritarrei zuzendutako komunikazio-kanpaina bat sortzea, inpaktu-gaitasunagatik,
sormenagatik eta ikusgarritasunagatik nabarmenduko dena.
Herritarrak harritzea nahi dugu, eta kalean horri buruz hitz egitea, betiere kontuan hartuta
helburu nagusia dela gure planetaren birziklatzearen eta jasangarritasunaren inguruan
kontzientziazio-ekintza bat egitea.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea,
eta, horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashionen marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak
zein filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Kontzientziazio-ekintza sortzaileak, nabarmenak eta ikuspen
handikoak sortzea —2020an gutxienez ekintza bat egitea—.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak,
denborak eta bitartekoak ere.

PLAN ESTRATEGIKOA 2020-2024. MODA JASANGARRIAREN GIPUZKOAKO

PLAN ESTRATEGIKOA 2020-2024. MODA JASANGARRIAREN GIPUZKOAKO KLUSTERRA

Moda Jasangarriko Desfilearen IV. edizioa
Aurten ere, moda jasangarriaren balio nabarmenduko da, azaroan egindako Hondakinen
Prebentziorako Europako Astearen barruko desfile baten bidez. Desfile horretan klusterreko
hainbat kidek parte hartuko dute, eta bazkideen beren elkarlanaren bidez sortutako
diseinuak ikusi ahal izango dira.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.

Artilea proiektua
Artilea proiektua Ingurumen Sailaren, GK Green Fashionen eta Ternua markaren arteko
baterako ekintza bat da. Horren bidez, latxa ardi-artilea ehun-material gisa berreskuratzeko
azterlan bat egin nahi da, eta, hartara, lurraldeak dituen tokiko eta kalitateko produktuak
baliarazi nahi dira eta hain baliotsua den material horrekin lotutako produktu edo proiektu
berriak sortzeko beste ate bat ireki nahi da.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehiakortasuna

• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia
duten enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei
laguntzeko tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko
lankidetzak eta lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako
lana sustatzea.

Upcycling
Beste behin ere, GK Green Fashion klusterrak Upcycling proiektua jarriko du abian
Emausekin, Gipuzkoako Foru Aldundiko Ingurumeneko Departamentuarekin, AEG
prestakuntza-zentroarekin, Donostiako Udaleko Ekonomia Bultzatzeko zinegotzigoarekin eta
Garbera merkataritza-gunearekin batera.
Ekimen horrek giltzarri izango diren bi une izango ditu. Ekintza nagusia maiatzean eta
ekainean garatuko da: Garbera merkataritza-gunean edukiontzi bat jarriko da, eta arropa
bota nahi duten herritarrek bertan utzi ahal izango dute bota nahi duten arropa hori. Aldi
horretan bertan, Emaus Fundazioak moda jasangarriari buruzko zenbait tailer egingo ditu.
Ekintza honi azaroan emango zaio amaiera, Hondakinen Prebentziorako Europako Astearen
Moda Jasangarriko Desfilearen barruan. Bertan, AEG prestakuntza-zentroko ikasleek aukera
izango dute azken hilabeteetan Garbera merkataritza-guneko edukiontzian bildutako
ehunekin egindako diseinuak erakusteko.
Ekintza horretan, halaber, herritarrak sentsibilizatzeko eta informatzeko materialak sortuko
dira, betiere nahi ez dituzten ehunak askatzeko edo berrerabiltzeko denborari eta moduei
dagokienez. Material horiek lagungarriak izango dira ekintza horretarako, baita etorkizuneko
ekintzetarako eta etengabeko dibulgaziorako ere.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako,
erakusleihorako eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta
ez-fisikoak indartzea eta bultzatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako
lana sustatzea.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea,
eta, horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashionen marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak
zein filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak,
denborak eta bitartekoak ere.
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Heziketa, kontzientziazioa eta dibulgazioa
ikastetxeetan
Ekintza hau Gipuzkoako lurraldeko batxilergoko eta LHko gazteei moda jasangarriaren eta
kontsumo arduratsuaren inguruan zuzendutako sentsibilizazio-kanpaina bat da.
Ekintzaren helburua da gaur egun ehungintza-modaren gehiegizko kontsumoari lotutako
problematikan sakontzea (kutsadura, lan-baldintzak, soldata prekarioak, natura-baliabideen
kontsumoa, eta abar) eta arropa hori guztia nola eta non biltzen den erakustea.
Horretarako, gure etxeetan sortzen den ehun-hondakinak sailkatzeko prozesu baten simulazio
erreala eta praktikoa egingo da. Sailkatu ondoren, ehungintzako balorizaziotik sortzen diren
urrats eta fluxu guztiak aztertuko dira: berrerabiltzeko prestatzea eta izaera (non saltzen den,
nola saltzen den, zenbat saltzen den), baita birziklatzea ere.
Azkenik, Emausek arlo horretan egiten duen jarduera guztiaren atzean dagoen gizarte- eta
ingurumen-eduki osoa azalduko zaie.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza

• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako,
erakusleihorako eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta
ez-fisikoak indartzea eta bultzatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako
lana sustatzea.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea,
eta, horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashionen marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak
zein filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak,
denborak eta bitartekoak ere.
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Aldatu modaz. Zirkulua ixten.
“Aldatu modaz. Zirkulua ixten”, herritarren artean ehun-hondakinaren zirkulartasun-eredu
berriak ezagutarazteko pentsatutako ekintza, herritarrak "low cost" moda inbaditzaile eta
gorakorraren ondorioez sentsibilizatzeaz gain.
Azaroaren 16tik 24ra bitartean, Frantzia pasealekuan jarriko duten karpa itxi zeharrargitsu
batean garatuko dute proposamena. Karpa horren barruan zenbait jarduera egingo da:
• Erakusketa; “Low Cost” modaren problematikei eta ondorioei eta ehun-hondakinen
kudeaketa alternatiba zirkularrei buruzkoa.
• Ehunen bilketa; edukiontzi bat jarriko da arropa biltzeko eta aste horretan karpan bertan
sailkatzeko eta tratatzeko. Arropa bota nahi duten herritarrek bertan utzi ahal izango dute
bota nahi duten arropa hori.
• Sailkapenaren esperientzia; sailkapen-prozesu baten simulazio erreala eta praktikoa egingo
da, balorizazioan eta praktikan sortzen diren urratsak eta fluxuak aztertuko dira; hortaz,
bertaratzen direnek arropa hori nola aurkeztu, zer prezio jarri eta karparen erakusketa-gunean
non eta nola jarri proposatu beharko dute.
• Ehungintzako Upcycling erakusketa-tailerrak; bertan hautatutako arropa erabiliekin
sormenezko jantzigintza egitea, ekintza hori herritarren artean sustatzeko.
• Lehengoratutako edo eraldatutako arropen erakusketa; musika-emanaldia, upcycling
arropa jantzita, hau da, aste horretako tailerretan birziklatutako arropa jantzita, ekimenari
ikuspen handiagoa emateko.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak, denborak
eta bitartekoak ere.
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Lanerako espazio komun baten bultzaketa
GK Green Fashion klusterreko bazkide batzuek aditzera eman duten beharretako bat oinarritu
da bazkideentzako espazio komun bat edukitzeko premian. Espazio komun horretan,
klusterreko kideek haien eguneroko lantokia ezarri ahal izango dute, beste bazkide batzuekin
elkarrizketak eta harremanak izan ahal izango dituzte, eta materialak eta baliabideak partekatu
ahal izango dituzte. Kasu honetan, GK Green Fashion klusterrak, bere izaera instituzionaletik,
elkarlanerako espazioen bilaketan lan egin dezake eta elkarlanerako espazioak eta
bazkideentzako diru-laguntzak bilatzen lagun dezake.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza

• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia duten
enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei laguntzeko
tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko lankidetzak eta
lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.

PLAN ESTRATÉGICO 2020-2024 CLÚSTER GUIPUZCOANO DE MODA SOSTENIBLE

Dokumentala
Bazkideen kezken artean daude, halaber, ingurunearen alde onak eta interesgarriak
erakusteko beharra eta moda jasangarriaren prozesuak erakusteko beharra. Behar horri
erantzuteko, Gipuzkoako moda jasangarriari eta haren ekosistemari buruzko dokumental bat
egitea proposatzen da. Dokumental horrek ikuspegi positiboa izango luke, haren ezaugarri
nagusiak jorratuz eta inguruan ditugun alderdi negatiboak saihestuz. Funtsezko tresna bihur
daiteke Gipuzkoako Moda Jasangarria tokian, nazio barruan eta nazioartean zabaltzeko, eta,
horretarako, zenbait hedapen-une eta -leku balia daitezke: jaialdiak, biltzarrak, jardunaldiak,
jendaurreko aurkezpenak, eta abar.

Parte den ardatza

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Nazioartekotzea

Betetzen dituen
helburuak

• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Nazioarteko foroetan presentzia eta parte-hartzea areagotzea:
azoketan, biltzarretan, topaketetan, eta abar.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den industria
lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK Green Fashion-ek
egiten duen lana baliarazita.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
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Etengabeko prestakuntza
GK Green Fashion-ek prestakuntza eta dibulgazio-espazio etengabeak jarriko ditu martxan,
bazkideek eskatutako gaiekin. Jardunaldi horiek bi/hiru hilean behin egingo dira, eta
jardunaldi bakoitzaren gaiak bazkideen beharren arabera hautatuko dira. Horregatik, aldez
aurretik, bazkideekin harremanetan jarriko gara, haien prestakuntza-behar nagusiak zeintzuk
diren jakiteko. Jardunaldi horiek elkarlanean oinarrituko dira, hau da, bazkideek, hala nahi
izanez gero, gai horren inguruko ezagutzak partekatu ahal izango dituzte. Horrez gain,
beharrezkoa den guztietan, hezitzaile adituek ere parte hartuko dute.
Egungo egoera kontuan hartuta, 2020ko lehen seihilekoan, prestakuntza-egutegia
planifikatuko da, bazkideekin harremanetan jarriko da eta gaiak hautatuko dira; azken
seihilekoan, berriz, prestakuntza-jardunaldi horien lehen proba pilotua egingo da eta gure
ahaleginak 2021ean zentratuko dira.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia duten
enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei laguntzeko
tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko lankidetzak eta
lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Sektoreko joera berriei eta zeharkako arloei buruzko prestakuntzaagenda bat ezartzea bazkideentzat, eta sarean ezagutza sortzea
bazkideen eta adituen artean.
• Etengabeko informazio-fluxua ezartzea eta finkatzea bazkideekin
klusterraren barne-proiektuei, sektoreko berrikuntzei, laguntzei eta
diru-laguntzei, azokei, tailerrei eta abarri buruzkoa informazioa.
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Lehiaketa: Slow Fashion and engineering
I+G+b arloko teknologia eta ikerketa funtsezkoak dira moda jasangarriaren eta haren
prozesuen bilakaeran. Klusterreko kideek antzemandako beharretako bat da itunak egitea
teknologia zentroekin, unibertsitateekin eta moda jasangarriaren arloko prozesuetan parte har
dezaketen sektoreekin (ingeniaritza, kimika, teknologia, ikerketa zientifikoa, oro har).
Horregatik proposatzen da mota horretako sektoreei zuzendutako ideia-lehiaketa bat sortzea,
eragileen, diseinatzaileen, laborategien eta abarren arteko sinergiak ezartzeko.
Moda jasangarriaren prozesuaren hobekuntzan parte hartu nahi duten eta ekarpenak egin
nahi dituzten guztiei irekita dagoen lehiaketa izango da. Ideiarik onenak hautatzeko oinarri eta
irizpide batzuk ezarriko dira, betiere errealitate bihur daitezkeen proiektuak direla kontuan
hartuta eta diseinatzaileen eta sektore teknologikoaren arteko lankidetzak sustatuz eta
ekintzaileak eta enpresa txiki eta ertainak bultzatuz.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia duten
enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei laguntzeko
tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko lankidetzak eta
lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
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Erakusketa ibiltaria: bazkideen indarguneak
Erakusketa ibiltari bat sortuko da bazkide bakoitzaren indarguneak aurkezteko, eta,
erakusketa horren bidez, topagune bat sortuko da, moda jasangarriari buruzko ezagutzen
elkar trukerako eta dibulgaziorako. Bertaratzen direnek zuzen-zuzenean ezagutu ahal
izango dituzte (ukitu, ikusi, probatu, eta abar) GK Green Fashion-eko bazkideek
sorkuntza-lanean erabiltzen dituzten produktuak, zerbitzuak eta prozesuak. Erakusketa
horren kontzeptua lotuta dago bazkide bakoitzaren artikulu, pieza edo prozesu
interesgarrien azalpenarekin eta horiei balioa ematearekin. Eta ez horrenbeste horiek
saltzearekin. Moda jasangarria zergatik den beharrezkoa ezagutzeko arrazoiak eta egin
den lana nabarmendu nahi dugu, eta bazkideek egiten duten lanari ikusgarritasuna eman
nahi diogu.
Erakusketa ibiltari hori lotu daiteke abian den beste edozein ekintzarekin, hala nola urtean
behin Hondakinen Prebentzioaren Europako Astearen barruan egiten diren moda
jasangarriari buruzko jardunaldiekin.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza

• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak, denborak
eta bitartekoak ere.
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Jardunaldia: Trukearen erakustokia
GK Green Fashion-eko bazkideek, halaber, beharrezkoa ikusten dute herritarren
sentsibilizazioan eta dibulgazioan lagunduko duten ekintzak eta ekitaldiak sortzea. Hori
dela eta, proposatzen den ekintzetako bat da trukeari eskainitako jardunaldi bat sortzea.
Ekintza hori bakarka zein GK Green Fashion-en jada finkatuta dauden beste edozein
ekintzaren barruan gauzatu ahal izango litzateke. Helburua da herritarrei berrerabilpenaren
garrantzia erakustea, berrerabilpena lehentasuntzat jo dezaten, betiere birziklapenaren
ondoren eta jada erabiltzen ez ditugun ehunak eta osagarriak tratatzeko bestelako tresnen
ondoren. Klusterreko bazkide guztiek haien ekarpenekin parte hartuko duten
kontzientziazio-ekintza bat izatea nahi dugu.

Parte den ardatza

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa

Betetzen dituen
helburuak

• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak, denborak
eta bitartekoak ere.
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Barne sailkapenaren eta katalogoaren optimizazioa
Arreta eta ekintza egokituak eskaintzea da bazkideetako batzuek adierazi duten
beharretako bat. Horretarako, ezinbestekoa iruditzen zaigu bazkideen barne-sailkapena
birplanteatzea, baita katalogoan egin diren neurketa batzuk ere birplanteatzea, hala nola
puntuazio jasangarriaren sistema.
Hori dela eta, datozen hilabeteetan bazkideak klusterraren barruan sailkatuta dauden
modua birplanteatuko da (produktuaren tipologia, izaera, eta abar), prestakuntza-ekintzak
eta beste jardunaldi batzuk ahalik eta gehien egoki daitezen norberaren beharretara.
Era berean, aholkularitza bat egingo da kanpoko eragileekin, katalogoaren puntuazio
jasangarriaren sistema eta estandarrak birplanteatzeko.

Parte den ardatza

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza

Betetzen dituen
helburuak

• Sektoreko joera berriei eta zeharkako arloei buruzko prestakuntzaagenda bat ezartzea bazkideentzat, eta sarean ezagutza sortzea
bazkideen eta adituen artean.
• Etengabeko informazio-fluxua ezartzea eta finkatzea bazkideekin
klusterraren barne-proiektuei, sektoreko berrikuntzei, laguntzei eta
diru-laguntzei, azokei, tailerrei eta abarri buruzkoa informazioa.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
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Eragileen sare digitala
Modu lokal batean eta ahalik eta modurik jasangarrienean ekoitziko bada, garrantzitsua da
jakitea zure inguruko zer eragilek, enpresak edo pertsonak lagun diezazuketen egin behar
duzun bidean. GK Green Fashion-eko bazkide askok beren prozesuak osa ditzaketen eta
balio erantsia eman diezaieketen kontaktuak eskatzen dituzte sektorean. Harreman-sare
bat osatzea eskatzen dute, batez ere haiekin lankidetzan arituko diren hornitzaileez
osatua, produktu edo zerbitzu berriak sortzeko edo, besterik gabe, ekoizpen-prozesuak
hobetzeko aukera emango dieten hornitzaileez osatua.
Hortaz, planteatzen da toki- eta eskualde-mailako sare digital bat sortzea —behar izanez
gero nazio-mailan hedatu ahal izango dena—, eta sare digital horretan interesa duten
eragile eta enpresa guztiek beren datuak eta jarduera eskegi ahal izatea, betiere aldez
aurretik eskatu eta berrikusi ondoren.
Sare hori sortu aurretik, tokiko eta eskualdeko eragileen analisi bat egin beharko da, baita
sarearen sorrera ezagutarazteko komunikazio-kanpaina bat ere.
Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Ekonomia zirkularrarekin eta moda jasangarriarekin zerikusia duten
enpresa, diseinatzaile, produktu eta proiektu berriei laguntzeko
tresnak sortzea eta indartzea, eta kluster barruko lankidetzak eta
lankidetza publikoak/pribatuak sustatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
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Sailaren webgunearen berrikusketa
GK Green Fashion-ek Ingurumen Sailaren web-gunean klusterrari buruz dagoen
informazioa berrikusiko du, informazioa optimizatzeko eta zabaltzeko. Hona hemen
pixkanaka gehitu nahi diren gauzetako batzuk:
•
•
•
•
•

Bazkideen zerrenda, haien deskribapena eta haien web-orrialdeetarako estekak.
Katalogoaren etengabe eguneraketa.
Urtearen barruan sortzen diren kontzientziazio- eta dibulgazio-material grafikoak.
Ekintza itxien egutegia.
Plan estrategikoa, eta planak denboran izan ditzakeen aldaketak.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
• Komunikazio orokorreko kanalak eta tresnak hobetzea, hala nola
GK Green Fashion-en web-gunea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak, denborak
eta bitartekoak ere.
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Turismorako katalogoa
Gipuzkoako tokiko moda jasangarria ere lurraldearen turismo-erakargarritasunaren parte
da, eta tokiko moda non eros daitekeen galdetzen duen eskaera ugari iristen da
informazio-puntuetara eta bestelako espazio batzuetara. Horregatik, miniatura-katalogo
bat sortzea proposatzen da, lehendik eginda dagoenaren antzekoa, turismo-bulegoek eta espazioek informazio-baliabide gisa erabil dezaten.
Katalogo horrekin batera hedapen- eta bistaratze-kanpaina txiki bat egingo da, eta
lurralde-mailan zein eskualde-mailan turismoaren sustapenean lan egiten duten eragile
guztien lankidetza bilatuko da.

Parte den ardatza

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa

Betetzen dituen
helburuak

• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Komunikazio orokorreko kanalak eta tresnak hobetzea, hala nola
GK Green Fashion-en web-gunea.

Newsletter
GK Green Fashion-ek bazkideei zuzendutako newsletter bat sortuko du datozen
hilabeteetan, sektorearen nazioko eta nazioarteko berrikuntza nagusiei buruzko
informazioa emateko. Newsletter hori bi hilean behin bidaltzea pentsatzen da, baita
beharrezkoa den guztietan ere, proiektu, diru-laguntza, prestakuntza, barne-bilera eta
unean uneko aukeren berri emateko.

Parte den ardatza

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza

Betetzen dituen
helburuak

• Klusterreko bazkideen artean berrikuntza irekia eta baterako lana
sustatzea.
• Etengabeko informazio-fluxua ezartzea eta finkatzea bazkideekin
klusterraren barne-proiektuei, sektoreko berrikuntzei, laguntzei eta
diru-laguntzei, azokei, tailerrei eta abarri buruzkoa informazioa.
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Hedabide nazionaletan eta nazioartekoetan hedapenestrategia
Plan estrategiko horren helburuetako bat da klusterrak eta bazkideek egiten duten lana
nazioan eta nazioartean kokatzea. Hori dela eta, datozen hilabeteetan hedabide
nazionaletan eta nazioartekoetan hedapen-estrategia bat zabalduko da, kanpora
zuzendutako gainerako ekintzen lagungarri gisa.
Estrategia hori sektoreari eskainitako bitartekoen datu-base sendo eta kontrastatu bat
sortzean oinarrituko da, baita horietako bakoitzerako material eta eduki pertsonalizatuak
sortzean ere.
Garrantzitsua da kontuan hartzea garrantzizko zerbait kontatu beharko dela, baldin eta
klusterrak eta bere bazkideek egiten dutena hedabideetan komunikatzea eta zabaltzea
lortu nahi bada. Hori dela eta, bazkideek eta klusterrak egiten dituzten ekintza adierazgarri
guztiak aztertuko dira, bitarteko eta plataforma horietan ikusarazteko aukera sor dadin.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Nazioartekotzea
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
• Nazioarteko foroetan presentzia eta parte-hartzea areagotzea:
azoketan, biltzarretan, topaketetan, eta abar.
• Sektore profesionaleko eragile eta hedabide nazionalekiko eta
internazionalekiko harreman-sarea sendotzea, indartzea eta
areagotzea.
• Gipuzkoako ehungintza-ekosistema gora egiten ari den industria
lehiakor eta berritzaile gisa posizionatzea, GK Green Fashion-ek
egiten duen lana baliarazita.
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Azterketa: on line show room baten sormena
GK Green Fashion-ek aztertuko du on line show room bat sortzeko aukera edo show
room batean parte hartzeko aukera; horren bidez, markak eta klusterra bera ikusaraz
daitezen. Izan ere, marka eta enpresa guztiek haien show room-ak egiteko espazio fisikoa
ez dutenez gero, gero eta hedatuago dagoen praktika da hori.

Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Berrikuntza eta lehia-hobekuntza
• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Klusterreko bazkideen lanerako, zabalkunderako, erakusleihorako
eta ikusgarritasunerako espazio fisikoak eta ez-fisikoak indartzea
eta bultzatzea.
• Klusterra eta klusterreko bazkideak hornitzaileekin, enpresekin,
erakundeekin, inbertsoreekin eta sektoreko eragileekin
harremanetan jartzeko sarea hobetzea, proiektu berriak
gauzatzeko edo bazkideen ekoizpen-prozesuak hobetzeko.
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.

Laguntzako materialak
Laguntzako materialez ari garenean, ekintza bakoitzarekin zabaldu nahi den mezua
indartzeko balio duten material grafiko guztiez edo ikus-entzunezko material guztiez ari
gara. Hori dela eta, ekintza bakoitza planifikatzean, eduki eta materialen estrategia bat
sortuko da zatirik bisualena eta diseinu aldetik adierazgarriena kontuan hartuta;
horretarako, materialak ekintza bakoitzaren espazioaren, publikoaren eta helburuen
arabera pertsonalizatuko dira: infografiak, bannerrak, liburuxkak, eta abar.
Parte den ardatza

Betetzen dituen
helburuak

• Sentsibilizazioa eta dibulgazioa
• Zabalkundeko, erakusleihoko eta ikusgarritasuneko tresnak
indartzea eta sortzea, klusterreko bazkideek publikoarekin eta
herritarrekin harreman zuzena eta zabala izan dezaten.
• Herritarren arteko kontzientziazioa hobetzea eta bultzatzea, eta,
horretarako, moda jasangarriaren eta GK Green Fashion-en
marken/enpresen mezu eta alderdi positiboak, teknikoak zein
filosofikoak, sustatzea eta balioestea.
• Jendeari eta herritarrei moda jasangarriaren alderdi
garrantzitsuenen berri ematea, baita gizarteak sektorea
bultzatzeko prozesuetan parte hartzeko dituen moduak, denborak
eta bitartekoak ere.
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