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Aerochallenge 2022 
Industria Aeroespazialaren etorkizunari buruzko 

ikasleen ideia berriei saria 

 

HEGAN – Euskadiko Aeronautika eta Espazioko Klusterrak Aerochallenge 2022 -

Industria Aeroespazialaren etorkizunerako ideien 1. lehiaketarako deialdia egin du, 

prestakuntza-komunitatearen barruan ekimen ekintzailea sustatzeko helburuarekin. 

Lehiaketa ikasleen, doktoregaien eta ikertzaileen taldeei irekia dago, eta saria ideia 

disruptibo onenari edo negoziotik hurbil dagoenari emango zaio. Ideia horrek 

jasangarritasunera bideratutako inpaktua izan behar du industria aeronautikoan eta 

espazialean, honako gai hauetako batean: 

- Ontziratutako sistemak 

- Aireontzien kontzeptu berriak (propultsioa, egitura, sistemak, jarduketa) 

- Droneak/UAVak, Lurreko sistemak, Autopilotoak 

- Fabrikazio aurreratua, digitalizazioa, 4.0 Industria… 

- Espazio berria 

- Anezka berriak eta Sateliteak (minisats, cubesats…) 
 

Aurkeztutako ideien jabetza intelektuala lehiakideena da  

 

ENTREGATU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Aurkezpen bat pdf formatuan (gehienez 20 diapositiba) eta/edo bideoan 

(gomendatutako gehieneko iraupena: 6 minutu). Euskarri horiek honako hauek 

zehaztu beharko dituzte: 

• Parte hartzen duen taldearen identifikazioa: taldearen izena, kide guztien izen-

abizenak eta euren ikasle-akreditazioak. 

• Ideiaren deskribapena, kontzeptua, irtenbidea eta ebazten duen arazoa (% 

25eko pisua) 

• Ideia horren berrikuntza (% 25eko pisua) 

• Osagai teknologikoa (% 25eko pisua) 

• Gizarte- eta ingurumen-inpaktua (% 25eko pisua) 

 

EPAIMAHAIA 

Sektore Aeroespazialeko (aeronautikoa eta espaziala) bost profesional seniorrek eta 

sektore horretan esperientzia duen irakasle batek osatuko dute. 

 

MEKANIKA eta EPEAK 

 Ideiaren aurkezpena: e-maila arodriguez@hegan.aero helbidera, gaian 

Aerochallenge 2022 eta taldearen izena jarriz; aipatutako dokumentazioa 

erantsiz, baita taldeko bozeramailearen  izen-abizenak eta telefono zenbakia 

ere.  

mailto:arodriguez@hegan.aero
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Aurkezteko epea: 2022ko irailaren 5a, 24h. 

 Aurre-hautaketa: ideiak jaso ondoren, Epaimahaiak 6 hautatuko ditu gehienez. 

Aurrez hautatutako pertsonekin harremanetan jartzeko txanda irekiko da, 

zalantzak garatzeko, kontzeptuak zabaltzeko eta informazio gehiago biltzeko. 

 Azken deliberazioa: epaimahaiak irabazlea aukeratuko du, talde guztiei 

jakinaraziz eta erabakia hartzeko kontuan hartu diren kontsiderazioak erantsiz. 

Sariaren esleipenaren jakinarazpen-data: irailaren 20a. 

 Saria ematea: taldeak Aerotrends 2022 ekitaldiaren itxieran bertan jasoko du 

saria, urriaren 7an, ostirala. Aerotrends 2022 Kongresua urriaren 6tik 7ra 

egingo da UPV/EHUko Bizkaia Aretoan, Bilbon: 

 

 

 
 

 

SARIA 

Saria ITP Aerok emango du, 2.000 eurokoa izango da: 

 
 

CFAAk AM-n diseinatu eta fabrikatutako garaikurra: 

 

 

 

HARTU PARTE HEGALDI HONETAN! 

http://www.aerotrends.net/
https://www.itpaero.com/en/about-itp-aero/
https://cfaa.eus/en/

