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Sarrera
Urkome Landa Garapen Elkarteak, landa eremuaren alde lan egiten
du eskualdeko udal eta eragile ezberdinen arteko elkarlanarekin.
Horretarako Plan estrategikoa edo Landa Garapen Programa dugu
oinarri ondorengo 4 lan ildoekin:

1.- Nekazaritza Jarduera Sustatu
2.-Landa Eremuko Jarduera Ekonomikoak sustatu
3.-Landa Eremuko Azpiegitura eta Zerbitzuak Bermatu
4.- Landa Eremuko Balioaniztasuna agerian jarri
Gure eskualdeko ekintzailetasuna eta proiektuen garapena bultzatzeko
sortu zen “URKOME SARIAK” ekimena. Sari hauek 2 urtetik behin
ematen dira eta aurten, VII. edizioa ospatzen dute.

Egitasmoa
Egitasmo hau 2009 urtean egin zen lehen aldiz Urola Kostan eta aurten
sari hauen zazpigarren edizioa jorratuko da.
Sari hauek ematea, entitate, elkarte edo/eta pertsonen ahaleginei
onarpen pertsonal eta publikoa izan nahi du, azken urteetan nekazaritza
ihardueren eta landa inguruen mantenuagatik apostua eginez, garatu
dituzten proiektu berritzileengatik.
Nabarmena da, lehen sektoreko lan aukera desabantail garbian aurkitzen
dela beste sektoreekiko. Eskatzen dituen oinarrizko lur sail handiak,
inbertsio altuak, lanaren lotuera eta errentagarri diren justuko marjenak
bokaziozko ihardueran bilakatzen dute.
Hala eta guztiz ere, beste iharduera ekonomikoek bezela nekazal
iharduerak lanpostu eta aberastasuna sortzeaz gain, gure natur ingurunea
eta gure paisaia konserbatzearen arduradun da, gure herri kulturaren atal
garrantzitsu honek gizartearen bizi kalitatean eragin zuzena du.
Denak izan gara azken hamarkadan paisaiak jasan izan duen galeraren
testigu. Hauen arrazoia, landa lurretako despoblamendua baino, nekazal
ihardueren uztean dago.
Urkomek, beharrezko eta zilegi ikusten du landa inguruetako “bizitza”
mantentzearen alde ari direnei gizarte onarpen bat egitea, izan ere
askotan ekonomikoki errentagarri ez diren beharrak bere gain hartzen
bait dituzte, herri osoaren onurarako.

Helburuak
- Urola kostako landa eremuan egiten diren ekimen edo
jarduera berritzaileak saritzea.

- Landa eremuan egun dauden enpresen motibazioa
areagotzea innobazioa edo berrikuntzetara.

- Landa eremuan dauden enpresekiko sentsibilizazioa
areagotzea.

- Landa eremuak gizarte osoarengan eragiten duenez,
honekiko eta bertako biztanlegoarekiko jarrera edo
sentsibilizazioa areagotzen lortzea.

- Enpresa izaera txertatzea landa eremuan dauden ekimen edo
jarduerei.

- Landa eremuko jarduerek eta ekimenek beste zonaldetakoek
adina aukera izan ditzatzen lortzea.

- Innobazio edo berrikuntza alor guztietan eta baita lehen
sektorean ere eman daitezkeela gizarteratzea.

Oinarriak
- Aurkezteko Epea: Urriaren 22tik - Azaroaren 22ra bitarte.
- Aurkezteko lekua: Urkomeko bulegoan, edo emailez: (urkome@
urkome.eus).
- Aurkezteko dokumentazioa:
Bi zatitan banatuta ideia edo egitasmo bakoitzarentzako.
Datu pertsonalak alde batetik eta proiektu edo egitasmoaren
informazioa bestetik (datu pertsonalik gabe).
- Guztira 6 atal. Atal bakoitzean:

1.000

- SARI IREKIA edo bozka bidezkoak, eskualdeko
produktuez osaturiko lote bat izango du ordainsari.
- Eremua: Urola Kostan garatzen edo garatuko den
proiektua izatea.
- Parte-hartzaileak: Erakunde, elkarte eta partikularrak
eta sektoreko enpresak.
- Proiektuak: 2021-2022 urteetan garatu edo amaituko
direnak.

Sariak zazpi

ataletan emango dira:
- Nekazaritza Jardueraren Sustapena atalean.
- Landa Eremuko jarduera ekonomikoaren sustapena atalean.
- Landa Eremuetako azpiegitura eta zerbitzuak bermatu atalean.
- Landa Eremuko balioaniztasuna agerian jarri atalean.
- Iraurgi Berritzenek eta Urola Kostako Udal Elkarteak amankomunean
emango dutena.
- Landa Eremuko emakume ekintzailea.
- Sari irekia BOZKA bidez egingo dena.
Atal hauek Urkomek 2015-2020 Landa Garapen Programan barneratuta dauden lau garapen
ardatzetan oinarrituta daude. Beste sari bat, eskualdeko elkarteekin egindako lankidetzen
ondorioz emango da, eta partaidetza areagotzeko ahaleginetan, BOZKA bidez emango den
Saria. Bestalde, eta emakumeen lana balorean jartzeko sari bat emango da, Landa Eremuko
Emakume Ekintzailea izenekoa; landa eremuan emakumeen ekintzailetasuna saritzea du
helburu sari honek.
Sariak emateko, epaimahai bat izango da. Hau HAZI Fundazioa, Gipuzkoako Foru Aldundia,
Iraurgi Berritzen, Urola Kostako Udal Elkartea, Eusko Jaurlaritza eta Urkomeko Zuzendaritza
Batzordeko kideez osatuta egongo dena.

Balorazio irizpideak
- Ideia berritzailea izatea produktu edo zerbitzu berria sortuz.
- Berrikuntzak egun dauden produktu edo zerbitzuetan.
- Teknologia berrien aplikazioak aurrikusten dituzten proiektu edo ideiak.
- Bideragarritasun ekonomikoa duten proiektuak gehiago baloratuko dira.
- Enplegua sustatzen duten proiektuak gehiago baloratuko dira.
- Berdintasuna aurreikusten duten proiektuak gehiago baloratuko dira.
- Gazteen ideiak gehiago baloratuko dira.
- Kooperazio proiektuak gehiago baloratuko dira.
- 2021-2022rako exekuzioa aurrikusten duten proiektuak eta hori
bermatzen dutenak gehiago baloratuko dira.

Epaimahaiaren erantzuna
- Epaimahaiak sariak emateko gaitasun askea du eta adostasunez
hartuko ditu erabakiak erizpideen arabera.
- Irabazleei telefonoz deituko zaie eta www.urkome.eus web
orrialdean jarriko dira.
- Epaimahaiak atal bakoitzerako dagoen saria nola banatu
erabakitzeko eskumena izango du, bai eta eman gabe uztekoa ere,
horretarako proiektu egokirik ez dagoela iritziz gero.

Parte-hartzaileen
betebeharrak

Antolakuntzaren
betebeharrak

- Sari lehiaketaren oinarriak onartzea.

- Partaideek aurkeztutako
proiektu edo ideiak isilik/
babesturik mantentzea.

- Ideia edo proiektua behar den bezala
aurkeztea.
- Datuen fidagarritasuna bermatzea.

Plaza nagusia,11, 5. bulegoa
(Azoka plazako eraikuntza)
20730 AZPEITIA (Gipuzkoa)
Tel.:943 81 65 00 - Fax: 943 15 73 85
urkome@urkome.eus

www.urkome.eus

GIPUZKOAKO LANDA GARAPEN

ELKARTEEN FEDERAZIOA

URKOME SARIETAN PROIEKTUA AURKEZTEKO EREDUA
Aurkeztu behar den Memoriak ez du sustatzailearen informazioarik azaldu behar
Azaltzen diren puntuak, balorazio erizpideetan oinarriturik daude
PROIEKTUA.
1.1.- Laburpen txikia: Proiektua zertan den berritzailea edo zein zerbitzu berri sortzen duen azpimarratuz ( 300
karaktere gehienez).
1.2.- Merkatu-azterketa.
Produktuaren/zerbitzuaren deskribapena.
-

Eragiketen plana: Baliabide tekniko eta materialen eta giza baliabideen deskribapena.

-

Ingurunearen eta sektorearen azterketa: Sektorearen bereizgarriak.

-

Merkatuaren eta bere segmentazioaren identifikazioa:

!

Aseko diren beharrak: Negozioa abian jartzea ekarri duten beharrak:

!

Hartzaileak/Bezeroak: Zehaztu produktua/zerbitzua nori zuzenduta dagoen.

!
Lehiakideen identifikazioa: Lehiakideak identifikatu eta azaldu zer abantaila dituen aurkeztutako
proiektuak horien aldean.
1.3.- Marketing plana.
Produktuaren edo zerbitzuaren politika: Produktu/zerbitzu bakoitza merkaturatzeko modua.
Prezioa: produktu/zerbitzu bakoitzaren prezioa definitu. Justifikazioa eta lehiakideen prezioekiko
konparaketa.
-

Banaketa: Produktua/zerbitzua banatzeko eta merkaturatzeko moduak.

-

Jakinarazpena: Publizitate- eta sustapen-jarduerak.

1.4.- Proiektuak enplegua sortzeko duen ahalmena.
1.5.- Lankidetzan berritzea:
Beste enpresa/sustatzaileekin lankidetza-akordioak edukitzekotan, azaldu zertan datzaten.
1.6.- Berdintasuna aurrikusten duen edo ez azaldu
1.7.- Lurraldearekiko lotura:
Azaldu inpaktua eta emaitzak: zertan lagunduko duen proiektuak udalerria, eskualdea, lurraldea,
etab. garatzen.
1.8.- Enpresaren ekonomia- eta finantza-plana.
1.9.- Proiektuaren exekuzioa 2021-2022an egingo dela justifikatzea

