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Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak nekazaritza eta 
arrantza sektoreetako ibilbide profesionalentzako Gonzalo Nardiz Bengoetxea 
Sarietarako 2014. urterako deialdia egin du, nekazaritzan edota arrantzan jardun luze 
eta nabarmena izan duten pertsonak edo kolektiboak saritzeko. Sari hauen  
ondorioetarako, nekazaritza, abeltzaintza eta baso-lanak sartzen ditugu nekazaritza 
sektorean. 

Deialdiaren  oinarriak 2014ko urtarrilaren 13ko EAEko Aldizkari O�zialean argitaratu 
dira.
www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/eu/bopv2/datos/2014/01/1400103e.pdf

| Sarien ezaugarriak |

Deialdi honetako sariak sektore bakoitzeko pertsona zein kolektibo bati edo ugariri 
emango zaizkie, epaimahaiak erabakitzen duenaren arabera. Sarietako bakoitza 
jasotzen duenari ohorezko sari bat emango zaio, bere lana goresteko jendaurreko 
ekitaldia egingo da. Saritutako pertsonek edo taldeek sari hori espresuki adierazi 
ahalko dute izaera profesionaleko inprimakietan, baita beren egoitzetan ikusgai jarri 
ere.

| Onuradunak |

Deialdi honetako sariak jaso ahal izateko, nekazaritza edota arrantza sektoreetan 
eginiko lanean nabarmendu izanaz gain, hautagaiek baldintza hauek bete behar 
dituzte: 

1) Haien ibilbide profesionala batez ere Euskal Autonomi Erkidegoan egin izana.
2) Finkatutako ibilbide profesionala izatea, behar beste denbora iraun duena.

| Hautagaiak aurkeztea |

Sarietarako hautagai izateko, gutxienez Euskal Herriko  bi eragile sektorialen babesa 
behar da eta, edonola ere, hautagai gisa izendatutako pertsonaren edo taldearen 
onarpena izan beharko dute. Eragile sektorialak honako hauek izango dira, besteak 
beste:

- Sindikatu izaerako antolakunde profesionalak.
-  Nekazaritza eta arrantza sektoreetako elkarte profesionalak eta enpresa-elkarteak,
 eta haien federazio eta konfederazioak.
- Bestelako elkarte eta federazioak.
- Fundazioak.
- Arrantzaleen kofradiak.
- Kooperatibak. 
- Nekazaritza eta arrantza sektoreetako langileak.

Sarietarako hautagaiaren izenarekin batera, memoria bat aurkeztu beharko da. 
Memoria proposamena egin dutenek abalaturik egon behar da. Bertan, proposatzen 
den hautagaiaren ibilbide profesionala zehatz-mehatz azalduko da. Ibilbide hori berezi 
egiten duten une edo gertaerak (entzutetsuak izan direlako edo eragina izan dutelako) 

azpimarratu egingo dira.

Kandidaturak, aurreko atalean azaldutako dokumentazioarekin batera, Eusko 
Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapenerako eta Europako Politiketako 
Zuzendaritza igorriko dira (Donostia kalea 1, 01010 Gasteiz) Administrazio 
Publikoen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legearen 
38.4 artikuluan adierazitako bideetako edozeinen bitartez. Aurkezteko azken eguna: 
ostirala, 2014.eko otsailak 28. 

| Epaimahaia |

Aurkeztutako hautagaiak baloratzeko epaimahai bat eratuko da, ondokoek osatua:

- Presidentea:

 Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburua. 

- Kideak:

 · Nekazaritzako, arrantzako eta elikagai-politikako sailburuordea.
 · Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendaria.
 · Arrantza eta Akuikultura zuzendaria.
 · Landaren eta Itsasertzaren Garapeneko eta Europako Politiketako zuzendaria.
 · Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaria.
 · Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Sailaren Aholkularitza Juridikoko burua,
  Idazkaritza lanak bere gain hartuko dituena.
 · Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako Foru Diputazioen ordezkari bana.
 · Bizkaiko Arrantzale Ko�adien Federazioaren ordezkari bat.
 · Gipuzkoako Arrantzale Ko�adien Federazioaren ordezkari bat.
 · Nekazaritzako enpresa eta langile-elkarteen bi ordezkari.
 · Arrantzako enpresa- eta langile-elkarteen ordezkari bat.
 · Nekazaritza-kooperatiben ordezkari bat.
 · Elikadura-klusterraren ordezkari bat.

| Epaimahaiaren epaia |

Epaimahaiaren epaia 2014ko apirilaren 30a baino lehen emango da jakitera, 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren agindu bidez. Pertsona 
eta/edo talde sarituei jakinaraziko zaie, baina baita herritar guztiei ere, Euskal Herriko 
Agintaritzaren Aldizkariaren bidez.

HAR EZAZU PARTE. BIDALI PROPOSAMENAK HELBIDE 
HONETA� OTSAILAREN 28a BAINO LEHEN:

Eusko Jaurlaritzako Landaren eta Itsasertzaren Garapenerako 
eta Europako Politiketako Zuzendaritza 
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