


LEHIAKETAREN 
XEDEA

Orekan Sakonduz / BEAZ Bizkaiko 
Itsasoa eta Irristaketaren lantaldeak, 
Deustu, Mondragon eta EHU 
Unibertsitateen laguntzarekin, Bizkaiko 
Itsasoa eta Irristaketa inguruko ideien 
lehiaketa iragarri du: ¨Itsasoa eta 
Irristaketa Innovation Comp¨, osagarrien 
hobekuntzen ideien inguruan, hala nola 
ekoizpen prozesuak, produktuak edo surf, 
bela, nautika, skate eta bestelako 
irristatze-kirolen ingurukoa.

Itsasoa eta Irristaketa Lehiaketa, Itsasoa 
eta Irristaketa industriaren merkaturatzea 
eta garapena sustatzea du helburu, eta 
kalitate handiagoa eta jasangarriak diren 
produktu eta prozesuak proiektatzea. 
Unibertsitateko berrikuntza irekiko 
prozesuak enpresara gerturatzeko asmoa 
du, helburu bikoitzarekin: batetik, 
unibertsitateko ikasleentzat profesionalki 
landu daitekeen sektore bat dela agerian 
jartzea; eta, bestetik, berrikuntza hori 
etorkizuneko enpresa ekimenetan edo 
produktu berritzaileetan eraldatzea, 
egungo industriak barnera ditzakeenetan.



EHUko, Mondragon Unibertsitateko, 
eta Deustuko 3. eta 4. mailako 
ikasleek eta masterreko ikasleek har 
dezakete parte, nahi duten 
adarretakoek. Beheko ikasturteetako 
ikasleek ere parte har dezakete, beti 
ere taldean hirugarren edo laugarren 
mailakoren bat egonez gero. Ikasleak 
Bizkaian errolduta edo eskualde 
honetan ikasketak burutzen egon 
behar dira. 

Ikasle bakoitzak nahi duen 
kategoriatan har dezake parte, eta 
proiektu bat baino gehiago aurkeztu 
ahal izango du. Ikasle taldeak mistoak 
izan daitezke (unibertsitate 
desberdinetakoak) Enpresak ezingo 
dira aurkeztu lehiaketara.

Proiektu guztiak irakasle batek 
ikuskatu beharko ditu, edo haren 
tutoretza izan beharko dute.

Gutxienez bi pertsona egon behar 
dira talde bakoitzeko eta gehienez 
5 izango dira.

Lehiaketan parte hartzeak 
oinarrietan zehazturiko baldintzak 
onartzea dakar.

Zalantza kasuan, beti nagusituko 
da erakunde antolatzailearen 
irizpidea.Lehiaketa ateratzeko 
gutxienez 10 proiektuk eman 
beharko dute izena.
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EPAIMAHAIA

Aukeraketa batzorde bat egongo da. 
Batzorde horrek onarpen eskubidea 
izango du, eta aldaketak egin ditzake 
aurkezturiko proiektuak lehiatzen 
diren kategorietan. Aldaketen kasuan, 
aurrez horren inguruko informazioa 
eman beharko zaio proiektu horiek 
aurkezten dituen lehiakideari.

Aurkezturiko proiektuak ebaluatuko 
ditu, eskatzen den dokumentazioa 
entregatzean, Itsasoa eta Irristaketa 
sektoreko enpresen ordezkariek 
osaturiko epaimahai batek.
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SARIA

1.000 euroko saria emango zaie hiru 
proiektu onenei.

Gainera, talde irabazleak tutoretza / 
aholkularitza saio bat jasoko du 
proiektuarentzat. Saio hori Bizkaiko 
Itsasoa eta Irristaketa sektoreko 
enpresek emango dute.
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BALORAZIO
IRIZPIDEAK 
Hurrengo alderdiak hartuko dira 
kontutan:

1) Ideia berritzailea izatea

2) Proiektuaren aurkezpena eta irudia.

3) Itsasoa eta Irristaketa sektorearen   
    garapenari ekarpena egitea.

4) Erosotasun handiagoa eskaintzea   
    erabiltzaileei.

5) Proiektua praktikoa izatea.

6) Proiektua merkatuan abian jartzeko   
    egon daitekeen zailtasuna.

7) Proposaturiko soluzioa modu argian         
    azaltzea.

8) Taldeak diziplina anitzekoak izatea.

9) Aztarna ekologikoa. 

10) Garapen Jasangarrirako Helburuak   
      (GJH)

1etik 5erako puntuaketa sistema bat 
ezartzen da, proiektu bakoitzean 
balioztatu behar den aldagai 
bakoitzarentzat. 5 izango da 
puntuaziorik altuena eta 1 baxuena. 
Epaimahaiak irizten badu proiektuek ez 
dutela nahiko kalitaterik, epaimahai 
horrek berak eman gabe utz dezake 
sarietako edozein.



AURKEZPENA
Gomendagarria da proposamenak 
hurrengo edukiei erreferentziak 
barneratzea:

• Jatorria.
• Deskribapena.
• Nola da produktu/zerbitzuaren   
  operatiba.

• Abantaila lehiakorra.
• Konpetentzia.
• Targeta.

IDEIAREN DESKRIBAPENA

ZEIN MERKATURA 
ZUZENTZEN ZAION

• Materialak.
• Teknologia.
• Funtzionamentuaren kualitateak.
• Berrikuntza maila.
• Erabiltzeko erreztasuna.
• Erabilera segurua eta mantenua.
• Fabrikazioa.
• Geroko eboluzioen maila.

• Produktuaren bizitza-zikloa.
• Erlazionaturiko zerbitzuak.
• Aztarna ekologikoa.

PRODUKTU/ZERBITZUAREN 
GARAPEN TEKNIKOA 

ECODESING



IZENA EMATEKO, 
PROIEKTUAK 
AURKEZTEKO ETA 
EPAIMAHAIAREN 
ERABAKIA 
EMATEKO 
EPEAK

Dokumentazio osoa eskuragarri egongo 
da Bizkaiko Itsasoa eta Irristaketa 
Ideien Lehiaketa izena duen drive-ean 
2022ko otsailaren 15etik aurrera.

Izena emateko epea irekita egongo da 
2022ko otsailaren 28rarte.  Izena 
emateko, sinaturiko idatzia egin beharko 
da, oinarri hauekin batera doan ereduaren 
arabera. Izena emateko inprimakia posta 
elektroniko honetara bidali behar da: 
marydeslizamientobizkaia@gmail.com . 
Bertan, gaian, hau adierazi behar da: 
“Bizkaiko Itsasoa eta Irristaketa inguruko 
ideien lehiaketa”.

Proposamenak lehiaketara aurkeztea:
Lehiaketara proiektuak aurkezteko 
2022ko martxoaren 31rarteko 
epea dago. Proiektua aurkezteko 
euskarriak hauek izango dira:

• A2 posterra, proiektuaren   
   ezaugarriak azalduz.

• Proiektuaren memoria, gehienez ere  
   10 orrialdekoa, formatu librean.

• Lantaldeko pertsona guztiak   
   partehartuko duten proiektuaren  
   defentsa..

Apirilak 21: Epaimahaiaren erabakia 
eta sari-banaketa.

Euskarri horiek posta elektronikoa 
honetara bidali behar dira: 
marydeslizamientobizkaia@gmail.com  
Bertan, gaian, hau adierazi behar da: 
“Bizkaiko Itsasoa eta Irristaketa 
inguruko ideien lehiaketa”.

Epe horietakoren bat ez betetzeak 
lehiaketatik kanpo geratzea dakar. 
Lehiaketaren erabakia ezingo da 
atzera bota.

Parte-hartzaile guztiek onartzen 
dituzte oinarri hauek. Zalantza 
kasuan, beti nagusituko da 
erakundearen irizpidea.

01

02

03

04

https://drive.google.com/drive/folders/1RE7WZMaAgBp5By1edwl7ZM2S8MfygYBy?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1RE7WZMaAgBp5By1edwl7ZM2S8MfygYBy?usp=sharing


JABETZA 
INTELEKTUALAREN 
ESKUBIDEAK
Proiektuen jabetza intelektuala 
egileena izango da. Egileek 
lehiaketaren sustatzaileei lagako 
diete,soilik, proiektuen publizitatea 
egiteko eta proiektu horiek 
jendaurrean jartzeko eskubidea, egoki 
iritziz gero. Saririk jaso ez duten eta 
hala eskatzen duten lehiakideak 
anonimotasunean geratuko dira.



DATU 
PERTSONALEN 
BABESA
Datuak babesteko egungo araudian 
ezarritakoaren arabera, jakinarazten da datu 
pertsonalak ITXASLEHOR S.L enpresak 
tratatuko dituela, IFZ B-95033205 
zenbakiduna, eta helbidea Bakioko Askadako 
Bideko 2.ean dagoena, tratamenduaren 
arduradun gisa jokatuz.

Tratamenduaren helburua da Bizkaiko 
Itsasoa eta Irristaketa inguruko ideien 
lehiaketan zure izen-ematea izapidetzea eta 
zure partaidetza kudeatzea.

Tratamenduaren zilegitasunaren oinarriak 
dira DBEOren 6.1.b) artikulua, zeinak baitio 
tratamendua beharrezkoa dela interesdunak 
parte hartzen duen kontratu bat gauzatzeko 
(lehiaketaren oinarrien onarpena), eta 
DBEOren 6.1.e) artikulua, zeinak baitio 
tratamendua beharrezkoa dela interes 
publikoaren izenean edo tratamenduaren 
arduradunari esleitu- tako botere publikoen 
izenean burututako eginkizun bat betetzeko: 
7/1985 Legea, apirilaren 2koa, Tokiko 
Araubidearen Oinarriei buruzkoa eta 2/2016 
Legea, apirilaren 7koa, Euskadiko Tokiko 
Erakundeei buruzkoa.

Zure datu pertsonalak lehiaketa honetan 
parte hartzen duten erakunde guztiei 
jakinarazi ahal zaizkie, adibidez, 
laguntzaileak diren unibertsitateei 
(EHU,Mondragon Unibertsitatea eta Deustu) 
eta Epaimahaia osatzen duten Bizkaiko 
Itsasoa eta Irristaketa Sektoreko erakunde 
eta enpresa ezberdinei.

Aurkezten diren proiektuen informazioa 
unibertsitate bakoitzeko ikasleen aldetik, 
unibertsitate hortara bidaliko da, ekintzailetza 
zerbitzuen informazioa jaso dezaten, 
lehiaketan partehartzearen kalte 
barik. Era berean, Bizkaia Orekan 
Sakonduz lantaldeak proiektuen 

garapenaren inguruko infomazioa 
emango die ezagutzera unibertsitatei, 
hala nola enpresa, elkarte edo bestelako 
era juridikoan antolatu direnen datuak.

Ez da aurreikusten datuak hirugarren 
batzuei gehiago jakinaraztea, legezko 
obligaziorik izan ezean, ez eta datuen 
nazioarteko transferentziak egitea ere.

Tratamendu honen xede diren datuak 
beharrezkoa den denboran gordeko dira, 
alegia, datu horiek jaso ziren helburua 
betetzeko eta helburu horretatik eta 
datuak tratatzetik etor litezkeen balizko 
erantzukizunak zehazteko beharrezkoa 
den denboran. Artxiboen eta 
dokumentazioaren araudian ezarritakoa 
aplikatuko da.

Eragindako pertsonek eskubidea dute 
datuetara sarbidea izateko, datuak 
zuzentzeko eta ezabatzeko, eta era 
berean, datuak babesteko indarreko 
araudian ezarrita dauden beste eskubide 
batzuk ere badituzte, eta dagokionean 
eskubide horiek gauza ditzakete. 
Horretarako, idatzizkoa bidali beharko 
dute tratamendu erantzuleari:  
itxaslehor@itxaslehor.com

Pertsona horiek ez badira behar bezala 
tratatu beraien eskubideak 
gauzatzerakoan, erreklamazio bat aurkez 
dezakete Datuen Babeserako Euskal 
Bulegoan. Helbidea: Beato Tomas 
Zumarraga kalea, 71 – 3. Solairua – 01008 
Gasteiz.
 




