
SARIAK

Enpresa sarituak gure erakundearen aitortza jasoko du 
publikoki egingo den ekitaldi baten esparruan.
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SARIAREN HELBURUAK

• CEBEKeko Batzar Nagusian, enpresa berriak eta startupak sortzea gizarteari begira zeinen 
garrantzitsua den nabarmentzea.

• Espiritu sustatzailea, enpresa-balioak eta ekimen berritzaileak aitortzea. 
• Enpresa sortu berriei laguntzea, Bizkaiko garapen sozial eta ekonomikoa sustatu dezaten.

1
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OINARRIAK

EMPRENDE

CEBEK EMPRENDE sariak Bizkaiko enpresa sortu berria aitortzea dauka helburu, betiere, Bizkaiko 
enpresen balioen erakusgarri bada (konpromisoa, partaidetza, berrikuntza eta lehiakortasuna), 
hazteko behar besteko baldintzak badauzka eta, etorkizunari begira, gure gizartearentzako 
balioa, enplegua eta aberastasuna sortzen baditu.
Edozein jarduera-sektoretako enpresentzako deialdia da, pertsona fisikoentzat nahiz 
juridikoentzat, eta Bizkaian garatzen duten jarduera 2016ko urtarrilaren 1aren ostean abian jarri 
izana da bete beharreko eskakizun bakarra, noiz eratu diren edo autonomo moduan alta noiz 
hartu duten kontuan hartu gabe.



URRIAK AZAROAK
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IRAILAren
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Izangaitzak 
bidaltzea

Izangaien hasierako azterketa eta 
aurkezpenen agenda egitea 

URRIAK

20

Finalistek epaimahaiari 15 minutuko aurkezpena 
egitea. Epaimahaiak eztabaidatzea eta ebaztea

Enpresak saria onartzea CEBEK Emprende saria 
banatzea

URRIAren
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SARIRAKO IZANGAIAK EBALUATZEKO PROZESUKO FASEAK3

AURKEZTEKO ESKABIDEA
Enpresaren planari buruzko laburpen betearazlea aurkeztu beharko duzu irailak 15a baino lehen 
6 – 12 orrialdekoa izango da, eta, gutxienez, deialdi honetarako zehaztu ditugun balioespen-
irizpideen faktore garrantzitsuenak azaldu beharko dira bertan.

HONA HEMEN BALIOESPENERAKO IRIZPIDEAK:

 1. Talde sustatzailea 6. Hazkuntza
 2. Abantaila lehiakorra 7. Eskalagarritasuna
 3. Merkatua 8. Erakarpena
 4. Lehia  9. Kapital-premia
 5. Berrikuntza 10. Lidergoa eta pertsonen kudeaketa

Zehaztutako orrialde-kopurua errespetatu, mesedez. 
Grafikoak edota ilustrazioak txeratu ahal izango dira laburpenean.
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ESKABIDEA AURKEZTEKO LEKUA

Zeure eskabidea osorik aurkeztu ahal izango duzu modu elektronikoan. Horretarako, 
izangaiaren agiriak posta elektronikoz bidali (cebekemprende@cebek.es) helbidera, eta mezu 
elektronikoko gaian jarri “CEBEK Emprende Saria”. 
Bestela, gure egoitzara eraman CEBEK Emprenderen izenean: 
CEBEK Gran Vía 50 - 5O Planta 48011 Bilbo. 
Ordutegia: astelehenetik ostegunera: 8:00-14:00 eta ostiraletan: 8:30-14:00.
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6 7EREMUA

Eremua Bizkaia da. Enpresaren helbide 
soziala Bizkaian egon behar da. 

EPAIMAHAIA

CEBEKeko Presidentetzako, lau 
Presidenteordetzetako eta Idazkaritza 
Nagusiko karguetan daudenek eratuko 
dute epaimahaia.

-era arte



EMPRENDE
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OINARRIEN ONARPENA
Eskabidea aurkezten denetik deialdian parte hartzean, sariaren oinarriak eta epaimahaiaren 
erabaki atzeraezina onartu beharko dira.
Ebaluazio-prozesuan bertan ezer egiaztatu behar bada, epaimahaiak kasuan kasuko agiriak 
eskatu ahal izango ditu hori egiaztatzeko.
Eskabideak aurkezteko sistemaren bidez bidali eta zehaztutako eskakizun guztiak betetzen 
dituzten izangaitzak baino ez dira onartuko.
Ez da inolako partaidetzarik onartuko legezko oinarrien, elkarbizitza-arauen, arau moralen edo 
hirugarrenen irudiaren beraren aurka doanean.
Erakundeak behar besteko eskubidea izango du edozein parte-hartzaile lehiaketatik kanpo 
uzteko, eskakizunak betetzen ez dituenean edo datu faltsuak edo osagabeak  edo kasuan 
kasuko baimenik gabe ematen dituenean. Nolanahi ere, zuzenbidearen arabera bidezkoak diren 
gainerako ekintzak ere erabili ahal izango ditu.
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Informazio gehiago: 
Nahi izanez gero, CEBEKeko Ekintzailetzako eta Pertsonen Kudeaketako 
arduraduna den Marta Martínezekin harremanetan jarri besterik ez duzu 
(e-posta: mmartinez@cebek.es eta Tel.: 94 400 28 00).

DATUEN BABESA, IRUDIEN ERABILERA, LOGOAK ETA MARKAK
ENPRESAN BARDIN SARIETARA izangai moduan aurkezteko asmoz euren datuak ematen 
dituztenek berariazko baimena ematen dute datu horiek CEBEKen ardurapeko fitxategian 
gordetzeko eta ENPRESAN BARDIN SARIETAKO kudeaketa eragilean tratatzeko eta erabiltzeko.
Jakinarazi egiten dizugu sariak banatzeko ekitaldia baino lehen eta bitartean argazkiak aterako 
ditugula, zure hitzaldiko irudiak grabatuko ditugula eta CEBEKek berak gordeko dituela. Zure 
datuak eta irudiak ekitaldiaren garapenean eta osteko komunikazioetan argitaratu eta erabili 
egingo dira CEBEKen aldizkarietan, webgunean eta beste komunikabide digital batzuetan. Era 
berean, zure posta elektronikoa ere eman ahal izango zaie bertako kideei edota interesdunei.
Informazio hau erakunde laguntzaileei eta babesleei ere eman ahal izango zaie sariaren 
kudeaketa eragilearen ondorioz.  
Saria onartzean, pertsona edo enpresa irabazleek berezko baimena ematen dute, CEBEKek eta 
bere babesleek haien irudi pertsonal eta korporatiboa nahiz izen osoa edonolako publizitatean, 
sustapenean, argitalpenean edo beste edozein hedabidetan, edonolakoa dela ere, merkataritza, 
informazio edo sustapen arloko helburuetarako erabili dezaten, betiere, ENPRESAN BARDIN 
SARIEKIN lotuta badaude.
Era berean, pertsona edo enpresa sarituek sarituak izan direla argitaratu ahal izango dute 
eurentzat egokiak diren komunikabideetan, betiere, CEBEKek aurretiazko baimena ematen 
badie, argitaratu beharreko edukia onartzeko eta sariaren zein CEBEKen irudia behar bezala 
erabiltzen dela bermatzeko.
Datuak epealdi mugagabean gordeko dira, horren aurka zaudela adierazten ez baduzu. 
Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, tratamendua mugatzeko edo 
baimena ezeztatzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu. Horretarako, idatzia eta NANaren 
kopia On Diego Lopez de Haro kale nagusia 50, 5. solairua helbidera edo lopd@cebek.es posta 
elektronikora bidali besterik ez duzu. 
Era berean, zure eskubideak betetzen ez badira, erreklamazioa ere aurkeztu ahal izango duzu 
Datuak Babesteko Espainiako Agentzian.
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