
 

 

 
 
 

24 EDIZIOAREN AURKEZPENA TORIBIO ECHEVARRIA SARIAK 
 

 EKINTZALETZA BERRITZAILEARI EUSKADI SARIA 
 

 
Sariak sortu zirenetik, 500 proiektu aurkeztu dira. Gainera, 33 milioi eurotako 
inbertsioa izan dute eta 680 lanpostu berri sortu dituzte 
 
Eibar, 2014ko otsailak  21 
 
Eibarko alkateak, Miguel de los Toyos eta Marisa Arriola, Bic Gipuzkoa Berrilaneko arduraduna, 
24 edizioa aurkeztu dute. 

 
Eibarko Udalak eta BIC Gipuzkoa Berrilanek 1990 urtean sortu zituzten Toribio Echevarria sariak. 
Guztira, 100.000 euro baino gehiago banatzen dituzte sari hauek. 

 
Euskal Herriko sari garrantzitsuenak diren Toribio Echevarria sariak, berrikuntza, sortzeko 
ahalmena, kreatibitatea eta enpresen garapena, eta, bereziki, berrikuntza teknologikoa 
bultzatzeko asmoarekin jaio ziren eta 24 urte eta gero helburu berdinarekin jarraitzen dute. 

 
Edizio honetan mantentzen da ekimen enpresarial eibartar nabarmenari saria. Ohorezko sari 
honek, Eibarko organizazioetatik datozen ekimen eta proiektuak aitortu nahi ditu. Bai maila 
indibidual zein kolaboratiboan Eibarri modu zuzenean tokiko garapen jasangarrian laguntzen 
duten jarduera estrategikoan, konpromizu sozialean, balioetan edo berrikuntzan balore erantsi 
altua ematen diolako. 

   
Helburu hau lortzeko asmoz Eibarko Udala, BIC Gipuzkoa Berrilan, Eusko Jaurlaritzako 
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasunaren Saileko  Ekintzailetza Zuzendaritza, Gipuzkoako 
Foru Aldundiko Berrikuntza, Landa Garapena eta Turismo departamentoa, SPRI, APD, El Diario 
Vasco, Kutxabank, Adegi, CEBEK eta SEA antolatzaileen artean daude. 

 
Sariak sortu zirenetik, 500 proiektu aurkeztu dira. Gainera, 33 milioi eurotako inbertsioa izan dute 
eta 680 lanpostu berri sortu dituzte. 
 



 

 

 

ENPRESA ASMOAK/PROIEKTUAK SARIA 

Euskal Herrian jaio edo bizi diren bakarka edo taldekako pertsonei zuzendutako saria dugu 
honako hau. Aurkeztu beharrekoa, berrikuntza teknologikoan oinarritutako produktu edota 
asmoak dira. Kategoria honetan merkatuan garantia guztiekin jarduteko sendotze prozesu bat 
behar duten proiektuak ere aurkeztu daitezke. 

SARIAK:  
- Eibarko Udalaren sari ekonomikoa. 10.500 euro. 
- Ekintzaile / Txekintek programara sarrera, enpresaren bidegarritasun eta martxan jartzeko 

proiektu bat aurrera eramateko, 60.000 euro arte. 
- APDek antolatzen dituen jardunaldietara sarrera (170 inguru) 
- Adegi, CEBEK eta SEA enpresa errekonozimendu saria. 
- Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila “Arlo Teknologikoaren” 

Saria, 24.000 euro arteko, 
 

KATEGORIA ENPRESA 

Finkatu edo sendotzeko, produktu berri bat sortzeko fasean edo prozesu berritzaile batean sartuta 
sariaren laguntza behar eta sortu berriak diren ezagutza zientifiko-teknologikoko enpresa 
berritzaileei zuzendua dago. 

 
SARIAK:  
- Eibarko Udaleko sari ekonomikoa: 10.500 €. 
- Bic Gipuzkoa Berrilan bitartez Barnekintzaile/Txekintek Programan sartzea enpresaren 

bideragarritasun- eta abiarazte-txostena egiteko, 60.000 €-raino.  
- APDek antolatzen dituen jardunaldietara sarrera  
- Adegi, CEBEK eta SEA enpresa errekonozimendu saria. 
- Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila “Arlo Teknologikoaren 

Saria”, 24.000 euro arteko, 
- “Internazionalizatzeari laguntza saria”, SPRIK eskeinitako elementu garrantzitsuenei 

sarbidea, kanpoko merkatuetan sartzea errazteko 
-  

 
Kandidaturak aurkezteko azken eguna: 2014ko martxoa 25a 
 
Informazioa: 
Kandidaturak aurkezteko www.toribioechevarria.com 
Bic Gipuzkoa Berrilan 
Karmele Arozena, tfnoa 943 000999, e-maila: techevarria@bicberrilan.com 


