
 

 

Ekoizleen presentzia digitala areagotzeko programa

DESKRIBAPENA 

Informazio eta komunikazioaren teknologiak,  gizartearen eta ekonomiaren 

eraldalketan duen eragina nabarmena da. Egungo mundu digitalean presentzia 

izatea, lehen sektoreko nekazal elikagaien 

da. Informazio eta komu

trantsizio bide moduan ulertzen dugu, egokitze eta eraldaketa horretan. 

Hala, eskualdeko nekazal

produktua eta ekoizlea beraren

programa osatu dugu. 

HELBURUA 

Programa honek, Tolosaldeko

aholkularitza eta tutoritza espezializat

digitala areagotzeko euskar

OINARRIAK 

I. Xedea 

Online estrategia on bat definitzeak eta sarearen bidez

produktuak erakusgarri jartzeaz gain, gure bezeroekin konektatzea esan nahi du

Horretarako, online ekimenen 

arren, hauek egoki erabiltzea garrantzitsua da gure marka eta nortasuna, nor 

garen eta zer egiten dugun azaltzeko.

Webgunea, identitate digitalaren elementu

eta gure erakusleiho nagusia. Horrenbestez

zein nabigatzeko errazak eraiki nahi izango ditugu, gure negozio

gaitezen.  

 

                                

Ekoizleen presentzia digitala areagotzeko programa 

Informazio eta komunikazioaren teknologiak,  gizartearen eta ekonomiaren 

eraldalketan duen eragina nabarmena da. Egungo mundu digitalean presentzia 

izatea, lehen sektoreko nekazal elikagaien familia-enpresa txikienganaino ere iritsi 

da. Informazio eta komunikazio teknologiak zentzuz bereganatzeak, digitalizazio 

ulertzen dugu, egokitze eta eraldaketa horretan. 

Hala, eskualdeko nekazal-elikagaien ekoizle eta eraldatzaileei euren enpresa, 

eta ekoizlea beraren ezagutza handitzeko aukera eskaintzen duen 

Tolosaldeko nekazal-elikagaien ekoizle eta eraldatzaileei

aholkularitza eta tutoritza espezializatua eskaintzea izango du helburu

euskarri digitala den webgunea sortuz.  

on bat definitzeak eta sarearen bidez, ekoizten ditugun

erakusgarri jartzeaz gain, gure bezeroekin konektatzea esan nahi du

Horretarako, online ekimenen artean, kanal eta bitarteko ugari existitzen dir

arren, hauek egoki erabiltzea garrantzitsua da gure marka eta nortasuna, nor 

garen eta zer egiten dugun azaltzeko. 

igitalaren elementu nagusia de, gure internet markaren isla 

eta gure erakusleiho nagusia. Horrenbestez, webgune efizienteak eta erabiltzeko 

zein nabigatzeko errazak eraiki nahi izango ditugu, gure negozio-helburuetara hel 
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Informazio eta komunikazioaren teknologiak,  gizartearen eta ekonomiaren 

eraldalketan duen eragina nabarmena da. Egungo mundu digitalean presentzia 

enpresa txikienganaino ere iritsi 

nikazio teknologiak zentzuz bereganatzeak, digitalizazio 

ulertzen dugu, egokitze eta eraldaketa horretan.  

elikagaien ekoizle eta eraldatzaileei euren enpresa, 

ko aukera eskaintzen duen 

elikagaien ekoizle eta eraldatzaileei 

ua eskaintzea izango du helburu, presentzia 

ekoizten ditugun 

erakusgarri jartzeaz gain, gure bezeroekin konektatzea esan nahi du. 

existitzen diren 

arren, hauek egoki erabiltzea garrantzitsua da gure marka eta nortasuna, nor 

nternet markaren isla 

, webgune efizienteak eta erabiltzeko 

helburuetara hel 



 

 

Dirulaguntza honek, bi hartzaile

edo/eta zaharkitua dutenak. 

dira. 

II. Onuradun izateko betebeharrak

 

o Salmenta zuzenean zein merkaturatze bide laburrean aritzen diren 

ekoizle eta eraldatzaileei

o Tolosaldean finkatuta

o Webgunerik ez edota zaharkitua

 

III. Eskaerak aurkezteko modua eta epea

Nekazal-elikagaien ekoizle edo/eta eraldatzaile titular bakoitzak eskabide bakarra 

aurkeztuko du. 

o Eskaera eta dokumentazioaren aurkezpena

 I. eranskinean dagoen eskaera orria 

 NAN agiriaren kopia

 Ekoizle/ eraldatzaile erregistroan alta emanda egotea

 Salmenta zuzenean, zein merkaturatze bide laburrean aritzen direnaren 

agiria. 

o Epea 

 Eskaerak aurkezteko epea: 

arte, biak barne. 

 Proiektuak hasteko data

 Proiektuak burutzeko eta justifikatzeko data

 

IV. Balorazio irizpideak

Diru-laguntzak emateko prozedura

gauzatuko da. Epe barruan eta b

hurrenkeran onartuko dira. 

                                

Dirulaguntza honek, bi hartzaile mota izango ditu: egun webgunerik ez dutenak 

ta zaharkitua dutenak. Inolako webgunerik ez duten eskaerak lehenetsiko 

Onuradun izateko betebeharrak 

Salmenta zuzenean zein merkaturatze bide laburrean aritzen diren 

ekoizle eta eraldatzaileei profesionalak izatea.   

Tolosaldean finkatuta  izatea 

Webgunerik ez edota zaharkitua edukitzea.  

Eskaerak aurkezteko modua eta epea 

elikagaien ekoizle edo/eta eraldatzaile titular bakoitzak eskabide bakarra 

Eskaera eta dokumentazioaren aurkezpena 

eranskinean dagoen eskaera orria beteta 

NAN agiriaren kopia 

/ eraldatzaile erregistroan alta emanda egotearen agiria

Salmenta zuzenean, zein merkaturatze bide laburrean aritzen direnaren 

Eskaerak aurkezteko epea: 2019ko maiatzaren 16tik ekainaren 

Proiektuak hasteko data 2019ko ekainaren 17a 

Proiektuak burutzeko eta justifikatzeko data 2019ko azaroaren 30

Balorazio irizpideak 

laguntzak emateko prozedura, deialdi eta hautapen prozedura bakarrean

Epe barruan eta baldintzak betetzen dituzten eskaerak, 

onartuko dira.  
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izango ditu: egun webgunerik ez dutenak 

en eskaerak lehenetsiko 

Salmenta zuzenean zein merkaturatze bide laburrean aritzen diren 

elikagaien ekoizle edo/eta eraldatzaile titular bakoitzak eskabide bakarra 

ren agiria 

Salmenta zuzenean, zein merkaturatze bide laburrean aritzen direnaren 

ekainaren 5era 

zaroaren 30a 

ta hautapen prozedura bakarrean 

aldintzak betetzen dituzten eskaerak, jasotako 



 

 

Diru-laguntza deialdi honek diru

gaindituz gero, ahalik eta ehunekorik txikienean murriztuko lirateke zenbatekook, 

eman beharreko laguntzen zenbateko osoa aipaturiko mugari ahalik

egokitzeko.  

 

V. Diru laguntzen ordainketa

Diru-laguntza, Tolomendi LGEko 

izango da.  Horretarako di

onuradunek.  

Diru-laguntza kreditu-zerbitzu 

gehigarri bateko zerbitzua izan dezakete honi dagokion kostua onuradunak bere 

gain hartuaz. 

 

VI. Onuradunen konpromisoak

Onuradunak, Tolomendiko IKT Zerbitzuko teknikariekin elkarlanean a

konpromisoa hartuko du. 

geratuko da. 

Onuradunaren konpromisoak ondorengo betebeha

 IKTko teknikariak, 

IKT zerbitzuaren ezaugarr

 Webgunearen diseinua garatzeko beharrezko dituen onuradunari dagokion 

informazioa eta edukiak jasoko ditu, onuradunaren aldetik. 

 Datu pertsonalen babeserako eta konfidentzialtasunerako politika

bermatuko dira.  

 

 

 

 

                                

laguntza deialdi honek diru-kopuru mugatua dauka. Eskaerek kopurua 

gaindituz gero, ahalik eta ehunekorik txikienean murriztuko lirateke zenbatekook, 

eman beharreko laguntzen zenbateko osoa aipaturiko mugari ahalik

Diru laguntzen ordainketa 

Tolomendi LGEko giza baliabideen bidez garatuko

Horretarako diseinatu den 20 orduko kreditu-zerbitzua jasoko dute 

zerbitzu horretan jasota ez dauden aparteko lanek, 6 orduko 

gehigarri bateko zerbitzua izan dezakete honi dagokion kostua onuradunak bere 

konpromisoak eta ez betetzeak 

k, Tolomendiko IKT Zerbitzuko teknikariekin elkarlanean a

. Konpromiso hau bete ezean, diru-laguntza bertan behera 

konpromisoak ondorengo betebeharrak jasotzen ditu:

Tko teknikariak, onuradurarekin batera lanerako plangintza osatuko du 

IKT zerbitzuaren ezaugarrietan oinarrituta.  

ebgunearen diseinua garatzeko beharrezko dituen onuradunari dagokion 

informazioa eta edukiak jasoko ditu, onuradunaren aldetik.  

pertsonalen babeserako eta konfidentzialtasunerako politika
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kopuru mugatua dauka. Eskaerek kopurua 

gaindituz gero, ahalik eta ehunekorik txikienean murriztuko lirateke zenbatekook, 

eman beharreko laguntzen zenbateko osoa aipaturiko mugari ahalik eta gehien 

ratuko den zerbitzua 

zerbitzua jasoko dute 

horretan jasota ez dauden aparteko lanek, 6 orduko 

gehigarri bateko zerbitzua izan dezakete honi dagokion kostua onuradunak bere 

k, Tolomendiko IKT Zerbitzuko teknikariekin elkarlanean aritzeko 

laguntza bertan behera 

rrak jasotzen ditu: 

onuradurarekin batera lanerako plangintza osatuko du 

ebgunearen diseinua garatzeko beharrezko dituen onuradunari dagokion 

 

pertsonalen babeserako eta konfidentzialtasunerako politika 



 

 

 

I.ERANSKINA 

ESKAERA ORRIA 

 

ESKATZAILEA 

 
Izen-deiturak:___________________________________________
NAN:_________________________________________________________________________________________
Helbidea:_____________________________________________________
Posta Kodea:_______________________________ Herria
Telefonoa:__________________________________________________________________________________
E-posta:_____________________________________________________________________________________
 
 

AURKEZTUTAKO AGIRIAK:

 NANn agiriaren kopia. 
 Nekazal-elikagaien ekoizle/eraldatzaileen erregistroan alta dagoenaren 

agiria.    ⧠ 
 Salmenta zuzenean, zein merkaturatze bide labrurrean aritzen denaren 

agiria ⧠ 
 

Behean izenpetzen duenak, diru laguntza hau eskatzen d
aurkeztutako datu eta agiri guztien egiazkotasuna ziurtatzen du.
programaren oinarriekin bat egiten duela adierazten du.

WEBGUNEA BA DUZU? 

BAI ⧠ 

Domeinuaren izena__________________________________________________________

EZ ⧠ 

DATA ETA SINADURA: 

                                

Ekoizleen presentzia digitala areagotzeko programa

:_____________________________________________________________________________
NAN:_________________________________________________________________________________________

:___________________________________________________________________________________
osta Kodea:_______________________________ Herria:______________________________________

Telefonoa:__________________________________________________________________________________
posta:_____________________________________________________________________________________

AURKEZTUTAKO AGIRIAK: 

NANn agiriaren kopia. ⧠ 
elikagaien ekoizle/eraldatzaileen erregistroan alta dagoenaren 

Salmenta zuzenean, zein merkaturatze bide labrurrean aritzen denaren 

tzen duenak, diru laguntza hau eskatzen duen norbanakoak, 
agiri guztien egiazkotasuna ziurtatzen du.

programaren oinarriekin bat egiten duela adierazten du. 

ren izena__________________________________________________________
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Ekoizleen presentzia digitala areagotzeko programa 

__________________________________ 
NAN:_________________________________________________________________________________________ 

______________________________ 
____________________ 

Telefonoa:__________________________________________________________________________________ 
posta:_____________________________________________________________________________________ 

elikagaien ekoizle/eraldatzaileen erregistroan alta dagoenaren 

Salmenta zuzenean, zein merkaturatze bide labrurrean aritzen denaren 

uen norbanakoak, 
agiri guztien egiazkotasuna ziurtatzen du. Era berean, 

ren izena__________________________________________________________ 


