
EUSKADIN TURISMOA MERKATURATZEKO 

ATRAE IV. SARIA 

 

Euskadin Turismoa Merkaturatzeko ATRAE Sariak arautzen dituzten 

jarraibideak: 

 

Euskadiko turismo-sektoreak azken urteotan izan duen bilakaera eta hazkunde 

positiboa, eta sektore horrek ekonomian eta enpleguan izan duen inpaktuagatik 

ez ezik enpresa-garapen berritzailean izan duen garrantzia, sektorea osatzen 

duten erakundeen zein pertsonen eta enpresen lanaren emaitza izan da. Kate 

horretan Euskadiko agentzia hartzaileak funtsezko eragilea dira. 

 

2020. urteaz geroztik, COVID-19k sortutako mundu mailako osasun-krisia dela 

eta, turismo-sektoreak aurrekaririk gabeko egoera bati aurre egin behar izan 

dio, eta, apur bat suspertzen hasi bada ere, oraindik ziurgabetasuna du 

sektorea osatzen dugun eragile guztientzat. Horregatik, hain zuzen ere, 

ATRAEk uste du garrantzitsua dela euskal turismo-sektorea eta haren arteko 

lankidetza bultzatuko duten ekintzak garatzen jarraitzea. 

 

ATRAEk bultzatutako Sarien deialdi honen helburua da publikoki aintzatestea 

Euskadiko turismo-proiekzioari egindako ekarpenagatik eta berrikuntzagatik 

nabarmendu diren erakunde, enpresa edo pertsona fisiko edo juridikoak, eta, 

bereziki, prozesu honetan nabarmendu direnak euskal agentzia hartzaileen 

lana ulertu, erraztu, aprobetxatu eta/edo bultzatzeagatik, eta sinergiak eta 

lankidetzak sortzea elkarren onurarako. 

 

ATRAEko agentzia elkartuok ziur gaude sari horiek dakarten aintzatespen 

publikoa saritutako pertsona, enpresa edo erakundeentzako sari eta akuilu 

izango dela, baita ATRAEko agentzia hartzaileek turismo-industriari egiten 

dioten ekarpen garrantzitsua ikusarazteko eta balioesteko ere. 

 

Horregatik guztiagatik, Euskadiko Turismoa Merkaturatzeko ATRAE Sarien 

laugarren edizioaren deialdia egiten dugu, jarraian adierazten diren 



parametroen arabera, sari horiek erakunde edo pertsona fisiko edo juridikoen 

aintzatespen gisa emateko modua arautzeko, ATRAEko agentzia hartzaileekin 

lankidetzan Euskadiren turismo-proiekzioari egindako ekarpenagatik. 

 

 

Sarien ezaugarriak 

 

Urtean sari bat emango da, eta gehienez ere bi aintzatespen berezi edo 

aipamen. Sari horien azken helburua da publikoki aitortzea enpresa-jarduera, 

ibilbide profesionala edota berariazko edozein kanpaina edo ekimen (ekitaldia, 

proiektua,…), baldin eta haren ekarpena, oihartzuna, ospea eta inpaktua 

esanguratsua izan bada Euskadiren garapen turistikorako, eta, gainera, 

jardunbide egokitzat eta lankidetza-eredutzat har badaiteke turismo-eragileen 

eta euskal agentzia hartzaileen artean. 

 

 

Pertsona eta erakunde onuradunak 

 

Euskadin Turismoa Merkaturatzeko ATRAE Sarien onuradun izan daitezke 

Euskadiko turismo-sektorearekin zerikusia duen jarduera ekonomikoren bateko 

pertsona fisiko edo juridikoak, zuzendariak edo kudeatzaileak, bai eta irabazi-

asmorik gabeko erakunde eta elkarteak ere, baldin eta horien jarduera-eremua 

Euskal Autonomia Erkidegoan badago edota euskal turismo-sektorearekin 

lotura estua badute; izan turismo-zerbitzuak ematen dituztelako, turismo-arloko 

sustapen, garapen edota merkaturatzean lan egiten dutelako edo sektore 

honetan eragina duen jarduera bat dutelako. 

 

 

Hautagaitzak 

 

- ATRAE saria eskuratu nahi duenak , edo hirugarren batek, aurkeztu ahal 

izango dute hautagaitza. 



- ATRAErekin lotutako agentzia hartzaileek, halaber, ezarritako baldintzak 

betetzen dituztela uste duten hautagaitza onuradunak proposatzeko aukera 

izango dute. 

 

Hautagaitzak idatziz bidali beharko dira info@atrae.eu ATRAEko helbide 

elektronikora, eta honako agiri hauek jaso beharko dituzte: 

- Eskabide-orria, behar bezala beteta 

- Aukerakoa: material grafikoa edo eskabide-inprimakian azaldutako arrazoiak 

egiaztatzen dituen edozein dokumentu. 

 

Hautagaitza formalizatzeak dokumentu honetan ezarritako baldintzak erabat 

onartzen direla esan nahi du. 

 

Hautagaitzak aurkezteko epea 2021eko urriaren 31n amaituko da. 

 

Atraek deialdiaren berri emango du bere webgunean eta online zein offline 

bidez jakinaraziko da. 

Halaber, idatzizko jakinarazpena egingo zaie ATRAEko agentzia bazkide 

guztiei. 

 

 

Epaimahaia 

 

Aurkeztutako hautagaitzak baloratzeko epaimahai bat eratuko da. Epaimahai 

hori honako hauek osatuko dute: 

1. ATRAEko Zuzendaritza Batzordea (lehendakaritza, lehendakariordetza, 

diruzaintza eta idazkaritzako eginkizunen ordezkariak). 

2. ATRAEko bazkide diren agentziak. 

3. Idazkaritza Teknikoa: ATRAEren gerentzia, hitzarekin baina botorik gabe. 

 

Idazkaritza teknikoak Zuzendaritza Batzordeari aurkeztutako hautagaitzak 

azalduko ditu, eta hark kontsultatu eta iritzia eskatu ahal izango die bai 

hautagaitza aurkeztu duenari, bai ATRAEko kide diren agentziei edota, beren 

jarduera dela-eta, hautagaitza horiei buruzko balorazio objektiboak eman 



ditzaketen arduradun pribatu edo instituzionalei: Eusko Jaurlaritzako 

Merkataritza eta Turismo Zuzendaritza, Basquetourreko Zuzendaritza, Foru 

Aldundietako eta udaletako turismo-arloko erakunde-ordezkariak, etab. 

 

Aurkeztutako hautagaitza guztien artean, Zuzendaritza Batzordeak, 

beharrezkotzat jotzen badu, hainbat finalista hautatu ahal izango ditu, eta 

finalista horiek izango dira baloratuenak ezarritako irizpideen arabera. Erabaki 

hori ATRAEko agentzia bazkide guztiei jakinaraziko zaie, hautagai-zerrenden 

informazioarekin batera, saria jasotzeko egokien iruditzen zaien hautagaiaren 

alde bozkatzeko aukera izan dezaten. Horrela, elkarteko kide guztiek batera 

hartuko dute erabakia. Agentzia bazkideek egindako bozketetan berdinketa 

gertatzen bada, Zuzendaritza Batzordearen botoa kalitatezkoa izango da. 

 

Erabakiak objektibotasun-printzipioaren arabera hartuko dira, botoen 

gehiengoz. Idazkaritzak hartzen diren jarduketa eta erabaki guztien akta egingo 

du, eta sarien epaitza oinarritzeko irizpen arrazoitua agertu beharko da. 

 

Epaimahaikideek abstenitu egin beharko dute, eta ezingo dute parte hartu 

hautagai-zerrendetako batek bere jarduerarekin zuzeneko edo zeharkako 

harremana badu. 

 

 

Esleitzeko irizpideak 

- Euskadiko turismoan COVID-19ren osasun-krisiak eragindako ondorio 

negatiboei aurre egiteko gauzatutako ekintzak edo proiektuak, bai Euskadiko 

turismo-azpisektoreen arteko sustapenekoak, bai lankidetzakoak edota 

enpresa-sarearen lehiakortasuna hobetzekoak, eta horien garapenean euskal 

agentzia hartzaileen parte-hartzea kontuan izan dutenak. 

- Euskadiko edozein helmuga edo enpresa turistikoki sustatzeko helburuarekin 

egindako jarduerak eta antolatutako ekitaldiak, baldin eta ATRAEren agentzia 

hartzaileen edozein mailatan parte hartu badute eta, duten eragina, ospea eta 

inpaktua direla-eta, Euskadiren garapen turistikoan nabarmen lagundu badute. 



- Euskadiko Harrera Agentzien lana balioesteko eta produktuaren kalitatea, 

helmuga eta Euskadiren irudi turistikoa hobetzeko ekarpena. 

- Euskal sektore hartzailean garatutako jardueren inpaktua eta interes tekniko 

eta ekonomikoa. 

- Pertsonek, enpresek, elkarteek eta abarrek turismoa merkaturatzeko eta/edo 

merkaturatzeko jarduerak sustatzeko ibilbide profesionala egitea. 

- Era berean, positibotzat joko dira urtarokotasunari, intrusismoari eta enpresa-

arriskuari aurre egiteko ekintzak, baldin eta modernizazioa eta berrikuntza, 

euskal nortasunaren sustapena, lankidetza-ekimenak, merkaturatzea, eskaintza 

osagarria sortzea, zerbitzuak, turista edo desgaitasuna duen erabiltzaileari 

arreta ematea, ingurunea sustatzea eta errespetatzea sustatzen badute, bai eta 

epaimahaiak Euskadiko turismoaren sektore hartzailea bultzatzen eta Euskal 

Turismoaren Kode Etikoa beti lerrokatzen laguntzen duen beste edozein 

merezimendu ere. 

 

Sarien epaitza eta ebazpena 

 

1. Idazkaritza teknikoak Zuzendaritza Batzordeari jakinaraziko dio egindako 

bozketen emaitza, eta hark saria emateko proposamena egingo du, hartutako 

erabakia justifikatzen duten arrazoiak adierazita. 

 

2. Proposamen horren berri emango zaie ATRAEko kideei, baldin eta 

agentziaren bat egilespen horren aurka badago, astebeteko epean kontrako 

argudioak aurkez ditzan. Kasu horretan, informazio berri hori aztertuko da eta 

astebeteko epean Zuzendaritza Batzordeak behin betiko neurri bat hartuko du. 

 

3. Behin betiko erabakia hartu ondoren, saritutako pertsona, enpresa edo 

erakundearen berariazko adostasuna beharko da. 

 



4. Sarien epaia eman gabe utzi ahal izango da, baldin eta epaimahaiak uste 

badu proposatutako hautagaiek ez dituztela dokumentu honetan ezarritako 

betekizunak betetzen. 

 

 

Aitorpen publikoa 

 

ATRAEko lehendakaritzatik saritutako hautagaitzari epaimahaiaren ebazpena 

eta aintzatespen publikoaren ekitaldiaren data jakinaraziko dio, bertan saria 

jasotzeko deialdia egingo baitzaio. 

 

 

Azken xedapenak 

 

Dokumentu honetan aurreikusi ez den guztian, Zuzendaritza Batzordearen 

erabakiak aplikatuko dira, Sari horiek kudeatzeko ardura duen organo gorena 

baita. 

 

2018an eman zen lehen ATRAE saria, eta urteroko aldizkakotasuna ezarri zen, 

berriz adierazi arte. 


