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HIRUGARRENGO URKOME SARIAK  
 
 
1.- Sari berezia irekia-bozka bidezkoa  
Guztira 757 bozka eman dira azaroaren 28tik abenduaren 12ra bitartean 

www.urkome.com web orrialdean. 
Emaitzak ondorengoak izan dira. 
 
5.- POSTUA %1,2 portzentaiarekin 
Lurrak emandakoa lurrari bueltan 
4.- POSTUA % 2,1 portzentaiarekin 
Batetik-bestera, Animali txikiak hiltzeko zerbitzu ibiltaria 
3.- POSTUA %8,2 portzentaiarekin 
Okindegi ekologikoa 
2.- POSTUA % 30,4 portzentaiarekin 
Amurrain autoktonoaren kontserbaziorako haztegia 
 

1.-POSTUA eta www.urolakostaonline.com online dendako produktuez osaturiko 
lote eder honen irabazlea % 58,1portzentaiarekin 
 
Tituloa:Liztor Beltzaren habien suntsiketa 
Deskribapena: Liztor Asiatikoari aurre egiteko zerbitzu profesional bat eskeintzeko 
egitasmoa da. Enpresa bat sortzeko egitasmo landua da. 
Egilea: Iñigo Amezua 

Saria jasotzen du: Iñigo Amezua 

 

 
 
2.- Beste 5 ataletarako irabazle hauek aukeratzea: 
Atal bakoitzeko irabazleak 2.000€ ko dirusaria izango du 
 

Iraurgi Berritzen eta Urola Kostako Udal Elkarteak amankomunean ematen 

dutena 

1ºsaria  Tituloa:Amalur 

Deskribapena: Landa eremuaren biziberritzearen eta laguntza pertsonala eskeintzearen 
bidez, langabezian eta emantzipazio prozesuan dauden gazteen lan munduratzea eta 

baserrietan bakarrik bizi diren adinekoen gizarteratzea uztartzen dituen proiektua da. 

Egileak: Ainhoa Elorza, Maite Gorrotxategi, Itziar Aginagalde, Ane Otaegi 
 

 

1ºNekazaritza jardueraren garapena atalean  

1ºsaria  Tituloa:Arrautza ekologikoen ekoizpena/salmenta 

Deskribapena: Arrautza ekologikoen produkzio eta salmenta izango dira jarduera honen 
ardatzak eta ingurune natural eta ziurtagiri ekologikoak izendatzen dituen ezaugarrien 

araberako ekoizpena jarraituko dute. 

Egileak: Jon Arrue eta Ane Aranburu 
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2ºLanda eremuetako bizi kalitatearen hobekuntza atalean 

1ºsaria  Tituloa:Ur zikinen harazketa eta berrerabilpenerako modulua K1 

Deskribapena:K1 deituriko modulu hau, etxebizitzetako ur zinikak harazteko pentsatua dago. 

Gure lurraldeko heren bat landa eremua da eta ondorioz sare publikora lotzeak esfortzu 

ekonomiko handia eskatzen du eta honen aurrean sare deszentralizatu bat osatzeko aukera 

eskeintzen digu. 

Egilea:KIMU BAT 

 

3º Aktibitate ekonomikoaren dibertsifikazioa atalean  

1ºsaria  Tituloa:Haize errota: haizea, ura, sua, lurra eta eguzkia 

Deskribapena:Autokontsumorako haize errota bat jartzean datza proiektua; ustiategiko 

kostuak gutxitzeko. 

Egileak: Juan Urkizu eta Amaia Irazusta 

 

 

4º Landa eremuak betetzen dituen funtzioen zehaztapen eta errekonozimendu 

atalean  (EX-AEQUO) 

  Tituloa:Landa Jatetxea 

Deskribapena:Produktuen trasformazioa egiten duen ustiategi batek bere produktuekin 

eginiko menuak eskeini nahi ditu. Baserria->produktua->produkzioa->restaurazioa-Turismoa 

eta aisialdia 

Egilea: Agurtzane Subijana 

 

 Tituloa: Bisita tailer gidatuak 

Deskribapena: Baserriaren dibertsifikazioan aurrera pauso bat emanez, bisita tailerrak 
eskeini nahi dira ekoizten diren ekoizpen arlo bakoitzari lotuta:Baratzagintza, Errezil-sagarra, 

Hegaztiak, Ogigintza. 

Egilea:Joxe Ramon Agirre 

 

 
 


