
BASES PREMIOS

SARIEN OINARRIAK



I. HELBURUA 
ETA XEDEA

II. KATEGORIAK

Global Shapers Bilbaok 2022. urtean 

BUM - Bizkaia United Minds Sarien I. 

ediziorako deialdia egin du, antolatu eta 

garatzeaz gain. Helburua da inpaktua 

sortzearen bidez Bizkaiko Lurralde 

Historikoko ekonomia- eta gizarte-

garapenean laguntzeko gaitasun 

handiena duten Bizkaiko gazteen lana 

aintzatetsi, babestu eta sustatzea.

BIZKAIKO FORU ALDUNDIA BUM 

SARIEN SUSTATZAILE ETA BABESLE 

NAGUSIA DA.

BUM SARIEK HONAKO KATEGORIA HAUEK 
IZANGO DITUZTE:

A) BIZKAIA OSASUNGARRIAK’, BESTEAK 
BESTE, HONAKO HELBURU HAUEK 
DITUZTEN IDEIAK, PROIEKTUAK EDO 
KONPONBIDEAK SARITZEN DITU:

a. Bizitzako etapa guztietan pertsonen 
osasunari eta ongizate fisikoari 
eta mentalari buruz herritarrak 
kontzientziatzen dituztenak.

b. Kirolerako, ariketa fisikorako edo 
bizimodu osasungarrietarako IKTen 
erabilera sustatzen dutenak.

c. Osasun-arretak edo tratamendu 
medikoek kalitate handiagoa izateko 
formula berriak aurkitzen dituztenak. 

d. Nazio Batuetako 2030 Agendak dituen 
2. eta 3. GJHekin bat eginez jarduten 
dutenak.

B) BIZKAIA KONPROMETITUAK’, BESTEAK 
BESTE, HONAKO HELBURU HAUEK 
DITUZTEN IDEIAK, PROIEKTUAK EDO 
KONPONBIDEAK SARITZEN DITU:

a. Gizartean pertsonen dibertsitatea eta 
haien integrazioa sustatzen laguntzen 
dutenak.

b. Toki- eta nazioarte-mailan herritarren 
partaidetza demokratikoa eta zibikoa 
sustatzeko eztabaida, hausnarketa eta 
sareen garapena bultzatzen dutenak.

c. Gizarte-ikuspegi argia izan eta Bizkaian 
boluntariotza indartzen dutenak.

d. Nazio Batuetako 2030 Agendak dituen 
4., 5., 10. eta 17. GJHekin bat eginez 
aritzen direnak.

C) BIZKAIA JASANGARRIAK’, BESTEAK 
BESTE, HONAKO HELBURU HAUEK 
DITUZTEN IDEIAK, PROIEKTUAK EDO 
KONPONBIDEAK SARITZEN DITU:

a. Bizimodu arduratsuagoak sustatzeko 
jasangarritasunaren, birziklatzearen 
eta ingurumena zaintzearen 
arloan herritarrak kontzientziatzen 
dituztenak.



III. SARIEN
FINANTZAKETA
ETA EZAUGARRIAK
BUM - Bizkaia United Minds Sarien 

kategoria bakoitzean hiru mila euro gordin 

(3.000 €) emango da dirutan.

Irabazleei dagokie saria jasotzearen 

ondoriozko edozein zerga edo karga.

b. Bizkaian jasangarritasuna indartzeko 
teknologia erabiltzen dutenak.

c. Baliabide eskuragarriak hobe 
erabiltzeko azpiegitura adimendun 
berriak garatzen dituztenak.

d. Nazio Batuetako 2030 Agendak dituen 
7., 11., 12., 13. eta 15. GJHekin bat eginez 
aritzen direnak.

D) BIZKAIA SORTZAILEAK’, BESTEAK 
BESTE, HONAKO HELBURU HAUEK 
DITUZTEN IDEIAK, PROIEKTUAK EDO 
KONPONBIDEAK SARITZEN DITU:

a. Arte-adierazpenaren bidez (antzerkia, 
musika, dantza, etab.) Bizkaiko 
gizartearen garapen holistikoari 
laguntzen dizkiotenak.

b. Estatu- eta nazioarte-mailan Bizkaiaren 
berezitasuna, haren balioak eta kultura 
proiektatzen dituztenak.

c. Gastronomia, diseinua eta moda, 
literatura... bezalako diziplinen bidez 
Bizkaiko gizartea aberasteko kultura-
garapena sustatzen dutenak.

d. Nazio Batuetako 2030 Agendak dituen 
4. eta 17. GJHekin bat eginez jarduten 
dutenak.

E) BIZKAIA BERRITZAILEAK’, BESTEAK 
BESTE, HONAKO HELBURU HAUEK 
DITUZTEN IDEIAK, PROIEKTUAK EDO 
KONPONBIDEAK SARITZEN DITU:

a. Berritzaileak eta disruptiboak direnak 
eta Bizkaia hobetzen laguntzen 
dutenak.

b. Teknologia erabilita berritzen dutenak.

c. Gizartean balioa sortzea helburu 
dutenak, baldin eta gainerako 
kategoriatan ezin badira sartu.

d. Nazio Batuetako 2030 Agendak dituen 
17 GJHetatik edozeinekin bat eginez 
jarduten dutenak.



IV.
HAUTAGAITZAK 
AURKEZTEA
A) BALDINTZAK

a. Sarien edizioari dagokion urtean 16 eta 
30 urte bitartean izatea. BUM - Bizkaia 
United Minds Sarien I. ediziorako 
hautagaitzak 1992. eta 2006. urteen 
artean jaiotako pertsonetara mugatuta 
daude.

b. Bizkaiko lurralde historikoan jaioak 
izatea edo legez lurralde horretan 
bizitzea.

Hautagaitzak, gehienez, 2 kategoriatan 
aurkeztu ahalko dira.

BUM - Bizkaia United Minds Sarien aurreko 
edizioetako irabazleak ezingo dira berriz 
hautagai izan.

Hautagaitza aurkeztuz gero, oinarri hauek 
oso-osorik onesten dira.

B) EPEA ETA EUSKARRIA

 Hautagaitzak deialdian ezartzen den 
epean aurkeztuko dira. BUM - Bizkaia 
United Minds Sarien I. ediziorako 
hautagaitzak 2022ko urriaren 31ko 23:59 
izan baino lehen aurkeztuko dira.

 www.bumsariak.eus webgunean sarietara 
bideratutako espazioaren bitartez 
aurkezten diren hautagaitzak baino ez dira 
baliozkotzat joko.

C) DOKUMENTAZIOA

     HAUTAGAIEN EGINKIZUNAK:

a. www.bumsariak.eus webgunean eskura 
dezaketen datu pertsonalen inprimakia 
betetzea.

b.  Hautagaitza aurkezteko bideoa 
xede horrez gaitu den plataformara 
igotzea. Bideoaren xedea da honako 
hauek ezagutaraztea: hautagaia, 
hautagaitza oinarritu eta babesten 
duten arrazoiak eta aurkezten duen 
jarduketa edo proiektu zehatza, baita 

eta nabarmentasuna, bereizgarritasuna 
eta eragin positiboa ere. Bideoaren 
ekoizpena, egikaritza eta gidoia askeak 
dira.

BIDEOAK HONAKO ESKAKIZUN TEKNIKO 
HAUEK BETE BEHARKO DITU:

• Gehieneko iraupena: 3 minutu.

• Formatu horizontala.

• Gehieneko pisua: 300 megabyte.

- Gainera, hautagaitzek sarien web orriko 
espazioan beste edozein dokumentu 
lagungarri erantsi ahal izango dute, 



Hautagaitza aurkeztutakoan, “Batzorde 

Gaztea” deritzanak kategoria bakoitzean 

hiru finalista aukeratuko ditu. Batzorde 

hori gazteen elkarte-ehuneko 

ordezkariek eta lurraldean izen handia 

duten gazteek osatuko dute. Finalistek 

Global Shapers Bilbaok antolatzen 

dituen sustapen- eta zabaltze-

jardueratan, sariak entregatzeko 

ekitaldian barne, parte hartzeko 

konpromisoa hartzen dute.

Ondoren, kategoria bakoitzeko 

epaimahai profesionalak irabazle bat 

hautatuko du kategoria bakoitzean 

dauden hautagaitza finalisten artean. 

Kategoria bakoitzean epaimahaikideen 

boto gehienak eskuratzen dituenak 

irabaziko du.

hala nola curriculumak, artikuluak, 
erreferentziak, irudiak edo bideoak.

- Datu pertsonalak babesteko indarreko 
araudia betetze aldera, hautagaiaren 
berariazko adierazpena bidali beharko da. 
Horren arabera, jakinaren gainean geldituko 
da bere datuak Global Shapers Bilbaoren 
titulartasuneko datu pertsonalen fitxategian 
sartuko direla, datuen segurtasuna eta 
konfidentzialtasuna bermatuta dagoela 
eta horien helburua dela BUM - Bizkaia 
United Minds Sariak antolatu eta kudeatzea, 
Global Shapers Bilbao eta sarien erakunde 
babesleak hautagaiekin harremanetan 
jartzeaz gain.

- Hautagaiak berariaz onetsiko du sartzeko, 
zuzentzeko, ezabatzeko eta kontra egiteko 
bere eskubideak erabiltzearen berri baduela, 
betiere idatzizko jakinarazpena bidaltzen 
badu honako helbide honetara: Global 
Shapers Bilbao, Mazarredo zumarkalea 75, 
48009 Bilbo. Bestela, posta elektroniko 
hau erabil dezake: globalshapersbilbao@
gmail.com. Jakinarazpenean izena eta 
abizenak ipiniko dira, eskatzen denarekin, 
jakinarazpenetarako helbidearekin, 
datarekin eta sinadurarekin batera.

- Hautagaiak berariaz baimenduko dio Global 
Shapers Bilbaori informazio-, dibulgazio- 
eta sustapen-jakinarazpenetan bere izena, 
irudia eta hautagaitzaren bideoa euskarri 
fisikoetan idatzitako hedabideetan eta 
Interneten erabili, argitaratu edo zabaltzeko.

- Hautagai adingabeen kasuan, eskaera 
legezko ordezkariak aurkeztu beharko du, 
eta nortasun agiri nazionalaren kopia erantsi 
edo hura kontsultatzea baimenduko du.

V. PROZEDURA



VI. EPAIMAHAI
ADITUA ETA
HERRI-BOZKETA
Kategoria bakoitzean epaimahai adituak 
irabazlea aukeratuko du. Epaimahai aditua 
bost kidek osatuko dute: kategoria bakoitzean 
izen handiko hiru profesional, Global Shapers 
Communityko nazioarteko ordezkari bat eta 
Global Shapers Bilbaoko ordezkari bat. Kide 
bakoitzak boto bana izango du. Kategoria 
bakoitzean boto gehienak jasotzen dituen 
finalista izango da irabazle. Epaimahai adituak 
sariak ematen diren ekitaldian erabakiko du 
irabazlea.

Halaber, jendeak linean bozkatuta sari berezi 
bat dio finalista izan den bati. Pertsona 
identifikatu beharko da, eta boto bakarra eman 
ahalko du kategoria bakoitzean. Boto gehienak 
eskuratzen dituen hautagaitzak Bruselara 
bidaia irabaziko du Europako erakundeen 
aurrean bere ideia/proiektua/ibilbidea 
aurkezteko. Herri-bozketa www.bumsariak.
eus webgunean gaitutako espazioan egingo da 
2022ko azaroaren 14tik 30era.

- Proiektua edo, behintzat, proiektu bat 
berritzailea, denboran jasangarria, ikuspen 
ekonomikoa edo garapen-ahalmen handia 
izateagatik gailenduko da.

- Bizkaian proiektuaren gizarte-eragina 
kuantifikatu ahalko da. Besteak beste, 
gizarte, ekonomia edo ingurumenaren 
arloan arazo aipagarrienetarantz 
proiektuen edo ideien ikuspegia 
balioztatuko da.

- Balorazio positiboa izango dute Bizkaian 
eragina sortzen duten ideiek, proiektuek 
edo ibilbideek, Bizkaiko gizartea garatzen 
laguntzen dutenek edo munduan 
Bizkaiaren irudia bultzatzen dutenek.

- ‘Bizkaia Sortzailea’ kategoriaren kasuan, 
hautagaia konprometituta egongo da 
Bizkaiko lurraldean kultura zabaltzearekin, 
eta modu aipagarrian lagunduko dio 
lurraldeko arte- eta kultura-eszenari.

BATZORDE GAZTEAK ETA EPAIMAHAI 
ADITUAK HONAKO PARAMETRO 
HAUEK KONTUAN HARTUKO DITUZTE 
HAUTAGAITZAK BALIOZTATZEKO:

- Aurkeztutako proiektuaren originaltasuna, 
aurkeztutako ideiaren ahalmena edo 
hautagaiaren ibilbidea eredugarri izatea.

- Ingurunean proiektuaren, ideiaren edo 
ibilbidearen eragin positiboa.

- Aurkeztutako ekimenen izaera berritzailea.

ERA BEREAN, HONAKO IRIZPIDE ESPEZIFIKO 
HAUEK BALIOZTATUKO DIRA:

- Lehian ari den kategorian hautagaia ekimen 
pribatuaren bitartez edo elkarte baten 
bidez bere konpromiso etikoa eta espiritu 
proaktiboa direla eta nabarmenduko da.

VII.  BALIOZTAPEN- 
IRIZPIDEAK 



taldearekin, gutxienez, topaketa batean parte 
hartu beharko dute.

Finalistek edo irabazleek, beren aukerak 
kontuan hartuta, Global Shapers Bilbaoren 
eskeei erantzuteko konpromisoa hartzen 
dute sarien etorkizuneko edizioak hobetzeko, 
aurkeztutako ekimenak jarraitzeko edo 
Bizkaiko talentu gaztea ikusgai bihurtzeko. 
Sarien edizioa amaitu eta ondorengo bi 
urteetan egin beharko dute.

Sariak emateko ekitaldiaren berri behar 
bezala emango da sarien webgunean, 
sareetan eta hedabideetan.

Hautagaitza irabazleak sariak emateko 
ekitaldian bertan jakinaraziko dira.

Finalistek sariak emateko ekitaldira 
bertaratzeko konpromisoa hartzen dute.

Irabazleek hurrengo urteko sarien edizioan 
bere kategoriaren barruan epaimahai adituan 
parte hartzeko konpromisoa hartzen dute. 
Horrez gain, sariak eman eta hurrengo 
urtean, Bizkaiko ahaldun nagusiarekin edo 
Bizkaiko Foru Aldundiko gainerako gobernu-

VIII.  SARIAK
EMATEKO 
EKITALDIA

Sarian parte hartu eta/edo saria onartuz 
gero, hemen deskribatutako oinarri 
guztiak oso-osorik eta salbuespenik 
gabe onetsiko dira. Baliozko hautagai 
modura onartzeko oinarrietan ezartzen 
diren baldintzak bete beharko dira.

Oinarriren bat betetzen ez bada, 
hautagaia baztertuko da. Oinarri hauek 
interpretatzeko orduan zalantzak edo 
eztabaidak badaude, Global Shapers 
Bilbaoren irizpideak izango dira nagusi.

Salbuespenez, behar bezala justifikatuta 
dauden arrazoiak direla bide, Global 
Shapers Bilbaok oinarri hauek alda 
ditzake, BUM - Bizkaia United Minds 
Sarien edizio hau hasita egotearen 
kalterik gabe. Oinarriak betiere eskura 
egongo dira www.bumsariak.eus 
webgunean.

IX.  OINARRIAK 
ONESTEA



Antolatzaileak Media Partner


