
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

1. AMPEARI BURUZ 

 

AMPEA Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteak 25 urte baino 
gehiago daramatza emakumearen giza balioak, balio sozialak eta profesionalak 
babesten, defendatzen eta garatzen, enpresaburu, profesional eta zuzendari den 
aldetik. 

 

AMPEAren xedea da erakundeak gidatzeko ardura eta grina duten emakumeen 
garapen profesionala, ezagutza eta pertsonala ikusaraztea, balioestea eta 
horretan laguntzea, konpainia berriak sortzea eta enpresa, lanbide eta gizarte 
esparruetan proiektuak kudeatzea, horrela gizarte osoak aurrera egin dezan 
lagunduz. 

 

 
2. EMAKUMEEN TALENTUAREN SARIAK 
 
Arabako Emakumeen Talentuaren Sariak 2000. urtetik ematen dira, eta Araban 
liderrak diren emakumeen talentua eta bikaintasun profesionala aitortzen 
dituzte, beren ibilbideagatik, ikuspegi estrategikoagatik, berrikuntzarako 
gaitasunagatik eta lidergo eraldatzaileagatik. 
 
AMPEA Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteak XXII. 
Ekintzailetza, Enpresaburua, Zuzentaraua, Emakumea eta Urteko Zientzia Sarien 
edizioa, emakume enpresariak, zuzendariak eta/edo profesionalak saritzea eta 
ikusaraztea helburu duena, baita zientziaren arloko emakumeak ere, beren 
ibilbide profesionala publikoki aitortuz, non esfortzu eta inplikazio 
profesionaleko faktoreak uztartzen diren, kudeaketaren arloko ezagutza-maila 
handiekin, baliabideak, lorpenak eta onurak sortzeko. 
 
Lortu nahi diren helburuak: 
 
• Erakustea posible dela jarduera ekonomiko eta profesional errentagarriak, 
lehiakorrak eta berritzaileak garatzea, aukera-berdintasunean oinarrituta. 
 
• Emakumeek enpresetan egiten dituzten jardunbide egokien adibideak 
aurkeztea, bai enpresarienak, bai profesionalenak, bai zuzendarienak. 
 
• Jarduera arrakastatsuak ezagutzea, enpresetan ekintzailetza-espiritu 
intraekintzailea sustatzeko. 



 
 
• Enpresaburuek, zuzendariek eta profesionalek gure gizartean betetzen duten 
paperaz kontzientziazio handiagoa sortzea. 
 
• Etorkizuneko enpresaburuei, zuzendariei eta profesionalei laguntzea eta 
inspiratzea. 
 

 
 
3. SARIAK 

 
Sariak lau kategoriatan banatuko dira: enpresaria, profesionala eta/edo 
zuzendaria, ekintzailea eta emakumea eta zientzia. 
 
Sarituek ekitaldi publiko batean jasoko dute Arabako Emakumeen Talentuaren 
Sariaren eskultura bat. 
 
Sarituak Arabako Emakumezkoen Talentu Sariak zabaltzeko kanpaina batean 
parte hartuko dute, eta sari bakoitzaren ibilbide profesional eta pertsonalari 
buruzko aipamen bat egingo da. 
 
Sarien zabalkunde handiagoa lortzeko asmoz, AMPEAk harreman bizia eta 
etengabea du komunikabideekin, bai ekonomiari bai informazio orokorrari 
dagokionez, eta irratian eta saritutako emakumeen elkarrizketetan gauzatzen da. 
 
Bestalde, saritutako emakumeek beste emakume profesional, enpresaburu eta 
zuzendari batzuekin elkartzeko eta biltzeko foro bat aurkituko dute AMPEAn, 
esperientziak eta kezka profesionalak partekatzeko. 
 

 
4. ARABAKO EMAKUMEEN TALENTU-SARIEN OINARRIAK 
 
4.1 Deialdiaren xedea 
 
Arabako Emakume Profesional eta Enpresarien Elkarteak, AMPEAk, Arabako 
Emakumezkoen Talentuaren Sarien XXII. ediziorako deialdia egin du. Sari horiek 
honako kategoria hauetan profesionalki nabarmendu diren emakumeei ematen 
zaizkie: 
 
A- ENPRESA-SARIA 
Enpresa-ahalegina, -sormena eta -kudeaketa saritzen ditu, baita enpresa-
ibilbidean jardunbide egokiak sustatzea eta garatzea ere. 
 
B- SARI ZUZENTZAILEA/PROFESIONALA 
Jasotako eta baloratutako hautagaien arabera, aukeratutako profila bat edo 



 
bestea izango da. 
 
Zuzendaritza: enpresa-zuzendaritzan lidergo-gaitasuna, helburuen lorpena eta 
sormena saritzen ditu, baita zuzendaritza-kudeaketan jardunbide egokiak 
sustatzea eta garatzea ere. 
 
Profesionala: lanbidearen jardunaren balioa, ibilbidea eta ospea saritzen ditu. 
Autonomo gisa lan egiten duten eta bere ardurapean talderik ez duten 
profesionalengan pentsatzen dugu. Adibidez: abokatuak, medikuak, artistak, 
kirolariak 
 
C- EKINTZAILEAREN SARIA 
Sari honen helburu nagusia da emakumeen ekintzailetza sustatzeko eta 
bultzatzeko emakumeek egindako proiektu originalak, sortzaileak eta 
berritzaileak aintzatesten laguntzea, baita Araban enplegua sortzea eta jarduera 
ekonomikoa areagotzea ere, dagoen genero-arrakala ezabatzen lagunduz. 
 
D- EMAKUMEA ETA ZIENTZIA SARIA 
Sari honen helburua da bere ibilbide profesionala zientziaren arloan garatzen 
duen eta bere ikerketa-ibilbide ospetsuagatik nabarmentzen den eta bere 
espezialitate-arloan aurrerapen zientifikoari modu erabakigarrian lagundu dion 
emakume bat saritzea. 

 

 
4.2 Kategoria bakoitzean aintzat hartutako merezimenduak 
 
Kategoria guztietako hautagai komunen merezimenduak baloratzeko irizpide 
hauek hartuko dira kontuan sariak lortzeko: 
 
1. Curriculuma eta esperientzia. 
 
2. Aukera-berdintasuna eta bizitza pertsonala eta profesionala uztartzea 
sustatzen duten jarduerak. 
Hautagaiak bultzatu, sustatu edo ezarritako zuzeneko jarduerak izan daitezke, 
edo zeharkakoak, kudeatzeko, lanbidean jarduteko edo bizi-koherentziaz 
transmititzen direnak. Erreferentzia gisa AMPEAren helburuak ematen dira: 
 
Berdintasuna: emakumeen eta gizonen interesak, beharrak eta lehentasunak 
kontuan hartzea, errealitate desberdinen aniztasuna aitortuz, gure misioa 
betetzeko beharrezkoak diren ekintza, jarduera eta ekimen guztiak sustatu eta 
abian jartzean. 
 
Profesionaltasuna: erantzukizunez lan egiten laguntzea, 
Erantzunkidetasuna, konpromisoa, lankidetza eta eskuzabaltasuna bazkideekin 
eta beste interes-talde batzuekin, gizarteari eta lurraldeko enpresei balioa 
emateko. 



 
 
Osotasuna eta gardentasuna: gure bazkideekin, gizartearekin eta interes-
taldeekin modu etiko eta gardenean jardutea, barnean eta kanpoan. 
 
Lankidetza eta sareko lana: erantzukizun handiko postuetan dauden emakumeen 
arteko lankidetza eta sareko lana sustatzea, bai eta beste enpresa eta erakunde 
batzuekiko lankidetza ere, esperientzia profesionalen trukea errazteko, espiritu 
kooperatiboa sustatuz eta laguntza eta lankidetza sustatuz. 
 
Sororitatea: bazkideen arteko harremanak bultzatzea, konfiantza, fideltasuna eta 
elkarrekiko laguntza eraikiz, elkarrekiko konfiantza eta errekonozimendua 
bultzatuz, emakumeen ahalduntze indibidual eta kolektiboan laguntzeko. 
 
3. Lurraldearentzako aberastasun sozial eta ekonomikoaren ekarpena: negozio-
zifraren bilakaera, inbertsioak, bere kargura dituen pertsonen bilakaera, bere 
enpresak edo bere pertsonak lurraldeari egindako ekarpen sozialak. 
 
4. Berrikuntzaren eta jasangarritasunaren aldeko apustu irmoa: kudeaketa-
metodo eta -tresna berriak aplikatzea, produktu eta/edo zerbitzu berriak 
eskaintzea, merkatu berriak, ingurumen-neurriak, ekintzailetzarako eta barne-
ekintzailetzarako neurriak eta teknologia berrien garapena... 
 
5. Edozein egoeratara egokitzen jakin dela erakusten duten ekintzak, betiere 
kontuan hartuta zer lankidetza-ingurunerekin lan egiten zen edo lan egiten zen. 
 
6. Ezagutzak eguneratzearen aldeko apustua: etengabeko prestakuntza, foro, 
kongresu eta abarretara joatea. 
 
7. Erakunde publikoek eta/edo erakunde pribatuek hautagaitzaren alde egindako 
gomendio- eta laguntza-gutunak. 
 
 
4.3 Deialdiaren eremua. Parte-hartzaileak 
 
Emakume ekintzaile, enpresaburu, profesional eta zuzendari guztiek izango dute 
aukera, bai eta beren karrera profesionala zientziaren arloan garatzen dutenek 
ere, baldin eta, sari horien helburuekin bat etorriz, beren enpresa- edo lanbide-
jardueragatik nabarmendu badira eta beren jarduera Araban garatzen badute. 
 
Sari hauen ondorioetarako, honako definizio hauek hartuko dira kontuan: 
 
Ekintzailea: negozio edo enpresa baten jabe gisa 5 urte baino gutxiago 
daramatzan emakumea. 
 
Enpresaburua: negozio edo enpresa baten jabe gisa 5 urte baino gehiago 
daramatzan emakumea. 
 



 
Profesionala: profesional honek 10 urte baino gehiagoko ibilbidea darama 
jarduera batean autonomo gisa, eta ez du talderik. Adibidez: abokatuak, 
medikuak, artistak, kirolariak... 
 
Zuzendariak: 10 urtetik gorako ibilbide profesionaleko zuzendariak, taldeak 
zuzentzen. 
 
Emakumea eta zientzia: ibilbide profesionala zientziaren, teknologiaren eta/edo 
ikerketaren esparruan garatzen duten emakumeak. 
 
Ampeako Emakumezkoen Talentu Sarietan parte hartzea doakoa da. 
 
Sariren batean hautagai gisa parte hartzeko, beharrezkoa izango da eskatutako 
informazioa betetzea, AMPEAren webgunean (www.ampea.eus) dagoen 
inskripzio-formularioa erabiliz. Orri horretan dago deialdiari, oinarriei, 
jarraibideei, epaimahaiari eta abarri buruzko informazio guztia. 
 
Hautagaitzak garaiz eta behar bezala aurkeztea nahikoa izango da 2022ko 
Arabako Emakumezkoen Talentuaren XXII. Sarien balorazio- eta hautaketa-
prozesuan onartzeko. 
 
Bateraezintasunak: 
 
• Epaimahaiko kideek ezin izango dute saririk jaso. 
• Epaimahaikideekin zerikusia duten pertsonen eta/edo erakundeen 
hautagaitzek ezin izango dute saririk jaso, dela lanbideagatik, dela 
ahaidetasunagatik, bikotekideagatik, etab. 
• Epaimahaia osatzen duten pertsonek eta/edo erakundeek ezin izango dute 
hautagai-zerrendarik proposatu. 
 

 
4.4 Dokumentazioa 

 
Interesdunek I. Eranskina (Hautagaitza) bete beharko dute AMPEAren 
webgunearen bidez (www.ampea.eus), eta beharrezko dokumentazioa erantsi. 
 
Honako hauek erantsi beharko dira: 

a) Hautagaiaren argazkia, aukeratua izanez gero sarien epaia zabaltzeko 
erabiliko dena. 

b) Hautagaiaren deskribapen laburra. 
c) Hautagaiaren curriculum vitaea. 
d) Honako puntu hauei egindako ekarpenari buruzko azalpen-memoria eta 

egiaztapena: 
 
- Aukera-berdintasuna eta bizitza pertsonala eta profesionala uztartzea 

www.ampea.eus


 
sustatzen duten jarduerak. 
- Lurraldearentzako aberastasun sozial eta ekonomikoaren ekarpena. 
- Berrikuntzaren eta iraunkortasunaren aldeko apustu irmoa. 
- Edozein egoeratara egokitzen jakin dela erakusten duten ekintzak. 
- Ezagutzak eguneratzearen aldeko apustua. 
 

e) Erakunde publikoek eta/edo erakunde pribatuek hautagaitzari emandako 
gomendio- eta laguntza-gutunak. 

 

Hautagaitzari buruzko edozein zalantza argitzeko edo hautagai-zerrenda bidaliz 
gero, helbide honetan eskuratu ahal izango da: premios@ampea.eus 
 
Hautagaitzak aurkezteko ez da eskatuko emandako informazioa egiaztatzen 
duen dokumentaziorik. 

 

 
4.5 Epea 

Hautagaitzak jasotzeko epea hasteko, oinarriak AMPEAren webgunean 
(www.ampea.eus) argitaratuko dira 2022ko apirilaren 1ean, eta 2022ko irailaren 
30ean amaituko da, 14: 00etan. Deialdi honetara aurkezteak berekin dakar 
oinarri hauek onartzea. 

 

 
4.6 Sariaren ebazpena 
 
Epaimahaia politika-, gizarte-, ikasketa- eta enpresa-arloetako bost adituk 
osatuko dute. Epaimahaiaren eratze-akta baliozkoa izan dadin, gutxienez kideen 
gehiengo osoa egon beharko da bertan. 
 
Epaimahaia bere erabakien burujabea izango da, eta autonomia osoa izango du 
hautagai irabazleak aukeratzeko. Epaimahaiaren erabakiak gehiengo soilez 
hartuko dira. Epaimahaiko pertsona bakoitzak boto bat izango du. 
 
Bozketa balorazio haztatuaren arabera egingo da, hau da: 
 
Epaimahaiko kide bakoitzak 1etik 10era bitarteko puntuazioa emango dio 
hautagai bakoitzari, eta puntuaziorik altuena 10 izango da. 
 
Hautagai bakoitzak jasotako puntuazio guztiak batuko dira, eta puntuazio 
handiena lortu duena sarituko da. 
 
Epaimahaiak, halaber, saria eman gabe uztea erabaki dezake, baina arrazoiak 
justifikatu beharko ditu. 

premios@ampea.eus


 
 
Epaimahaiaren erabakia apelaezina izango da, eta epaimahaiaren aurka ezin 
izango da errekurtsorik jarri. Oinarri horiek onartzeak berekin dakar berariaz uko 
egitea edozein erreklamaziori, bai hautagai-zerrendak hautatzeko prozesuari 
dagokionez, bai epaimahaiaren erabakiei dagokienez. 
 
Epaimahaiak beretzat gordetzen du aurkeztutako hautagaiei buruzko informazio 
osagarria eskatzeko edo egokitzat jotzen dituen egiaztapenak egiteko aukera. 
 
Inoiz ez dira argitaratuko AMPEAn jasotako hautagai-zerrendak. Irabazleen 
izenak bakarrik jakingo dira jendaurrean. 
 

AMPEA urriaren 15ean jarriko da harremanetan kategoria bakoitzeko sariekin, 
Arabako Emakumeen Talentu Sariak jaso dituztela jakinarazteko, eta sariak 
banatzeko ekitaldirako zitazioa egiteko. 

 

AMPEAk ez badu lortzen sariren batekin harremanetan jartzea lehen kontaktua 
egiten denetik gehienez ere 3 eguneko epean, edo sarietako batek sariari uko 
egiten badio edo Sariak banatzeko ekitaldira joateari uko egiten badio, 
kategoria horretarako beste sari bat hautatuko da, proposatutako hautagaitzen 
bozketa-ordenari jarraituz, eta aurreko sariak saria erreklamatzeko eskubidea 
galduko du. 
 
Kategoria bakoitzeko sariek Emakumezkoen Talentuaren Arabako Sarien 
estatuatxo pertsonalizatua eta adierazgarria jasoko dute, berariaz horretarako 
ekoitzia, edizio esklusiboan. 
 

 
4.7 Epaitza eta saria ematea 
 
Sariak irabazleei emango zaizkie ekitaldi publiko batean, 2022ko urriaren 27an, 
Europa Biltzar Jauregiko Green Capital Aretoan. 
 
4.8 Zabalkundea eta komunikazioa 
 
AMPEAk izaera hori lortu duten irabazleei jakinaraziko die. AMPEAk egoki 
iritzitako erakunde eta instituzio guztiei eman ahal izango dizkie, 
komunikabideen edo beste edozein dibulgazio-bideren bidez, lehiaketari, 
ekitaldiei eta lotutako jarduerei buruzko informazio guztiak. Informazio horien 
barruan sartzen dira ekintzaile, enpresaburu, profesional eta zuzendari irabazleei 
buruzkoak, eta osorik, laburbilduta edo zati batean zabaldu ahal izango dira, 
betiere haien baimenarekin. Oinarri horiek onartzeak esan nahi du lehen 
adierazitako zabalkundearekin bat datozela. 
 
Hautagaiek baimena ematen diote AMPEAri beren izena eta irudia erabiltzeko 



 
komunikazio guztietan eta sariekin lotutako publizitate-materiala, Internet 
barne, eta era guztietako euskarri grafikoak, hala nola argazkiak, bideoak eta 
abar. 
 
 
4.9 Isilpekotasuna 
 
AMPEAk konpromisoa hartzen du konfidentzialtasunari eusteko aurkeztutako 
dokumentazioari eta finalera iritsi diren hautagaiei dagokienez. Emandako 
informazioa ez zaie inola ere pertsona edo erakunde publiko edo pribatuei 
emango hautagaien baimenik gabe, epaimahaiko eta AMPEAko pertsonei izan 
ezik. 
 
Nolanahi ere, irabazleen eta haien enpresen izenak zabaldu ahal izango dira, 
baita sarituen profil labur bat ere (haiek baimenduta), saria eman baino egun 
batzuk lehenago edo sariak banatu ondoren. 
 
 
5. IRUDI-ESKUBIDEEN ETA JABETZA INTELEKTUALAREN LAGAPENA 
 
Parte-hartzaileek, oinarri horiek onartuz, berariazko baimena eta baimena 
ematen diote AMPEAri saritutako pertsonei erakusteko, beren webgunearen 
bidez, eta AMPEAk egokitzat jotzen duen edozein hedabideren bidez, eskubide 
hori emateagatiko abisurik edo konpentsaziorik behar izan gabe. 
 
Era berean, Sariek, saria onartzearen bidez, beren irudia eta ahotsa ikus-
entzunezko eta soinuzko prozeduren bidez jasotzeko eta finkatzeko baimena 
ematen dute, AMPEAk edo haren lagapen-hartzaileek Emakumeen Talentuaren 
Sariak Araban emateko ekitaldiaren grabazioan txerta ditzaten. Horrek ez du 
inolako kontraprestaziorik eragingo, eta jakinaren gainean geratzen da baimen 
horrek aukera emango diela AMPEAri edo haren lagapen-hartzaileei grabazioak 
egiteko. 
 
Bereziki, AMPEA eta/edo haren lagapen-hartzaileak izango dira grabazioen eta 
programaren gaineko erreprodukzio-, banaketa-, komunikazio publiko- eta 
eraldaketa-eskubideen titularrak, esklusiboki eta hirugarrenei lagatzeko 
ahalmenarekin (horien edozein zati, sekuentzia edo fotograma barne). 
 
Oinarri hauetan jasotakoari kalterik egin gabe, Sariek konpromisoa hartzen dute 
Sariak emateko ekitaldia baino lehen irudi-eskubideak lagatzeko dagokion 
agiria sinatzeko. Agiri hori AMPEAk egokitzat jotzen dituen komunikabideen 
bidez emango da. 

 


