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Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailetik 2019rako aurreikusitako Sustapen Pla-
naren gure proposamena igortzen dizuegu, aurrerapen gisa.

Dokumentuak, zehazki, Euskadiko Elikagaien Industriaren 2019rako Sustapen Plana 
definitzen du, hau da, 2019ko ekitaldian garatuko diren sustapen ekintzak zehazten 
ditu, 2018an abiarazitako ekimenak eta enpresa euskaldunek adierazitako proposa-
men, premia eta iritziak baloratuta.

2019 Sustapen Planaren
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2019 Sustapen Planaren
HELBURUAK

1. Euskadiko elikagaien industriako produktuak sustatzea.

2. Azkenengo urtetan egin diren sustapen ekintzetan presentzia bultzatzea, 

sektoreantzako interesgarriak diren formatu berriak gehituz.

3. Euskal enpresei nazioartekora zabaltzen laguntzea.

4. Estatuan egon daitezkeen merkatu berriak irekitzea esportatzen hasi nahi

duten enpresa txikientzat.
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Estatu mailako eta nazioarteko
AZOKAK

Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailak, HAZI Fundazioaren bitartez, estatuan eta 
nazioartean egiten diren elikagai eta edarien azoketara joaten jarraitzearen alde egiten 
du. Eusko Jaurlaritzak azokan parte hartuko du betiere enpresa parte hartzaileen 
gutxieneko kopuru bat baldin badago.

• Sirha – Lyon (Elikagaiak eta Edariak): 2019ko urtarrilaren 26tik 30era

• Prowein – Düsseldorf (Edariak): 2019ko martxoaren 17tik 19ra

• Gourmets – Madril (Elikagaiak eta Edariak): 2019ko apirilaren 8tik 11ra

• Fenavin – Ciudad Real (Edariak): 2019ko maiatzaren 7tik 9ra

• Tuttofood – Milan (Elikagaiak): 2019ko maiatzaren 6tik 9ra

• London Wine – London (Edariak): 2019ko maiatzaren 20tik 22ra

• Anuga – Kolonia (Elikagaiak eta Edariak): 2019ko urriaren 5etik 9ra

• Conxemar – Vigo (Produktu izoztuak): 2019ko urria 
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PARTE HARTZEKO ASMOA
eta beste helmuga interesgarri batzuk

• Garrantzitsua da jakitea ea enpresek azoka horietara joateko asmorik duten,
horrela kontratatu beharreko metro karratu kopurua aurreikusi dezakegu eta.

• Garrantzitsua da, halaber, ea azoka edo helmuga komertzial hauez gain beste
ekitaldi edo herrialderik interesatzen zaizuen eta zuen plan komertzialetan lehentasu-
nezkotzat sartu duzuen.

Atal honekin zerikusia duten ekarpen guztiak ondorengo helbidera bidali beharko dira 
2018ko ekainaren 29a baino lehen: calimentaria@euskadi.eus.

PARTE HARTZEKO BALDINTZAK

Egoitza soziala Euskal Herrian eduki eta Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailaren 
menpeko Elikagaien Industrien Erregistroan inskribatuta dauden enpresa ekoizleek 
baino ezingo dute jarduera hauetan parte hartu. 
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Azoketan Euskal Herrian fabrikatutako 
produktuak baino ezingo dira erakutsi. 
Ezin izango da, inola ere, beste Autono-
mia Erkidego batzuetako produktuak 
aipatu, ezta aurkeztu ere. 

Hona hemen 2019ko Sustapen Planaren 
dokumentu honetan planteatzen diren 
ekintzetan parte hartzeak dakarren kostua 
finantzatzeko diru laguntzetarako egingo 
den sailkapena.

Sailkapena ondo egin ahal izateko, enpre-
sa bakoitzak justifikatu beharko du zein 
motatako enpresa den. Horretarako, 
azoka bakoitzean izena eman aurretik, 
ezinbesteko izango da lehengaien jato-
rriari buruzko Zinpeko Deklarazioa sina-
tuta eta zigilua jarrita aurkeztea.

1 Mota
Neurri handienean Euskadiko lehengaiekin 
hornitzen diren enpresak. Enpresak lehen-
gaien jatorria ziurtatu beharko du. 

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza %80ra 
arte izango da enpresa horientzat.

2 Mota
Euskadin behar duten lehen sektoreko pro-
dukziorik egon ez eta Euskaditik kanpoko 
lehengaiak erabiltzen dituzten enpresak.

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza %60ra 
arte izango da enpresa horientzat. 

3 Mota
Neurri handienean Euskadiko lehengaiez 
hornitzen EZ diren enpresei, nahiz eta tokiko 
lehen mailako produkzioa egon.

Eusko Jaurlaritzaren diru-laguntza %40ra 
arte izango da enpresa horientzat.
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2019 azoken EGUTEGIA
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Enpresekin HARREMANETAN
 egoteko TRESNA

2019 urterako proposatzen diren jarduerekin lotura duten jakinarazpen guztiak esku-

ratzeko esteka hau erabili daiteke: www.euskadi.eus/elikagaiensustapena.

Helbide horretan azoka bakoitzaren deialdia zein egoeratan dagoen eta deialdi bakoit-

zari dagozkion izena emateko epeak azaltzen dira.

Sinadura: PELI MANTEROLA

Eusko Jaurlaritzako Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaria.


