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1. Oinarri Orokorrak   

1.1 Helburua 

Bioaraba Ikerketa eta Berrikuntza Sariak IIS Bioarabari lotutako pertsonak 

aintzatesteko eta sustatzeko antolatzen dira. Izan ere, jarduera zientifiko eta 

berritzaileari eskainitako dedikazioak eragin zuzena du herritarren osasuna eta 

bizi-kalitatea hobetzean. Ikerketa eta berrikuntza kliniko aplikatua lehenestea 

dute helburu sariok, eta urtero banatzen dira. 

 

1.2 Hautagaitzak 

1.2.1 Eskabide motak edo kategoriak  

1. Argitaratutako ikerketa lanak: artikulu nazionalak eta nazioartekoak.  

2. Ikerketa proiektua.  

3. Berrikuntza ekimena.  

4. Ikertzaile berria. 

5. Doktoretza tesi klinikoa. 

6. Oinarrizko doktore-tesia.  

7. Debora-bonuak: 

7.1. Ikerketarako denbora bonoak . 

7.2. Berrikuntzarako denbora bonuak. 

 

Hautagaitzak aurkezteko baldintzak, aurkeztu beharreko agiriak eta ebaluazio 

irizpideak oinarri hauetan bertan azaltzen dira, kategoria bakoitzerako berariazko 

ataletan. Aurkezten diren lanak jardunaldietako hautagai-zerrendetako batean 

bakarrik saritu ahal izango dira, Berrikuntza/Ikerketa proiektuak izan ezik; horiek 

denbora-bonuekin bateragarriak izan daitezke, baldin eta azken horien baldintzak 

betetzen badira  
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1.3 Sariak 

1.3.1 Sarien modalitatea  

Sarien modalitatea: 

 

1. Nazioarteko artilulurik onena  

a. Nazioarteko 1. artikulua (zuzkidura ekonomikoarekin)  

b. 2º. Nazioarteko artikulua (zuzkidura ekonomikoarekin)  

c. 3º. Nazioarteko artikulua (zuzkidura ekonomikoarekin) 

2. Artikulu nacional onena  

a. 1. artikulu nazionala (zuzkidura ekonomikoarekin) 

b. 2. artikulu nazionala (zuzkidura ekonomikoarekin)  

c. 3. artikulu nazionala (zuzkidura ekonomikoarekin)  

 

3. Berrikuntza-ekimen onena (diru-hornidurarekin)  

4. Ikertzaile berri onena (zuzkidura ekonomikoarekin) 

5. Doktoretza-tesi kliniko onena (diru-hornidurarekin) 

6. Oinarrizko doktoretza-tesirik onena (diru-hornidurerekin) 

7. Denbora-bonuak  

a. Ikerketa deborarako bonuak  

b. Berrikuntza denborako bonuak 

 

Lanak aurkezten hasi baino urtebete lehenago Bioarabari ATXIKITAKO 

profesional guztiek jaso ahal izango dituzte sariak, eta kategoria guztietan 

parte hartu ahal izango dute, bakoitzaren oinarri espezifikoen arabera. 

Sarituak, banan-banan, deitutako kategorietako batean bakarrik jaso ahal izango 

dira (kategoria batean baino gehiagotan saria jasotzen badute, kopuru 

handienekoa emango da). Denbora bonuak salbuesten dira, gainerako 

kategoriekin bateragarriak izanen baitira. 
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1.3.2 Hautagaiak aurkezteko epea eta tokia 

Lanak igotzeko epea 2022/06/06ko 00:00etatik 2022/06/30ko 

23:59ra arte irekiko da, egun hori barne.  
 

Jardunaldiei buruzko informazioa Bioarabaren webgunean dago eskuragarri. 

Bioaraba.org webgunean, honako hauetan: 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

Jardunaldiei buruzko informazioa Bioarabaren web orrian dago: 

www.Bioaraba.org. Zehatzago esanda, XXIII. Ikerketa Jardunaldien web orrian: 

https://www.bioaraba.org/jornadas-2022/ 

 

Edozein zalantza izanez gero, deitu Bioarabako Idazkaritzara 

945007336 zenbakira  

 

1.4 Balorazio batzordea  

 Kronikgune, Biocruces y Biodonostia. Balorazio-batzordearen zati bat 

barneko batzorde zientifikoko eta Bioarabako berrikuntza-

batzordeko kideek, Bioarabako plataformetako kideek eta UPV/EHUko 

kideek osatzen dute, eta beste zati bat kanpokoa izango da, Kronikgune, 

Biocruces eta Biodonostia ikerketa-institutuetako kideek osatua. 

 .Epaimahaiak saria eman gabe utzi ahal izango du, baldin eta uste badu 

hautagaiek ez dituztela merezimendu egokiak. 

 Epaimahaiak ezetsi ahal izango ditu kategoria bakoitzaren betebeharretara 

eta eskakizunetara egokitzen ez diren hautagaitzak. 

 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
https://www.bioaraba.org/jornadas-2022/
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1.5 Emaitzak argitaratzea  

Ebaluazioaren emaitzak bidaliko diren unean lanari emango zaion id baten bidez 

argitaratuko dira Bioarabaren webgunean https://www.bioaraba.org/jornadas-2022 

 

1.6 Errakamazioak egiteko epea 

Aurkeztutako lana baztertzearekin edo hari emandako puntuazioarekin ados ez 

bazaude, erreklamazioa edo zuzenketa posta elektronikoaren bidez egin ahal 

izango duzu, helbide honetara idatzita: Bioaraba.hua@osakidetz.eus, zure 

kandidaturak aurkezten duen lanaren eta ikertzailearen IDa adieraziz. Lan horiek 

erreklamatu eta zuzentzeko epea 7 egun naturalekoa izanen da, onartu eta 

baztertuen zerrendak argitaratzen direnetik hasita.  Balorazio batzordeak 7 egun 

naturaleko epea izanen du, erreklamazio hori jasotzen duenetik hasita, erantzuna 

emateko. 

  

https://www.bioaraba.org/jornadas-2022
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2. Oinarri espezifikoak  

2.1 Argitaratutako ikerketa-lanak (estatuko eta 
nazioarteko artikuluak) 

BETEBEHARRAK 

a) 2021ko ekainaren 6etik 2022eko ekainaren 5era (biak barne) 

argitaratutako edo onartutako artikuluak sartzen dira, Bioarabari 

atxikitako langileek sinatutakoak. Artikuluen kasuan, on line argitaratze-

data onartuko da. 

b) Aurretiazko jardunaldietan aurketztutako lanak ez dira onartuko.  

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTZIOA/HAUTAGAITZA BIDALTZEKO 

PROZEDURA  

a) Dagokion inprimakia beteko da http://jornadas webgunean eskuragarri 

dagoen aplikazioaren bidez. http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

b) Gainera, dagokion artikulua erantsi beharko da pdf formatuan, edo 

oraindik argitaratu gabe badago, onarpen-gutuna ere erantsiko da.  

 

EBALUAZIOA  

Aurkezteko epea bukatutakoan, Zientzia Batzordeak ebaluazio bat eginen du bi 

fasetan, irizpide hauetan oinarrituta: 

 

1ª) Sailkapena:  

Irizpide hauek erabiliko dira: artikulua argitaratu/onartu den aldizkariaren eragin-

faktorea eta kuartila, aldizkariari dagokion artikulua, eta sarira aurkezten den 

profesionalaren egilea.  

 

2ª) Balorazioa: 

Puntuazio handieneko 10 artikuluak binaka ebaluatuko dituzte Batzorde 

Zientifikoko kideek, irizpide hauen arabera: praktika klinikorako aplikagarritasuna 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
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eta garrantzia, azterketaren izaera multizentrikoa/nazioartekoa, kalitate 

metodologikoa, Bioarabak autoritatean duen ordezkagarritasuna eta erakundeen 

arteko parte-hartzea. (ARTIKULUETAN FILIAZIO ZUZENA AGERTU BEHAR DA, 

IIS BIOARABA AIPATUTA). 

 

2.2 Ikerketa-proiektuak  

BETEBEHARRAK 

a) Bioarabako langileek 2021eko ekainaren 6tik 2022ko ekainaren 5era 

(biak barne) hasitako proiektuak sartu dira. 

b) Sarira aurkeztutako proiektu guztiak Barruko Larrialdietarako Zentro batek 

onartu behar ditu, eta ikerketa-proiektuak izan behar dute, ez kasu 

klinikoak, azterketak, praktika klinikoko gidak edo adostasun-

dokumentuak. 

c) Ez dira onartuko aurreko jardunaldietan aurkeztutako lanak. 

 

 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/HAUTAGAITZA BIDALTZEKO 

PROZEDURA 

Dagokion inprimakia beteko da http://jornadas webgunean eskuragarri dagoen 

aplikazioaren bidez http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

Gainera, ikerketa-proiektuaren laburpen egituratu bat erantsi beharko da, 750 

hitz gehienez, .pdf formatuan. 

  

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
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EBALUAZIOA  

Aurkezteko epea amaituta, ebaluazio bat egingo du batzorde zientifikoak, irizpide 

hauen arabera: 

 

 

 

2.3 Berrikuntza ekimena  

Bioarabari atxikitako osasun-profesionalek eta -erakundeek osasun-zerbitzuak 

emateko hobekuntzen ekimen nabarmenena aintzatetsiko da. Proiektuak lotuta 

egon daitezke IKTak osasun-sektorean aplikatzearekin, garapenekin, gailu 

mediko eta sanitarioekin, laguntza-, antolamendu- eta kudeaketa-berrikuntzekin, 

tratamendu berriekin edo metodo diagnostiko berriekin. 

Aurkeztutako proiektuek eragina edo proiekzioa izan beharko dute osasun-

sisteman, eta oinarri zientifiko-teknikoa eta kontzeptuala, sendoa eta 

egiaztagarria izan beharko dute. 
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BETEBEHARRAK 

 

a) 2021eko ekainaren 6tik 2022ko ekainaren 5era bitartean garatutako 

proiektuak sartzen dira, Bioaraba IISeko langileek parte hartzen dutenean. 

b) Hautagai-zerrenda oro aldez aurretik jakinarazi behar zaio 

antolakundearen zuzendaritzari edo zentro eskatzailearen Berrikuntza 

Batzordeari. 

c) Ez dira onartuko aurreko jardunaldietan aurkeztutako lanak. 

 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK/HAUTAGAITZA BIDALTZEKO PROZEDURA 

Dagokion formularioa beteko da, helbidean dagoen aplikazioaren bidez 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

Gainera, berrikuntza-ideiaren/-proiektuaren laburpen egituratua erantsi beharko 

da, gehienez 750 hitz, .pdf formatuan. Laburpenak proiektuaren alderdi 

berritzaileak azpimarratu behar ditu, hala nola, transferentzia-aukerak eta izan 

dezakeen eragina. Proiektuaren testuinguruan eskatutako eta emandako deialdi 

publikoak eta proiektua garatzeko enpresekin egindako lankidetzak aipatu behar 

dira. 

EBALUAZIOA  

Aurkezteko epea bukatutakoan, Zientzia Batzordeak ebaluazioa egingo du, 

lehentasun-matrize baten bidez. Matrize horretan, besteak beste, irizpide hauek 

hartuko dira kontuan: emandako balioa, berrikuntza-maila, lortutako emaitzak eta 

aurreikusitako eragina eta zabaltzeko aukera. 

  

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
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2.4 Ikertzaile berri onena 

 

BETEBEHARRAK  

Bioarabari atxikitako pertsonek aurkeztu ahal izango dute hautagaitza, baldin eta 

honako irizpide hauek betetzen badituzte: 

 

a) 40 urte edo gutxiagoko ikertzailea. 

b)  Gaur egun Bioaraba Ikerketa eta Berrikuntzako Institutuak (Arabako ESIa, 

Arabako Errioxako ESIa, Arabako Osasun Mentaleko Sarea, EHU) jasotzen 

duen edozein zentrotan garatzea ikerketa-lana. 

c)  Aktiboan jarraitzea. 

d) Aurreko urteetan saritu gabeko pertsonak 

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA/HAUTAGAITZA BIDALTZEKO 

PROZEDURA  

Dagokion inprimakia beteko da http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

webgunean eskuragarri dagoen aplikazioaren bidez 

Gainera, curriculum vitae normalizatua (FECYT) edo deialdietakoa (FIS, Eusko 

Jaurlaritza) pdf formatuan aurkeztu beharko dira, baita “ikertzaile berria” 

inprimakia ere, http://jornadassar.bioálava .org/login.aspx helbidean dagoena. 

 

EBALUAZIOA  

Aurkezteko epea bukatutakoan, ebaluazioa eginen da bi fasetan:  

1) Sailkapena: 4 irizpide erabiliko dira: prestakuntza akademiko/sanitario 

espezializatua, azken 5 urteetan egindako argitalpenak, parte hartu duen 

finantziazio lehiakor publiko edo pribatuko ikerketa-proiektuak eta jabetza 

industrial/intelektuala. 

2) Balorazioa: lehenengo fasean puntu gehien lortu dituzten 3 izangaiak sartuko 

dira. Sariak Batzorde Zientifikoko kideen artean adostuta edo bozketa bidez 

esleituko dira, lehenengo faseko puntuazioak kontuan hartuta. 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
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2.5 Oinarrizko doktoretza-tesi aplikatu onena 

BETEBEHARAK 

a) 2021eko ekainaren 6tik 2022ko ekainaren 5era bitartean (biak 

barne) Bioarabako langileek aurkeztutako doktorego-tesiak sartu 

dira. 

AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK/HAUTAGAITZA BIDALTZEKO PROZEDURA  

 

Dagokion formularioa beteko da, helbidean dagoen aplikazioaren bidez 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

 

Gainera, doktorego-tesiaren laburpen bat erantsi beharko da, gehienez ere 3 orri 

alde batetik, Calibi letra-tipoa 11 tamainakoa, pdf formatuan, eta tesiarekin 

lotutako argitalpenak edo patenteak, pdf formatuan. Zein modalitate aurkezten 

den zehaztuko da, oinarrizkoa edo klinika aplikatua, OECDren definizioaren 

arabera (https://stats.oecd.org/glossary/index.htm). 

 

EBALUAZIOA  

Aurkezteko epea bukatutakoan, Batzorde Zientifikoak fasekako ebaluazioa 

eginen du, irizpide hauen arabera: 

 

1ª) Sailkapena:  

Lau irizpide erabiliko dira: doktorego eskola, doktorego programa, tesi mota eta 

tesiaren kalifikazioa. 

2ª) Balorazioa:  

Modalitate bakoitzean puntuazio handiena duten 3 tesiak bereiz ebaluatuko 

dituzte Zientzia Batzordeko kideek, irizpide hauei jarraikiz: 

Originaltasuna/berritasuna, aplikagarritasuna eta garrantzia, bereziki praktika 

klinikorako (modalitate kliniko aplikatua) edo ezagutza orokorrerako (oinarrizko 

modalitatea), kalitate metodologikoa eta tesiarekin zerikusia duten 

argitalpenak/patenteak. 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
https://stats.oecd.org/glossary/index.htm
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Sariak Batzorde Zientifikoko kideen artean adostuta edo bozketa bidez esleituko 

dira, balorazio faseko puntuazioak kontuan hartuta. 

 

2.6 Denbora bonuak 

2.6.1 Deskribapena  

Denbora-bonu” horietako bakoitzak 35 lan-ordu ditu, Arabako OSIko Bioarabari 

atxikitako osasun-profesional batek, Arabako Errioxako OSIk edo Arabako Osasun 

Mentaleko Sareak dagoeneko eginda dagoen ikerketa baten emaitzak 

(amaitutako kongresuetarako komunikazioak eta/edo ikerketa-proiektuak) 

artikulu zientifiko baten idazketan islatzeko edo berrikuntza-ekimen bat 

garatzeko aukera izan dezan.  

Hala, 2022ko Bioarabako Ikerketa eta Berrikuntzako XXIII. Jardunaldietarako, 

modu lehiakorrean deitzen dira Arabako OSIko 25 ikerketa-aldi bonu eta 10 

berrikuntza, 1 Arabako Errioxako ESIko ikerketakoa eta 1 berrikuntzakoa, 3 

ikerketakoa eta 1 Arabako Osasun Mentaleko Sareko berrikuntzakoa.  

2.6.2 Denbora bonua gauzatzea  

Denbora-bonua eman ondoren, azterketa egin zuen ikerketa-taldeak pertsona 

aukeratu beharko du. Pertsona horrek gozatuko du eta, beraz, artikulu zientifikoa 

idazteko ardura izango du. 

Pertsona horrek bere aginteari jakinaraziko dio denbora-bonua eman zaiola. 

Halaber, 10 eguneko epea izango du Bioarabari bonoa onartzen duela eta 

gauzatzeko konpromisoa hartzen duela jakinarazteko. Epe hori bukatuta, 

konpromiso hori idatziz adierazten ez bada, hurrengo lanari ematen ahalko zaio 

denbora bonua, ebaluazioan lortutako puntuazioaren arabera. 
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Arduraduna izango da, ikertzailearekin ados jarrita eta zerbitzuko gainerako 

profesionalekin adostuta, honako hauek egingo ditu: 

 

 Agintaria harremanetan jarriko da Arabako ESIko dagokion zuzendari 

asistentzialarekin eta Pertsonen zuzendariarekin, aukeratutako pertsona 35 

orduetan ordezkatzeko/askatzeko modurik onena zehazteko eta, denbora 

horretan, artikulua idatziko duen pertsona baztertu ahal izateko. Alderdi 

hori funtsezkotzat jotzen da; izan ere, denbora-bonua gauzatzeak ez du 

eragin negatiborik izan behar laguntzan, ez eta hura gauzatzen duen 

zerbitzuko gainerako profesionalengan ere. Hala ere, ikerketarako bonuen 

kasuan, 35 orduak astebetean bakarrik exekutatu ahal izango dira. 

 

 Ezingo da denbora-bonua uztailean eta abuztuan, Aste Santuan, 

Gabonetan eta zubietan erabili, ez eta agintariaren iritziz asistentzia-karga 

bereziko egunetan ere. 

 

 Denbora-bonua ematen denetik hamar hilabeteko epean gauzatu 

beharko da. Hala ere, luzapena eskatzeko aukera aurreikusten da, 

zirkunstantzia bereziak badaude. Luzapen hori Bioarabako idazkaritzari 

eskatuko zaio, eta Ikerketa Batzordeak edo Berrikuntza Batzordeak 

ebaluatuko du.  

 Bioarabak denbora-bonua gauzatzearen emaitzaren jarraipena egingo du.  

Denbora-bonuak posta elektroniko bidez jakinaraziko zaizkie interesdunei, eta 

Bioarabaren webgunean argitaratuko dira, behin betiko emaitzak lortu ondoren. 
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2.6.3 Ikerketarako denbora bonuak  

BETEBEHARRAK  

a) 2022ko ekainaren 6a baino lehen amaitutako proiektuak sartu dira. 

Proiektu horien emaitzak ez dira argitaratu artikulu gisa Arabako ESI, 

Arabako Errioxako ESI eta Arabako Osasun Mentaleko Sareko langileek 

indexatutako aldizkari batean.  

b) Ikertzaile-taldeko kide batek bakarrik izango du denbora-bonua, eta 

pertsona horrek lan-harremana izan beharko du Arabako OSIarekin, 

Errioxako OSIarekin edo Arabako Osasun Mentaleko Sarearekin. 

c) Ez da onartuko aurreko jardunaldietan aurkeztutako lanik. 

d) Profesional berak ezin izango du bi urtez jarraian denbora-bonurik 

erabili. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ENVIAR LA CANDIDATURA Y DOCUMENTACIÓN A 

APORTAR  

Dagokion inprimakia beteko da http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

webgunean eskuragarri dagoen aplikazioaren bidez.  

Gainera, fitxategi hau erantsi beharko da: 

 

 Biltzarretarako komunikazioen kasuan, laburpena, posterra edo 

diapositiba-aurkezpena erantsiko da (.pdf formatua). 

 Amaitutako ikerketa proiektuen kasuan, 750 hitzen laburpen bat erantsiko 

da (pdf formatua), atal hauek dituena: sarrera eta justifikazioa, helburuak, 

metodologia, emaitzak eta eztabaida edo ondorioak. 

 Bi kasuetan, denbora bonorako hautagaitzarekin ados dagoela adierazten 

duen agiri berariazkoa aurkeztu beharko da, arduradunak sinatua. 

 

EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

 

Aurkezteko epea bukatutakoan, Batzorde Zientifikoak ebaluazio bat egingo du, 

honako irizpide hauen arabera: Aplikagarritasuna eta garrantzia, bereziki praktika 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
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klinikorako, Kalitate metodologikoa, Bioarabaren ordezkaritza egiletzan* eta 

Bioarabako ikerketa-eremuetara egokitzea. 

 

*OHARRA: Ezinbestekoa da Bioaraba OIIren Afiliazio Instituzionalaren Gidan 

zehaztutako afiliazio zientifikoko arauak betetzea. https://www.bioaraba.org/wp-

content/uploads/2020/09/Guia-afiliacion-BIOARABA.pdf 

 

2.6.4 Berrikuntzako deberoa-bonuak  

BETEBEHARRAK 

a) 2022ko ekainaren 6a baino lehen (egun hori barne) Arabako ESI, 

Arabako Errioxako ESI eta Arabako Osasun Mentaleko Sareko 

langileek proposatutako proiektuak sartu dira. 

b) Proiektu berritzaileko taldeko kide batek bakarrik izango du 

denbora-bonua, eta pertsona hori Arabako ESI, Arabako Errioxako 

ESI edo Arabako Osasun Mentaleko Sareari lotuta egon beharko da 

lanbidez. 

c) Ez da onartuko aurreko jardunaldietan aurkeztutako lanik.. 

d) Profesional berak ezin izango du bi urtez jarraian egindako 

denbora-bonurik erabili. 

 

HAUTAGAITZA ETA AURKEZTU BEHARREKO AGIRIAK BIDALTZEKO PROZEDURA 

Dagokion formularioa beteko da, helbidean dagoen aplikazioaren bidez 

http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx 

ainera, laburpen bat erantsi beharko da, gehienez 750 hitz, .pdf formatuan. eta 

aginteak sinatutako agiria, denbora bonorako hautagaitzarekin ados dagoela 

adierazten duena. 

  

https://www.bioaraba.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-afiliacion-BIOARABA.pdf
https://www.bioaraba.org/wp-content/uploads/2020/09/Guia-afiliacion-BIOARABA.pdf
http://jornadaspremios.bioaraba.org/login.aspx
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EBALUAZIO-IRIZPIDEAK 

Aurkezteko epea amaituta, Batzorde Zientifikoak ebaluazio bat egingo du, 

honako irizpide hauen arabera: praktika klinikorako garrantzia, praktika 

klinikorako eragina eta onura, ekimena garatzeko kanpoko/barruko hesirik 

gabeko egingarritasuna, beharra egokitzea eta denbora-bonoarekin egitea, IIS 

Bioarabaren ikerketa-eremuetara egokitzea, kalitate metodologikoa eta 

Bioarabak autoritatean duen ordezkagarritasuna. 
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