
Natura izango da  
irabazle nagusia

Bultzatu biodibertsitatea 
zure ideiarekin

Erregistratu zure parte-hartzea 
Quarry Life Award lehiaketan parte hartu nahi al duzu?  
Hiru urrats hauek jarraitu behar dituzu:

1. Aukeratu adar bat zure proiekturako: Ikerketa-adarra edo Komunitate-
adarra. Jarraian, aukeratu zure herrialdean parte hartzen duen harrobi 
bat eta proiektu-proposamen bat garatu.

2. 2021eko azaroaren 18ra arte daukazu zure proposamena  
www.quarrylifeaward.es webgunean erregistratzeko. Nazio 
bakoitzeko epaimahaiek 2021eko abenduaren 16a baino lehen 
jakinaraziko dituzte lehiaketa faserako aukeratutako sei proposamenak.

3. Hautatutako proiektuak 2022ko urtarrilaren 1etik irailaren 
15era bitartean gauzatuko dira. Nazio bakoitzeko eta Nazioarteko 
epaimahaiek 2022ko urritik aurrera iragarriko dituzte irabazleak, 
proiektuen azken txostenetan oinarrituta.

Eskerrik asko izena emateagatik. Irabazi ala ez, gogoratu zure parte-hartzeak 
erauzketa-eremu baten balio ekologikoa eta hezitzailea hobetzen laguntzen 
duela, eta, beraz, baita gure planeta osoarena ere.

Zorte on!

Hartu parte Quarry Life Award lehiaketan eta lagundu 
erauzketa-eremuetan natura sustatzen 

HeidelbergCement-ek mundu osoko harrobien biodibertsitate-proiektuak aurkeztera 
gonbidatzen zaitu.

Erauzketa-eremu horiek dibertsitate maila handia dute, askotariko paisaiak eta 
habitatak eskaintzen dituztelako. Quarry Life Award-en  helburua  erauzketa-guneen 
balio ekologikoaz kontzientziatzea eta jardunbide egokiak  komunitate zientifikoarekin, 
GKEekin, inguruko  komunitatekin eta gure unitate operatiboekin partekatzea da. 

"Quarry Life Award lehiaketak erauzketa-eremu bati benetako 
balio ekologikoa eta hezitzailea gehitzeko  

aukera paregabea eskaintzen du".

Quarry Life Award begiratu batean
2012an lehiaketa hasi zenetik, Quarry Life Award mundu mailako arrakasta bihurtu da. 
Aurreko edizioetako zifrek berez hitz egiten dute.

�� Ikerketara�irekitako�100�harrobi�baino�gehiago

�� 25�herrialde�partaide�baino�gehiago

�� Aurkeztutako�1.100�proiektu-proposamen�baino�gehiago

�� 300�proiektu�baino�gehiago�gauzatu�dira�

�� 1.000�ikertzaile�baino�gehiago�inplikatuta�

Bilatu inspirazioa eta ezagutu aurreko edizioetako ideia eta proiektu 
nabarmenenak www.quarrylifeaward.es webgunean.
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EGIN BAT 
GUREKIN!

Egin bat QLA komunitatearekin



2. Erregistratu zure proiektu-proposamena

Aukeratu zure herrialdean parte hartzen duen harrobi bat eta proiektu-proposamen 
bat garatu. Gainera, nazioartean lehiatu nahi baduzu, ingelesez aurkeztu beharko duzu 
proposamena. Eta kategoria hauetako bat aukeratu beharko duzu:

�� Biodibertsitatearen�Kudeaketa

�� Habitata�eta�Espezieak

�� Harrobiaren�Mugetatik�Haratago

�� Biodibertsitatea�eta�Hezkuntza

�� Harrobiak�eta�Tokiko�Komunitateak�Konektatzen

�� Naturan�Oinarritutako�Soluzioak�

Nazioarteko kategoriei buruzko informazio zehatzagoa www.quarrylifeaward.es 
webgunean aurki dezakezu.

2021EKO AZAROAREN 18RA ARTE 
DAUKAZU ZURE PROPOSAMENA 
WWW.QUARRYLIFEAWARD.ES 
WEBGUNEAN ERREGISTRATZEKO. 

Herrialde bakoitzean epaimahaiak sei proposamen onenak 
aukeratuko ditu (hiru adar bakoitzean) 2021eko abenduaren 
16a baino lehen. Hautatutako proposamen guztiak aldi 
berean lehiatuko dira nazioko eta nazioarteko sarietan 
(nazioarteko parte-hartzea proposamena eta azken txostena 
ingelesez badaude bakarrik gertatuko da!).

3. Egin zure ikerketa

Hautatutako parte-hartzaileek 2022ko urtarrilaren 1etik 2022ko irailaren 15era 
bitartean gauzatuko dituzte ikerketa-, hezkuntza- eta sustapen-proiektuak. 
Lehiaketaren fase honen amaieran, parte-hartzaileek proiektuaren amaierako txosten 
bat aurkeztu beharko dute, gehienez ere 10 orrialdekoa. Nazioarteko sari bat eskuratu 
nahi duten parte-hartzaileek ingelesez aurkeztu beharko dute txostena.

NOLA PARTE HARTU

Ba al duzu biodibertsitatea sustatzeko eta harrobietan ikerketa bultzatzeko proiekturik? 
Oso erraza da parte hartzea! 

1. Aukeratu adar bat

Quarry Life Award 2022 mundu osoko 20 herrialdetan egiten den bi adarreko lehiaketa 
da. Proiektuak norbanakoek edo taldeek egin ditzakete, adar hauetako batean:  

�� Ikerketa-Adarra

Harrobiaren ekologia espezifikoari buruzko ezagutza handitzen duten proiektu 
zientifikoak edo/eta gure erauzketa-eremuetan biodibertsitatea, paisaia edo uraren 
kudeaketa hobetzea dakartenak.

Akademikoei, zientzialariei, gaian adituak direnei eta GKEei irekia. 

�� Komunitate-Adarra

Harrobia eta gure eragiketak komunitatearekin hobeto konektatzen lagunduko 
duten, eta gure erauzketa-eremuetan biodibertsitatearen inguruan jende guztiaren 
kontzientziazioa areagotuko duten proiektuak. 

Zabalik dago prestakuntza zientifikorik ez badute ere  naturarekin 
maiteminduta dauden norbanako eta erakunde guztientzat 
(erdi edo goi mailako irakaskuntza zentroak, GKEak, 
gazte-klubak, inguruko  komunitateak eta 
ingurumen-erakundeak barne).  

ETA IRABAZLEAK HAUEK DIRA:

Estatu mailan, bi proiektu onenek 
2022ko udazkenean jasoko dituzte 
sariak. Ikerketa eta komunitate 
arloetako talde irabazleek 5.000 €-ko 
balioa duen sari bana jasoko dute 
eskudirutan.

Nazioartean, nazioarteko epaimahaiak 
proiektu lehiakide guztiak ikuspegi 
zabalago batetik ebaluatuko ditu, 
transferigarritasun-irizpideak kontuan 
hartuta. Sei kategorietako proiektu 
onenek 10.000 euroko saria jasoko dute. 
Proiektu global onenak 30.000 € jasoko 
ditu. 

PARTE HARTU!

Proiektuak  

proposatzeko azken eguna: 

2021eko azaroaren 18a


