
 
 

 
 
 

 

LEADER PROIEKTUEN JARDUERA ONAK 
 
 

1.- Egitasmoaren izenburua: 
  
 Zaiditxuelasgarden proiektua – Landare zukutsuen online denda 
 
 
2.- Jasotako dirulaguntzaren deialdiaren urtea: 2021 
 
 
3.- Jasotako dirulaguntzaren programaren neurria:  
  
 ý II. Kap.: Ekintzailetzarako laguntzak. 
 ¨ III. Kap: Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiorako laguntzak. 
 ¨ IV. Kap: Besteren konturako kontrataziorako laguntzak. 
 ¨ V. Kap: Udalerrietako berritze, azpiegitura eta oinarrizko zerbitzuetarako laguntzak. 
 ¨ VI. Kap: Etxebizitzarako laguntzak. 
 
 
4. - Proiektuaren helburua:  
 
 
5.- Inbertsio totala: 10.750,00 euro 
 
 
6.- Jasotako LEADER dirulaguntza eta beste finantzaketa batzuk: 
 
 LEADER: 6.090,00 euro 
 Finantzatzeko beste iturri batzuk: 0,00 euro 
 
 
7.- Onuraduna: 
  
 SAIDA NAFARRATE MARQUEZ 
  
 ¨ Publikoa 
 ý Pribatua 
 
 
8.- Lankide edo entitate partehartzaileak: 
 
Lankidetza nagusia hornitzailearekin gertatzen da: Cactus Serrano, El Ejido herrian (Almeria) 
dagoen enpresa. Landare zukutsuen handizkako hornitzailea da. 
 
 
9.- Inbertsio edo aktuazioen lokalizazioa: 
 
Jarduera Aiaraldeko Beotegi herrian egiten da, Aiarako udalerrian, Arabako lurraldean. 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

10.- Proiektuaren deskribapena (alde berritzaileak eta/edo proiektua interesgarria egiten 
duten atalak azpimarratu, proiektua jarduera onean bihurtzen dituenak): 
 
@Zaiditxuelasgarden proiektuaren funtsa lineako denda bat da, landare zukutsuak estatuan 
saltzen dituen. Sare sozialen babesa du ekimenak, sustatzailearen influencer izaera baliatuz 
(gaur egun, 2022ko ekainean, 35.200 jarraitzaile ditu Instagramen). 
 
Proiektuak erabateko berrikuntza dakar; izan ere, beste herrialde batzuetan oso produktu 
berritzailea ez izan arren eta Australian, Asian edo Amerikan oso merkaturatuta egon arren, 
Espainian duela pare bat urte baino ez da ezagutzera eman, eta, beraz, esan liteke gure 
herrialdean bai dela produktu berritzailea, oraindik ere ustiatu gabea. Produktu-mota horrek 
eskaera handia dauka, baina oso enpresa gutxik merkaturatzen dute. 
 
Lehiakideekiko alderdi bereizlea web bidezko salmenta-kanala eta bezeroarekin elkarreragiteko 
modua ditugu, salmenta soiletik haragokoak, eduki didaktiko gehigarriak eskaintzen baitira 
Instagramen (trukuak, aholkuak, ideiak, zozketak, sustapenak, lehiaketak…), bezero/jarraitzaile 
horiei eusteko eta gehiago lortzeko. 
 
Gainera, berrikuntzak areagotzen doaz, egunero-egunero produktu guztietan berritzen saiatzen 
dela. Gaur egun, negozioa zabaldu egin da eta zukutsuen konposizioak eskaintzen dira, oso 
ezagunak, esaterako, Txinan edo Korean, eta negozioa hedatzen eta proiektuari 
errentagarritasuna ematen laguntzen duten beste eremu batzuk aztertzen jarraituko da. 
 
 
11.- Inpaktua eta emaitzak (zein heinean proiektuak udalerri, eskualde edo erkidegoaren 
garapenean lagundu duen adierazi):  
 
Proiektu hau eskualdeko landa-garapeneko planaren ildo estrategikoetara egokitzen da, planaren 
ongizate sozioekonomikoaren eremuan, Aiaraldean lehendik dauden enpresei eusten, horiek 
finkatzen eta enplegua sortzen delako, eskualdean bertan enpresak eta enplegua sortu, hobetu, 
erakarri eta sendotzeko xedez; kasu honi gagozkiola, enpresa berria sortu nahi da landa-eremuan 
kanal elektronikoak baliatuz. 
 
Proiektu hau abian jarrita, eskualdean eskaria eta eskaintzarik ez duen sektorea hobetzen eta 
anizten laguntzen da. Gainera, ekonomiaren dibertsifikazioa errazten eta enplegua sortzen da, 
inguruan berriak diren salmenta-bideak erabiliz, hala nola lineako edo online salmenta-kanalak. 
 
Merkaturatu beharreko produktu asko tokiko eremuan edo hurbileko eremuan lor daitezke, eta, 
beraz, eragin ekonomiko onuragarria izango du beste establezimendu batzuetan. 


