
 

EKONOMIA SUSTATZEKO SAILA 
ENPRESAK SUSTATZEKO ZERBITZUA 
Orueta apezpikua 6, 48009 Bilbao 

Argibidea: 
tel.  944 068 008 
enpresasustapena@bizkaia.net 

 
ERAKUNDE LAGUNTZAILEA: BEAZ, SAU Sabino Arana 8,  48013 Bilbao tel.  944 395 622 

 

Enpresa berritzaileak sortzeko programa 
Arloa: enpresa-proiektu berritzaileak garatzea 

Xedea (3.art.) Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. 

 

Pertsona eta 
erakunde 

onuradunak 

(2 art.,1. atala eta 
3.atala) 

 Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren pertsona fisikoak 

 Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren enpresak 

 Enpresa berritzaile berriak, 2014ko urtarrilaren 1aren  aurretik jardunean hasi ez direnak. 

Enpresa horiek merkataritza-sozietate edo kooperatiba  moduan eratuta egon behar dute. 

Horrez gainera, onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

 Bizkaiko LHn erroldatuta egotea edo egoitza lurralde horretan izatea. 

 Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta 
edukitzea. 

 Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta administrazio zehapenik edo zigorrik ez edukitzea. 

 Ez egotea Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12.artikuluan ezarritako 
inguruabarretako batean ere. 

 
 

Proiektu 
berritzaileak 

(2.art., 4. atala) 

Berritzailetzat jotzen dira Bizkaiko merkatuetako produktu, prozesu edo zerbitzuetan elementu 
berritzaileak sartzen dituzten enpresen ekimenak; beti ere aberastasuna sortzeko aukera handiak 

ematen badituzte, balio erantsia ematen badute eta bideragarriak badira. 

Lehentasuna izango dute oinarri teknologiko aurreratua dutenak edota jakintza gaiak modu 
trinkoan lantzen dituztenak. Teknologia edota ezagutza berriak bereizten dituzten elementuek 

enpresaren edo talde sustatzailearen baitakoak izan behar dute. 

Diruz lagundu 
daitekeen egitatea 
(4.art.)  eta egiteko 

epea (6.art.) 

Enpresa planaren garapena eta definizioa. 

Enpresa planaren garapena 2014/01/01etik  2016/09/30era bitarteko aldian egin behar da. 

Eratzen bada, enpresa berriak egoitza Bizkaian izan beharko du, eta merkataritza-sozietate edo kooperatiba 
moduan eratuta egon beharko du. 

 
Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(5.art.,1. atala) 

Diru-laguntza jaso dezakete enpresa plana garatzeko ondoko gastuek: 

 Bideragarritasun eta merkatu azterlanak, prototipoak, txosten eta azterlan tekniko espezifikoak, 
bidaiak eta ferietara joatea, proiektu berria garatzeko eta abiarazteko aholkularitza 
pertsonalizatua. 

 BEAZ, S.A.U. erakunde laguntzaileak proposatuta, proiektua garatzeko beharrezkotzat jotzen 
diren beste kontzeptu batzuk. 

 
Diru-

laguntzaren 
zenbatekoa 

(7.art.) 

 Garapen-gastuen % 50erainoko diru-laguntza  50 eta 59 puntu lortu ezkero eta gehienez 15.000 € 

Garapen-gastuen % 60erainoko diru-laguntza  60 eta 69 puntu lortu ezkero eta gehienez 25.000 € 

      Garapen-gastuen % 70erainoko diru-laguntza  70 eta 79 puntu lortu ezkero eta gehienez 40.000 € 

    Lehentasunezkotzat jotzen diren proiektuak eta 80 puntutik gora lortzen dutenak: garapen-gastuen %   
80rainoko diru-laguntza eta gehienez 60.000 € emango zaio. 

 Hazteko ahalmen handikotzat” jotzen diren proiektuak eta 90 puntutik gora lortzen dutenak: garapen-
gastuen % 90erainoko diru- laguntza eta gehienez 80.000 € emango zaio. 

 

Arautegia eta 
emakida 

 

161/2014 Foru Dekretua, abenduaren 9koa (243 zk-ko BAO, 2014ko abenduaren 19koa). 
emakida prozedura 

 
Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da 

 
Eskabideak 
aurkezteko 

epeak 

(26. art., 8. atala) 

 

1. deialdia: 2015eko urtarrilaren 19tik otsailaren 19ko 13:30era arte. 
2. deialdia: 2015eko ekainaren 4tik irailaren 15 arte (gutxi gora behera) 

 

Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez. Horretarako Bizkaibai edo sinadura digitala 
beharrezkoa da . Bizkaibai txartela Sailaren bulegoetan lor daiteke (Orueta apezpikua, 6). 

 




