
 

 

 

 

 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak egiteko epea: 2014/01/01etik 2016/09/30era 

Diru-laguntza jaso dezaketen gastuak 2016/12/31 baino lehen ordainduta egon behar dira  
 

 
JUSTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 2015  

1. ARLOA: ENPRESA-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA 
 

1.  Merkatuari eta bideragarritasunari buruzko ikerketak 

Bideragarritasun planak, bazkideen bilaketa, merkatuaren gaineko ikerketak eta azterketak, 

marketin politikak eta estrategien ezarpena, merkaturatzeko eta sakabanaketarako ikerketak. 

Horiek guztiak, landutako alorrean adituak diren aholkulari edo aholkularitza profesionalek, 

enpresek edo erakundeek egindakoak izan behar dira. 

1.1 Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak : 

Hirugarren enpresei ikerketak azpikontratatzea.  Ez dira diruz lagunduko talde sustatzaileko 

kideek egindako lanak, enpresa-sustatzaileko langileek edo bazkideek egindakoak, ezta 

enpresa-sustatzaileari lotuta dauden erakunde hornitzaileek egindakoak ere. 

1.2 Egiaztagiriak : 

Lan eskaintza eta onarpena aurkezten denean, zenbateko osoaren %25 ere ordain daiteke.  

Gainontzekoa lana amaitu eta entregatzean ordainduko da, dagozkion faktura eta 

ordainketa-ziurtagiriekin.   

Gastua 18.000 €-tik gorakoa bada (BEZarik gabe), 3 eskaintza/aurrekontu eta hautatu den 

eskaintzaren justifikazio-txosten bat aurkeztu behar ditu. 

2. Prototipoak 

Prototipoak definitzea eta garatzea sartzen da, betiere azken produktutzat hartu ezin badira.   

2.1 Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak: 

Talde sustatzaileak prototipoa zuzen-zuzenean egiten badu, aipatutako prototipoa egiteko 

beharrezkoak diren materialen gastuetarako diru-laguntza jasoko dute. 

Gainera, ezaugarri bereziak biltzen dituzten proiektuei dagokienean, banan-banan eta lanari 

ekin aurretik aztertu egingo da enpresetako langileek, edo pertsona sustatzaileek –pertsona 

fisikoak badira– prototipoak garatzean egin dituzten lanetako batzuk ordaintzeko aukera. 

 Prototipoak lantzeko azpikontratazioren bat egiten bada, aipatu azpikontratazioaren 

zenbatekoa diruz lagunduko da. 

2.2 Mugapenak: 

Lehendabiziko prototipoa baino ez da diruz lagunduko. Horren gainean egiten diren 

aldaketak, hobekuntzak, eta abar kanpoan utziko dira. 

Moldeak, aurremoldeak, tresnak, trokelak, eta abar behar dituzten prototipoei dagokienean, 

aurre-molde bakarra baino ez da ordainduko, betiere gutxieneko pieza-kopuru bat 

produzitzeko balio izan badu eta hondatuta geratu bada. 

2.3 Egiaztagiriak : 

 Ordainketa egin aurretik txosten-memoria bat entregatu beharko da. Txosten-memoria 

horretan, egin beharreko prototipoaren azalpen zehatza, osagaiak, planoak, eta abar 
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adierazi behar dira. Honekin bat, fakturak eta dagozkion ordainketa-ziurtagiriak aurkeztu 

beharko dira. 

Gastua 18.000 €-tik gorakoa bada (BEZarik gabe), 3 eskaintza/aurrekontu eta hautatu den 

eskaintzaren justifikazio-txosten bat aurkeztu behar ditu. 

3. Txostenak eta ikerketa Bereziak 

Prototipoaren parte ez diren prozesuen txosten edo/eta ikerketa teknikoei buruzkoa da. 

3.1 Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak: 

a) Jabetza industriala: industria-asmakizunak, industria-diseinuak eta produktuen nahiz 

zerbitzuen ikur bereizgarriak. 

b) Analisiak eta saioak. 

c) Homologazioak. 

d) Egiaztagiriak. 

e) Proiektu teknikoak. 

f) Proiektua Interneten garatua izateko dituen aukerei buruzko ikerketa. 

3.2 Mugapenak: 

Asmakizun industrialen kasuan, patente nazionala diruz lagundu ahal izango da, baita 

Europako edo nazioarteko PCT patentea lortzeko eskaera, eta teknikaren egoerari buruzko 

txostenak ere.  Prototipoekin probak eta testatzeak egin izan direla kreditatu beharra dago.  

BEAZ erakundeak, proiektu bakoitzaren behar nagusien arabera, kontzeptu horrengatik jaso 

daitekeen gehienezko zenbatekoa ezarriko du. 

Kasu guztietan, lehendabiziko izen-ematearen gastuak ordainduko dira. Kanpoan geratuko 

dira, beraz, berritzeen, bosturtekoen –marken kasuan– eta abarren gaineko gastuak . 

Ez dira diruz lagunduko talde-sustatzaileko kideek egindako lanak, ezta enpresa-

sustatzaileko langileek edo bazkideek egindakoak ere, baldin eta aipatutako horiek guztiak 

zientziaren eta teknologiaren euskal sareko erakundeak edo fakultateak nahiz 

unibertsitateko sailak ez badira. 

3.3 Egiaztagiriak : 

Fakturekin batera dagozkion ordainketa-ziurtagiriak eta egindako lanaren kopia bidaliko da . 

Gastua 18.000 €-tik gorakoa bada (BEZarik gabe), 3 eskaintza/aurrekontu eta hautatu den 

eskaintzaren justifikazio-txosten bat aurkeztu behar ditu. 

  

4.  Feriak eta bidaiak 

Soilik onartuko dira azoketara bisitari joatearen ondoriozko gastu eta bidaiak. 

4.1 Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak: 

a) Joan-etorri luzeak: 

 Garraio publikoz, trenez, autobusez edo hegazkinez. Berariaz baztertu egingo dira 

ibilgailuak alokatzeko gastuak, taxiak eta ibilgailu propioak . 

 Egiaztagiri moduan, garraio publikoen txartelak hartuko dira . 

b) Ostatu hartzea : 

 Hotelean, ostatu eta gosari erregimenean. Espresuki baztertu egingo dira ostatuan 

egindako gastu estrak, telefono gastuak eta bazkariak. 
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c) Talde sustatzaileko kideen gastuek diruz lagunduko dira, pertsona fisikoak nahiz 

pertsona juridikoak izan, betiere eskabide-txostenean ageri direnak badira. 

d) Pertsona juridikoei diru-laguntzarik esleituz gero, enpresako beste pertsonek egindako 

gastuak onartu ahal izango dira. Kasu horretan, BEAZ, S.A. erakunde laguntzaileari 

adierazi beharko zaio nolako harremana dagoen (merkataritza kontratua, gizarte 

segurantzaren alta, bazkide berria). 

4.2 Egiaztagiriak : 

Diruz lagundutako bidaien fakturak eta dagozkion ordainketa-ziurtagiriak batera, egindako 

bidaia bakoitzeko txosten bat aurkeztu beharko da, honako informazioarekin: 

- Talde sustatzailetik bidaia egin duten pertsonen izena. 

- Bidaiaren helburua. 

- Artekariak. 

- Ondorioak. 

5.  Enpresa-proiektu berria garatzeko aholkularitza pertsonalizatua 

5.1 Diruz lagun daitekeen kontzeptua : 

 Gauzatutako aholkularitza jarduerak, proiektua egoki garatzera lagunduko dutenak, bai 

laguntzari eta aholkularitzari dagokienean, bai kanpoko adituak bilatzeari dagokienean ere. 

Hori guztia, ikerketa fasean. 

5.2 Egiaztagiriak : 

 Aholkularitzari buruzko fakturak, dagozkion ordainketa-ziurtagiriak eta egindako txostenak 

bidali behar dira, proiektua garatzean sortu diren ekimenei eta jarduerei buruzkoak . 

 


