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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. 
 Lehendik diren enpresak,  10 lanpostutik gora dituztenak eta negozio-unitate berriak sustatzen dituztenak, beti 

ere BEAZ, SAUekin batera barne ekintzailetzarako diseinatutako prozesuen emaitza badira 
Horrez gainera, onuradunek honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 
 Bizkaiko LHn erroldatuta egotea edo helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat lurralde horretan izatea. 
 Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak eguneratuta 

edukitzea. 
 Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana. 
 Foru administrazioak ematen dituen diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. 

artikuluak ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea. 

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. 

Diruz lagundu 
daitekeen egitatea 

(4.art.) 

Enpresa berritzaile berrietarako enpresa-plana garatu eta definitzea, edo barne ekintzailetzako proiektuetarako 
negozio-unitate berriak garatu eta definitzea. 
 

Egiteko epea eta 
burutzeko betekizunak 

(6.art.) 

Diruz lagun daitezkeen gastuak 2015/01/01a eta 2017/09/30a bitartean garatu beharko dira. 
Entitate onuraduna pertsona fisikoa edo enpresa berria bada, BEAZ SAU entitate laguntzaileak erabakiko du, kasuan-
kasuan, hark antolaturiko, enpresa-proiektua garatzeko beren-beregi diseinaturiko prestakuntza-lantegietan parte 
hartzearen egokitasuna 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(5.art.) 

Bideragarritasun eta merkatu azterlanak; txosten eta azterlan tekniko espezifikoak; jabetza intelektuala edo 
industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak; prototipoak; bidaiak eta azoketan parte hartzea 
eta proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza. 

Diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

(7.art.) 

 Garapen-gastuen % 80erainoko diru-laguntza  50 eta 59 puntu lortu ezkero eta gehienez 20.000 € 
 Garapen-gastuen % 80erainoko diru-laguntza  60 eta 69 puntu lortu ezkero eta gehienez 30.000 € 
 Garapen-gastuen % 100erainoko diru-laguntza  70 eta 79 puntu lortu ezkero eta gehienez 40.000 € 
 Garapen-gastuen % 100erainoko diru-laguntza  80 puntu edo gehiago lortu ezkero eta gehienez 60.000 € 

 

Arautegia eta emakida 
 

21/2016 Foru Dekretua, otsailaren 16koa (034 zk.ko BAO, 2016ko otsailaren 19koa). 
Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da emakida prozedura 

Eskabideak aurkezteko
epeak 

(26. art., 8. atala) 

 

1. deialdia: 2016eko otsailaren 22etik martxoaren 18eko 13:30era arte. 
2. deialdia: 2016eko ekainaren 20tik irailaren 20ra arte (gutxi gorabehera) 

 

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

 


