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Xedea  

(3.art eta 10.art.) 

GIZARTE-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEKO arloan,  enpresa edo gizarte-erakunde berritzaileen proiektu berritzaile
berriak martxan jar daitezela erraztea. 
ENPRESA EDO GIZARTE-ERAKUNDE BERRITZAILE BERRIEN arloan, Bizkaian enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile
berrien sorrera sustatzea. 

 
Erakunde onuradunak 

(2 art.) 

GIZARTE-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA
 Gizarte-enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berria sustatzen duen edozein enpresa edo erakunde. 
 2015eko urtarrilaren 1a baino lehen jardunean hasi ez diren gizarte-enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berriak, EJZn

alta emandako dataren arabera. Erakunde horiek merkataritza-sozietate, kooperatiba edo irabazi asmorik gabeko erakunde
gisa eratuta egotea.   

ENPRESA EDO GIZARTE-ERAKUNDE BERRITZAILE BERRIAK 
Baldintza hauek betetzen dituzten gizarte-enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berriak: 
 Eskabidea aurkeztean legez eratuta egotea merkataritza-sozietate, kooperatiba edo irabazi asmorik gabeko erakunde gisa.
 2015eko urtarrilaren 1az gero  EJZn alta emanda izatea. 
 Eskabidea aurkezten den egunean, lanaldi osoko bi lanpostu sortuta edukitzea. 
 Inola ere ez dira kontuan hartuko sozietatearen helburua zerbitzu  hauek ematea dutenak: kontsultoretza, aholkularitza,

gestoria, auditoria edo antzekoak.   

 
Enpresa edo gizarte-
erakunde berritzaile 
berriak (4. idatz- zatia, 
2. art.) 

Honako hauek dira enpresa edo gizarte-erakunde berritzaile berriak: enpresa-jarduera etengabea eta ekonomikoki bideragarria
egiten dutenak eta, aldi berean, gizarte-arazoari irtenbide berritzailea eskaintzen diotenak; irtenbide hori lehendik dauden
irtenbideak baino efikaz, eraginkor, iraunkor edo bidezkoagoa da, eta haren bidez sortzen den balioa bereziki gizarte osoarentzat
da onuragarri. 
Zehatzago, 2.artikuluko 4. idatz-zatian aipatzen diren baldintzak betetzen dituzten enpresa edo gizarte-erakunde sortu berriak
joko dira halakotzat 

Diruz lagundu daitekeen 
egitatea  

(4.art. eta 11. art) 

eta egiteko epea (6.art. eta 
13.art) 

GIZARTE-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA. Enpresa-plana garatu eta definitzea. Enpresa-plana 2016ko urtarrilaren 1a
eta 2018ko abenduaren 31 bitartean egin behar da.   
ENPRESA EDO GIZARTE-ERAKUNDE BERRITZAILE BERRIAK: Marketin plana, martxan jarri eta abiaraztea, bidaiak eta
azoketan parte hartzea, jabetza intelektuala eta industriala babestea, erregistro, ziurtagiri eta homologazio gastuak, egitea eta
programaren eragin soziala neurtzeko adierazleak prestatzeko datuen bilketak eragindako aholkularitza-gastuak, 2016/01/01a
eta 2017/06/23 bitartean egin behar dira 
Enpresa edo gizarte erakunde berritzaile berria eratzea, Bizkaian negozio lokalaren errentamendua, eta negozioa garatzen duen
pertsona bat kontratatzea 2016/01/01a eta 2017/12/31 bitartean egin behar dira 
 

 
Diruz-lagungarriak diren 
kontzeptuak eta 
Diru-laguntzaren 
zenbatekoa 
(5, 7.art. 12.art.) 

GIZARTE-PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA.
Bideragarritasun eta merkatu azterlanak, proiektu-pilotoa edo/eta prototipoak, txosten eta azterlan tekniko espezifikoak, jabetza
intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak, bidaiak eta ferietara joatea proiektu berria
garatzeko, proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza, programaren eragin soziala neurtzeko adierazleak prestatzeko datuen
bilketak eragindako aholkularitza-gastuak proiekturako jarritako langileen barruko gastuak eta zeharkako gastuak (langileen
barruko gastuen %5a) 
Garapen-gastuen %100erainoko diru-laguntza eta enpresa plan bakoitzari gehienez  50.000 € emango zaio. 
ENPRESA EDO GIZARTE-ERAKUNDE BERRITZAILE BERRIAK. 
 Eskudirutan ordaindutako kapitalaren % 50erainoko diru-laguntzak. Gehieneko muga: 15.000 € enpresa edo erakundeko. 
 Marketin-plana egiteko % 60rainoko diru-laguntzak. Gehieneko muga 10.000 €. 
 Ondorengo gastuen %60rainoko gastuak 25.000€ko gehieneko mugarekin lau kontzeptu hauengatik:: 

 Enpresa martxan jartzeko gastuak, azoketara bidaiak egin eta haietan parte hartzea. Bi kontzeptu heuengatik gehienez 
15.000€. 

 Jabetza intelektualaren edo industrialaren babes-gastuak, erregistroenak, ziurtapenenak eta homologazioenak. 
Kontzeptu honengatik gehienez 15.000 euro. 

 Bizkaian negozio-lokalaren errentamenduaren errenta; gehienez ere, 15.000 euro. 
 Negozioa garatzeko pertsona baten kontratazio-gastuen % 60rainoko diru-laguntza. Gehieneko muga: 25.000 €. 
 Programaren eragin soziala neurtzeko adierazleak prestatzeko datuen bilketak eragindako aholkularitza-gastuak, gehieneko

muga 2.000 €. 
Diru-laguntzaren gehieneko muga  50.000 € izango da enpresako. 

 
Arautegia eta emakida
Prozedura ( 27. art.) 

 
66/2017 Foru Dekretua, maiatzaren 16koa. (95. zk.ko BAO 2017ko maiatzaren 19koa) 
Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da 

 
Aurkezteko Epea (26. art) 

 
2017ko maiatzaren 22tik ekainaren 23ko 13:30era arte. 
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). 

 


