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EKITEA ETA HAZTEA 

2 
BC18 

Bizkaia sortzailea 
 
 Xedea 

(1. art.) 
Proiektu berrien garapena sustatzea aurretik zeuden edo sortu berri diren Bizkaiko enpresa sortzaileetan.  

Diru-laguntza jaso 
dezakeen egitatea 

(3. art.) 
 

− Enpresa sortzaile bat sortzea. 
− Existitzen den enpresa batean lehiakortasuna hobetzeko proiektuak garatzea, negozio-ildo sortzaile berri 

bat dutenak eta enpresaren jarduera modu argian dibertsifikatzen dutenak, edo, bestela, proiektu bat 
egitea, zeinak aurretik dagoen negozioaren eskalabilitatea edo produktuaren/zerbitzuaren estandarizazioa 
egiteko aukera ematen duen. 

− Nazioarteko merkatuetan jada garatu diren produktuen merkaturatzea, dagoeneko existitzen diren 
enpresa sortzaileentzat. 

− Enpresa sortzaileak bizkortzeko proiektuak garatzea. 

− Enpresa sortzaileen fakturazioa edota enplegua eta gaitasun profesionalak hazteko proiektuak garatzea. 

Entitate onuradunak 
 (2. art.) 

− Jarduera nagusia industriaren, bideojokoen, modaren eta ikus-entzunezko sektorearen esparruetan 
garatzen duten enpresa sortzaileak. 

− BiDCen identifikatutako sektoreren bateko enpresa edota profesionalak biltzen dituzten irabazteko 
asmorik gabeko elkarteak, honako hauei lotutakoak, besteak beste: arkitektura, artea, artisautza, ikus-
entzunezkoa, komunikazioa, eduki digitalak, diseinua, barne-diseinua, moda eta bideojokoak. 

Eskabidea aurkezteko egunean honako betekizun hauek bete beharko dituzte: 

− Bizkaian egoitza soziala eta egoitza fiskala edukitzea, bai eta atxikitako langileak dituen produkzio-zentro 
bat ere.  

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

− Sexu bereizkeriagatiko zigor administratibo edo penalik ez izatea  

− Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluko inguruabarren pean ez erortzea.  
− Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta emanda egotea. 
− Arduraldi osoko bi lanpostu edukitzea (elkarteen kasuan izan ezik). 

Salbuespen gisa eta batik bat modaren diseinuan jarduten duten enpresen kasuan, arduraldi osoko 
lanpostu bat izango da. 

− Legez merkataritza-sozietate edo kooperatiba gisa eratuta egotea (elkarteen kasuan izan ezik). 
Gainera, honako betekizun hauek bete beharko dira 4. taldeko gastuen diru-laguntza jasotzeko: 
− Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta lehenengoz 2015/01/01ean edo geroago eman duten enpresa 

sortzaileak: 
• Bizkortzeko proiektu zehatz bat edukitzea. 
• Arduraldi osoko 4 lanpostu edo 100.000 euro edo gehiagoko fakturazio-zifra edukitzea. 
• 2. taldeari edo 3. taldeari dagozkien gastuen diru-laguntza lortu izana Enpresak Sustatzeko Zerbitzuko 

laguntzen programen aurreko edozein deialditan, eta espediente horien justifikazioa amaituta egotea. 
− Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta lehenengoz 2015/01/01a baino lehen eman duten enpresa 

sortzaileak: 
• Bizkortzeko proiektu zehatz bat edukitzea. 
• Arduraldi osoko 10 lanpostu edo 500.000 euro edo gehiagoko fakturazio-zifra edukitzea. 

• 2. taldeari edo 3. taldeari dagozkien gastuen diru-laguntza lortu baldin badu Enpresak Sustatzeko 
Zerbitzuko laguntzen programen aurreko edozein deialditan, eta espediente horien justifikazioa 
amaituta egotea. 

Diruz lagun daitezkeen 
gastuak 
(4. art.) 

 
 

1. TALDEA “proiektua garatzeko gastuak”: bideragarritasuneko eta merkatuko azterlanak zein txosten 
teknikoak; produktu edo zerbitzuaren kontzeptua , ezaugarriak eta funtzionaltasuna garatzeko gastuak; bidaiak 
eta azoketan parte hartzea; lehiakortasuna hobetzeko proiektuaren sustapen-gastuak; nazioartean 
merkaturatzeko gastuak, proiektua garatzeko kanpo-aholkularitzako gastuak eta lehiakortasuna hobetzeko 
proiektuetan edo nazioarteko merkaturatze proiektuetan arituko diren langileen barne-gastuak. 
2. TALDEA “enpresa sortzaile berria sortzeko gastuak”: enpresa berria sortzeagatiko prima, enpresa berria 
eratzea eta merkaturatzea; negoziorako lokal bat alokatzea; marketin-plana; jabetza intelektuala eta industriala 
babestea; erregistroak, ziurtapenak eta homologazioak. 
3. TALDEA “negozioa garatzeko pertsona bat kontratatzeko gastuak”. 
4. TALDEA “proiektua bizkortzeko gastuak”: proiektua garatzeko Beaz SAUk kudeatutako bizkortze-
zerbitzua eta proiektutik sortzen diren beste kanpo-gastu batzuk. 
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Diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

(5. art.) 

Hauexek dira gastu-talde bakoitzaren gehieneko diru-laguntzak eta ehunekoak: 
Enpresa sortzaile berria (EAJn alta 2016/01/01ean edo geroago eman duena) 
 

 1. taldeko gastuak 2. taldeko gastuak 3. taldeko 
gastuak 

4. taldeko gastuak 

50-59  % 80 (20.000 €) kapital sozialaren % 
30 eskudirutan 
ordainduta (15.000 
euro) eta % 60 
gainerako gastuetan 
(20.000 €) 

kontratazio-
kostuaren % 50 
(20.000 €) 

kanpoko gastuen 
% 30 (20.000 €) eta 
Beaz SAUk 
kudeatutako 
bizkortzeko 
zerbitzuaren % 100 

60-69  % 80 (30.000 €) 
70-79  % 100 (40.000 €) 
≥80  % 100 (60.000 €) 

 
Enpresa sortzaile berria (EAJn alta 2016/01/01 baino lehen eman duena): 
 

 1. taldeko gastuak 3. taldeko gastuak 4. taldeko gastuak 
50-59  kanpoko gastuen % 40 (10.000 €) eta  

barruko gastuen % 40 (10.000 €) 
kontratazio-kostuaren 
% 50 (20.000 €) 

kanpoko gastuen % 30 
(20.000€) eta Beaz 
SAUk kudeatutako 
bizkortzeko 
zerbitzuaren % 100 

60-69  kanpoko gastuen % 40 (15.000 €) eta  
barruko gastuen %40 (10.000 €) 

70-79  kanpoko gastuen % 50 (20.000 €) eta  
barruko gastuen % 40 (10.000 €) 

≥80  kanpoko gastuen % 50 (30.000 €) eta  
barruko gastuen % 40 (10.000 €) 

 
Dirua irabazteko xederik gabeko elkarteak: 

 
 1. taldeko gastuak 3. taldeko gastuak 
50-69  % 60 (25.000 €) kontratazio-kostuaren % 50, eta 

gehienez ere 20.000 euro ≥70  % 80 (50.000 €) 
 
 

Egikaritzeko epea 
(6. art.) 

Gastuak eginda eta behar den moduan ordainduta egon beharko dira: 

- 1., 2. eta 3. taldeak: 2017-01-01 eta 2019-12-31 bitartean. 
- 4. taldea: urtebeteko epean, diru-laguntzaren adjudikazioa egiten den unetik aurrera zenbatzen hasita. 
Gainera, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, kontratatuta egon beharko dira 2. eta 3. taldeko 
gastuak, bai eta kapital sozialaren eskriturak eginda eta ordainduta ere. 

Araudia eta emateko 
araubidea (20. art.) 

3/2018 Foru Dekretua, urtarrilaren 16koa (BAO, 19 zk., 2018ko urtarrilaren 26koa). 
Emateko prozedura norgehiagoka izango da. 

Eskabideak 
aurkezteko epea  

(19. art.) 

Eskaerak aurkezteko epea: martxoaren 9tik 2018ko apirilaren 20ko 13:30era arte. 
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bidez aurkez daiteke 
(https://apli.bizkaia.net/Apps/Seguru/LanTrebaNet/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=eus)
Horretarako sinadura elektronikoa eduki behar da (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa, FEA,…) edo Bizkaibai 
zerbitzuan alta emanda edukitzea. Horren txartela Bilboko bulegoetan eskatu ahal izango da, Orueta 
Apezpikuaren kaleko 6. zenbakian. Gainera, B@k ziurtagiriaren bitartez sartu ahal izango da, Bizkaiko 
katastroaren webgunearen bitartez lor daitekeena.  
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