
 

 
 
 
 

JUSTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 2018 
GIZARTE-ENPRESA EDO ERAKUNDE  BERRITZAILE BERRIAK 

 

a) Gizarte-enpresa edo gizarte-entitate berria eratzea  

Eskudirutan ordaindutako kapital sozialaren %50erainoko diru-laguntza emango da, eta 
gehieneko muga enpresako 15.000 euro izango da. 

b) Martxan jartzea eta abiaraztea  

Martxan jartzeko gastuetan hauek sartzen dira: notarioaren eta merkataritza-erregistroaren 
gastuak; memoriak, buletinak eta tituluak inprimatzeko gastuak; tasak, publizitate-gastuak; 
komisioak eta tituluak jartzeko bestelako gastuak, kapital-eraketa edo kapital-gehikuntza dela-eta 
egin badira. 

Abiarazteko kanpainen gastuetan kontzeptu hauek sartzen dira: 

 Irudi korporatiboa: enpresa berriaren irudi korporatiboaren diseinua, erakunde hornitzaile 
independenteek egindakoa. 

 Katalogoak, diptikoak, triptikoak, aurkezpenak, eta abar: aipatutakoak diseinatzea eta hainbat 
euskarritan inprimatzea (papera, digitala, bideoa).  

 Posta bidezko bidalketak, telemarketin 

 Publizitatea: prentsan, aldizkari espezializatuetan, irratian, telebistan eta Interneten iragarkiak 
jartzea. 

 Internet: domeinua erregistratzea, web orriak diseinatzea eta zerbitzari batean alta emandako 
lehendabiziko urtea. 

c) Bidaiak eta azoketan parte hartzea 

Kontzeptu hauek sartzen dira: 

 Azoketan parte hartzea: izena emateko gastuak, erakustokien alokairuarenak, jarduera berria 
aurkezteko gelen alokairuarenak eta prototipoak eta materialak garraiatzeko behar diren 
ibilgailuen alokairuarenak. 

 Joan-etorriak, garraio publikoan eta hegazkinean. Beren-beregi kanpo uzten dira taxien 
gastuak eta norberaren ibilgailuarenak. 

 Garraio publikoa erabiliz gero, bidaia-txartelak aurkeztu ahal izango dira faktura gisa. 

 Ostatu hartzea (ostatua eta gosaria). Beren-beregi kanpo uzten dira hotelean egindako 
bazkariak, telefono gastuak eta gastu estrak. 

Proiektuaren taldeko pertsona egindako gastuetarako diru-laguntza emango da, onuraduna 
pertsona fisikoa zein juridikoa baldin bada. 

d) Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta 
homologazioak 

Hauek dira diru-laguntza jaso dezaketen gastuak: 

 Aurrekarien bilaketari eta babes teknikoaren egoeraren analisiari buruzko txostenak. 

 Jabetza intelektuala eta industriala lortzeko gastuak eta zerbitzu-sariak, modalitate hauetan: 
teknikaren egoerari buruzko txostenak, asmatze-patentea (estatukoa, Europakoa edo 
nazioartekoa PCT), erabilgarritasun-eredua, diseinu industriala, marka nazionala eta 
Batasunekoa, zeinu bereizgarriak eta egile-eskubideak. 

Lehen inskripzioaren gastuak bakarrik ordainduko dira eta kanpoan geratzen dira berritzeek, 
bosturtekoek eta antzekoek eragindako gastuak. 
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e) Negozio-lokalaren errenta 

Negoziorako lokalak Bizkaian egon beharko du 

f) Aholkularitza-gastuak. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekintzailetzako eta Gizarte Berrikuntzako programaren eragin soziala 
neurtzeko adierazleak prestatzeko datuen bilketak eragindako aholkularitza-gastuak. 

g) Marketin plana 

Marketin plana egiteko gastuak sartzen dira, plan horretan marketinaren arloko estrategiak eta 
politikak ezartzea eta merkaturatzeari eta banaketari buruzko azterlanak sartzen badira. 

h) Negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa 

Soldata-gastuak eta entitate eskatzailearen konturako karga sozialak sartzen dira. 

Enpresak teknologoaren edo negozioa garatzeko pertsonaren nomina eta TC2 agiri guztiak bidali 
beharko ditu. 

 

EPEAK 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak egiteko epea: 2017/01/01etik 2018/06/15ra 

Hurrengo gastuei dagokienez, haiek egiteko epea 2017/01/01etik 2018/12/31ra  

 Eskudirutan ordaindutako kapital sozialaren edo ondare-ekarpenaren. 

 Negozio-lokalaren errentamendua,  

 Teknologo bat edo negozioa garatzeko pertsona baten kontratazioa. 

 Aholkularitza gastuak. 

 

DIRU-LAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA: 

Enpresak fakturen kopiak eta dagozkien ordainagiriak, eta, hala badagokio, egindako lanaren kopia 
aurkeztu beharko ditu. 

Negozio-lokalaren errentamenduaren, aholkularitza gastuak eta  negozioa garatzeko pertsona baten 
kontratazioaren kasuan, enpresak eskabidearekin bat aurkeztu ez dituen fakturak eta ordainagiriak 
edota nominak eta TC2 agiriak aurkeztu beharko ditu, 2018eko abenduaren 31 baino lehen. 

2018ko abenduaren 31 baino lehen ordaindu gabe zegoen kapitala ordaindu dela egiaztatzen duen 
dokumentazioa eta/edo kapital-gehikuntzaren eskriturak aurkeztu beharko dira. 

Diru-laguntza jaso dezaken gastua izango da erakunde hornitzaile independenteei 
azpikontratatutako lanaren zenbatekoa. Enpresa sustatzaileko langileek edo bazkideek egindako 
lanak ez dira diruz lagunduko, Diru-laguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 
27.7.d) artikuluan ezarritako kasuetan izan ezik.  

 


