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BC19 

Bizkaia Sortzailea 

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

Entitate onuradunak 
 (2. art.) 

 Jarduera nagusia ikus-entzunezkoen, bideojokoen, modaren eta produktuak, prozesuak eta zerbitzuak diseinuaren 
sektorearen esparruetan garatzen duten enpresa sortzaileak. 

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

Eskabidea aurkezteko egunean honako betekizunak bete beharko dituzte: 
 Sozietatearen helbidea, zerga-helbidea eta ekoizpen-zentro bat Bizkaian izatea. 
 Legez eratuta egotea merkataritzako sozietate, kooperatiba edo irabazteko asmorik gabeko elkarte moduan. 
 EJZn alta emanda egotea. 
 Enpresen kasuan, eskabideak aurkezteko epea bukatzen denean, gutxienez lanaldi lansaio osoko lanpostu bat 

edukitzea. 
 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.  

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. 

 Jada garatutako produktu sortzaileak nazioarteko merkatuetan sartzea, lehendik zeuden enpresa sortzaileen kasuan. 
 Enpresa sortzaileen fakturazioa edota enplegua eta gaitasun profesionalak hazteko proiektuak garatzea, irabazteko 

asmorik gabeko erakundeen kasuan. 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak eta 

diru-laguntzaren 
zenbatekoa 
(4 eta 6 art.) 

 
 

Diru-laguntzaren gehieneko portzentajea eta zenbatekoa lortutako puntuazioaren arabera izango da:  

Diruz lagungarriak diren gastuak Puntuak % max. Zenbatekoa max. 
Bideragarritasun, merkatu-azterlanak eta txosten teknikoak.  
Produktuaren edo zerbitzuaren kontzeptua, ezaugarriak eta 
oinarrizko funtzionalitateak garatzea.  
Proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza. 
Jabetza intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, 
ziurtagiriak eta homologazioak.  
Bidaiak egitea eta azoketan parte hartzea.  
Marketin plana.  
Abian jartzeko gastuak.  

50 - 59 80 % 20.000 € 

60 - 69 80 % 30.000 € 

70 - 79 100 % 40.000 € 

≥80  100 % 50.000 € 

Halaber,proiekturako jarritako langileen barruko gastuak ere diruz lagungarriak dira eta diru-laguntza, gehienez %40 eta 
10.000 € izango da, aipatutako mugen barne. Langile horiek kontratatuta egon behar dira eskabideak aurkezteko epea 
bukatzen denean. 

Gainera, enpresa berrientzat, altaren lehenengo data EJZn 2017/1/1ª edo ondorengoa dutenentzat: 

Diruz lagungarriak diren gastuak Puntuak % max. Zenbatekoa max. 
Enpresa berria sortzeagatiko prima.  ≥50  30 % 15.000 € 
Bizkaian negozio-lokala errentan hartzea. 50- 69 

≥ 70  
60 % 
80 % 

15.000 € 

Negozioa garatzeko pertsona bat kontratatzea. ≥50  30 % 20.000 € 

Eskabideak aurkezteko epea amaitzen denean, errendamendu-kontratua formalizatuta eta negozioaren garatzailea 
kontratatuta egon beharko dira. 

Egiteko epea (5. art.) Gastuak 2018/1/1aren eta 2020/12/21ren bitartean egin eta ordaindu behar dira. 

Araudia eta ematerko 
prozedura (20. art.) 

191/2018 Foru dekretua, abenduaren 26koa (BAO, 8 zk., 2019ko urtarrilaren 11koa). 
Emateko prozedura norgehiagoka izango da. 

Eskabideak aurkezteko 
epea 

(19. art.) 

Martxoaren 15etik 2019ko maiatzaren 3ko 13:30era arte 
Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bidez aurkez daiteke 
http://www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual). Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko da (Izenpe, NAN elektronikoa, 
FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 
6an eska daiteke. 


