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Xedea (1. art.) Xedea (1. art.) Xedea (1. art.) Xedea (1. art.)  Artisautzaren sektorea dinamizatu eta berrabiarazteko emango diren laguntzak ezartzea eta arautzea. 

 

 
Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak 

(13. art.)(13. art.)(13. art.)(13. art.) 

 Bizkaiko Lurralde Historikoko     tokitokitokitoki----erakundeak eta artisautzako elkarteak:erakundeak eta artisautzako elkarteak:erakundeak eta artisautzako elkarteak:erakundeak eta artisautzako elkarteak: 

Egoitza soziala eta zerga-egoitza Bizkaian izatea. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea, toki-erakundeen eta haien erakunde 

autonomoen kasuan izan ezik. 

Sexu bereizkeria dela-eta inoiz zehapena jaso gabe egotea. 

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta izatea, bai eta diru-laguntzak itzultzeagatik ordaindu beharreko 

betebeharrak ere 

Horiez gainera, erakundeerakundeerakundeerakunde----elkarteekelkarteekelkarteekelkarteek jaso ahal izango dituzte laguntzak; horretarako, goiko erakunde edo elkarte horietan gidaritzapean 

egon behar dute,    eta jardueren eta gastuaren % 70 gutxienez aurreko baldintzak betetzen dituzten erakundeeta jardueren eta gastuaren % 70 gutxienez aurreko baldintzak betetzen dituzten erakundeeta jardueren eta gastuaren % 70 gutxienez aurreko baldintzak betetzen dituzten erakundeeta jardueren eta gastuaren % 70 gutxienez aurreko baldintzak betetzen dituzten erakundeek egin behar dituzte.ek egin behar dituzte.ek egin behar dituzte.ek egin behar dituzte.    

    

Aurkeztu beharreko eskabide kopurua:Aurkeztu beharreko eskabide kopurua:Aurkeztu beharreko eskabide kopurua:Aurkeztu beharreko eskabide kopurua:    

Eskabide bat prestakuntza-jarduera eta artisautza-azoka bakoitzeko. 

Eskabide bat, Bizkaiko artisautzaren berri zabaltzeko eta hura sustatzeko jarduera guztietarako. 

 

 

Diruz Diruz Diruz Diruz 
lagundu lagundu lagundu lagundu 

daitekeen daitekeen daitekeen daitekeen 
egitatea egitatea egitatea egitatea 
(14. art.)(14. art.)(14. art.)(14. art.)    

        
Diruz lagundu Diruz lagundu Diruz lagundu Diruz lagundu 

daitezkeen gastuak daitezkeen gastuak daitezkeen gastuak daitezkeen gastuak 
(15. art.)(15. art.)(15. art.)(15. art.)    

DiruDiruDiruDiru----laguntzaren laguntzaren laguntzaren laguntzaren 
zenbatekoa (17. art.)zenbatekoa (17. art.)zenbatekoa (17. art.)zenbatekoa (17. art.)    

1. Prestakuntza1. Prestakuntza1. Prestakuntza1. Prestakuntza    

 Kostuaren % 75eko diru-laguntza (irakasleak, material didaktikoa eta sustapen materiala) eta, gehienez, 20.000 euro ikastaroko. 

2. Azokak antolatzea2. Azokak antolatzea2. Azokak antolatzea2. Azokak antolatzea    

 Diru-laguntza jaso dezaken gastuaren % 50eko diru-laguntza; 35.000 euro gehienez, azoka 7 egun edo gutxiagokoa bada, eta, 45.000 

euro gehienez, 7 egun baino gehiagokoa bada. 

 Gutxienez ere bi (2) egunez iraun behar dute 

 Artisautzako Erakundeen Erregistroko artisautzako erakunde guztiei helarazi behar zaie azokari buruzko informazioa, modu 

frogagarrian (posta ziurtatua, burofaxa, jasotze-agiria duen posta elektronikoa...). 

 Parte hartzen duten artisauen % 50etik gora bizkaitarrak izan behar dira, salbu eta azokan parte hartzeko eskaera egiten duten artisau 

bizkaitarren kopurua ez bada heltzen kopuru horretara. Kasu horretan justifikatu egin behar da. 

 Bizkaiko Artisauen Erregistroan izena emanda dauden erakundeek erregistro horretan duten jarduerari dagozkion produktuak aurkeztu 

behar dituzte azoketan. 

 Bizkaiko artisauentzako standaren kostuak txikiagoa izan beharko du beste lurralde edo erkidego batzuetatik etorritako 

artisauentzakoarena baino. 

 Azoka egiten den egunean, parte hartzen duten enpresa guztiek alta emanda egon behar dute dagozkien erregistroetan, eta ziurtagiri 

bidez egiaztatu behar dute erregistro horietan izena emanda daudela. 

 Edozelan ere, 46/2014 Foru Dekretuan artisautza-lanbidetzat jotzen ez diren lanbideen dagokien partaidetza osoaren % 15etik 

beherako partaidetza baimenduko da. 

 Erregistroan inskribatutako Bizkaiko artisautza-enpresek ondo ikusteko lekuan jarri behar dute Aldundiaren logotipoa. 

3. Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzea3. Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzea3. Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzea3. Bizkaiko artisautza zabaldu eta sustatzea    

 Gehienez, gastuaren % 75eko diru-laguntza, eta, gehienez, 25.000 euro. 

 Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa jarri behar da jardueretan eta materialetan. 

4.4.4.4. Bizkaiko artisauen Bizkaiko artisauen Bizkaiko artisauen Bizkaiko artisauen elkarteek kudeaketa eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko egindako gastuakelkarteek kudeaketa eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko egindako gastuakelkarteek kudeaketa eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko egindako gastuakelkarteek kudeaketa eta sektorearen lehiakortasuna hobetzeko egindako gastuak 

Gehienez, gastuaren % 50eko diru-laguntza, sektorerako dakarren hobekuntzaren arabera eta horren onura lortuko duten Artisauen 

Erregistroko artisautza enpresen kopurua kontuan hartuta. Gehienez, 15.000 euro. 

Egiteko Egiteko Egiteko Egiteko 
epeak (epeak (epeak (epeak (11116. 6. 6. 6. 
artikulua)artikulua)artikulua)artikulua)    

Jarduerak egiteko epea eta gastuak sortzeko epea (fakturazioa) 2019/01/01etik 2020/01/31ra bitartekoa izango da. 

 

ArautegiaArautegiaArautegiaArautegia    
Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2019 Foru Dekretua, apirilaren 9koa, Artisautza Sustatzeko Programaren oinarri arautzaileak eta haren 

lehenengo deialdia onartzen dituena (2019ko apirilaren 24ko 77. zenbakidun B.A.O). 

EpeakEpeakEpeakEpeak    

Eskabide telematikoa Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko Bulego Birtualaren bidez egingo da, 2019ko maiatzaren 24ra 

arte (www.bizkaia.eus/sustapena-bulegobirtuala).  Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, …), 

Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6.an 

eska daiteke. Eskabideari erantsitako dokumentazioa aurkeztea: eskabidearekin batera, bulego birtualean dokumentazioa eransteko 

dagoen sistema. 
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