
 

    

 

PROGRAMA: AUTOEPROGRAMA: AUTOEPROGRAMA: AUTOEPROGRAMA: AUTOENNNNPLEPLEPLEPLEGUGUGUGUA SUSTATZEAA SUSTATZEAA SUSTATZEAA SUSTATZEA    

Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzakEnpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzakEnpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzakEnpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak 

XedeaXedeaXedeaXedea    
2017ko irailaren 16tik 2018ko irailaren 14ra bitartean (biak barne) sortutako enpresei lehen urtean beren 
jarduera abian jartzeko laguntzak.    

Erakunde onuradunakErakunde onuradunakErakunde onuradunakErakunde onuradunak    

Honako hauek eskuratu ahalko dituzte atal honetan ezarritako laguntzen onurak: Bizkaiko Lurralde Historikoko 
nortasun juridikoko enpresek, euren izaera juridikoa edozein delarik, (banakako enpresaburuak eta profesionalak 
barne), ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek. Horretarako, baldintza hauek bete behar dituzte: 

• 2017/09/16tik 2018/09/14ra (biak barne) bitartean ekonomi jardueretan alta ematea. 
• Sozietatearen egoitza eta zerga-egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Eta, era berean, lantokia 

ere lurralde horretan izatea. 
• Erakunde onuraduneko pertsona sustatzaile batek gutxienez egiaztatu behar ditu: 

� Ekonomia-jardueretan alta eman aurretik, egiaztatzea ohiko bizilekua Bizkaian izan duela hiru 
hilabetez, gutxienez, etenik gabe. 

� Ekonomia-jardueretan alta eman aurreko berehalako datan langabezian egon izana egiaztatzea. 
� 2017/09/16tik 2018/09/14ra bitarteko epean langile autonomoen araubide berezian edo haren 

pareko mutualitateren batean alta emanda egotea. Azken baldintza hori ez zaie eskatuko 
elkartutako langile-kooperatibei, ezta lan-sozietateetako langileei ere, baldin eta araubide 
orokorrean sartuta badaude.  

� 39/2018 Dekretuaren 1. Atalean zehaztutako prestakuntza eta banan-banako aholkularitza egina 
izatea. 

Diru-laguntzak jasotzeko eskabideak bidaltzeari dagokionez, pertsona sustatzaile, edota bazkide-langile batek 
ezingo du inola ere enpresa-proiektu baten baino gehiagotan parte hartu. 53/2016 eta 15/2017 Foru 
Dekretuen kargurako diru-laguntza baten adjudikaziodun gertatu diren enpresek ezin izango dute parte hartu, 
ezta enpresa horien sustatzaileek, edota bazkide-langileek ere.     

DiruDiruDiruDiru----laguntzaren xede izan laguntzaren xede izan laguntzaren xede izan laguntzaren xede izan 
daitezkeen egitateakdaitezkeen egitateakdaitezkeen egitateakdaitezkeen egitateak    

2017ko irailaren 16tik 2018ko irailaren 14ra bitartean (biak barne) sortutako enpresei lehen urtean beren 
jarduera abian jartzeko gastuak. 

DiruDiruDiruDiru----laguntzalaguntzalaguntzalaguntzaren justifikazioaren justifikazioaren justifikazioaren justifikazioa    

Justifikazioa egingo da, zelan eta Gizarte Segurantzarekiko kotizazioak —autonomoen araubide berezian edo 
mutualitate baliokidean egindakoak— ordaindu direla egiaztatzen duten frogagiriak ekarriz; betiere, agiriok 
sortuak izan behar dute urtebeteko epealdian zehar, gehienez, Ekonomia Jardueren altatik zenbatuta. 
Halaber, onuradunak ogasunarekin dagozkion betebehar fiskalak betetzen ote dituen egiaztatuko da 

DiruDiruDiruDiru----laguntzaren zenbatekoalaguntzaren zenbatekoalaguntzaren zenbatekoalaguntzaren zenbatekoa    
    

Entitate onuradunak, gutxienez, 5.000 euroko diru-laguntza jasoko du, betiere, pertsona sustatzaile batek 
erakunde onuradunaren atalean adierazitako betebeharrak betetzen baditu. 

Diru-laguntzaren zenbatekoa izango da:L    
• 5.000 euro aipatutako erakunde onuradunaren atalean zehaztutako baldintzak betetzen dituen pertsona 

sustatzailearengatik.    
• 2.000 euro aipatutako atalean zehaztutako baldintzak betetzen dituen eta, aurreko paragrafokoa ez den, 

pertsona sustatzaile bakoitzeko. Kasu honetan, formakuntzarena ez da betebeharrezko baldintza.    
Erakunde onuradun bakoitzak gehienez jaso dezakeen diru-laguntza: 15.000 euro. 

AraAraAraArautegiautegiautegiautegia    

Bizkaiko Foru Aldundiaren 39/2018 FORU DEKRETUA, martxoaren 20koa, zeinaren bidez ezartzen baitira 
langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko 
diru-laguntzen oinarri arautzaileak (I Titulua, II. Atala). 
Emateko prozedura norgehiagoka araubidea izango da, 14. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak aplikatuko 
direlarik. 

EpeakEpeakEpeakEpeak    

Ekintzak egiteko epeak: Ekintzak egiteko epeak: Ekintzak egiteko epeak: Ekintzak egiteko epeak: 2017ko irailaren 16tik 2018ko irailaren 14ra (biak barne).    

Eskaerak aurkezteko epea eEskaerak aurkezteko epea eEskaerak aurkezteko epea eEskaerak aurkezteko epea eta modua:ta modua:ta modua:ta modua:    Eskabideak aurkezteko epea 2018ko ekainaren 20an hasiko da, 8:00etan, 
eta 2018ko irailaren 14an bukatuko da, 13:30ean.    
Eskabideak eta gainerako dokumentazioa Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren 
bulego birtualaren bidez aurkeztu behar dira (www.bizkaia.eus/enplegua-bulegobirtuala). Horretarako, enpresak 
sinadura elektronikoa eduki behar du edo, bestela, BizkaiBai zerbitzuan izena emanda egon behar du. 
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