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Xedea Laguntzak, lehenengo urtean zehar, 2018ko irailaren 15etik 2019ko irailaren 16ra bitartean sortu den 
enpresa bat martxan jartzeko eta horren funtzionamendurako, enpresaren forma juridikoa gorabehera. 
 

Erakunde onuradunak 

Honako hauek izan ahalko dira laguntza horren onuradunak: Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresek 
(zeinahi dela ere haien izaera juridikoa, eta banakako enpresaburuak eta profesionalak barne), 
profesionalek, ondasun-erkidegoek eta sozietate zibilek. Horretarako, zenbait baldintza bete behar dituzte:  

 Bizkaiko Foru Ogasunean jarduera ekonomikoetan alta eman izana 2018ko irailaren 15etik 
2019ko irailaren 16ra arte, biak barne. 

 Beren sozietatearen eta zergaren egoitza Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. Era berean, 
lantokia ere lurralde horretan izatea. 

 Alta ematen zaion jarduera ekonomikoa zuzenean lotuta egon behar da aurkeztutako negozio-
planarekin. 

 Erakunde onuradunaren sustatzaileetako bat gutxienez Bizkaian bizitzea, gutxienez etenik gabeko 
3 hilabete lehenago edo jarduera ekonomikoan alta eman aurreko 3 hilabetean. Frogatu behar du 
enpresan JEZn alta eman aurretik langabezian zegoela eta orain langile autonomoen araubide 
berezian edo haren pareko mutualitateren batean alta emanda dagoela, 2018ko irailaren 15etik 
2019ko irailaren 16ra arteko epean, egun biak barne. Azken baldintza hori ezin zaie aplikatu 
atxikitako langileen kooperatibei eta araubide orokorrari heltzen dioten lan-sozietateei. 

 Eta, gainera, sustatzaileak prestakuntza eta aholkularitza indibidualizatua egin izana 34/2019 
Dekretuaren 1. ataleko entitate onuradunekin. 

Diru-laguntza eskaerak egiteko ondorioetarako, pertsona sustatzaile batek ezin izango du enpresa-proiektu 
bat baino gehiagotan parte hartu, inolaz ere. 15/2017 eta 39/2018 foru dekretuen kargura diru-
laguntzaren adjudikaziodun izan diren enpresek edo sustatzaileek ere ezingo dute parte hartu. 
 

Diru-laguntzaren xede izan 
daitezkeen egitateak 

2018ko irailaren 15etik 2019ko irailaren 16ra bitartean (biak barne) sortutako enpresei lehen urtean 
beren jarduera abian jartzeko gastuak. 

Diru-laguntzaren 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. 

Diru-laguntzaren 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 5.000 eurokoa izango da entitate onuradun bakoitzeko. Prestakuntza-
ikastaroa eta aholkularitza egin ez duen baina Dekretuan ezartzen diren baldintza guztiak betetzen dituen 
bazkide edo sustatzaile bakoitzeko 2.000 euro igo ahalko da zenbateko hori; gehienez ere, bost bazkide edo 
sustatzaile. 
Eskatzaile bakoitzak gehienez 15.000 euroko diru-laguntza jasoko du. 

Arautegia 

34/2019 FORU DEKRETUA, Bizkaiko Foru Aldundiarena, apirilaren 2koa; horren bidez, langabezian eta 
bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko 2019ko ekitaldiko 
diru-laguntzak arautzen dituzten oinarriak ezartzen dira eta diru-laguntza deialdiak onetsi dira. 
Emateko prozedura norgehiagoka araubidea izango da, 16. artikuluan ezarritako balorazio-irizpideak 
aplikatuko direlarik. 

Epeak 

Ekintzak egiteko epeak: 2018ko irailaren 15etik 2019ko irailaren 16ra bitartean (biak barne). 

Eskaerak aurkezteko epea eta modua: 2019ko ekainaren 17an hasiko da, 8:00etan, eta 2019ko irailaren 
16an amaituko da, 13:30ean.  
Eskaera eta berarekin batera doan dokumentazioa Enplegua, Gizarteratzea eta Berdintasuna Sustatzeko 
Sailaren Bulego Birtualaren bidez aurkeztu behar dira: https://web.bizkaia.eus/eu/inicio; gero, “Izapideak”. 
Sinadura elektronikoa eduki behar da edo alta emanda egon behar da Bizkaibai zerbitzuan. 

https://web.bizkaia.eus/eu/inicio
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