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ARTISAUTZA SUSTATZEKO PROGRAMA– 2022 
1.Arloa - Artisautza-enpresek beren lehiakortasuna sendotzeko eginiko jarduketak 

  
 

Helburua  
(1. oinarria) 

• Egun dauden artisautza-enpresen lehiakortasuna eta garapena bultzatzea eta 
Bizkaian enpresa berriak sustatzea. 

Entitate onuradunak 
(2. oinarria) 

• Artisautza-erakundeak, Autonomoen erregimenean dauden pertsonak, sozietate 
zibilak, ondasun-erkidegoak zein merkataritza-sozietateak izan. 

Baldintzak 
(2. oinarria) 

• Bizkaiko Artisautzako Erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea deialdia 
«Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratzen den unean. 

• Egunean edukitzea zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta 
dirulaguntzak itzultzeari dagozkionak. 

• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 
42. artikuluak ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea. 

• Ez egotea Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko 
orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan 
jasotako debeku-egoeretako batean ere. 

Dirulaguntza jaso 
dezakeen egitatea 

(3. oinarria) 
  

 

a) Makinak eta tresnak eskuratzea. 
b) Ekipamendu informatikoa eta softwarea eskuratzea. 
c) Artisautza-lantegiak ezarri, zabaldu edo eraldatzea.  
d) Prestakuntza ikastaroetan parte hartzea; bereziki, negozioen digitalizazioari 

buruzkoetan. 
e) Sustapen-kanala eta online-salmenta ezartzea. 
f) Sustapen komertzialeko materialak ontzea. 
g) Azoketan parte hartzea. 
h) Kanpoko aholkularitza kudeaketa hobetzeko, kontabilitate eta zerga aholkularitza. 
i) Artisautza-lantegia alokatzea. 

Jarduerak 2022an hasi eta amaitu beharko dira, d) eta g) apartatuenak izan ezik, 
horien burutzeko epea 2021/11/01etik 2022/12/31ra bitartekoa izango baita. 

Dirulaguntzen 
zenbatekoa  
(5. oinarria) 

• Kontuan hartuko dira 5. oinarrian ezartzen diren dirulaguntzaren gehieneko 
portzentajeak eta gehieneko muga absolutuak.  

• Gehieneko dirulaguntza 10.000 eurokoa izango da entitate bakoitzeko. 

Araudia eta laguntzak 
emateko prozedura    

(19. oinarria) 

• 72/2022 Foru Dekretua, maiatzaren 10ekoa (BAO zk. 92, 2022ko maiatzaren 16koa) 

• Dirulaguntzak norgehiagoko araubidearen bidez emango dira: aurkeztutako 
eskabideak alderatu egiten dira, 20. oinarrian ezarri diren balorazio-irizpideekin 
bat etorriz horien artean hurrenkera bat ezartzeko. 

Eskabideak aurkeztea 
(16. oinarria) 

• 2022ko maiatzaren 18ko 8:30etatik 2022ko ekainaren 8ko 13:30ra arte. 

• Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez aurkeztuko da 
(http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual), sinadura elektronikoa erabiliz 
(Izenpe, NAN elektronikoa, FEA, B@kq, etab). 

• B@kQ ziurtagiri elektronikoa gure bulegoetan lor daiteke, Orueta Apezpikuaren 
kaleko 6.ean. 
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