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ARTISAUTZA SUSTATZEKO PROGRAMA– 2021 
2.Arloa - Artisautza-elkarteek bultzaturiko jarduerak 

 
  

Helburuak  
(1. oinarria) 

• Sektorearen posizionamendua eta lehiakortasuna hobetzeko jarduerak sustatzea, bai 
eta Bizkaiko artisau-ekoizpenari balioa ematea. 

Entitate onuradunak   
(6.oinarria) 

• Bizkaiko Lurralde Historikoko artisautza-elkarteek, nortasun juridiko propioa dutenek. 

Baldintzak 
(6.oinarria) 

• Bizkaiko Artisautzako Erakundeen Erregistroan artisautza-erakundealez 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 

(7.oinarria) 
eta laguntzaren 

zenbatekoa  
(9.oinarria) 

• Artisautza-enpresentzako trebakuntza-jarduerak antolatzea. 
Gehienez dirulaguntza jaso dezakeen egitatearen %75a. Gehieneko dirulagunta 
20.000€.  

• Artisautza-azokak antolatzea Bizkaian (gutxienez bi egunekoak). 
 Azoka antolatzeko kostua, 7 eguneko edo gutxiagoko azoka bada 

Gehienez dirulaguntza jaso dezakeen egitatearen %50a.  
Gehieneko dirulagunta 35.000€.  

 Azoka antolatzeko kostua, 7 egun baino gehiagoko azoka bada 
Gehienez dirulaguntza jaso dezakeen egitatearen %50a.  
Gehieneko dirulagunta 45.000€.  

• Bizkaiko artisautza ezagutzera eman eta sustatzeko jarduketak. 
Gehienez dirulaguntza jaso dezakeen egitatearen %75a. Gehieneko dirulagunta 
25.000€. 

• Sektorearen kudeaketa eta lehiakortasuna hobetzeko jarduketak. 
Gehienez dirulaguntza jaso dezakeen egitatearen %50a. Gehieneko dirulagunta 
15.000€. 

Jarduerak 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko urtarrilaren 31ra bitartean egin beharko dira. 

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. 

 

http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual
http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual

