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Helburua  

(1. oinarria) 
 

Enpresa-sarearen erronka jakin batzuei aurre egitea, sektore-eremuko bitarteko eragileek bultzatutako proiektuen bidez, non enpresek 
eurek parte hartzen duten.  

Proiektu horiek honako erronka hauek izan behar dituzte ardatz: enpresen arteko lankidetza, digitalizazioa, ekonomia zirkularra, 
industria-ezarpenak eta hornidura-kateak Bizkaian birkokatzea, eta lurraldean enpresen jarraitutasuna eta errotzea. 

Entitate 
onuradunak 

(3. oinarria) 

 

 

2022ko maiatzaren 17ko 77/2022 Foru Dekretuaren 2.1 oinarriaren arabera bitarteko eragile gisa definiturikoak, honako baldintza 
hauek betetzen badituzte: 

▪ Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Euskal Autonomia Erkidegoan izatea.  
▪ Eskaera aurkezten den egunean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egotea. 
▪ Egunean izatea zerga-betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzeari dagozkionak. 
▪ Ez egotea Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 2018ko ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak ezarritako 

ezein egoeratan. 
▪ Ez egotea 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren12. artikuluan ezartzen diren inguruabarretariko ezeinetan. 

Kanpoan geratzen dira 2022ko maiatzaren 17ko 77/2022 FDaren 3.3 oinarrian jasotako entitateak. 

 

Diruz lagundu 
daitekeen 
egitatea (4. 
oinarria) 

 

 

Erakunde onuradunek sustatzen dituzten proiektuak, baldin eta gehienbat Bizkaiko ETEentzat xedaturik badaude eta helburu gisa 
Bizkaiko enpresak dinamizatzea badute, honako erronka hauetakoren bati heltzeko: 

▪ Lankidetzako negozio-aukerak identifikatzea eta sortzea. 
▪ Enpresetan ekoizpen eta kontsumo iraunkorreko modalitateak garatzea, ekonomia zirkularrarekin lerrokatuta. 
▪ Ekoizpena eta hornidura-kateak Bizkaian birkokatzea. 
▪ Digitalizazioa sustatzea prozesuetan, produktuetan eta negozio-ereduetan. 
▪ Bizkaian enpresen jarduera guztien jarraipena bultzatzea. 

Laguntza jasotzen duten enpresak 5 izan beharko dira gutxienez, eta gutxienez haietatik % 75ek baldintza hauek bete: 

▪ Erakunde eskatzaileko bazkide, kide edo antzeko figura izatea. 
▪ ETE izatea 
▪ Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. 
▪ Haren jardueretako bat gutxienez I. eranskinean jasotako 2009ko Ekonomi Jardueren Sailkapen Nazionaleko (EJSN) 

epigrafeen barruan egotea, beti ere proiektua jarduera horietako bati lotuta badago. 

Dirulaguntza jasotzen duten proiektuetan, diruz lagun daitekeen gastuak 30.000 euro izan behar du gutxienez. 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen 
gastuak 

(5. oinarria) 

 

▪ Proiektuari zuzenean lotuta dauden kanpoko gastuak, diruz lagundu ezin diren gastutzat jotakoak izan ezik. 
▪ Aurkeztutako proiektuak iraun bitartean, proiektua burutzeko lanari dagozkion barneko pertsonal-gastuak. 

40.000 euro izan daiteke gehienez ere erakunde onuradunaren barneko pertsonal-gastuen eta proiektua koordinatu eta 
dinamizatzeko kontratazio-gastuen batura. 

Diruz lagundu ezin diren gastuak (5.4 oinarria): BEZa, zeharkako gastuak, otorduak, 100 € baino gutxiagoko gastuak, etab.   

Dirulaguntzen 
zenbatekoa 

(6. oinarria) 

 

Dirulaguntzaren ehunekoa honako hau izango da, proiektuak lortutako puntuazioaren arabera: 

- 60 puntu baino gehiago: % 80. 
- 30 eta 60 puntu artean: % 60. 
- 30 puntu baino gutxiago: % 0. 

Erakunde onuradun bakoitzari gehienez ere emango zaion zenbatekoa: 60.000 euro 

Dirulaguntzak 
emateko 
erregimena eta 
araudia  

(16. oinarria) 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 77/2022 Foru Dekretua, maiatzaren 17koa, zeinaren bidez onesten baitira Bitarteko eragileak dirulaguntza-
programaren oinarri arautzaileak eta deialdia (2022ko 96. BAOn argitaratua, maiatzaren 20an) 

Dirulaguntzak emateko, lehia-konkurrentzia erabiliko da.  

Epeak 

(13. eta 25. 
oinarriak) 

▪ Eskabideak aurkezteko epea: 2022ko ekainaren 6tik 24ra (13:30 arte). 
▪ Erakunde bakoitzak gehienez ere 1 eskabide aurkez ditzake. 
▪ Proiektua gauzatzeko epea: 2020ko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 30era. 

 
Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko Bulego Birtualaren bidez egingo da (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Horretarako, 
sinadura elektronikoa eduki beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA...), edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez sartu. B@kQ 
ziurtagiria gure bulegoetan eska daiteke, Orueta Apezpikua kaleko 6an. 

BITARTEKO ERAGILEAK 2022 

https://apli.bizkaia.net/APPS/SEGURU/LANTREBANET/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas
https://apli.bizkaia.net/APPS/SEGURU/LANTREBANET/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas

