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Xedea (1. oinarria) ETEen nazioartekotzea sustatzea, lankidetza- eta nazioartekotze-jardueretan espezializatutako eragileek 
garatutako enpresen arteko lankidetza-ekintzen bidez. 
 

Erakunde onuradunak 
(3. oinarria) 
 

Sektore- edo lurralde-eremuko irabazi-asmorik gabeko erakundeak, nortasun juridiko propioa duten enpresak 
eta/edo profesionalak biltzen dituztenak, beharkizun hauek betetzen dituztenak: 

 Egoitza soziala eta fiskala Euskal Autonomia Erkidegoan izatea. 
 Ekonomia-jardueren gaineko Zergan alta emanda egotea eskabidearen egunean. 
 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean izatea, bai eta dirulaguntzak itzultzeko 

betebeharrak ere. 
 Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluan 

ezarritako egoeretako batean ere ez egotea. 
 Maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritako egoeretako batean ere ez egotea. 

 
Kanpoan geratzen dira, sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko erakundeak, ondasun-erkidegoak, sozietate 
zibilak,  prestakuntza-zentroak eta Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta 
barne-merkatuekin bateraezina dela, laguntza hori berreskuratzeko agindu baten menpe dauden pertsonak edo 
erakundeak 

Diruz lagun daitekeen 
egitatea  
(4. oinarria) 
 

• Erakunde onuradunek Bizkaiko enpresa txiki eta ertainei zuzendutako proiektuak, helburutzat Bizkaiko 
enpresen arteko lankidetza dutenak kanpora batera ateratzeko. 

Enpresa hartzaileek gutxienez 8 izan behar dute, eta horietatik gutxienez %75ek baldintza hauek bete behar 
dituzte: 

- Erakunde eskatzaileko bazkide, kide edo antzeko figura izatea. 
- ETE izatea. 
- Egoitza soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. 
- Haren jardueraren bat 2009ko EJSN epigrafeen barruan sartzea (Dekretuaren I. eranskinean 

zerrendatuta daude epigrafe horiek), betiere proiektua jardueraren bati lotuta badago. 
• Diruz lagundu daitezkeen proiektuek gutxienez 40.000 euroko gastua izan beharko dute. 

 
Diruz lagun 
daitezkeen gastuak  
(5. oinarria) 
 

 

• Langileen barne-gastuak: Erakundeko langileen orduen kostua, proiektuan emandako denboraren arabera. 
• Proiektuari zuzenean lotutako kanpo-gastuak: hala nola erakunde eskatzailearen eta enpresa hartzaileen 

bidaiak eta langileen ostatua, kanpo-aholkularitza edo proiektuaren koordinazioa eta dinamizazioa. 
 

Erakunde onuradunaren langileen barne-gastuaren eta proiektua koordinatzeko eta dinamizatzeko gastuaren 
batura ezin izango da 50.000 €-tik gorakoa izan. 

• Diruz lagundu ezin diren gastuak (5.4 oinarria): besteak beste, BEZa, zeharkako gastuak, otorduak, taxi, 100€ 
baino gutxiagoko gastuak.  

Laguntzen zenbatekoa  
(6. oinarria) 
 

 

• Dirulaguntzaren ehunekoa honako hau izango da, proiektuak lortutako puntuazioaren arabera: 
- 60 puntu baino gehiago: % 80. 
- 30 puntutik 60ra bitarte: % 60. 
- 30 puntu baino gutxiago: % 0. 

• Erakunde onuradun bakoitzeko eman daitekeen gehieneko zenbatekoa: 75.000 euro. 
 

Araudia eta emakida-
araubidea  

• 26/2022 Foru Dekretua, martxoaren 15ekoa, 2022ko Nazioarteko Partzuergoak Sustatzeko Programa 
onartzen duena (BAO, 53 zk., 2022ko martxoaren 17koa). 

• Diruaguntzak emateko prozedura norgehiagoka-prozedura izango da (16. oinarria). 
 

Epeak 
(13 ,25 eta 26. 
oinarriak) 
 
 

• Eskabideak aurkezteko epea: 2022eko martxoaren 21tik apirilaren 8ra (13: 30etan). 
• Erakunde bakoitzak eskabide 1 aurkeztu ahal izango du gehienez. 
• Proiektua gauzatzeko epea: 2022eko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 30era. 
Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualean aurkeztu beharko da (www.bizkaia.eus/Sustapena-
OficinaVirtual). Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA…), edo 
B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu ahal izango zara. Ziurtagiri hori Orueta Apezpikua kaleko 6. zenbakiko 
gure bulegoetan eskatu ahal izango da. 

NAZIOARTEKO PARTZUERGOAK SUSTATZEKO PROGRAMA 2022 
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