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Helburua 

(1. oinarria) 
Enpresek berrikuntzaren arloan lehen urratsak egin ditzaten sustatzea, kanpoko Teknologia Eragile baten laguntzarekin. 

Erakunde onuradunak 

 

(3. oinarria) 

 

Nortasun juridiko propioa duten enpresak: 

▪ egoitza sozial eta fiskala Bizkaian eta ekoizpen-zentro bat edo balio erantsi handiko bat Bizkaian izatea. 

▪ 5 eta 100 pertsona arteko plantilla izatea (lanaldi oso baliokidean). 

▪ jarduera sektore hauetan kokatuta egotea: industria, eraikuntza, garraioa, industriarekin lotutako zerbitzuak, turismoa eta 

handizkako merkataritza (Dekretuaren eranskineko epigrafeen arabera). 

Gehienez aurkez 

daitezkeen eskabideen 

kopurua (14. oinarria) 

Erakunde bakoitzak, eskabide bat (1) aurkeztu ahal izango du, gehienez. 

Diruz lagun daitekeen 

egitatea 

 

(4. eta 2. oinarriak) 

 

Enpresa eskatzailearentzako, Teknologia Eragile baten bidez, Txekeo Teknologiko bat egitea hau bete behar duena: 

• Arazoa – konponbidea logikari erantzutea 

• Arazo zehatz bati buruzkoa izatea, eta ez zerbait orokorra. 

• Ekoizpen-prozesu edo produktu/zerbitzu bati eragin behar dio. 

• Eragileak bi aukeraren edo gehiagoren arteko konponbiderik egokiena proposatu behar du. 

• Konponbidearen ezarpena ez da sartzen txekeoan, berehalakoa eta eraginik gutxienekoa ez bada izan ezik. 

• Konponbideak osagai teknologikoa izan behar du. 

 

Txekeo teknologikoa ez da proiektu bat, berrikuntza-proiektu posible baten aurreko ikerketa baizik. 

 

Teknologia Eragiletzat jotzen dira, enpresari txekeo teknologiko bat berme nahikoarekin egiteko moduko ezagutza eta 

esperientzia duten erakundeak: 

• Ingeniaritza enpresak (nagusiki JESN: 7112, 7120, 7490 dutenak), eta 

• diseinu industrialeko (nagusiki JESN: 7410 duten) enpresak, 

• lanbide-heziketako zentroak eta 

• zentro teknologikoak. 

 

Txekeoan aukeratutako konponbidea, teknologia eragileak berak aplika badezake, gutxienez, beste bi aukerako hornitzaile 

aurkeztu beharko dira. 

Dirulaguntza jaso 

dezaketen gastuak 

(5. oinarria) 

Xede den Txekeo Teknologikoa egiteko Teknologia Eragileak kontratatzeko kanpoko gastuak. 

Dirulaguntzen 

zenbatekoa 

(6. oinarria) 

Txekeo teknologikoaren % 80 besteko diru-laguntza emango da. 

 

Erakunde bakoitzeko 10.000 euro emango da gehienez. 

Dirulaguntzak emateko 

erregimena eta araudia 

57/2022 Foru Dekretua, apirilaren 26koa (BAO, 80. zk., 2022eko apirilaren 28koa). 

 

Emakida lehia askearen araubidean (emate indibiduala, osatutako eskaeren jasotze-hurrenkeraren arabera) 

Epeak 

(13. eta 24. oinarriak) 

 

Eskabideak aurkezteko epea: 2022eko maiatzaren 2tik irailaren 30ra (13:30ak arte). 

 

Proiektua gauzatzeko epea: 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra. 

 

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.  

2022KO TXEKEO TEKNOLOGIKOAK PROGRAMA 

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

