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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 71/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 10ekoa. 
Honen bidez, Bikaintasuneko Trebakuntzako Hobekuntza Profesionaleko 
2022. urterako dirulaguntza-programaren oinarri arautzaileak eta deialdia 
onesten dira.

I

Bizkaiko Foru Aldundiaren Ekonomia Sustatzeko Sailaren xedea Bizkaian aberasta-
suna eta kalitatezko enplegua sortzen laguntzea da, Bizkaiko enpresen artean lehiakor-
tasun iraunkorra eta nazioartekotzea sustatuz eta, aldi berean, gure lurraldearen gara-
pen orekatua erraztuz. Horri begira, estrategia integral bat abiarazi da, konpromiso hori 
betetzeko. Estrategia bost jarduketa ardatzetan oinarritzen da: ekintzailetza eta azelera-
zioa, berrikuntza eta lehiakortasuna, erakarpena eta interkonexioa, lurralde oreka eta ta-
lentua eta ezagutza, hori guztia balio erantsiko zerbitzuak modu eraginkorrean emateko 
konpromisotik abiatuta.

Misio horren esparruan onartu nahi den foru dekretuaren xedea Bikaintasuneko Tre-
bakuntzako Hobekuntza Profesionaleko 2022 dirulaguntza-programaren oinarri arau-
tzaileak eta deialdia onestea da; programa horren helburua graduatu ondoko gazteei 
bikaintasuneko prestakuntza ematea da, atzerrian prestigioa duten nazioarteko zentroe-
tan lanbide-hobekuntzako ikastaroak eginez, hain zuzen ere prestakuntza akademikoa 
osatzeko eta Bizkaiko enpresa, unibertsitate edo ikerketa-zentroetan integratzeko auke-
rak hobetzeko.

Egungo enpresen lehiakortasuna hobetzea eta enpresa berriak sustatzea funtsezko 
osagaiak dira Bizkaiko ekonomiak egun dituen erronkei aurre egin ahal izateko, batez 
ere lana sortzeari eta lanari eusteari begiratzen badiegu.

Garrantzizko industria-ehun bati eutsiz, ezagutzan oinarritutako ekonomiarantz bide-
ratutako eraldaketa sakon bat izan du Bizkaiko ekonomiak azken hamarkadetan, sektore 
finkoa du zerbitzu aurreratuetan, eta, aldi berean, apustua egin du goraka doazen etor-
kizun oparoko sektoreetan dibertsifikatutako ekonomia baten alde.

Bizkaian enpleguaren sorrera eta industria- eta enpresa-sarea sustatzeko xedeare-
kin -eta, beraz, aurrerapen ekonomiko eta soziala lortzeko xedearekin-, Bizkaiko Foru 
Aldundiak laguntza ematen die lurralde horretan garatzen diren eta helburu horiek dituz-
ten programei.

Giza kapitalaren trebakuntza Bizkaiko Lurralde Historikorako inbertsiorik onena da, 
ekonomiaren zein gizartearen ikuspegitik. Ildo horretan, ikasketa-ahaleginak eta ikas-
keta-emaitzak direla-eta gehien nabarmendu diren gazte gradudunen bikaintasuneko 
trebakuntza saritzea eta bultzatzea ez da bakarrik haien ibilbide pertsonala aintzat har-
tzea eta gizarte mailan konpentsatzea, Bizkaiko ekonomia-sarearen alde etorkizunerako 
apustu sendo bat egitea ere bada.

Arestian aipatutako printzipioekin bat etorrita, dekretu honetan bikaintasuneko treba-
kuntzaren arloko jarduerak egituratzen dira, Bizkaiko graduatu ondoko gazteen hobe-
kuntza profesionala sustatzeko.

Ekonomia Sustatzeko Sailak, lehenago egin izan duen bezala, gazte gradudunen bi-
kaintasuneko trebakuntza sustatzen jarraitzen du, beren trebakuntza akademikoa osatze-
ko ospe handiko nazioarteko zentroetan egiten dituzten graduatu ondoko ikasketak finan-
tzatuz, eta, horrela, Bizkaiko Lurralde Historikoan kalitateko lana sortzen lagunduko du.

Ildo horretan, Ekonomia Sustatzeko Sailak, kualifikazio handiko pertsonak erakarri, 
lotu eta haiek hemen gerarazteko asmoz, pertsona horiek Bizkaian errotzea bultzatu eta 
erraztu nahi du, Bizkaia Talent ekimenaren bitartez. Bizkaiko enpresen maila teknologikoa 
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kontuan hartuta, arreta berezia izan behar da kualifikazio berezia duten gazteekin, lehia-
kortasun-maila handiagoak lortzeko. Bizkaian era askotako enpresak daude, eta horrek 
enpresa-ehun sendo bat izatea dakar; etengabe bilakatzen ari den enpresa-ehun bat, non 
prestakuntzak, ikerketak, teknologiak eta talentuak zeregin garrantzitsu bat duten.

Enpresek espezializazio handia behar dutenez, nahitaezkoa da kualifikazio handiko 
profesional-sare bat sortzea, hala ekoizpen-jarduera garatzeko nola negozio-lerro be-
rrietarako.

Horregatik, Ekonomia Sustatzeko Sailak beharrezkotzat jotzen du 2022ko ekitaldian 
programa espezifiko bat garatzea, Bikaintasuneko Trebakuntzako Hobekuntza Profesio-
nala izenekoa, graduatu ondoko gazteen bikaintasuneko prestakuntza laguntzeko. Pres-
takuntza hori atzerrian prestigioa duten nazioarteko zentroetan lanbide-hobekuntzarako 
ikastaroak eginez gauzatzen da, gazten horien prestakuntza akademikoa osatzeko eta 
Bizkaiko enpresa, unibertsitate edo ikerketa-zentroetan integratzeko aukerak hobetzeko.

Ekonomia Sustatzeko Sailaren 2020-2023 aldiko Dirulaguntzen Plan Estrategikoak 
dirulaguntzen lerro bat aurreikusten du kalitatezko prestakuntza globalizatua errazteko, 
eta Bizkaiko Lurralde Historikoaren Aurrekontu Orokorretan urtero esleitzen dira horiek 
gauzatzeko behar diren kredituak. Horretarako, beharrezkoa da dirulaguntzoi buruzko 
araudia ezartzea.

II

Bizkaiko Foru Aldundiari dagokio xedapen honen xede den gaiaren gaineko esku-
mena, hala ondorioztatzen baita Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hauta-
keta, Antolaketa, Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru 
Arauaren 17.2 artikulua eta Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 
7/1985 Legearen 36 d) artikulua modu koordinatuan irakurrita. Lege horretan ezartzen 
denez, foru-aldundien berezko eskumena da garapen ekonomiko eta soziala sustatzeko 
lankidetza ematea, arlo horretan gainerako administrazio publikoek dituzten eskumene-
kin bat etorriz.

Ekonomia Sustatzeko Foru Sailaren Egitura Organikoari buruzko Erregelamendua 
onesten duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 17ko 207/2019 Foru Dekretuak 
Ekonomia Sustatzeko Foru Sailari esleitzen dio talentua eta ezagutza erakartzearen eta 
sustatzearen arloko jarduna.

III

Foru-dekretu honek betetzen ditu erregulazio onaren printzipioak, zeinak aurreikus-
ten baitira Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 129. artikuluan eta Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 15eko 
87/2021 Foru Dekretuaren 3. artikuluan (dekretu horren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian 
xedapen orokorrak egiteko prozedura arautzen da; manuok bete egin dira xedapena 
egin eta izapidetzeko orduan, eta txosten hauek eman dira:

1. Genero-inpaktuaren aurretiazko ebaluazioa.
2. Ekonomia Sustatzeko Sailaren txosten juridikoa.
3. Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena.
4. Memoria ekonomiko-administratiboa eta erregulazio onaren printzipioei buruzkoa.
5. Kontrol ekonomikoari buruzko txostena.
6. Legezkotasunari buruzko txostena.
Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arau-

tzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. artikuluan aurreikusitako lehia 
askeko prozeduraren bidez emango dira foru dekretu honen bidez araututako laguntzak. 
Prozedura horri esker, laguntzak modu eraginkorrean esleitu ahal izango dira, eskabi-
deak jaso ahala, laguntza-eskaera guztiei azkar lagundu ahal izateko, erabilgarri dagoen 
aurrekontua agortu arte, deialdiaren indarraldia amaitzen den egunera arte edo deialdia 
aldez aurretik itxi arte.
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Jarduketen izaera dela eta, atzerrian prestakuntza-planak aurkezten dituztenean 
sortzen da laguntzaren beharra, bat ez datozen gauzatze eta denbora-eremu batekin. 
Horregatik bidezkoa da prestakuntza horri ekiteko laguntzak berehala ematea, aurkeztu-
tako proiektuak gauzatzeko. Inguruabar horren ondorioz ezin dira eskabide ak alderatu 
eta, ondorioz, ezin da norgehiagokarik egon eta, horrela jokatuz, laguntzak modu eragin-
korrean esleitu ahal izango dira.

Era berean, genero-ikuspegia jaso da foru-dekretu hau prestatzeko orduan, kontuan 
hartuta zer xedatzen den arau hauetan: Emakumeen eta Gizonen Berdintasuna lortzeko 
eta Emakumeen kontrako indarkeria matxistarik gabe bizitzeko otsailaren 18ko 4/2005 
Legea, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 Foru Araua 
eta Bizkaiko Foru Aldundiaren azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretua, zeinaren bidez 
generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak ezartzen baitira (eba-
luazio hori 4/2005 Legean dago aurrez ikusita). Ildo horretan, lehen adierazi den bezala, 
foru-dekretu honen izapidetzean generoaren araberako eraginaren aurretiazko ebalua-
zioari buruzko txostena sartu da.

Era berean, kontuan hartu da zer ezarrita dagoen hala maiatzaren 28ko 63/2019 
Foru Dekretuan (haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren, haren erakunde autonomoen 
eta foru-sektore publikoaren jardun-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpideak 
ezartzen dira).

IV

Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide juridiko orokorra arau-
tzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 16.1. artikuluak ahalmena 
ematen dio Bizkaiko Foru Aldundiari dirulaguntzen emakida arautuko duten oinarriak 
onesteko foru-dekretu bidez, aurretik zerbitzu juridikoak txostena emanda; eta Dirula-
guntzen Erregelamendua onetsi zuen Bizkaiko Foru Aldundiaren 2010eko martxoaren 
23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 41.1 artikuluak aukera ematen du oinarri arautzaileak 
eta deialdia batera izapidetzeko, eta ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren Gobernu 
Kontseiluak duela haiek onesteko ahalmena.

Halaber, Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, 
Araubide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauaren 39.k) 
artikuluak ezartzen du foru-diputatuen eskumena dela, besteak beste, Foru Aldundiari 
proposamenak aurkeztea haien sailetako gaiei buruzko foru-dekretuen proiektuak onets 
ditzan. Horrela, bada, kasu honetan Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari dagokio fo-
ru-dekretuaren proiektu hau proposatzea.

Hori dela bide, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak proposatuta, eta Bizkaiko Foru 
Aldundiak 2022ko maiatzaren 10eko bileran aztertu ondoren, honako hau.

XEDATZEN DUT:

Artikulu Bakarra.—Oinarri arautzaileak eta deialdia onestea
Onartu egiten dira 2022 urteko Bikaintasuneko Trebakuntzako Hobekuntza Profesio-

naleko dirulaguntzen programaren oinarri arautzaileak eta deialdia. Hona hemen testua.

Xedapen Gehigarri Bakarra.—Izaera pertsonaleko datuen babesa
Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren proze-

durak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako xedapen 
hauetan: 2016/679 Erregelamendua (EB), Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 
2016ko apirilaren 27koa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio as-
keari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa; 95/46/ EE Zuzentaraua (datuen 
babesari buruzko Erregelamendu orokorra) baliogabetzen duena; eta 3/2018 Lege Or-
ganikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalen Babesari eta eskubide digitalen bermeari 
buruzkoa.
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Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, in-
teresdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko araudian 
ezartzen diren kasuetan izan ezik.

Edozein bide erabiliz eskaerak egin, eta interesdunek administrazio publikoen es-
kuetan dauden datu pertsonalak ematen badituzte, eskaeraren hartzailea den organoak 
beharrezko egiaztatze-lanak egiteko aukera izango du, dituen eskumenen barruan, da-
tuak benetakoak direla egiaztatzeko.

Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak honako eskubide hauek ba-
liatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuetan sartze-
ko, datuak zuzentzeko, ezerezteko («ahaztua izateko eskubidea»), haien tratamendua 
mugatzeko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai eta tratamendu automati-
zatuan soilik oinarrituriko erabakien xede ez izatekoa (barne harturik profilen sorrera) 
ere, baldin eta erabakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, beragan 
eragin nabarmenik badu. Era berean, edozein momentutan errebokatu ahal izango du 
emandako baimena. Horrez gain, eskubidea du erreklamazioa jartzeko Datuen Babesa-
ren Kontrol Agintaritzan. Gai honi buruzko informazio guztia Bizkaiko Foru Aldundiaren 
webgunean dago eskuragarri, datuen babesari buruzko atalean (https://web.bizkaia.eus/
eu/datuen-babesa).

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehenengo Xedapen Iragankorra.— 2021eko Bikaintasuneko Trebakuntzako Ho-
bekuntza Profesionaleko Programaren aplika-
zioa

1. Bizkaiko Foru Aldundiaren 67/2021, maiatzaren 11ko Foru Dekretuaren babe-
sean aurkeztutako dirulaguntza-eskabideak foru-dekretu horretan ezarritakoarekin bat 
ebatziko dira.

2. Xedapen iragankor honetan adierazitako araudiaren babesean aurkeztutako es-
kaeren ondoriozko itzultze-prozedurak, zehapen-prozedurak, errekurtsoak, berrikuspenak 
eta bestelako gorabeherak foru-dekretu horretan ezarritakoaren arabera ebatziko dira.

Xedapen Iragankor Bigarrena.—Jakinarazpen elektronikoa
Ezarritako jakinarazpen elektronikoari buruzko betebeharrari dagokionez, jakinaraz-

pena bitarteko elektronikoz egin behar denean prozedura ez badago teknikoki amaituta, 
jakinarazpena paperean egingo da, posta ziurtatuaren bidez.

Xedapen Indargabetzaile Bakarra.—  2021. urteko Bikaintasuneko Trebakuntzako 
Hobekuntza Profesionaleko dirulaguntzen 
programa indargabetzea

Foru-dekretu hau indarrean jartzen denean, indargabeturik geratuko da 67/2021, 
maiatzaren 11ko foru-dekretua; hala ere, aplikatu daiteke beraren indarraldiaren barruan 
sortutako egoeretan, lehen xedapen iragankorrean aurreikusitakoarekin bat.

AZKEN XEDAPENAK

Azken Xedapenetako Lehena.—Ahalmenak eskuordetzea
1. Ahalmena ematen zaio Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, foru-dekretu ho-

netan xedatzen dena garatu, betearazi eta aplikatzeko beharrezko xedapen guztiak 
eman ditzan, baita dirulaguntzen emakida ere.

2. Halaber, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari ahalmena ematen zaio, Adminis-
trazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 
32.4 artikuluan jasotako kasua gertatzen bada foru-agindu bidez eskabideak aurkezteko 
epea luzatu edo ixteko.

3. Era berean, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari ahalmena ematen zaio beste 
dirulaguntza-deialdi batzuk egiteko, aurrekontuko diru-hornidura amaitu ezean.
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Azken Xedapenetako Bigarrena.—Indarrean jartzea
Foru dekretu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo egunean jarri-

ko da indarrean.
Bilbon, 2022ko maiatzaren 10ean.

Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 
AINARA BASURKO URKIRI

Ahaldun Nagusia,
UNAI REMENTERIA MAIZ
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BIKAINTASUNEKO TREBAKUNTZAKO HOBEKUNTZA PROFESIONALEKO  
2022. URTERAKO DIRULAGUNTZA-PROGRAMAREN OINARRI  

ARAUTZAILEAK ETA DEIALDIA

Aurkibidea.
I. titulua—Xedapen orokorrak.
1. oinarria.—Dirulaguntzaren xedea.
2. oinarria.—Dirulaguntzaren onuradunak.
3. oinarria.—Diruz lagundu daitekeen egitatea.
4. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak.
5. oinarria.—Dirulaguntzen zenbateko indibidualizatua.
6. oinarria.—Aurrekontuko zuzkidura.

II. titulua—Araubide juridikoa.
7. oinarria.—Araubide juridikoa.
8. oinarria.—Organo eskudunak.
9. oinarria.—Arau-hausteak eta zehapenak.
10. oinarria.—Ez-betetzea eta dirulaguntza itzultzea.
11. oinarria.—Dirulaguntza erakunde onuradunaren ekimenez itzultzea.

III. titulua—Dirulaguntzak emateko prozedura.
12. oinarria.— Dirulaguntza eskabideak aurkezteko lekua, era eta epea, eta ondorengo 

izapideak.
13. oinarria.—Eskabidea egiteko behar den dokumentazioa.
14. oinarria.—Eskabidea zuzentzea edo hobetzea.
15. oinarria.—Dirulaguntza emateko prozedura.
16. oinarria.—Ebazpena.
17. oinarria.—Errekurtsoak.
18. oinarria.—Dirulaguntzari uko egitea.
19. oinarria.—Emandako dirulaguntzen publizitatea.
20. oinarria.—Onuradunak eman zaion dirulaguntzaren publizitatea egitea.
21. oinarria.—Jakinarazpen elektronikoa.

IV. titulua—Gauzatzea, justifikatzea eta kontrola.
22. oinarria.—Gauzatzeko epea.
23. oinarria.—Justifikazio-epea.
24. oinarria.—Dirulaguntzak justifikatzea.
25. oinarria.—Dirulaguntza ordaintzea.
26. oinarria.—Laguntzen bateragarritasuna.
27.oinarria.—Pertsona onuradunen beste betebehar batzuk.

I. TITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

1. oinarria.—Dirulaguntzaren helburua
Dirulaguntza-programa honen bidez, honako helburu hau lortu nahi da:
Graduatu ondoko gazteen bikaintasuneko prestakuntzarako laguntza ematea, ospe 

handiko atzerriko nazioarteko zentroetan hobekuntza profesionalerako ikastaroak egin 
ditzaten, gazte horien prestakuntza akademikoa osatzeko eta Bizkaiko enpresa, uniber-
tsitate edo ikerketa-zentroetan sartzeko dituzten aukerak hobetzeko.
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2. oinarria.—Dirulaguntzaren onuradunak
1. 2019/2020 edo 2020/2021 ikasturteetan unibertsitateko gradu ikasketak amaitu 

dituzten pertsonek edo 2021/2022 ikasturtean bukatuko dituztenek eskuratu ahal izango 
dituzte foru-dekretu honetan ezartzen diren onurak, baldin eta bi egoera hauetako ba-
tean badaude:

a)  Karrera amaierako gradu edo notaren batez besteko nota oso ondo edo altuagoa 
izatea (0tik 10erako eskalan 7), unibertsitateko goi-mailako titulua izatea edo 
dagokion graduatu, ingeniari edo arkitekto titulua eskatua izatea. Ez da inola ere 
baloratuko Eliza Katolikoko unibertsitateetako fakultateetan egindako ikasketak 
homologatzeko eta ondorio zibilak aitortzeko egindako probetan lortutako nota.

b)  Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Bizkaia Talent Elkarteak Euskal Autonomia Er-
kidegoko hiru unibertsitateekin batera sustatutako Bizkaia Talentia programan 
parte hartu badute.

2. Horrez gainera, eskatzaileak, onuradun izateko, ezin du 30 urte baino gehiago 
izan eskaera egiten den egunean, eta bi baldintza hauetariko bat bete beharko du:

a)  Bizkaian jaioa izatea.
b)  Bizkaiko udalerriren batean erroldatuta egotea, 2022ko urtarrilaren 1a baino 

lehen.
3. Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzearen 

ondoriozkoak eguneratuta edukitzea.
4. 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluan ezarritako egoeraren batean ez egotea.
5. 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluan ezarritako ezein egoeratan sartuta ez egotea.
6. 3., 4. eta 5. puntuetako betekizunak bete behar dira eskabideak aurkezteko epea 

amaitzen denean, emakidak eta ordainketak egiten diren unera arte mantendu eta.
7. Ezin izango dute deialdi honetan parte hartu, ezta onuradun izan ere, sail honek 

aurretik deitutako bikaintasuneko prestakuntza-programaren baten onuradun izan diren 
pertsonek.

3. oinarria.—Diruz lagun daitekeen egitatea
1. Diruz laguntzeko moduko egitatetzat hartuko da atzerrian prestigioa duten uni-

bertsitateetan eta nazioarteko zentroetan lanbide-hobekuntzako ikastaroak egitea.
2. Hobekuntza profesionaleko ikastaroak atzerriko ospe handiko nazioarteko uni-

bertsitate edo zentro batean egin ahal izango dira osorik, edo Euskal Autonomia Erkide-
goko unibertsitate batekin batera, betiere ikastaroaren %50 gutxienez atzerrian egiten 
bada.

4. oinarria.—Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak
1. Diruz lagun daitezkeen gastutzat joko dira proiektu edo jardueraren izaerari eta 

garapen normalari erantzuten dioten eta epearen barruan egin diren beharrezko gastu 
hauek, betiere indarreko arautegiaren arabera behar bezala justifikatu badira:

a)  Matrikula eta beste tasa batzuk (halakorik egonez gero).
b) Material didaktiko espezializatua, gailu elektronikoak izan ezik.
c) Joan-etorriko bidaia bat, jatorriko hiritik helburuko hirira.
d) Istripuetarako, ospitaleratzeko eta osasun-laguntzako osasuneko aseguru-poliza.
e)  Ikasketak direla-eta eginiko bidaia- eta ostatu-gastuak, baldin eta helburuko 

prestakuntza-zentroak justifikatzen badu nahitaezkoa dela jarduera osagarri ba-
tzuk egitea atzerriko beste herri batera joan beharra dakartenak.

2. Ostatua ere diruz laguntzeko moduko gastutzat hartuko da.
Helburuko hiriko ostatu-gastuak, baldin eta kontratu, faktura eta ordainagiri bidez jus-

tifika badaiteke. Gehien jota, hilean 800 euroko dirulaguntza emango da, eta, guztira, 
6.000 euro kontzeptu honetarako.
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3. Eskatzaile bakoitzari hobekuntza profesionalerako ikastaro baterako bakarrik 
emango zaio dirulaguntza.

5. oinarria.—Dirulaguntzen zenbateko indibidualizatua
Diruz lagundu daitezkeen egitateek dirulaguntza jaso dezaketen gastuen %100(e)ko 

laguntza izango dute, eta kasu batean ere ez da izango 8.000 eurotik gorakoa.

6. oinarria.—Aurrekontuko zuzkidura
1. Deialdi honetan eman daitezkeen laguntzak eta onurak (guztira 400.000,00 euro) 

jarraian zerrendatuko diren aurrekontu-partidetan, aurrekontu proiektu eta urtekoetatik 
ordainduko dira; gutxi gorabeherako kopuruetan banakatuta agertuko dira, eta muga 
partida bakoitzean ezarritako guztizko kopurua izango da:

Urtekoa Aurrekontuko partida Zenbatekoa (€)

2022 08.03/46200/426.106
N.º de Proyecto: 2007/0572

200. 000,00

2023 200. 000,00

2. Deialdi honetan ageri den gehienezko zenbatekoa gutxi gorabeherakoa da eta, 
beraz, 5/2005 Foru Araua garatzeko dirulaguntzen erregelamendua onesten duen mar-
txoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren (aurrerantzean 34/2010 Foru Dekretua) 41.2. ar-
tikuluan ezarritakoaren arabera, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen aldatu 
ahal izango dira aurrekontu-kredituak, Gobernu Kontseiluak onetsitako foru-dekretu baten 
bidez, kontuan izanda zein den, aurreikuspenen arabera, eskatutako dirulaguntzen zenba-
teko osoa. Hala eginez gero, eskabideak aurkezteko epea luzatu behar izango da.

3. Martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren 43. artikuluan ezarritakoaren ba-
besean, aurrekontu-zuzkiduraren zenbateko osoa handitu ahal izango da, gehienez ere 
400.00 euro, bai eskuragarri dauden kredituak gehitu direnean —kreditu-zabalkuntza, 
-sorrera edo -txertatzearen ondorioz—, bai kopuru osagarri bat dagoenean —aurreko 
deialdietako eskaerak aurreikusi baino zenbateko txikiagoan ebaztearen ondorioz—. 
Kasu horietan, kreditu osagarri hori soilik izango da eraginkorra baldin eta kreditu ho-
rren erabilgarritasuna adierazita badago. Adierazpen hori dirulaguntza emateko ebazpe-
na eman aurretik egin beharko da. Handitze hori eskumena duen organoak baimendu 
beharko du.

4. Deialdiko eskabide guztiak ebatzi ondoren, guztira dirulaguntzetarako emandako 
diru kopurua aurrekontu-muga baino txikiagoa bada, gastu-baimenaren ezeztapena tra-
mitatuko da, soberan den zenbatekoan, foru-dekretu hau aldatu beharrik gabe.

II. TITULUA
ARAUBIDE JURIDIKOA

7. oinarria.—Araubide juridikoa
Deialdi honetan ezarritako dirulaguntzak araudi honekin bat arautuko dira: oinarri 

hauek, laguntzak emateko foru aginduetan ezartzen diren gainerako baldintzak, 5/2005 
Foru Araua, 34/2010 Foru Dekretua, administrazio-zuzenbideko gainerako arauak, eta, 
halakorik ezean, zuzenbide pribatuko arauak aplikatuko dira.

8. oinarria.—Organo eskudunak
1. Dirulaguntza-eskabideak Enpresa Sustatzeko Zerbitzuak antolatu, ebaluatu eta 

izapidetuko ditu, Ekintzailetza eta Enpresen Lehiakortasuna Bultzatzeko Zuzendaritza 
Nagusiaren agindupean.

2. Espedienteak ebaztea Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari dagokio, instruk-
zio-organoak eta Enpresen Lehiakortasuna Bultzatzeko Zuzendaritza Nagusiko titula-
rrak proposatuta.
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9. oinarria.—Arau-hausteak eta zehapenak
1. Arau-hausteen eta zehapenen araubidea 5/2005 Foru Arauaren IV. tituluan eta 

34/2010 Foru Dekretuaren IV. tituluan xedatzen dena izango da.
2. Aplikatu beharrekoa izango da Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura 

Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legean (aurrerantzean 39/2015 Legea) ezarritakoa, 
Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 40/2015 Le-
gean ezarritakoa, bai eta EAEko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzko 
Eusko Legebiltzarraren otsailaren 20ko 2/1998 Legean aurreko manuari kontra egin 
gabe xedatzen dena.

10. oinarria.—Ez-betetzea eta dirulaguntza itzultzea
1. Jarraian aipatzen diren kasuetan, itzuli egin beharko dira jasotako dirulaguntza, 

dirulaguntza ordaindu den unetik itzultzea erabakitzen den datara bitartean dagozkion 
berandutza-interesak, eta, hala badagokio, galdu egingo da dirulaguntza kobratzeko es-
kubidea.

a)  Oinarri hauetan, emakidaren ebazpenean edo aplikatu beharreko araudian eza-
rritako betebehar edo baldintzaren bat betetzen ez denean.

b)  5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan edo 34/2010 Foru Dekretuan aurreikusitako 
kausaren bat gertatzen denean.

c)  Onuradunari zehapen administratibo edo penala ezartzen zaionean sexuagatiko 
diskriminazioa egiteagatik edo emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloko 
araudia ez betetzeagatik.

2. Itzuli beharreko diru-kopuruak zuzenbide publikoko sarreratzat joko dira, ondorio 
guztietarako.

3. Itzuli beharreko zenbatekoei aplikatu beharreko berandutze-interesa 5/2005 
Foru Arauaren 34. artikuluan aurreikusitakoa izango da.

4. Dirua itzultzeko prozedura 5/2005 Foru Arauaren II. tituluan eta 34/2010 Foru 
Dekretuaren III. tituluan xedatutakoaren arabera izapidetuko da.

5. Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak ez betetzeak mailakatzeko irizpideak 
honako hauek izango dira:

a)  Gehiegizko finantzaketa gertatzen bada, aldi berean beste laguntza batzuk jaso 
direlako –5/2005 Foru Arauaren 18.3. artikuluan jasotako balizkoa–, behar dena-
ren gainetik jasotako kopurua itzuli beharko da, eta kopuru horri dagokion beran-
dutze-interesa ezarriko zaio.

b)  Emandako dirulaguntza eskatzaileak aurkeztutako aurrekontuaren gainean lor-
tzen denez, behin betiko guztizko kostua hasierako aurrekontua baino txikiagoa 
denean, itzuli egin beharko da sortzen den gehiegizko finantzaketa publikoa, eta 
zenbateko horri dagokion berandutze-interesa aplikatuko zaio.

c)  Dirulaguntza ematea eragin zuen jarduketaren gastuaren zati bat soilik xedatzen 
bada deialdian ezarritako epean, galdu egingo da xedatu ez den zatiari dagokion 
dirulaguntza, betiere xedapen partzial horrek diruz lagundutako jarduketaren hel-
burua lortzea eragozten ez badu.

d)  Oinarri hauetan ezarritako gainerako betebeharrak betetzen ez badira, eman-
dako dirulaguntza osorik edo zati batean galduko da, oinarrietan xedatutakoa-
ren arabera, eta, berariazko aurreikuspenik ezean, itzuli beharreko zenbatekoa 
proportzionaltasun-irizpidearen arabera ezarriko da, ez-betetzeak lortu nahi den 
helbururako duen garrantzia eta interes publikorako duen garrantzia kontuan 
hartuta.

11. oinarria.—Dirulaguntza pertsona onuradunaren ekimenez itzultzea
1. Borondatezko itzulketa da onuradunak Administrazioaren inolako aldez aurretiko 

errekerimendurik gabe egiten duena.
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2. Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak dagozkion berandu-
tze-interesak kalkulatuko ditu, 5/2005 Foru Arauaren 34. artikuluan ezarritakoaren ara-
bera eta onuradunak itzulketa benetan egin duen unera arte.

3. Onuradunak berak eskatuta dirulaguntza itzultzeko, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
eredu ofizialaren araberako ordainketa-gutuna erabili behar da.

III. TITULUA
DIRULAGUNTZAK EMATEKO PROZEDURA

12. oinarria.— Dirulaguntza-eskabideak aurkezteko lekua, era eta epea eta ondo-
rengo izapideak

1. Dirulaguntza-programa honetan parte hartu nahi duten pertsonek konpromisoa 
hartuko dute Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez (http://www.biz-
kaia.eus/sustapena-oficinavirtual) dirulaguntza jasotzeko eskaera formalizatzeko, doku-
mentazioa bidaltzeko, justifikazioak egiteko, errekurtsoak jartzeko, alegazioak egiteko, 
dagoeneko irekita dauden espedienteei buruzko aldaketak aurkezteko eta edozein iza-
pide egiteko. Izan ere, kontuan izanik erakundeon gaitasun ekonomiko eta teknikoa eta 
haien dedikazio profesionala, ulertu behar da bermaturik dutela behar diren bitarteko 
teknologikoak eskuratu eta erabiltzeko modua, 39/2015 Legearen 14. artikuluarekin bat 
etorrita.

2. Interneten aurkeztu behar dira eskaerak, « Ekonomia Sustatzeko Sailaren bule-
go birtuala « atalean, Bizkaiko Foru Aldundiaren web-orri instituzionaleko egoitza elek-
tronikoan.

3. Bulego birtualean sartzeko, bertan adierazten den indarreko araudiaren arabera 
onartutako identifikazio eta sinadura elektronikoko edozein bide erabili ahal izango da. 
Identifikazio eta sinadura elektronikorako B@kQ txartela erabili nahi izanez gero, jakina-
razten da Ekonomia Sustatzeko Sailaren egoitzan eskura daitekeela (Orueta apezpikua 
6, Bilbo).

4. Eskabidea aurkezteko ezinbestekoa izango da pertsona hori Ekonomia Susta-
tzeko Sailaren erakunde eta pertsona fisikoen erregistroan alta emanda egotea (erre-
gistro hori Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 14ko 109/2016 Foru Dekretuan araututa 
dago). Egoera horretan ez badago, pertsona horrek inskripzio-eskabidea bete beharko 
du bulego birtualean, dirulaguntza-eskabidea izapidetu baino lehen.

5. Eskabideekin batera, hurrengo oinarrian adierazitako dokumentazioa aurkez-
tu behar da, bulego birtualean dagoen agiriak eransteko sistema erabilita. Era berean, 
eskabide horietan eskatutako informazioa eta erantzukizunpeko adierazpena aurkeztu 
beharko da.

6. Eskabideak aurkezteko epea 2022ko uztailaren 1eko 9:00etatik honako egoera 
hauetakoren bat gertatzen den arte izango da:

a)  Erabilgarri dagoen aurrekontua agortzen denean.
b)  Dagoeneko aurkeztu diren eskabideen kopuruagatik eta/edo erabiltzen diren 

beste datu batzuk kontuan hartuta, aurrekontu erabilgarria agortuko dela uste 
bada.

c)  2022ko irailaren 16ko 13:30etara heltzen denean.
a) edo b) egoerak gertatzen badira, Ekonomia Sustatzeko diputatuaren foru-agindu 

bidez erabaki beharko da eskabideak aurkezteko epea ixtea, eta Bizkaiko Aldizkari Ofi-
zialean argitaratu beharko da.

13. oinarria.—Eskabidea egiteko beharrezko dokumentazioa
1. Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez aurkeztutako eskabi-

deak bulego birtualaren bidez bete eta aurkezteko dauden eredu espezifikoen arabera-
koak izango dira, 39/2015 Legearen 66.6 artikuluan xedatutakoarekin bat etorrita.
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2. Agiri administratibo eta tekniko hauek aurkeztu behar dira eskabideekin batera:
a)  Eskabide telematikoa, behar bezala eta oso-osorik beteta.
b)  Egitekoak diren hobekuntza profesionaleko ikastaroari buruzko eta lortu nahi di-

tuzten emaitzei buruzko azalpen-memoria.b
c)  Ziurtagiri hauetarikoren bat:
    Unibertsitateko espediente akademikoaren ziurtagiri elektronikoa edo konpul-

tsatua, ikasketa-espedientearen batez besteko nota edo karrera amaierako 
nota adierazita, 0tik 10era bitarteko eskalan. 2021/2022 ikasturteko tituludunek 
2022ko irailaren 16ra arteko epea izango dute unibertsitateko espediente akade-
mikoaren ziurtagiri konpultsatua aurkezteko.

    Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Bizkaia Talent elkarteak Euskal Autonomia Er-
kidegoko unibertsitateekin batera sustatutako Bizkaia Talentia programan parte 
hartu dela egiaztatzen duen ziurtagiria.

d)  Hobekuntzako ikastaroan onartua izanaren agiria, irakaskuntzan zein ikerkun-
tzan ospe handia duen atzerriko zentroak emana, edo matrikula-agiria, behar 
bezala beteta.

e)  Egin beharreko trebakuntzaren egokitasunari edo erabilgarritasunari buruzko 
agiria, interesdunak karrerako azken urtea egin zuen fakultate edo eskolako ka-
tedraren arduradunak edo unibertsitateko departamentuko arduradunak emana.

f)  NANa edo AIZa.
g)  Bizkaiko erroldatze-ziurtagiria, hala badagokio.
h)  Espainiako unibertsitateko graduatu, ingeniari edo arkitektoaren titulu ofizial 

konpultsatua edo agiri hori lortzeko eskabidearen egiaztagiri konpultsatua. 
2021/2022 ikasturteko tituludunek 2022ko irailaren 16ra arteko epea izango dute 
dokumentazio hori aurkezteko

    Atzerrian eskuratutako agiriek ofizialki aintzatetsita egon behar dute, eta esku-
mena duten ministerioaren homologazio-ziurtagiria aurkeztu beharko da hori 
egiaztatzeko.

i)  Hartzekodunaren fitxa, Bizkaiko Foru Aldundiko webgunean dagoen eredu ofiziala. 
fitxan adierazitako kontu-zenbakia eskabidean adierazitako bera izan beharko da.

j)  Bizkaia Talenten kualifikazio handiko pertsonen datu-basean alta emanda ego-
tea egiaztatzen duen agiria (https://extranet.bizkaiatalent.org/profesionals)

3. Ekonomia Sustatzeko Sailaren Enpresa Sustatzeko Zerbitzuak, Bizkaiko Elka-
rreragingarritasun Nodoaren bidez eta dagozkion elkarreragingarritasun-zerbitzuen bi-
dez, aurkeztu diren eskabideen administrazio-izapideak egiteko eskatutako pertsonen 
datuak egiaztatu eta kontsultatuko ditu, 39/2015 Legearen 13., 28. eta 53. artikuluetan 
aitortutako eskubideei kalterik egin gabe.

Laguntza-eskaerak berekin ekarriko du beste bitarteko batzuen bidez beste adminis-
trazio publiko batzuetatik informazio egokia lortzeko baimena, baldin eta arrazoi tekni-
koengatik ezin bada lortu elkarreragingarritasun-zerbitzuen bidez.

Arrazoi teknikoak direla eta, ez bada posible informazioa zuzenean beste adminis-
trazio batzuetatik eskuratzea, Ekonomia Sustatzeko Saileko Enpresa Sustatzeko Zerbi-
tzuak izapideak egiteko beharrezkotzat jotzen dituen datuak edo dokumentuak eskatu 
ahal izango ditu.

14. oinarria.—Eskabidea zuzentzea edo hobetzea
1. Eskabideak elektronikoki behar bezala beteta ez badaude, edo eskabideare-

kin batera foru-dekretu honetan eskatutako agirietakoren bat aurkeztu ez bada, erre-
kerimendua egingo zaio interesdunari, hamar (10) egun balioduneko epearen barruan 
akatsa zuzendu edo beharrezko agiriak aurkez ditzan. Era berean, ohartaraziko zaio 
ezen, hala egiten ez badu, eskaeran atzera egin duela ulertuko dela eta, behin ebazpena 
emanda, eskaera artxibatu egingo dela.
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2. Instrukzio-organoak aurkezten diren eskabideak behar bezala ulertzeko eta eba-
luatzeko beharrezkotzat jotzen duen informazio osagarri guztia bildu ahal izango du.

15. oinarria.—Dirulaguntza emateko prozedura
Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagokarik gabeko araubidean izapidetuko 

da, eta funtsak eta eskabideak erregistratzeko hurrenkeraren arabera banatuko dira, 
betiere deialdian ezarritako baldintzak betetzen badira, erabilgarri dagoen aurrekontua 
agortu arte, deialdiaren indarraldia amaitzen den egunera arte edo deialdia aldez aurre-
tik itxi arte.

16. oinarria.—Ebazpena
1. Espedientearen instrukzioa amaitutakoan, instrukzio-organoak ebazpen-propo-

samena egingo du, eta Ekintzailetza eta Enpresen Lehiakortasuna bultzatzeko Zuzenda-
ritza Nagusiko titularrari helaraziko dio. Azken horrek, era berean, Ekonomia Sustatzeko 
foru diputatuari igorriko dio ebazpen-proposamena, eta hark dagokion foru-aginduaren 
bidez ebatziko du. Ebazpenean erabakiko da bai dirulaguntzak ematea, bai ezestea edo 
ez ematea.

2. Ebazpenak, gutxienez, hartutako ebazpenaren oinarriak jasoko ditu, bai eta, ka-
suen arabera, emandako zenbatekoa edo ezesteko edo ez emateko arrazoiak ere.

3. Dirulaguntza emateko ebazpenean, baldintza bereziak ezarri ahal izango dira, 
baldin eta uste bada ezen, proiektuen izaera berezia edo gertatzen diren beste ingu-
ruabar batzuk direla bide, egoki dela halako baldintzak ezartzea, hartara kasu bakoitza-
ri egokitzeko eta aplikatzeko foru-dekretu honetan edo aplikatzekoak diren gainerako 
arauetan xedaturikoa.

4. Hartutako ebazpena interesdunei jakinaraziko zaie.
5. Ebazpena jakinarazi ondoren, hamar (10) eguneko epea izango dute onuradu-

nek ebazpena onartzeko, eta epe hori berenberegiko adierazpenik egin gabe igarotzen 
bada, ebazpena isilbidez onartu dela ulertuko da.

6. Ebazpena emateko eta jakinarazteko epea sei (6) hilabetekoa izango da gehie-
nez, eskabideak aurkezteko epea amaitzen denetik zenbatuta. Epe horretan ebazpenik 
ematen ez bada, eskaera ezetsitzat joko da, administrazio-isiltasuna dela eta.

17. oinarria.—Errekurtsoak
1. Ebazpenak administrazio-bidea agortzen du, eta, 39/2015 Legearen 114., 123. 

eta 124. artikuluetan xedatutakoaren arabera, interesdunak aukerako berraztertzeko 
errekurtsoa aurkeztu ahal izango dio Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, hilabeteko 
(1) epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera.

2. Era berean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jarri ahalko da administrazioa-
rekiko auzien Bilboko epaitegiaren aurrean –txandaren arabera dagokiona–, bi (2) hila-
beteko epean, jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik zenbatuta, kontuan harturik zer 
ezartzen duen Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 
29/1998 Legeak.

3. Ezin izango dira bi errekurtsook aldi berean jarri.

18. oinarria.—Dirulaguntzari uko egitea
1. 34/2010 Foru Dekretuaren 48.3. artikuluan arautzen denarekin bat, onuradun 

gertatu den pertsona batek dirulaguntzari uko egiten badio, dirulaguntza ematen duen 
organoak erabaki dezake zerrendan hurrengo datozen eskatzaileei ematea (hurrenke-
raren arabera), baldin eta nahikoa kreditu geratu bada aske kasuan kasuko eskabideei 
erantzuteko.

2. Dirulaguntza ematen duen organoak aukera horren berri emango die pertsona 
edo erakunde interesdunei, dirulaguntzaren proposamena onar dezaten, hamar (10) 
egun balioduneko epean; epe hori ezin da luzatu. Behin pertsona eskatzaileek propo-
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samena onartu ondoren, administrazio-organoak dirulaguntza emateko egintza emango 
du, eta haren jakinarazpena egingo du.

3. Uko egitea aurkezteko gehienezko epea hamar (10) egun baliodunekoa izango 
da, interesdunari dirulaguntzaren proposamena jakinarazten zaionetik hasita. Epe hori 
igarota, hortik aurrera egindako edozein uko egite dirulaguntza emateko baldintzak ez 
betetzat joko da.

19. oinarria.—Emandako dirulaguntzen publizitatea
Dirulaguntza eman den urte naturala amaitu ondorengo lehen hiruhilekoa amaitu 

baino lehen, Ekonomia Sustatzeko Sailak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko ditu 
deialdi publiko honen ondorioetarako emandako dirulaguntzak, honako hauek adierazi-
ta: deialdia, aurrekontuko zer programari eta kredituri egozten zaizkion, onuradunaren 
izena. Horrekin batera, pertsona onuradunen zerrenda, emandako zenbateko osoa eta 
urtekoen banaketa eta helburuko herrialdea ere publikatuko da.

20. oinarria.—Onuradunak eman zaion dirulaguntzaren publizitatea egitea
Aplikatu beharrekoa izango da Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 17.3 artikuluan 

ezarritakoa.

21. oinarria.—Jakinarazpen elektronikoa
1. Pertsona interesdunei egindako jakinarazpenak bitarteko elektronikoen bidez 

egingo dira, 39/2015 Legean aurreikusitakoaren arabera.
2. Bitarteko elektronikoen bidezko jakinarazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren Egoi-

tza Elektronikoan agertuz egingo dira (https: // www.ebizkaia.eus) araudi bi hauetan 
ezarritakoaren arabera: Bizkaiko Foru Aldundiaren 62/2015 Foru Dekretua, maiatzaren 
5ekoa, Administrazio Elektronikoari buruzkoa, eta Herri Administraziorako eta Erakunde 
Harremanetarako foru diputatuaren 4841/2016 Foru Agindua, ekainaren 6koa, jakina-
razpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan agertzeko 
sistemaren bidez egiteari buruzkoa.

3. Egindako jakinarazpen elektronikoak eskuragarri jartzeari buruzko abisuak es-
kabidean aurkeztutako helbide elektronikora bidaliko dira. Horretarako, eskaera bete on-
doren, ofizioz eskumena duen organo edo unitateak alta emango dio helbide elektroniko 
horri Bizkaiko Foru Aldundiaren prozeduren katalogoko dirulaguntzen prozedura honeta-
rako aipatutako egoitza elektronikoaren abisu-sisteman. Abisu horiek ez dute, inola ere, 
jakinarazpen-ondoriorik izango, eta horiek ez egoteak ez du eragotziko jakinarazpena 
guztiz baliozkotzat jotzea.

4. Jakinarazpenak egindakotzat joko dira edukira sartzerakoan, eta ezetsitzat jaki-
narazpena eskura jartzen denetik hamar egun natural igarotzen direnean edukira sartze-
rik gertatu ez denean.

IV. TITULUA
GAUZATZEA, JUSTIFIKATZEA ETA KONTROLA

22. oinarria.—Gauzatzeko epea
1. Lanbide-hobekuntzako ikastaroak eskabidea aurkeztu ondoren eta 2022ko 

abenduaren 1a baino lehen hasi beharko dira.
2. Hobekuntza profesionaleko ikastaroek 6 hilabeteko iraupena izango dute, gutxienez.

23. oinarria.—Justifikazio-epea
1. Onuradun diren pertsonek telematikoki aurkeztu beharko dituzte 24. oinarrian 

eskatzen diren txostenak, epe hauetan:
a)  Hasierako txostena 2022ko abenduaren 2a baino lehen aurkeztuko da.
b)  12 hilabetetik gorako ikastaroei eskatzen zaien tarteko txostena, prestakuntzak 

atzerrian izango duen iraupenaren% 50 igaro ondoren aurkeztuko da.
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c)  Azken txostena gehienez ere bi hilabeteko epearen barruan, hobekuntza profe-
sionalerako trebakuntza amaitzen denetik zenbatuta, aurkeztuko da.

2. Ekonomia Sustatzeko foru diputatuak justifikazioa aurkezteko ezarritako epea 
luzatu ahal izango du, gehienez ere haren erdia, betiere alegatutako inguruabarrek hala 
gomendatzen badute eta horrekin hirugarrenen eskubideei kalterik egiten ez bazaie. Es-
kaera eta luzapenari buruzko erabakia justifikazio-epea amaitu baino lehen egin beharko 
dira. Alegatutako arrazoia gertatu eta berehala eskatu beharko da, eta, nolanahi ere, 
justifikazio-epea amaitu baino gutxienez bi hilabete (2) lehenago . Berariazko ebazpenik 
jakinarazten ez bada, eskaera ezetsi egin dela ulertuko da.

3. Justifikazioa egiteko epea igaro eta dagokion instrukzio-organoaren aurrean ez 
bada aurkeztu justifikaziorik, organo horrek errekerimendua egingo dio erakunde onu-
radunari, hamabost (15) egun baliodunen epean aurkez dezan, jakinarazpena egin eta 
hurrengo egunetik aurrera. Epe hori ezingo da luzatu. Justifikazioa ez bada ezarritako 
epean aurkezten, dirulaguntza itzultzea eskatuko zaio onuradunari eta, gainera, 5/2005 
Foru Arauaren 37. artikuluan eta hurrengoetan ezartzen diren gainerako erantzukizunak 
eskatuko zaizkio.

24. oinarria.—Dirulaguntzak justifikatzea
1. Justifikazio-kontu baten bitartez frogatuko du onuradunak betetzen dituela eza-

rritako baldintzak eta lortu direla dirulaguntza emateko egintzan aurreikusitako helburuak 
eta txosten hauek aurkeztu beharko ditu, telematikoki:

a)  Hasierako txostena:
    i.  Trebakuntza-ekintzaren hasierari buruzko txostena, honako datu hauek 

adierazita: metodologia, edukiak, txostengileak, talde parte-hartzailea, datak 
eta aurrez ikusitako jardueren plangintza (txostena gaztelaniaz edo euska-
raz aurkeztuko da).

    ii.  Atzerriko zentroen ziurtagiria, sarrera egiaztatzeko.
b)  Bitarteko txostena:
    12 hilabete baino gehiagoko ikastaroetan aurkeztuko da bakarrik.
    Trebakuntzaren garapenari buruzko txostena, honako datu hauek adierazita: 

metodologia, edukiak, txostengileak, talde parte-hartzailea eta aurrez ikusitako 
jardueren plangintza (txostena gaztelaniaz edo euskaraz aurkeztuko da).

c)  Azken txostena:
    i.  Trebakuntzaren garapenari buruzko txostena, datu hauekin: edukiak, txos-

tengileak, talde parte-hartzailea eta lortutako emaitzak (txostena gaztelaniaz 
edo euskaraz aurkeztuko da).

    ii.  Eskuratutako ahalmen eta gaitasunei buruzko txostena.
    iii.  Helburuko zentroaren txostena, egindako aprobetxamendua frogatzen duena.
    iv.  Gastu-zerrenda, diruz lagun daitezkeen kontzeptuen eta finantzaketa-itu-

rrien arabera zehaztuta.
    v.  Egindako gastuak justifikatzen dituzten fakturak edo froga-izaera baliokideko 

kontabilitateko agiriak, behar bezala justifikatuta, bakoitzari dagozkion agi-
riekin, bai eta haiei dagozkien ordainketen ordainagirien kopia ere.

    vi.  Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko jasotako diru-sarreren zerrenda, 
zenbatekoa eta jatorria adierazita.

2. Dena dela, Ekonomia Sustatzeko Sailak pertsona eskatzaileari beharrezkotzat 
jotzen dituen agiri edota informazio osagarriak eskatu ahal izango dizkio, aurkeztutako 
eskabidea ondo ulertu eta ebaluatzeko eta beraren jarraipena egin ahal izateko.
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25. oinarria.—Dirulaguntza ordaintzea
1. Ekonomia Sustatzeko Sailak zuzenean ordainduko dizkio dirulaguntzak onura-

dunari inolako bermerik eskatu gabe, Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 74.2 arti-
kuluaren arabera, honela:

a)  Dirulaguntzaren %70, gehienez, laguntza ematea onartu ostean ordainduko da, 
hobekuntza profesionalerako ikastaroa hastean, atzerriko erakundean eginiko 
sarrera egiaztatzen duen ziurtagiri bat eta 24. oinarrian ezartzen den hasierako 
txostena aurkeztu ondoren.

b)  Gainerako zenbatekoa, emandako dirulaguntzaren gehieneko mugaraino, lagun-
tza eman eta hurrengo urteko lehen hiruhilekoan ordainduko da.

2. Dirulaguntza ordaindu baino lehenago, onuradunek zerga-betebeharrak eta Gi-
zarte Segurantzarekikoak beteta dituztela egiaztatuko da, eta ez daudela dirua itzultzera 
behartzen duen ebazpen prozedura baten ondorioz zordunen artean.

3. Egiaztapen horren ondorioz, ikusten bada onuradunak ez dituela egunean zer-
ga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak, edo itzultzeko ebazpen baten ondo-
rioz zorduna bada, ezin izango da dirulaguntza ordaindu.

4. Emandako dirulaguntza banku-transferentzia bidez ordainduko da, dirulaguntza-
ren eskabidean adierazitako kontu korrontera.

26. oinarria.—Laguntzen bateragarritasuna
1. Foru-dekretu honen babesean emandako dirulaguntzak bateragarriak izango 

dira helburu bererako Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein admi-
nistraziok edo erakunde publikok zein pribatuk ematen dituzten dirulaguntza, laguntza, 
Bizkaia BBK Bekekin izan ezik, diru-sarrera edo baliabideekin, gastu hautagarri berbere-
tarako gehienezko laguntzaren intentsitatea errespetatzen bada.

2. Hala ere, ez dira bateragarriak izango Bizkaiko Foru Aldundiako helburu berera-
ko emandako beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin.

3. Dirulaguntzen zenbatekoak, bera bakarrik edo beste dirulaguntza nahiz lagun-
tzekin batera, ezin izango du, inola ere, onuradunak garatu beharreko jardueraren kos-
tua gainditu.

4. Muga horietakoren bat gaindituz gero, eman beharreko edo emandako dirula-
guntzari soberakinari dagokion kopurua kenduko zaio.

5. Onuradunek diruz lagundutako jarduerak finantzatzeko beste dirulaguntza, la-
guntza, diru-sarrera edo baliabide batzuk lortu dituztela jakinarazi beharko diote Ekono-
mia Sustatzeko Sailari, horren berri izan bezain laster eta, nolanahi ere, funtsei eman-
dako erabilera justifikatu baino lehen, eta, hala badagokio, egindako itzulketa-gutunaren 
kopia erantsita. Hori guztia 5/2005 Foru Arauaren 18.3 eta 4. artikuluetan aurreikusitako 
ondorioetarako, dirulaguntza emateko ebazpena aldatu ahal izateko eta, hala badago-
kio, itzulketa-prozedura hasteko.

27. oinarria.—Pertsona onuradunen beste betebehar batzuk
Honako betebehar hauek izango dituzte laguntzen onuradunek:
a)  Alta emanda egotea Bizkaia Talent-en kualifikazio handiko pertsonen datu-ba-

sean (https://extranet.bizkaiatalent.org/profesionals/register.php).
b)  13. oinarrian eta 24. oinarrian ezarritako agiriak eta txostenak aurkeztea, bai eta 

Ekonomia Sustatzeko Sailak eskatzen dien gainerako dokumentazio guztia ere.
c)  Dirulaguntza emateko arrazoi den helburu, proiektu, jarduera edo jokaera lortu, 

burutu, egin edo hartzea.
d)  Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren aurrean justifikatzea betekizun eta bal-

dintzak betetzen direla, baita jarduera egin dela eta dirulaguntza emateko edo 
laguntzaz gozatu ahal izateko aintzat hartutako xedea bete dela ere.



ee
k:

 B
AO

-2
02

2a
09

5-
(I-

45
9)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2022, maiatzak 19. Osteguna95. zk. 16. orr.

e)  Dekretu honen helburuak betetzen direla bermatzeko Ekonomia Sustatzeko Sai-
lak egin ahal izango dituen emakida-baldintzak betetzen direla egiaztatzeko jar-
duerak erraztea.

f)  Jasotako funtsen erabilera frogatzen duten agiriak gordetzea, dokumentu elek-
tronikoak barne, egiaztapen eta kontrol ekintzetarako erabilgarriak izan daitez-
keen neurrian.

g)  5/2005 Foru Arauaren 33. artikuluan jasotako egoeretan jasotako funtsak itzultzea.
h)  Baldin eta dirulaguntza emateko orduan kontuan hartu diren inguruabar objekti-

bo edo subjektiboetatik edozein aldatu bada, aldaketa horren berri ematea diru-
laguntza eman dionari. Trebakuntza-aldian gerta daitekeen edozein gorabehera 
jakinaraztea, baita dirulaguntzari uko egiten zaiola ere.

i)  Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 46. artikuluan 
ezarritako betebeharrak betetzea.

j)  Foru Administrazioko organoek eskatzen dieten laguntza eta dokumentazioa 
ematea, bai eta, Europar Batasuneko araudiaren arabera, finantza-kontroleko 
eginkizunak esleituta dituzten organoek ere.

Laguntza emateko eta dokumentazioa emateko betebehar hori betetzeari uko egi-
tea erresistentziatzat, desenkusatzat, oztopotzat edo negatibotzat joko da, 5/2005 Foru 
Arauaren 33. artikuluan aurreikusitako ondorioetarako, hala badagokio, zehapenen kal-
terik gabe.
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