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Helburua Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloko proiektu berritzaileak garatzea da 

Erakunde 

onuradunak 

Bizkaiko Lurralde Historikoko irabazi-asmorik gabeko elkarte, fundazio eta erakundeak. 
Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik gabeko unibertsitate-erakundeak 
Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako ikastetxeen elkarteak eta Euskal Autonomia Erkidegoko irabazi-asmorik 

gabeko kluster-erakundeak 

Diru-laguntza jaso 

dezaketen ekintzak 

Ekintzailetzaren eta kalitateko enplegu egonkorraren arloan ideiak berriak, egiteko modu berriak edo metodologia 

berritzailea dakarten proiektuen diseinua, garapena eta gauzatzea. 

Proiektuek, gutxienez, gai hauetako bati heldu behar diote 

a) Enpleguaren kalitatea hobetzea (8. helburua).  
b) Genero-berdintasuna sustatzea enpleguan (5. Helburua).  
c) Denbora antolatzeko eta lana eta familia uztartzeko formula berriak bilatzea (8. helburua). 
d) Zaurgarritasun-egoeran dauden pertsonen gizarteratzearen eta laneratzearen alde egiten duten proiektuak (8. helburua 
eta 10. helburua). 
e) Ezkutuko ekonomia azaleratzen dutenak (8. helburua). 
f) Dibertsitatea kontuan hartzen dutenak (10. helburua). 
g) Pertsonen prestakuntza hobetzeko formula berritzaileak erabiltzen dutenak (4. helburua).  
h) Enplegua eta gizarte-inklusioa eta/edo aukera-berdintasuna uztartzen dituztenak (8. helburua eta 10. helburua). 
i) Orientazio, prestakuntza eta lan-bitartekotzarako metodologia berriak baliatzen dituztenak (4. helburua eta 10. 
Helburua). 
j) Euskal Autonomia Erkidegoko sektore estrategikoetan ekintzailetzaren eta enpleguaren arloan ideia berriak, egiteko 
modu berriak edo metodologia berritzaileak dakartzatenak (9. helburua). 
k) Ekintzailetzaren eta enpleguaren arloan ideia berriak, egiteko modu berriak edo metodologia berritzaileak dakartzatenak, 

bai ekonomia jasangarriarekin, enplegu berdearekin eta zaintzaren ekonomiarekin lotutako sektore ekonomikoetan, bai 

konpondu gabeko beharrizanei erantzuten dieten ondasunak eta/edo zerbitzuak merkatuan jartzen dituzten eta gizarte- 

edo ingurumen-balioa sortzen duten sektoreetan, bai eta baliabide ekonomiko urriak dituzten pertsonei ondasun edo 

zerbitzuak eskuratzen laguntzen dieten sektoreetan ere (9. helburua). 

Diru-laguntza jaso 

dezaketen gastuak 

Proiektuen garapenean zuzenean diharduten langileen soldatak, alokairuak eta gizarte-segurantzaren gastuak. 
Jardueraren kostuak, beharren-beharrenekoak dienak diru-laguntza jasotzen duen jarduera garatzeko. Kontzeptu honetan 
honako hauek sartuko dira: material didaktikoa eta suntsikorra; istripu-aseguruak eta erantzukizun zibilekoak; zabalkunde-
gastuak; azterlanak, txostenak prestakuntza eta abar azpikontratzearen ziozko gastuak, eta proiektua garatzeko 
beharrezkoa den beste edozein. 

Zeharkako kostuak: Gehienez ere, diru-laguntza jaso dezaketen langileen zuzeneko kostuen % 15ekoa izango da. 
Diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

Gehieneko diru-laguntza 50.000 eurokoa izan daiteke aurkeztu eta diru-laguntza jaso dezaketen ekintza guztietarako. 

Araudia 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 25/2023 FORU DEKRETUA, martxoaren 14koa,2023ko ekitaldian ekintzailetzako eta enplegu 

egonkor eta kalitatezko proiektu berritzaileak garatzeko dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dituena. 

Emateko prozedura norgehiagoka araubidea izango da. 

Epeak 

Ekintzak egiteko epeak: 2023ko apirilaren 1etik 2024ko martxoaren 31era bitartean egin beharko dira. 

Eskabideak aurkezteko epea eta era: 2023ko martxoaren 20an hasiko da, 9:00etan, eta 2023ko apirilaren 21ean, 13.30ean, 
bukatuko da. 
Eskabidea Internet bidez aurkeztu beharko da, Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren Bulego 

Birtuala erabiliz. Horretarako, Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikora sartu behar da (www.ebizkaia.eus), eta 

bertan Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko sailaren Bulego Birtuala aukeratu 

 

 


