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Xedea (1. art.) Automobilgintzarako trokelgintzaren sektoreko enpresen lehiakortasuna handitzea, berrikuntzan, nazioartekotzean eta inbertsioan eragiten 

duten ekintza integralen bitartez. 

Entitate 
onuradunak 

(3. art.) 

Automobilgintzarako trokel-fabrikatzaileak edo horien hornitzaileen enpresak. Adierazpen gisa, ez zehatz-mehatz, automobilgintzarako 

trokelgintzaren sektorera bideratzen diren produktu eta zerbitzuak barne hartzen dituzten eta azken hiru ekitaldi osoetako 

fakturazioaren bolumenaren % 25a, gutxienez, automobilgintzarako trokelgintzaren sektorerako bideratu duten trokelgintza-, 

galdaketa-, laser bidezko mozketa- eta ingeniaritza-enpresak eta enpresa eredugileak, mekanizatzaileak, tratamentistak dira. Horretaz 

gain, honako betekizun hauek bete behar dituzte: 
 Enpresako forma juridikoa eta berezko nortasun juridikoa izatea.  

 Gutxienez ekoizpen-zentro bat edo balio erantsi handiko zentro bat Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. 

 5 eta 249 pertsona arteko lantaldea izatea, lanaldi osoko urtekoen baliokideetan. 

 Honako bi muga hauetatik, gutxienez, bat ez gainditzea:  Urteko 50.000.000 euroko negozio bolumena 
- 43.000.000 euroko balantze orokorra. 

 Plantilla-, bolumen- eta balantze-mugetarako, partaide den enpresa-taldearen kontu bateratuen balioak (horrelakorik balego) hartuko 
dira, eta/edo eskatzaileari lotutako edo atxikitako enpresen datuen % 100 gehituko dira, beren partaidetza-portzentajean. 

 Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta diru-laguntzak itzultzearen ondoriozkoak egunean edukitzea. 

 • Sexu bereizkeriagatiko zigor administratibo edo penalik ez izatea. 

 Diru-laguntzei buruzko Foru Arauak 12. artikuluan ezartzen dituen kasuetariko batean ere ez egotea. 

Diru-laguntza jaso 
dezakeen egitatea 

(4. art.) 

Automobilgintzarako trokelgintzaren sektorera bideratutako jarduketak (enpresarentzako erabat estrategikoak direnak eta berrikuntzarako 

(teknologikoa zein ez teknologikoa) proiektuen bidez erakundearen edozein arlotan —prozesua, produktua, antolakuntza, parte-hartzea, merkatu, 

jabetzaren babesa eta abar— lehiakortasuna hobetzera bideratuta daudenak), loturiko inbertsioak eta nazioartekotzera bideratutako jarduketak 

(erakundearen negozio-ereduarekin koherenteak eta eragin handikoak). 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(5. art.) 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak: 

 Aktibo materialetan egindako inbertsioa. 

 Berrikuntza, inbertsio eta nazioartekotzerako aholkularitza zerbitzuak. 

 Atzerriko merkataritza-azoketan parte hartzea. 

 Garapen esperimentalerako eta bideragarritasunari buruzko azterlanetarako jarduerak. 

 Berrikuntza jarduerak prozesuetan eta antolakuntzan. 

 Patenteak eta bestelako aktibo immaterialak lortzea, egiaztatzea eta babestea. 

 Kualifikazio handiko langileen zerbitzu-eginkizunak. 

 Prestakuntza-jarduerak. 

Diru-laguntzarik jasoko ez duten gastuak: 

 Eskatzaileari berrikuntzarik ez dakarkioten proiektuak. 

 Bizkaiko ekoizpen-zentro batean aplikatzeko ez diren proiektuak. 

 Zergak eta tasak, BEZa barne (berreskuratu ezin daitekeen kasuetan baita ere) eta jabego industrialaren babes-prozesuei lotutako tasak salbuetsita. 

 Edozein kudeaketa sistema ezartzeko gastuak. 

Diru-laguntzaren 
zenbatekoa 

(6. eta 12. art.) 

  
 Gehieneko laguntza-portzentajea gastuen kategoriaren arabera Enpresa txikia Bestelako ETEak 
 Aktibo materialetan egindako inbertsioa % 20 % 10 

 Berrikuntza, inbertsio eta nazioartekotzerako aholkularitza zerbitzuak % 50 % 50 

 Atzerriko merkataritza azoketan parte hartzea % 50 % 50 

 Garapen esperimentalerako jarduerak % 45 % 35 

 Bideragarritasun azterketak % 70 % 60 

 Berrikuntza jarduerak prozesuetan eta antolakuntzan % 50 % 50 

 Patenteak eta bestelako aktibo immaterialak lortzea, egiaztatzea eta babestea % 50 % 50 

 Kualifikazio handiko langileen zerbitzu-eginkizunak % 50 % 50 

 Prestakuntza-kostuak % 70 % 60 

 Diru-laguntzaren gehieneko zenbatekoa 100.000 € 150.000 € 

 Enpresa txikia: 50 langile baino gutxiago eta gehienez 10 milioi euroko urteko negozio bolumena edo urteko balantze orokorra dauzkana da.  (2. art.) 
 Diruz lagundu daitekeen gutxieneko oinarria (aurrekontu lagungarria) 25.000 eurokoa izango da; langileen gastuetan, gehienez, % 25. 

Emateko araubidea 
eta araudia 

74/2019 Foru Dekretua, ekainaren 11koa (BAO, 112. zk., 2019ko ekainaren 13koa) 

Emateko prozedura norgehiagoka izango da (21. art.). 

Automobilgintzarako trokelgintzaren sektorean balio-katea sendotzeko 2019ko programa 
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Epeak 
(7. eta 8. art.) 

Eskabideak aurkeztea: ekainaren 17tik 2019ko uztailaren 12ko 13:30era arte, Ekonomia eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren bulego 

birtualaren bitartez (www.bizkaia.eus/sustapena-OficinaVirtual). Horretarako, izenpe elektronikoa eduki beharko da (Izenpea, NAN 

elektronikoa, FEA…), alta emanda egon behar da Bizkaibai zerbitzuan, edo Orueta Gotzaina, 6.eko gure bulegoetan eska daitekeen B@kQ 

ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu. 
Proiektuak gauzatzea: laguntza eskatu eta gero hasi behar dira, betiere 2019ko abenduaren 31 baino lehen, eta amaitu 2020ko abenduaren 31 

baino lehen amaitu behar dira. 

 


