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Xedea (1. art.) Xedea (1. art.) Xedea (1. art.) Xedea (1. art.)  Artisautzaren sektorea dinamizatu eta berrabiarazteko emango diren laguntzak ezartzea eta arautzea. 

 

 
Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak Erakunde onuradunak 

(3. art.)(3. art.)(3. art.)(3. art.) 

Izaera juridiko propioa duten artisautza-enpresak, banako artisauak barne. Horretarako, honako baldintza hauek bete beharko dituzte: 

Egoitza soziala eta zerga-egoitza Bizkaian izatea. 

Produkziogunea Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik egotea. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Erakundeen Erregistroan inskribatuta egotea, etenik gabe, gutxienez zortzi (8) hilabetez 

(alta berrien kasuan izan ezik) 

Ekonomi Jardueren gaineko Zergan dagokien artisautza-jardueraren epigrafean izena emanda egotea. 

Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak ordainduta izatea, bai eta diru-laguntzak itzultzeagatik ordaindu beharreko 

betebeharrak ere. 

Sexuaren ziozko bereizkeria dela-eta zigor edo administrazioaren arloan inoiz zehapenik jaso ez izana. 

Artisautza-enpresek eskabide bakarra (1) aurkez dezakete. 

 

Diruz Diruz Diruz Diruz 
lagundu lagundu lagundu lagundu 

daitekeen daitekeen daitekeen daitekeen 
egitatea (4. egitatea (4. egitatea (4. egitatea (4. 

art.)art.)art.)art.)    
        

Diruz lagundu Diruz lagundu Diruz lagundu Diruz lagundu 
daitezkeen gastuak (5. daitezkeen gastuak (5. daitezkeen gastuak (5. daitezkeen gastuak (5. 

art.)art.)art.)art.)    

1. Artisautzako tailerrak ezarri, handitu edo berritzea1. Artisautzako tailerrak ezarri, handitu edo berritzea1. Artisautzako tailerrak ezarri, handitu edo berritzea1. Artisautzako tailerrak ezarri, handitu edo berritzea    

Artisautza-jarduera garatzeko lokala egokitzeko kostuaren % 50eko diru-laguntza. Gehieneko diru-laguntza:5.000 € 

Ez da diru-laguntzarik emango altzarietarako. 

2.2.2.2. Makinak, tresnak eta ekipo informatikoak: Makinak, tresnak eta ekipo informatikoak: Makinak, tresnak eta ekipo informatikoak: Makinak, tresnak eta ekipo informatikoak: Diru-laguntza inbertsioen % 50ekoa izango da. Erabilitako ondasunetarako, % 25eko diru-

laguntza. Gehieneko diru-laguntza: 9.000 euro. 

Ez da diru-laguntzarik emango kasu hauetan: leasinga, baldin eta urte horretako deialdian ezarritako diru-laguntzaren gehieneko 

zenbatekora heldu bada. Ez da diru-laguntzarik emango garraio-gastuetarako, hosting edo web-ostatatzerako ez informatikako 

softwarerako.  

3. Prestakuntza3. Prestakuntza3. Prestakuntza3. Prestakuntza    

Matrikularen kostuaren % 90. Gehieneko diru-laguntza: 1.200 € 

Ez da diruz lagunduko Foru Dekretu honek diruz lagunduta antolatzen diren prestakuntza ikastaroetara joatea. 

4. Web orria egin eta eguneratzea, sare sozialetako parte4. Web orria egin eta eguneratzea, sare sozialetako parte4. Web orria egin eta eguneratzea, sare sozialetako parte4. Web orria egin eta eguneratzea, sare sozialetako parte----hhhhartzea barne artzea barne artzea barne artzea barne     

Enpresaren web orria egin eta eguneratzeak eragindako kostuaren % 50eko diru-laguntza. Gehieneko diru-laguntza: 2.500 € 

Materialetan Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa jarri behar da.  

Ez da diru-laguntzarik emango komunikabideetan publizitatea jartzeko, hosting edo web-ostatatzerako ez informatikako softwarerako. 

5. 5. 5. 5.  Merkataritza suMerkataritza suMerkataritza suMerkataritza sustapeneko materialak prestatzeastapeneko materialak prestatzeastapeneko materialak prestatzeastapeneko materialak prestatzea    

Merkataritza sustapeneko materialak prestatzeko kostuaren % 50eko diru-laguntza. Gehieneko diru-laguntza: 500 € 

6. Bizkaitik kanpoko azoketan edo BECen egutegi ofizialaren barrukoetan parte hartzea6. Bizkaitik kanpoko azoketan edo BECen egutegi ofizialaren barrukoetan parte hartzea6. Bizkaitik kanpoko azoketan edo BECen egutegi ofizialaren barrukoetan parte hartzea6. Bizkaitik kanpoko azoketan edo BECen egutegi ofizialaren barrukoetan parte hartzea    

Lurzorua eta erakustokia alokatzeak eragindako kostuaren % 90eko diru-laguntza  azoketan parte hartzeagatik gehienez ere 2.500 

euroko diru-laguntza emango da. 

Azokak gutxienez ere 2 egun naturalez iraun behar du. 

Bizkaiko Foru Aldundiaren logotipoa erakustokian jarri behar da, ikusteko moduan. Ez da diru-laguntzarik emango garraiorako 

elementuetarako. 

7. Kanpoko profesionalak 7. Kanpoko profesionalak 7. Kanpoko profesionalak 7. Kanpoko profesionalak kontratatzeakontratatzeakontratatzeakontratatzea    

Enpresaren kudeaketa eta/edo bideragarritasuna hobetzeko jardueren kostuaren % 50eko diru-laguntza. 

Kanpoko profesionalak kontratatzeagatik gehienez ere 5.000 euroko diru-laguntza emango da. 

Ez da diru-laguntzarik jasoko enpresaren jardueraren berezko zerbitzuengatik: kontabilitatea, administrazioarekiko izapideak. 

8. Artisautza8. Artisautza8. Artisautza8. Artisautza----tailerra alokatzeko gastuaktailerra alokatzeko gastuaktailerra alokatzeko gastuaktailerra alokatzeko gastuak    

Alokairuaren kostuaren % 50. Gehieneko diru-laguntza: 6.000 € 

Tailerraren alokairuaren errentetarako, Bizkaiko Lurralde Historikoko Artisautzako Erakundeen Erregistroan izena eman ondorengo bi 

urteetan, soilik urte horretan edo 2018an lehenengoz erregistratu diren enpresentzat. 

2018. urtea baino lehen inskribatutako enpresei dagokienez, lokal berrira lekualdatu ondoren, alokairuaren lehenengo urteko 

gastuetarako diru-laguntza emango da. 

Diru-laguntzaren muga: 10.000 euro enpresa bakoitzeko. 

Ez da diru-laguntzarik emango honako hauetarako: Finantza-gastuak, BEZ, eta enpresa eskatzaileari lotutako enpresa edo pertsonen 

bidez egindako gastuak. 

 Egiteko Egiteko Egiteko Egiteko 
epeak (6. epeak (6. epeak (6. epeak (6. 
artikulua)artikulua)artikulua)artikulua)    

Oro har, jarduerak egiteko eta gastuak sortzeko epea (fakturazioa) 2019/01/01etik 2019/12/31era bitartekoa izango da 

Salbuespenak: prestakuntzan, azoketan parte hartzea eta artisautzako tailerra alokatzea 

ArautegiaArautegiaArautegiaArautegia    
Bizkaiko Foru Aldundiaren 38/2019 Foru Dekretua, apirilaren 9koa, Artisautza Sustatzeko Programaren oinarri arautzaileak eta haren 

lehenengo deialdia onartzen dituena (2019ko apirilaren 24ko77. Zenbakidun B.A.O). 

EpeakEpeakEpeakEpeak    

Eskabide telematikoa Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Saileko Bulego Birtualaren bidez egingo da, 2019ko maiatzaren 24ra 

arte (www.bizkaia.eus/sustapena-bulegobirtuala).  Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, …), 

Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6.an 

eska daiteke. Eskabideari erantsitako dokumentazioa aurkeztea: eskabidearekin batera, bulego birtualean dokumentazioa eransteko 

dagoen sistema. 

erabiliz. 
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