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Helburua (1. art.) 
Graduatu ondoko gazteen bikaintasuneko trebakuntzarako laguntza ematea, ospe handiko atzerriko nazioarteko 
zentroetan hobekuntza profesionaleko ikastaroak egin ditzaten, gazte horien prestakuntza akademikoa osatzeko 
eta Bizkaiko enpresa, unibertsitate edo ikerketa-zentroetan sartzeko dituzten aukerak hobetzeko.  

pertsona 
onuradunak 
(2. art.) 
 

 

BIKAINTASUNEKO TREBAKUNTZA, 2016/2017, 2017/2018 edo 2018/2019 ikasturteetan lizentziatutakoak 
edo graduatutakoak, Bizkaian jaio edo erroldatuta daudenak, 30 urte artekoak, ikasketen azken emaitzan oso 
ongi edo emaitza altuagoa lortu dutenak, edo Bizkaia Talentia programan parte hartu duten pertsonak. 

Edukia. Diru-
laguntza jaso 
dezaketen jarduerak 
(3 art.) 

Ospe handiko atzerriko nazioarteko unibertsitate eta zentroetan hobekuntza profesionalerako ikastaroak 
egiteko laguntza.. 

Hobekuntza profesionaleko ikastaroak atzerriko ospe handiko nazioarteko unibertsitate edo zentro batean egin 
ahal izango dira osorik, edo Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitate batekin batera, baina ikastaroaren % 50 
gutxienez atzerrian egiten bada. 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak 
(4. art.) 

Matrikula eta beste tasa batzuk (halakorik egonez gero). 

Material didaktiko espezializatua, tresna elektronikoak izan ezik. 

Joan-etorriko bidaia bat, jatorriko hiritik helburuko hirira. 

Istripuetarako, ospitaleratzeko eta osasun-laguntzako osasuneko aseguru-poliza. 

Ikasketak direla-eta eginiko bidaia- eta ostatu-gastuak, baldin eta helburuko prestakuntza-zentroakjustifikatzen 
badu nahitaezkoa dela jarduera osagarri batzuk egitea atzerriko beste herri batera joan beharra dakartenak. 

Helburuko hiriko ostatu-gastuak. 

Laguntzaren 
gehieneko 
zenbatekoa (4 art.) 
 

 

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 8.000 euro izango da 

Diru-laguntzen 
adjudikazioa: 
baldintzak eta 
araubidea (10. art.) 

68/2019 FORU DEKRETUA, ekainaren 4koa, zeinaren bidez ezartzen baitira hobekuntza profesionalerako 
Programa arautzen duten oinarriak eta deialdia, diru-laguntzak emateko bikaintasunerako trebakuntzaren 
arloan. 

Epeak 
(8. art.) 
 

Eskabideak aurkezteko epea 2019ko uztailaren 1ean hasiko da, goizeko 9etan, eta 2019ko irailaren 27ko 
13:30era bitartekoa izango da. 
 
Eskaera eta gainerako agiriak Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bidez 
aurkeztu beharko dira (www.bizkaia.eus/Sustapena-BulegoBirtuala).  Horretarako sinadura elektronikoa izan 
beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri 
elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6an eska daiteke.  
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