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Xedea (1. art.) Turismoa garatzeko Bilbao-Bizkaia jomugan programa bultzatzea. 

 

 
Erakunde onuradunak 

(3. art.) 

 

Foru Dekretuaren I. eranskinean berariaz adierazitako erakundeak: 

 

• Bilbao-Bizkaia jomugan turismoa garatzeko eskualde mailako turismo-kudeaketako erakundeak: 

- Enkarterriko Turismoa – Enkartur / Enkarterri-Meatzaldea 

- Gorbeialde / Arratia-Nerbioi Landa Garapenerako Elkartea 

- Urkiola / Durangaldea Landa Garapeneko Elkartea 

- Urremendi / Busturialdea-Urdaibai Landa Garapen Elkartea 

- Jata Ondo  / Uribe Landa Garapeneko Elkartea 

- Leartibai / Lea-Artibai Garapen Agentzia. 

 

• Udaleko turismo-kudeaketako erakundeak: 

- Urduñako Udala 

- Getxoko Udala 

- Santurtziko Udala 

- Portugaleteko Udala 

- Barakaldoko Udala 

 

 

Diru-
laguntza  

jaso dezaketen 
gertaerak (5. art.) 

Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak (6. 

art.) 

a) Turismo jomugaren egitura indartzea.  

 

   Zuzeneko kontratazioaren (lan-kontratua) edo turismoko profesional bati edo teknikari bat duen enpresa bati laguntzeko gastuak, 

turismoan unibertsitate-prestakuntza badu, edo gutxienez bi urteko esperientzia egiaztatuta badu tokiak kudeatzen.  

Zuzeneko kontrataziorako gehieneko diru-laguntza 30.000,00 izango da, eta 20.000,00 eurokoa laguntza teknikoko kontraturako. 

 

     Langileak zuzenean kontratatzeko, kostutzat hartuko da ordainsari gordinari Gizarte Segurantzaren enpresa-kuota gehitzean ateratzen 

dena.  

 

 Bi kasuetan ezinbestekoa izango da teknikariak Bilbao Bizkaia Jarduera Planen Mahaietan parte hartzea eta plan horiek garatzea eta 

ezartzea. 

 

Ez dute diru-laguntzarik jasoko turismo-bulegoetan edo antzekoetan publikoaren arretarako bulegoetan aritzen diren pertsonek.  

 

b) Lurraldeko baliabide turistikoen garrantzia azpimarratzea. 

 

Turistentzako interpretazio-panelen gastuak, identifikatzen laguntzen duten euskarrietan, eta barrualdeak seinaleztatzen, edo turismo-

baliabidearen ingurunean. 

 

c) Helmugan fluxu turistikoa mugitzeko gai diren gertaera berriak sortzea. 

 

Turismo-ekitaldi berri bat bakarrik antolatzeko gastuak. 

 

Proposamenetan jasotzen diren osagaiak eta materialak inprimatzeko, edukiak sortzeko eta diseinatzeko gastuak. Ikus-entzunezko 

euskarriak, euskarri estatiko edo digitalak kontratatzeko kostuak, eta proposamenak hedatzeko beste gastu batzuk. 

 

Gastuek helmuga bisitatzen ari diren turistak erakartzeko izan behar dute, eta turista asko egoten diren Bizkaiko tokietan egin 

beharko dira.  

 

d) Helmugan bisitariei emandako arreta hobetzea. 

 

Hedatzeko kostuak, gehienez, turismo-mapa bat, tokiaren gida bat eta turismo-zerbitzu eta -jardueren katalogo bat eskatzaileko. 
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          Wifi sareak, ikus-entzunezko teknologia eta bisitarien arretarako lekuetan eduki digitalak ikusteko aukera ematen duten euskarriak 

ezartzeko gastuak. Ez dira barne hartzen aldizkako, mantentze edo inbertsio gastuak.  

 

       Eremu bat diseinatzeko eta abian jartzeko gastuak bisitarien arratarako tokietan bertako produktuak eta oroigarriak saltzeko eta 

erakusteko proiektu bakoitzeko. 

 

e) Helmugako eskaintza bisitagarriaren hedapena, turistei zuzendua. 

 

Proposamenetan jasotzen diren osagaiak eta materialak inprimatzeko, edukiak sortzeko eta diseinatzeko gastuak. Atal hauetan barne 

hartzen dira ikus-entzunezko euskarriak, euskarri estatiko edo digitalak kontratatzeko kostuak, eta proposamenak hedatzeko beste 

gastu batzuk ere bai. 

 

Gastuek helmuga bisitatzen ari diren turistak erakartzeko izan behar dute, eta turista asko egoten diren Bizkaiko tokietan egin 

beharko dira.  

 

f) Eskaintza bisitagarria sustatzea, txangozaleei zuzendua.  

Turistentzako interpretazio-panelen gastuak, identifikatzen laguntzen duten euskarrietan, eta barrualdeak seinaleztatzen, edo 

turismo-baliabidearen ingurunean. 

Proposamenetan jasotzen diren osagaiak eta materialak inprimatzeko, edukiak sortzeko eta diseinatzeko gastuak. Ikus-entzunezko 

euskarriak, euskarri estatiko edo digitalak kontratatzeko kostuak, eta proposamenak hedatzeko beste gastu batzuk. 

Bizkaiko publikoa eta mugako lurraldeetako txangozaleak nagusiki erakartzeko gastuak izan behar dira, eta publiko horri ateak

irekitzeko jarduerak edo asteburuko aisialdiko proposamenak antolatzeko gastuak barne hartu beharko dituzte.  

g) Sektore turistikoa profesionalizatzea, prestakuntza praktikoaren eta topaketa profesionalen bidez. 

Marketinarekin, helmugen kudeaketarekin, enpresako coachingarekin edo berrikuntzarekin eta turismo-iraunkortasunarekin zerikusia 

duten prestakuntza-ikastaroak antolatzeko eta hedatzeko gastuak; ikastaroak, gehienez, 10 ordukoak izango dira. 

Enpresaburuek eta turismo-operadoreek lurraldean harremana izan ditzaten bultzatzen duten topaketa profesionalak antolatzeko eta 

hedatzeko gastuak. 

h) Proiektu berritzaileak eta/edo helmugaren digitalizazioa sustatzen dutenak. 

Proiektu bat gehienez diseinatzeko, garatzeko eta hedatzeko gastuak eskatzaileko, turismo-sektorerako onuragarria bada, zerbitzuak, 

prozesuak eta antolaketa berrituz edo eskaintza sustatuz helmugan. 

Turismoko webgune bat sortzeko edo hobetzeko, plataforma digitaletarako edukiak sortzeko, gizarte-sareak kudeatzeko edo CRM 

sistemak eta email marketina abian jartzeko gastuak; horiek guztiak bertako edo mugako lurraldeetako publikoarentzat izango dira, eta 

webgune horrekin lotuta egongo dira. 

 

Egikaritze-
epeak (4. 

art.) 

Jarduerak eta gastuen fakturazioa 2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitartean egin beharko dira. 

 

Araudia 

Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 16ko 42/2019ko Foru Dekretua. Horren bidez diru-laguntza programa arautzen duten oinarriak 

eta lehen deialdi publikoa onartzen da 2019ko ekitaldian Bilbao-Bizkaia jomugan turismoa garatzeko (78. BAO, 2019ko apirilaren 

25ekoa). 

Epeak 

Eskaerak 2019ko maiatzaren 27ra arte aurkez daitezke Lurralde Garapena Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bidez aurkez daitezke 

(www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual).  Horretarako sinadura elektronikoa izan (Izenpe, NAN elektronikoa,...) edo Bizkaibai 

zerbitzuan alta emanda egon beharko da. Bestela, B@kQ  ziurtagiri elektronikoaren bidez ere sartu ahalko da. Hori, gure bulegoetan 

eska daiteke: Orueta Apezpikuaren kalea, 6.  
Eskabideari erantsitako dokumentazioaren aurkezpena: eskabidearekin batera, bulego birtualean agiriak eransteko dagoen sistemaren 

bidez. 


