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ARTISAUTZA SUSTATZEKO PROGRAMA– 2020 
2.Arloa - Artisautza-enpresek beren lehiakortasuna sendotzeko eginiko jarduketak 

 
  

Helburua  
(10. artikulua) 

• Egun dauden artisautza-enpresen lehiakortasuna eta garapena bultzatzea eta 
Bizkaian enpresa berriak sustatzea. 

Entitate onuradunak   
(11. artikulua) 

• Nortasun juridikoa duten artisautza-enpresak 

• Norbanako artisauak edo ondasun-erkidegoetan eratutakoak 

Baldintzak 
(11. artikulua) 

• Zerga-egoitza eta sozietate-egoitza Bizkaian izatea. 

• Ekoizpen-gunea Bizkaiko Lurralde Historikoan kokaturik egotea. 

• Bizkaiko Artisautzako Entitateen Erregistroan inskribatuta egotea Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean deialdi hau argitaratzen denean. 

• EJZn eurei dagokien epigrafean alta emanda egotea, betiere Bizkaiko Artisauen 
Erregistroan alta emandako jarduerarekin zerikusia duen artisautza-jardueran. 

• Sexuaren ziozko bereizkeria dela eta, inoiz zehapenik jaso gabe egotea. 

• Zerga-betebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan beteta izatea, baita dirulaguntzak 
itzultzeagatiko betebeharretan ere ordainketak egunean edukitzea. 

Dirulaguntza jaso 
dezakeen egitatea 

(12. artikulua) 
  

 

a) Artisautza-lantegiak ezarri, zabaldu edo eraldatzea. 
b) Makineria, lanabesak, ekipamendu informatikoa eta ekoizpena eta salmenta osasun- eta 

higiene-baldintza egokietan egingo dela bermatzeko beharrezkoak izan daitezkeen 
bitartekoak. 

c) Prestakuntza ikastaroetan parte hartzea; bereziki, interneten erabilerari eta sare sozialei 
buruzkoak. 

d) Sustapen-kanala eta online-salmenta ezartzea. 
e) Merkataritza sustapeneko materialak prestatzea. 
f) Azoketan parte hartzea. 
g) Enpresaren kudeaketa edota bideragarritasuna hobetzeko kanpoko aholkularitza. 
h) Artisautza-lantegia alokatzea. 

Garatutako jarduerak 2020an hasi eta amaitu beharko dira, c) eta f) apartatuak izan ezik, 
horien burutzeko epea 2019ko maiatzaren 14tik 2020ko abenduaren 31ra bitartekoa izango 
baita. 

Laguntzen zenbatekoa                     
(15. artikulua) 

• Kontuan hartuko dira 15.artikuluan ezartzen diren dirulaguntzaren gehieneko 
portzentajeak eta gehieneko muga absolutuak.  

• Gehieneko dirulaguntza 10.000 eurokoa izango da entitate bakoitzeko. 

Araudia eta laguntzak 
emateko prozedura    

(37. artikulua) 

• 58/2020 Foru Dekretua, ekainaren 16koa (BAO zk. 116, 2020ko ekainaren 19koa) 

• Dirulaguntzak norgehiagoko araubidearen bidez emango dira: aurkeztutako eskabideak 
alderatu egiten dira, 16.artikukuan ezarri diren balorazio-irizpideekin bat etorriz horien 
artean hurrenkera bat ezartzeko. 

Eskabideak aurkezteko 
era eta epea  

(34. eta 35. artikuluak) 

• Eskabideak aurkezteko epea 2020ko ekainaren 20an hasiko da eta 2020ko uztailaren 20an 
amaituko da, 13:30ean. 

• Eskabidea Internet bidez aurkeztuko da «Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtuala» 
atalean (www.bizkaia.eus – Izapideak). 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 6.ean 
eska daiteke. 
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