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ARTISAUTZA SUSTATZEKO PROGRAMA– 2020 
1.Arloa - COVID-19aren krisiaren ondoren artisautza-enpresei laguntzeko neurriak 

 
  

Helburua  
(2. artikulua) 

• Bizkaiko artisautza sendotzea, eta COVID-19 gaitzak eragindako krisia arintzea. 

Entitate onuradunak   
(3. artikulua) 

• Nortasun juridikoa duten artisautza-enpresak 

• Norbanako artisauak edo ondasun-erkidegoetan eratutakoak 

Baldintzak 
(3. 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        

(4. artikulua) 

• Erakunde onuradunen jarduera profesionalaren egitura- eta funtzionamendu-gastuak. 

• Arlo honetan berriz, ezin izango dituzte dirulaguntza jaso 2. arloan diruz lagundu daitekeen 
gastuetariko edozein. 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak        

(5. artikulua) 

• Artisautza-jarduera profesionala mantentzeko egiten diren gastu arruntak: Gizarte 
Segurantza, autonomo-kuotak, argia, telefonoa, Internet, artisautza-elkarteetako 
partaidetza-kuota, aseguruak eta jarduerako maileguen interesak. 

Erakunde onuradunek eginiko gastuak 2020ren zehar izan beharko dira. 

Laguntzen zenbatekoa                     
(7. artikulua) 

• Dirulaguntzaren zenbatekoa dirulaguntza jaso dezakeen gastu aurkeztu eta onartuaren % 
100a izango da, eta, gehienez ere, 1.500,00 eurokoa erakunde onuradun bakoitzeko. 

Araudia eta laguntzak 
emateko prozedura    

(37. artikulua) 

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

• Dirulaguntzak norgehiagokarik gabeko araubidearen bidez emango dira: diru-funtsak 
eskariak jaso ahala banatuko dira eskabideen sarrera-dataren arabera, aurrekontua agortu 
arte. 

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. 

 


