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ESKUALDEKO LEHIAKORTASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA– 2020 
Bizkaian lehiakortasuna eta garapen orekatu zein iraunkorra sustatzeko dirulaguntzak 

 

Erakunde onuradunak 
(2. Oinarria) 

• Toki-administrazioek edo mankomunitateek eratutako toki-garapeneko agentziak, bai eta 
landa-garapeneko elkarteak ere. 

• Toki-garapeneko agentziarik ez duten mankomunitateak edo udalerriak. 

• Fundazioak, baldin eta beren estatutuetan espresuki identifikatuta badaukate toki-
garapenaren eta enpresa-lehiakortasunaren arloetan jarduten dutela. 

Baldintzak 
(2. Oinarria) 

• Sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea. 

• Legez eratuta egotea. 

• Zerga betebeharrak, Gizarte Segurantzarekikoak eta dirulaguntzak itzultzearen 
ondoriozkoak eguneratuta edukitzea. 

• Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2018 Foru Arauaren 42. artikuluak ezarritako 
ezein egoeratan sartuta ez egotea 

• Ezin izango dira deialdira aurkeztu, ez onuradun izan emakumeen eta gizonen 
berdintasunaren printzipioaren aurkako helburuak, onarpen- edo sarbide-sistema, 
funtzionamendua, ibilbidea, jarduera, antolaketa edo estatutuak dituzten erakundeak.. 

• Orobat, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako 4/2005 Legearen III. tituluan, 
Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirako martxoaren 22ko 3/2007 Lege 
Organikoan edo foru-arau honetan ezarritako betebeharrak betetzen ez dituztenak. 

• Eta ezin dira sartuta egon Foru administrazioak ematen dituen dirulaguntzei buruzko 
maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 12. artikuluak ezarritako ezein egoeratan. 

Diruz lagun daitekeen 
egitatea  (3. Oinarria) 

• Enpresa-sareari bideraturiko jarduerak, COVID-19aren inpaktuaren ondorioak arintzekoak, 
bai eta lehen inpaktuaren ondoren suspertze ekonomikoan laguntzeko neurriak ere. 
Entitateek eurek bakarrik zein beste batzuekin batera egin ditzakete jarduerok. 

• Entitate onuradunen ekonomia-sustapenaren eginkizuna sendotzeko jarduerak, haien 
eraginkortasuna eta koordinazio-gaitasuna hobetzeko COVID-19aren osasun-larrialdiak 
eragindako egoeraren aurrean. Jarduera hauek sartuko dira: balio-proposamena hobetzeko 
bideratutako kudeaketa-planak egitea; eta gobernantza-eredu berriak diseinatu eta 
ezartzea lurraldeko ekonomia-sustapenaren koordinazioa hobetzeko. 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak  

(4.Oinarrica) 

• Aurkeztutako jardueretan diharduten langileen barne-gastuak. 

• Diruz lagundu daitekeen egitatearekin zuzenean lotutako kanpoko gastuak. 
Diruz lagundu daitezkeen gastutzat jotzeko (barnekoak zein kanpokoak), gastuak 2020ko 
urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartean sortu eta fakturatu behar dira, eta haiek 
ordaintzeko azken eguna 2021eko martxoaren 31 izango da. 

Dirulaguntzaren 
zenbatekoa  
(5.Oinarria) 

• Dirulaguntzaren zenbatekoa dirulaguntza jaso dezakeen gastuaren %80a edo %100a izango 
da, lortutako puntuazioaren arabera (gutxieneko puntuazioa 35 puntu). 

• Dirulaguntzaren zenbatekoa, gehienez ere, 100.000 € izango da, erakunde onuradun 
bakoitzeko, kontuan hartu gabe eskabide bat edo bat baino gehiago aurkezten dituen. 

Araudia eta  Laguntzak 
emateko araubidea 

(11.Oinarria) 

• 38/2020 Foru Dekretua, maiatzaren 19koa (BAO zk. 97, 2020ko maiatzaren 25ekoa). 

• Dirulaguntzak norgehiagoka araubidearen bidez emango dira, hainbanaketa eginda: 
aurkezturiko eskabideak erkatu egiten dira, ebaluazio-irizpideak kontutan hartuta. 

Eskabideak aurkezteko 
era eta epea 

(7. eta 9. Oinarriak) 

• Eskabideak aurkezteko epea 2020ko maiatzaren 26an hasiko da, eta 2020ko ekainaren 19an 
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. 

 


