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ERAKUNDE LAGUNTZAILEA: BEAZ, S.A.U. Sabino Arana 8,   48013 Bilbao  tel. 944 395 622 
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Helburua 
(1. oinarria) 

Enpresek beren jarduera berraktibatzeko proiektuak gara ditzaten sustatu nahi da, COVID-19k eragindako osasun-krisiko egoera 
kudeatzeko aitortutako alarma-egoeraren ondoren. Proiektu horien barruan, lehentasuna ematen zaie enpresaren jarduera digitalizaziora, 
ekonomia zirkularrera eta ingurumen-inpaktuaren murrizketara bideratzen laguntzen duten proiektuei. 

Erakunde 
onuradunak 
(2. oinarria) 

Bizkaiko enpresak, jarduera nagusia hauetariko bat badute: industria, eraikuntza, garraioa, industriari lotutako zerbitzuak, turismoa eta 
handizkako merkataritza (I. eranskinean ageri diren arabera) hurrengo baldintzak betetzen badituzte: 

▪ Bizkaiko Lurralde Historikoan sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea lurralde horretan izatea. 

▪ 5 eta 100 pertsona arteko plantilla edukitzea. 

Diruz lagundu 
daitekeen 

egitatea 
(3. oinarria) 

Ekonomia eta merkataritza suspertzeko proiektuak, merkataritza-orientazio argia duten epe laburreko ekintzen bidez. Diruz lagun 
daitekeen egitatearen barruan sartuko dira lagundutako berraktibazio-ekintzak garatzeko beharrezkoak diren ekoizpen- eta antolaketa-
hobekuntzak: 

Diruz lagundu ahal diren proiektuek barnean hartu ahal dituzten ekintzen xedeak hauek izan ahal dira: 

▪ Enpresaren egungo jarduerari (tradizionala) lotutako salmentak berraktibatzea, epe laburreko emaitzekin. Besteak beste, honak o xede 
hauetara bideratutako ekintzak izan daitezke: 

- merkataritza-jarduerak indartzea 

- marketin-jarduera berriak, marketin digitala barne 

- nazioarteko eskaintzak hautematea eta haietatik erakartzea 

- zerbitzuak kanal berrien bidez, digitalak barne, eskaintzea 

▪ Enpresaren egungo produktuak eta zerbitzuak merkatu berrietara birbideratzea. 

▪ Enpresen merkataritza- eta ekoizpen-eraginkortasuna hobetuko duen enpresen bat-egitea edo eskuratzea. 

▪ Merkatu zabalagoetan lankidetzan aritzeko aliantzak, merkaturatzeko ABEE eta partzuergoen prestakuntza barne. 

Diru-laguntza 
jaso dezaketen 

gastuak 
(5. oinarria) 

▪ Proiektuari zuzenean lotuta dauden kanpoko gastuak, diruz lagundu ezin diren gastutzat jotakoak izan ezik. 

▪ Proiektuan diharduen langileriaren barruko gastuak, proiektuak dirauen bitartean proiektuan emandako lanari dagozkionak. 

Laguntzen 
zenbatekoa 
(6. oinarria) 

     

  
Ekonomia eta merkataritza suspertzeko 

proiektuak, 

…eta, horrez gain, digitalizazioarekin, ekonomia 
zirkularrarekin edo ingurumen-inpaktuen 
murrizketarekin lerrokatutako proiektuak 

 

 

 Kanpoko gastuak 50% 65%  

 Barneko langileria-gastuak 50% 65%  

 
▪ Laguntzaren gehieneko zenbatekoa: 15.000 € 

▪ Ez da 3.000 eurotik beherako diru-laguntzarik emango. 

Arautegia eta 
emakida 

prozedura  

45/2020 Foru Dekretua, maiatzaren 26koa (BAO 101 zk. 2020ko maiatzaren 29koa) 

Emakida-prozedura norgehiagokarik gabekoa izango da. 

Epeak 
(7. eta 9. 

oinarriak) 

Diru-laguntza jasotzen duten proiektuak: 2020ko martxoaren 14tik abenduaren 31ra bitarteko epearen barruan hasi eta bukatu behar 
dira .  

Eskabideak aurkezteko epea: 2020ko maiatzaren 25etik irailaren 30ko 13:30etara arte, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren 
bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-BulegoBirtuala).  Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko duzu (Izenpe, ONA, NAN elektronikoa, 
FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri elektronikoa erabiltzea; ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 
6.ean eska daiteke. 

Suspertze Adimentsua 2020 programa 
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