
 

 

 
JUSTIFIKATZEKO IRIZPIDEAK 2020 

GIZARTE PROIEKTU BERRITZAILEAK GARATZEA 
 
1. ARLOA: ENPRESA-PROIEKTU SOZIAL BERRITZAILEAK IDENTIFIKATU ETA 
BALIDATZEA 
 
NEGOZIO-PROPOSAMENAK SORTU ETA DEFINITZEKO 
 
a) Enpresa-proiektu sozial berritzaileetarako negozio-proposamena sortu eta 

eraikitzeko prozesuan espezializatuta dauden entitateak azpikontratatzea.  
 

− Azpikontratazio-gastuetan zeregin hauek sar daitezke: 

− Prozesuaren diseinua eta jarraipena 

− Saioak prestatu eta dinamizatzea eta dokumentazioa prestatzea. 

− Negozio-ereduak eraikitzeko aholkularitza 

− Beste puntu geografiko batzuetako enpresa-proiektu sozial berritzaileak bilatu eta 
aukeratzea  

− Hizlariak bilatu eta aukeratzea 

− Proposamena diseinatzeko egin behar diren beste zeregin batzuk antolatzea 

 
 
b) Proiektuaren garapenerako beharrezkoak diren bilerak, foroak, topaketak, eta abar 

egiteko guneen alokairuaren ondoriozko gastuak, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
partaidetza izan dutenak. 

 
 
 

ENPRESA-PROIEKTU SOZIAL BERRITZAILEAK BALIDATZEKO ETA MERKATUAREKIN 

KONTRASTATZEko 
 
 

a) Garapen tekniko espezifikoak 

 Batetik, prozesuaren funtsezko alderdiak diseinatu eta garatzeko gastuak (datu-baseak, 
informazioa biltzea, bezeroengana hurbiltzea...) 

b) Txosten eta azterketa tekniko zehatzak 

 Hauek sartzen dira: analisiak, entseguak, homologazioak, ziurtagiriak, eta proiektua garatzeko 
beharrezkoak diren proiektu teknikoak. 

c) Produktu edo zerbitzuaren kontzeptuaren, ezaugarrien eta oinarrizko 
funtzionaltasunen garapena 

 Merkaturatu ezin diren proiektu pilotuak eta / edo prototipoak definitzeko eta garatzeko gastuak 
sartzen dira, prototipoak ezin direnean amaierako produktutzat jo. 

Hau da diruz lagunduko den gastua: 

− Proiektu pilotua edo prototipoa zuzenean talde sustatzaileak egiten badu, prototipoa 
egiteko behar diren materialen gastuetarako laguntza emango da. 
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− Moldeak, aurremoldeak, tresnak, trokelak eta halakoak behar dituzten proiektu 
pilotuei eta/edo prototipoei dagokienez, gutxieneko pieza-kopurua produzitzeko 
balio duen eta gero erabilezina izango den aurremolde bat baino ez da ordainduko. 

− Bestalde, produktuaren/zerbitzuaren ezaugarriak hobetzeko balioko duten arlo 
teknikoko garapenak barne hartzen ditu. 

− Baliozkotze-prozesuan beharrezkoa bada, baliozkotze egokia egiteko behar diren 
gastuak ere aurreikusten dira hemen: areto bat alokatzea, marketineko materiala, 
publizitatea, web-orria, produktuaren material osagarria... 

d) Balidazioa egiteko bidaiak 

Kontzeptu hauek sartzen dira: 

− Joan-etorriak, garraio publikoan eta hegazkinean. Beren-beregi kanpo uzten dira 
taxien gastuak eta norberaren ibilgailuarenak. 

− Garraio publikoa erabiliz gero, bidaia-txartelak aurkeztu ahal izango dira faktura gisa. 

− Ostatu hartzea (ostatua eta gosaria). Beren-beregi kanpo uzten dira hotelean 
egindako bazkariak, telefono gastuak eta gastu estrak. 

Proiektuaren taldeko pertsona egindako gastuetarako dirulaguntza emango da, 
onuraduna pertsona fisikoa zein juridikoa baldin bada. 

e) Balidazioa egiteko kanpoko aholkularitza. 

Gutxieneko produktu bideragarri bat definitzeko aholkularitza-gastuak edo merkatua 
aztertu eta kontrastatzeko gastuak sartzen dira. 

 

EPEAK 

Diruz lagundu daitezkeen gastuak burutzeko epea: 2020/01/01etik 2021/12/31era arte.  

2020ko ekitaldian hasi beharko da gastuen exekuzioa. 

Gastuek 2021/12/31 baino lehen ordainduta egon behar dute. 

Fakturak eta ordainagiriak aurkezteko azken eguna: 2022/01/31. 

 

DIRULAGUNTZA JUSTIFIKATZEKO AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

Enpresak dokumentazio hau aurkeztu beharko du:  

➢ Bitarteko eta amaierako justifikazioei dagokien jarduketa-memoria, eginiko jarduerak 
eta lortutako emaitzak jasotzen dituena, Ekonomi eta Lurralde Garapena Sustatzeko 
Sailaren web gunean dauden ereduen arabera (www.bizkaia.eus/ gaiak/ Enpresak eta 
nazioartekotzea/ Ekintzailetza/ Berritzeko eta sortzeko gaitasuna/ Ekintzailetza eta 
gizarte-berrikuntza). 

➢ Gastua 15.000,00 eurotik gorakoa bada (BEZa sartu gabe) eta eskabidea aurkezten 
denean kontratatuta ez badago, egin beharreko lanen eskaintzei buruzko 
dokumentazioa. 

➢ Lagundutako jarduerak egiteko kontratuak, behar bezala formalizatuak, hala behar 
denean. 
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➢ Eginiko bideragarritasun- eta merkatu-azterlanak eta txostenak, hala behar denean. 

➢ Eginiko aholkularitza-lanei eta haien ondorioei buruzko txostena. 

➢ Faktura eta dagokion ordainketa-ziurtagiria, dokumentu bakarra erabiliz, dirulaguntza 
jaso dezaketen gastu bakoitzerako. 

Dokumentu bakar batean aurkeztu beharko dira 50 eurotik beherako fakturak, 
hornitzaileen arabera sailkatuta. 

➢ Erakundearen legezko erantzulearen ziurtagiria, egiaztatzeko BEZa ezin dela 
berreskuratu edo konpentsatu, Foru Administrazioak emandako dirulaguntzen araubide 
juridiko orokorra arautzen duen 2005eko maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 29.8. 
artikuluan ezarritakoaren arabera. 

Adjudikatutako dirulaguntza proiektuaren gauzatze-mailaren arabera ordainduko da eta 3 
ordainketa egingo dira, gehienez. Lehen ordainketa egiteko dirulaguntzaren %20 
justifikatua egon beharko da, bigarren ordainketa egiteko dirulaguntzaren %40 eta 
hirugarren ordainketarako dirulaguntzaren gainerakoa. 

Egindako lanak aurkeztu baino lehen, gastuen zenbateko osoaren %25 ordaindu ahal 
izango da gehienez. Horretarako, faktura eta ordainagiria aurkeztu beharko dira. 

Dirulaguntza jaso dezaken gastua izango da erakunde hornitzaile independenteei 
azpikontratatutako lanaren zenbatekoa. Enpresa sustatzaileko langileek edo bazkideek 
egindako lanak ez dira diruz lagunduko, Dirulaguntzei buruzko maiatzaren 31ko 5/2005 
Foru Arauaren 27.7.d) artikuluan ezarritako kasuetan izan ezik.  


