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I. ATALA
BIZKAIKO LURRALDE HISTORIKOKO FORU ADMINISTRAZIOA

Bizkaiko Foru Aldundia

Ekonomia Sustatzeko Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 50/2020 FORU DEKRETUA, ekainaren 2koa, zeina-
ren bidez ezartzen baitira obekuntza Profesionalerako programa duten oina-
rri arautzaileak eta deialdia, dirulaguntzak emateko BikaintasunerakoTreba-
kuntzaren arloan 2020 urterako.

Bizkaiko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailaren xedea Bizkaian aberasta-
suna eta kalitateko enplegua sortzen laguntzea da, enpresa-arloan lehiakortasun iraun-
korra eta nazioartekotzea sustatuz eta, aldi berean, gure lurraldearen garapen oreka-
tua erraztuz. Ildo horretan, konpromiso hori gauzatzeko estrategia integral bat jarri da 
abian, bost ardatz estrategikotan oinarritua: ekintzailetza eta azelerazioa; berrikuntza eta 
lehiakortasuna; erakarpena eta interkonexioa; lurralde-oreka, eta talentua eta ezagutza. 
Estrategia horren abiapuntua, betiere, balio erantsiko zerbitzuak eraginkortasunez ema-
teko konpromisoa da.

Egungo enpresen lehiakortasuna hobetzea eta enpresa berriak sustatzea funtsezko 
osagaiak dira Bizkaiko ekonomiak egun dituen erronkei aurre egin ahal izateko, batez 
ere lana sortzeari eta lanari eusteari begiratzen badiegu.

Garrantzizko industria-ehun bati eutsiz, ezagutzan oinarritutako ekonomiarantz bide-
ratutako eraldaketa sakon bat izan du Bizkaiko ekonomiak azken hamarkadetan, sektore 
finkoa du zerbitzu aurreratuetan, eta, aldi berean, apustua egin du goraka doazen etor-
kizun oparoko sektoreetan dibertsifikatutako ekonomia baten alde.

Bizkaian enpleguaren sorrera eta industria- eta enpresa-sarea sustatzeko xedeare-
kin —eta, beraz, aurrerapen ekonomiko eta soziala lortzeko xedearekin—, Bizkaiko Foru 
Aldundiak laguntza ematen die lurralde horretan garatzen diren eta helburu horiek dituz-
ten programei.

Giza kapitalaren trebakuntza Bizkaiko Lurralde Historikorako inbertsiorik onena da, 
ekonomiaren zein gizartearen ikuspegitik. Ildo horretan, ikasketa-ahaleginak eta ikas-
keta-emaitzak direla-eta gehien nabarmendu diren gazte gradudunen bikaintasuneko 
trebakuntza saritzea eta bultzatzea ez da bakarrik haien ibilbide pertsonala aintzat har-
tzea eta gizarte mailan konpentsatzea, Bizkaiko ekonomia-sarearen alde etorkizunerako 
apustu sendo bat egitea ere bada.

Arestian aipatutako printzipioekin bat etorrita, dekretu honetan bikaintasuneko treba-
kuntzaren arloko jarduerak egituratzen dira, Bizkaiko graduatu ondoko gazteen hobe-
kuntza profesionala sustatzeko.

Ekonomia Sustatzeko Sailak, lehenago egin izan duen bezala, gazte gradudunen bi-
kaintasuneko trebakuntza sustatzen jarraitzen du, beren trebakuntza akademikoa osatze-
ko ospe handiko nazioarteko zentroetan egiten dituzten graduatu ondoko ikasketak finan-
tzatuz, eta, horrela, Bizkaiko Lurralde Historikoan kalitateko lana sortzen lagunduko du.

Ildo horretan, Ekonomia Sustatzeko Sailak, kualifikazio handiko pertsonak erakarri, 
lotu eta haiek hemen gerarazteko asmoz, pertsona horiek Bizkaian errotzea bultzatu eta 
erraztu nahi du, Bizkaia Talent ekimenaren bitartez. Bizkaiko enpresen maila teknologikoa 
kontuan hartuta, arreta berezia izan behar da kualifikazio berezia duten gazteekin, lehia-
kortasun-maila handiagoak lortzeko. Bizkaian era askotako enpresak daude, eta horrek 
enpresa-ehun sendo bat izatea dakar; etengabe bilakatzen ari den enpresa-ehun bat, non 
prestakuntzak, ikerketak, teknologiak eta talentuak zeregin garrantzitsu bat duten.

Enpresek espezializazio handia behar dutenez, nahitaezkoa da kualifikazio handiko 
profesional-sare bat sortzea, hala ekoizpen-jarduera garatzeko nola negozio-lerro be-
rrietarako.
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Horregatik, Ekonomia Sustatzeko Sailak giza kapitala sustatzeko eta indartzeko 
ekintzak bultzatzen ditu, dagokion bezala, Ekonomia Sustatzeko Sailaren egitura orga-
nikoaren erregelamendua onartzen duen Bizkaiko Foru Aldundiaren abenduaren 17ko 
207/2019 Foru Dekretuan ezarritako helburuen arabera.

Ekonomia Sustatzeko Sailak, Bizkaia Talent ekimenaren bitartez, bitartekaritza pro-
fesionaleko zerbitzuak eskaintzen dizkie kualifikazio handiko pertsonei, Bizkaiko enpre-
sekin harremanetan jartzeko. Horretarako, kualifikazio profesional handiko pertsonen 
erregistroa baliatzen du, enpresen zerbitzura dagoen sare profesional bat.

Laguntzak emateko, Foru Administrazioak ematen dituen dirulaguntzen araubide ju-
ridiko orokorra arautzen duen maiatzaren 31ko 5/2005 Foru Arauaren 20. Artikuluan, 
aurrerantzean Dirulaguntzei buruzko Foru Araua, jasotako norgehiagokarik gabeko sis-
tema erabiliko da. Sistema horrek aukera ematen du laguntzak modu eraginkorrean es-
leitzeko, eskariak jaso ahala ematen baitira laguntzok. Horrela, berehala erantzun dakie-
ke atzerrian hobekuntza profesionaleko ikastaroetarako egiten diren laguntza-eskaera 
guztiei, aurrekontuan erabilgarri dagoen diruak horretarako bidea ematen badu.

Atzerrian ikastaroak egin eta bikaintasuneko trebakuntzaren bidez hobekuntza pro-
fesionala lortzeko ezartzen diren laguntzak berehala eman behar dira, gazteei benetako 
laguntza eraginkor bat eman nahi bazaie. Laguntzaren beharra atzerrian gauzatzekoak 
diren trebakuntza planak aurkezten dituztenean sortzen da, baina ez guztientzat une 
berean. Beraz, laguntzak trebakuntzari ekiteko benetan behar diren unean eman behar 
dira, aurkeztutako proiektuak eta enpresa-praktikak errealitate bihurtzeko. Horrek ez du 
aukerarik ematen eskaerak alderatzeko, eta, beraz, ezin da norgehiagoka erabili, lagun-
tzak era eraginkorrean esleitu nahi badira.

Aurrerapen ekonomikoa eta soziala lortzeko, Bizkaiko Foru Aldundiak ezinbesteko-
tzat jotzen du emakume eta gizonen benetako berdintasuna lortzeko aurrerapausoak 
ematea, eta, bide horretan, hainbat urte daramatza berdintasunaren arloan lanean, ber-
dintasun planetan ezarritakoa betetzeko.

Gainera, Bizkaiko Foru Aldundiak Bizkaiko Emakumeen eta Gizonen Berdinta-
sunerako Foru Planaren esparruan berdintasunerako politikak ezartzeko hartu duen 
konpromisoarekin bat, eta genero-ikuspegia Hobekuntza Profesionalerako Programan 
sartzeko, foru-dekretu honetan genero-ikuspegia jasotzen da, bai hura prestatzeko or-
duan bai haren aplikazioan, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 
4/2005 Legean eta Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 
Foru Arauan ezarritakoarekin bat. Gainera, kontuan hartu da Bizkaiko Foru Aldundiaren 
2013ko azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuan xedatutakoa, zeinaren bidez finkatzen 
baitira generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioa egiteko jarraibideak, Emakumeen 
eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legean ezartzen den moduan. 
Eta, ildo horretan, «Generoaren eraginaren aurretiazko ebaluazioari buruzko txostena» 
gehitu da dekretu honen tramitazioan, azaroaren 19ko 141/2013 Foru Dekretuaren 2. 
artikuluan aipatzen denarekin bat.

Era berean, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako ekainaren 20ko 4/2018 
Foru Araua onetsita, foru-dekretu hau egitean kontuan hartu da foru-arau horretan 
ezarritakoa.

Horrez gainera, dekretu honen garapenean gizarte-neurriak ezarri dira, Dirulagun-
tzen Erregelamendua aldatzen duen otsailaren 27ko 16/2018 Foru Dekretuan ezarri-
takoa kontuan hartuta. Foru-dekretu horren bidez, batetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren 
martxoaren 23ko 34/2010 Foru Dekretuaren bidez onartutako Dirulaguntzen Erregela-
mendua aldatzen da, 5/2005 Foru Araua garatzen duena; aurrerantzean Dirulaguntzei 
buruzko Foru Dekretua, eta bes-tetik, Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntzetarako pro-
zeduretan klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika publiko batzuei buruz-
koak sartzeko gida onartzen da.

Halaber, izapidetzean printzipio hauekin bat jarduten da: beharrezkotasuna eta era-
ginkortasuna, proportzionaltasuna, segurtasun juridikoa, gardentasuna, lastertasuna eta 
efizientzia, eta kontuak ematea. Izan ere, hala ezartzen du Bizkaiko Foru Aldundiaren ur-
tarrilaren 17ko 2/2017 Foru Dekretuak —haren bidez, Bizkaiko Foru Aldundian xedapen 
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orokorrak egiteko prozedura arautzen da— 3. artikuluan, eta Administrazio Publikoen 
Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 129. Artikuluan, 
aurrerantzean 39/2015 Legea, horregatik aplikatu dira Bizkaiko Gardentasunari buruzko 
otsailaren 17ko 1/2016 Foru ArauaBizkaiko Foru Aldundiaren, haren erakunde autono-
moen eta foru-sektore publikoaren jardun-eremuan hizkuntza ofizialak erabiltzeko irizpi-
deak ezartzen dituen maiatzaren 28ko 63/2019 Foru Dekretuak.

Finantza, Aurrekontu eta Ondarearen Zuzendaritza Nagusiaren 10/2020 Instrukzioaren 
bigarren puntuan ezarritako baldintzak betetzen dira, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Gizar-
te Urgazpenerako Foru Erakundeak osorik edo zati batean izapidetutako prozeduretan 
administrazio-epemugak eta -epeak etetearen aplikazioari dagokionez, eta COVID-19 
koronabirusak sortutako Nazioarteko Garrantzizko Osasun Publikoko Larrialdia dela-eta, 
tributu-izaerako ezohiko neurriak aplikatzea tributuak ez diren baliabide publikoei.

Bigarren a) salbuespenaren barruan sartzen den emate-prozedura da, kalte larriak 
saihesten baitira prozedurako interesdunen eskubide eta interesetan. Une honetan pro-
zedurarekin jarraitu ezean, kalte larriak sortuko lirateke diru-laguntza hau izapidetzeko 
behar den denbora gehitzearen ondorioz; izan ere, modu sekuentzialean gehituko li-
rateke alarma-egoeraren iraupena eta dekretua izapidetzeko behar den denbora, eta 
horrek atzerapen handia ekarriko luke prozedura osoan, eta diruzaintza-arazoak sortuko 
lizkieke bertan interesa dutenei.

Goian azaldutakoaren arabera, Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuak propo-
satu eta Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluak 2020ko aren aren ko bileran eztabaidatu 
eta onetsi ondoren, honako hau,

XEDATZEN DUT:

1. artikulua
Ontzat ematea graduatu ondoko gazteen hobekuntza profesionalaren arloan Bizkai-

ko Foru Aldundiko Ekonomia Sustatzeko Sailak ematen dituen dirulaguntzetarako oina-
rriak eta deialdia.

I. KAPITULUA
BIKAINTASUNEKO TREBAKUNTZA

2. artikulua.—Xedea
Laguntza ematea graduatu ondoko gazteei bikaintasunean treba daitezen, hobekun-

tza profesionaleko ikastaroak eginez ospe handiko atzerriko nazioarteko zentroetan, 
horrela euren prestakuntza akademikoa osa dezaten eta aukera gehiago izan dezaten 
Bizkaiko enpresetan, unibertsitateetan edo ikerketa-zentroetan sartzeko.

3. artikulua.—Onuradunak
2017/2018 edo 2018/2019 ikasturteetan unibertsitateko gradu ikasketak amaitu di-

tuzten pertsonek edo 2019/2020 ikasturtean bukatuko dituztenek eskuratu ahal izango 
dituzte foru-dekretu honetan ezartzen diren onurak, baldin eta bi egoera hauetako ba-
tean badaude:

1.  Graduko espedientearen batez besteko nota edo karrera amaierako nota oso 
ongi edo gehiago bada (0tik 10erako eskalan, 7 edo hobea), unibertsitateko 
goi-mailako agiria badute edo graduatu, ingeniari edo arkitekto agiria eskatua 
badute eta bikaintasuneko trebakuntzarako laguntzen arloko dirulaguntza honen 
onuradunak izan ez badira, sail honek lehenago antolatutako programetan. Inola 
ere ez da kontuan hartuko Eliza Katolikoaren unibertsitateetako fakultateetan 
egindako ikasketei ondorio zibilak aitortzeko eta ikasketa horiek homologatzeko 
egiten diren proben nota.

2.  Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Bizkaia Talent Elkarteak Euskal Autonomia Er-
kidegoko hiru unibertsitateekin batera sustatutako Bizkaia Talentia programan 
parte hartu badute.
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   Horrez gainera, eskatzaileak, onuradun izateko, ezin du 30 urte baino gehiago izan 
eskaera egiten den egunean, eta bi baldintza hauetariko bat bete beharko du:

  a) Bizkaian jaioa izatea.
  b)  Bizkaiko udalerriren batean erroldatuta egotea, 2020ko urtarrilaren 1a baino 

lehen.
   Horrez gainera, onuradun-izaera lortzeko, Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 

12. artikuluan ezarritako baldintzak bete beharko dira.
Edozelan ere, pertsona batek ezingo du dirulaguntza honen onuradunaren izaera 

bereganatu, irmo zehatua izan bada administrazio-bidean, lan-arloan edo zigor-arloan 
berdintasunerako eta sexu-diskriminaziorik ez izateko eskubidea urratzeagatik, hala 
aplikatzekoa baita Emakumeen eta gizonen berdintasunari buruzko ekainaren 20ko 
4/2018 Foru Araua, ez eta bere ibilbidea edo jardunbidea emakumeen eta gizonen ar-
teko berdintasunaren printzipioaren kontrakoa izan bada ere, hala aplikatzekoa baita 
otsailaren 27ko 16/2018 Foru Dekretua, zeinak onesten baitu Bizkaiko Foru Aldundiaren 
dirulaguntzetarako prozeduretan klausula sozialak, ingurumenekoak eta beste politika 
publiko batzuei buruzkoak sartzeko gida.

4. artikulua.—Dirulaguntza jaso dezaketen jarduerak
Ospe handiko atzerriko nazioarteko unibertsitate eta zentroetan hobekuntza profe-

sionalerako ikastaroak egiteko laguntza.
Hobekuntza profesionaleko ikastaroek 6 hilabeteko iraupena izango dute, gutxienez, eta 

eskabidea aurkezten den egunetik 2020ko abenduaren 1era bitartean hasi beharko dira.
Hobekuntza profesionaleko ikastaroak atzerriko ospe handiko nazioarteko unibertsi-

tate edo zentro batean egin ahal izango dira osorik, edo Euskal Autonomia Erkidegoko 
unibertsitate batekin batera, betiere ikastaroaren %50 gutxienez atzerrian egiten bada.

Eskatzaile bakoitzari hobekuntza profesionalerako ikastaro baterako bakarrik eman-
go zaio dirulaguntza.

5. artikulua.— Laguntzaren gehieneko zenbatekoa eta dirulaguntza jaso dezaketen 
gastuak

Laguntzaren gehieneko zenbatekoa 8.000 euro izango da, eta atal hauetan banatu 
daiteke (dirulaguntza jaso dezaketen egitatetzat joko baitira):

1.  Matrikularen, joan-etorrien eta aseguruaren gastuak
  a) Matrikula eta beste tasa batzuk (halakorik egonez gero).
  b) Material didaktiko espezializatua, gailu elektronikoak izan ezik.
  c) Joan-etorriko bidaia bat, jatorriko hiritik helburuko hirira.
  d)  Istripuetarako, ospitaleratzeko eta osasun-laguntzako osasuneko asegu-

ru-poliza.
  e)  Ikasketak direla-eta eginiko bidaia- eta ostatu-gastuak, baldin eta helburuko 

prestakuntza-zentroak justifikatzen badu nahitaezkoa dela jarduera osagarri 
batzuk egitea atzerriko beste herri batera joan beharra dakartenak.

2.  Ostatua:
   Helburuko hiriko ostatu-gastuak, baldin eta kontratu, faktura eta ordainagiri bidez 

justifika badaiteke. Gehien jota, hilean 800 euroko dirulaguntza emango da, eta, 
guztira, 6.000 euro kontzeptu honetarako.

   Emandako dirulaguntza itzuli behar izango da, bi egoeratan: 19. artikuluan ezar-
tzen dena gertatzen denean eta onuradunak dirulaguntza osoa justifikatzen ez 
duenean.

6. artikulua.—Laguntza ematea eta ordaintzea
Laguntzak foru-dekretu honetan ezarritako baldintzen arabera emango dira, eta 

dekretuan eta laguntzak emateko foru-aginduan ezartzen diren baldintzei lotuta 
emango dira.



ee
k:

 B
AO

-2
02

0a
10

9-
(I-

37
5)

BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA BAO
2020, ekainak 10. Asteazkena109. zk. 5. orr.

Dirulaguntzaren ordainketa Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 74.2. artikulua-
ren arabera, honela egingo da:

1.  Dirulaguntzaren %70, gehienez, laguntza ematea onartu ostean ordainduko da, 
hobekuntza profesionalerako ikastaroa hastean, atzerriko erakundean eginiko 
sarrera egiaztatzen duen ziurtagiri bat eta 8. artikuluan ezartzen den hasierako 
txostena aurkeztu ondoren.

2.  Gainerakoa, emandako dirulaguntzaren gehieneko mugaraino, bitarteko lehen 
txostena aurkeztu ondoren ordainduko da. Txostenok 8. artikuluan xedatutakoa-
ren arabera aurkeztu behar dira.

7. artikulua.—Onuradunaren betebeharrak
1. Alta emanda egotea Bizkaia Talent-en kualifikazio handiko pertsonen datu-ba-

sean (https://extranet.bizkaiatalent.org/profesionals/register.php).
2. 8. artikuluan ezarritako dokumentazioa eta txostenak aurkeztea.
3. Dekretu honetan eta dirulaguntza emateko ebazpenean ezarritako betekizunak 

eta baldintzak betetzea.
4. Dirulaguntza emateko baldintzak bete direla egiaztatzeko eta ziurtatzeko egiten 

diren jardueretarako erraztasunak ematea.
5. Trebakuntza-aldian gerta daitekeen edozein gorabehera jakinaraztea, baita diru-

laguntzari uko egiten zaiola ere.
6. Jarduera bererako bestelako diru-sarrerarik jaso den jakinaraztea, edozein ad-

ministrazio edo erakunde publiko zein pribatutik etorri arren, 8. artikuluan ezartzen den 
azken txostena aurkezten denean.

7. Foru-dekretu honetan edo dirulaguntza emateko foru-aginduan ezarritako behar-
kizunak eta baldintzak betetzen ez badira, dirulaguntza itzultzea, kasuan kasuan ezar-
tzen den zenbatekoaren arabera.

8. artikulua.—Dokumentazioa, frogagiriak, epeak, ziurtagiriak eta txostenak
Eskaera egiten duten unean, eskatzaileek dokumentazio hau aurkeztu beharko dute, 

bide telematikoaren bitartez:
1.  Eskabideak: 9. artikuluaren arabera behar bezala betetako eskabidearekin bate-

ra, agiri hauek aurkeztu beharko dira:
  a)  Egitekoak diren hobekuntza profesionaleko ikastaroari buruzko eta lortu nahi 

dituzten emaitzei buruzko azalpen-memoria.
  b)  Ziurtagiri hauetarikoren bat:
   1)  Unibertsitateko espediente akademikoaren ziurtagiri elektronikoa edo 

konpultsatua, ikasketa-espedientearen batez besteko nota edo karre-
ra amaierako nota adierazita, 0tik 10era bitarteko eskalan. 2019/2020 
ikasturteko tituludunek 2020ko irailaren 18ra arteko epea izango dute 
unibertsitateko espediente akademikoaren ziurtagiri konpultsatua aur-
kezteko.

   2)  Ekonomia Sustatzeko Sailak eta Bizkaia Talent elkarteak Euskal Auto-
nomia Erkidegoko unibertsitateekin batera sustatutako Bizkaia Talentia 
programan parte hartu dela egiaztatzen duen ziurtagiria.

  c)  Hobekuntzako ikastaroan onartua izanaren agiria, irakaskuntzan zein iker-
kuntzan ospe handia duen atzerriko zentroak emana, edo matrikula-agiria, 
behar bezala beteta.

  d)  Egin beharreko trebakuntzaren egokitasunari edo erabilgarritasunari buruz-
ko agiria, interesdunak karrerako azken urtea egin zuen fakultate edo esko-
lako katedraren arduradunak edo unibertsitateko departamentuko arduradu-
nak emana.

  e)  NANa edo AIZa
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  f) Bizkaiko erroldatze-ziurtagiria, hala badagokio.
  g)  Espainiako unibertsitateko graduatu, ingeniari edo arkitektoaren titulu ofizial 

konpultsatua edo agiri hori lortzeko eskabidearen egiaztagiri konpultsatua. 
2019/2020 ikasturteko tituludunek 2020ko irailaren 18ra arteko epea izango 
dute dokumentazio hori aurkezteko.

    Atzerrian eskuratutako agiriek ofizialki aintzatetsita egon behar dute, eta es-
kumena duten ministerioaren homologazio-ziurtagiria aurkeztu beharko da 
hori egiaztatzeko.

  h)  Hartzekodun-fitxa: fitxan adierazitako kontu-zenbakia eskabidean adierazi-
tako bera izan beharko da.

  i)  Bizkaia Talenten kualifikazio handiko pertsonen datu-basean alta emanda 
egotea egiaztatzen duen agiria (https://extranet.bizkaiatalent.org/profesio-
nals).

2. Txostenak:
  a) Hasierako txostena:
   1)  Trebakuntza-ekintzaren hasierari buruzko txostena, honako datu hauek 

adierazita: metodologia, edukiak, txostengileak, talde parte-hartzailea, 
datak eta aurrez ikusitako jardueren plangintza (txostena gaztelaniaz 
edo euskaraz aurkeztuko da).

   2)  Atzerriko zentroen ziurtagiria, sarrera egiaztatzeko.
    Hasierako txostena Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bitar-

tez aurkeztuko da, behin trebakuntza hasi ondoren (http://www.bizkaia.eus/
Sustapena-OficinaVirtual).

  b) Bitarteko lehen txostena:
    Trebakuntzaren garapenari buruzko txostena, honako datu hauek adierazita: 

metodologia, edukiak, txostengileak, talde parte-hartzailea eta aurrez ikusi-
tako jardueren plangintza (txostena gaztelaniaz edo euskaraz aurkeztuko 
da).

    Ekonomia Sustatzeko Saileko bulego birtualaren bidez aurkeztuko da bi-
tarteko lehen txostena (http://www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual), 
2021eko otsailaren 26a baino lehen.

  c) Bitarteko bigarren txostena:
   12 hilabete baino gehiagoko ikastaroetan aurkeztuko da bakarrik.
    Trebakuntzaren garapenari buruzko txostena, honako datu hauek adierazita: 

metodologia, edukiak, txostengileak, talde parte-hartzailea eta aurrez ikusita-
ko jardueren plangintza (txostena gaztelaniaz edo euskaraz aurkeztuko da).

    Atzerriko trebakuntzak irautea aurreikusten den denboraren %50 igarota-
koan aurkeztu behar zaio bitarteko bigarren txostena Ekonomia Sustatzeko 
Sailari, bulego birtualaren bitartez (http://www.bizkaia.eus/Sustapena-Ofici-
naVirtual).

  d) Azken txostena:
   1)  Trebakuntzaren garapenari buruzko txostena, datu hauekin: edukiak, 

txostengileak, talde parte-hartzailea eta lortutako emaitzak (txostena 
gaztelaniaz edo euskaraz aurkeztuko da).

   2)  Eskuratutako ahalmen eta gaitasunei buruzko txostena.
   3)  Helburuko zentroaren txostena, egindako aprobetxamendua frogatzen 

duena.
   4)  Gastu-zerrenda, diruz lagun daitezkeen kontzeptuen eta finantzake-

ta-iturrien arabera zehaztuta.
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   5)  Egindako gastuak justifikatzen dituzten fakturak edo froga-izaera ba-
liokideko kontabilitateko agiriak, behar bezala justifikatuta, bakoitzari 
dagozkion agiriekin, bai eta haiei dagozkien ordainketen ordainagirien 
kopia ere.

Azken txostena Ekonomia Saileko bulego birtualaren bidez aurkeztuko da, gehie-
nez ere bi hilabeteko epean, hobekuntza profesionalerako trebakuntza amaitzen denetik 
zenbatuta.

II. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK ETA PROZEDURA

9. artikulua.—Eskabideak aurkezteko modua, tokia eta epea
Eskabidea, atal guztiak behar bezala beteta dauzkala, eta foru-dekretu honetan 

zehaztutako dokumentazio guztia, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren 
bitartez aurkeztu behar dira (http://www.bizkaia.eus/Sustapena-OficinaVirtual). Horreta-
rako, sinadura elektronikoa eduki beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA...), edo 
BizkaiBai zerbitzuan alta emanda egon, edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren bitartez 
sartu. B@kQ ziurtagiria gure bulegoetan eska daiteke, Orueta Apezpikua kaleko 6an. 
Eskabideek automatikoki jasoko dute barne-espediente zenbaki bat.

Eskabideak aurkeztean, pertsona edo erakunde onuradunak baimena ematen dio di-
rulaguntza ematen duen organoari 14. artikuluan ageri diren inguruabarren egiaztagiriak 
zuzenean lor ditzan. Horretarako, dagozkion ziurtagiri telematikoak baliatu ahal izango 
dira, hala ezartzen baita Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 16. artikuluan.

Deialdi bakarra egingo da.
Eskabideak aurkezteko epea 2020ko uztailaren 1ean hasiko da, goizeko 9etan, eta 

2020ko irailaren 18ko 13:30era bitartekoa izango da.

10. artikulua.—Prozeduraren hasiera eta tramitazioa
Dirulaguntzetarako eskabideak ez badaude osorik beteta edo ez badakartzate beha-

rrezko diren agiri guztiak, edo laguntzaren xedea behar adina zehazten ez bada, es-
katzaileari errekerimendua bidaliko zaio, jakinarazpena egin eta biharamunetik hasita 
hamar egun balioduneko epearen barruan akatsa zuzen dezan edo aipatu diren nahi-
taezko agiriak aurkez ditzan; halaber adieraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaeran 
atzera egindakotzat joko dela, 39/2015 Legearen 68.1. artikuluan ezarritakoaren arabe-
ra. Horretarako, ebazpen bat eman beharko da aurretik, 39/2015 Legeak 21. artikuluan 
ezarritakoaren arabera idatzia.

Ekonomia Sustatzeko Saileko Enpresak Sustatzeko Zerbitzuak tramitatuko ditu es-
kabideak.

11. artikulua.—Dirulaguntzen adjudikazioa: baldintzak eta araubidea
Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 20. artikuluan xedatutako norgehiagokarik ga-

beko araubidean emango dira dekretu honetan araututako dirulaguntzak.
Dirulaguntzak eta laguntzak dekretu honetan ezarritako baldintzen arabera emango 

dira, eta dekretuan eta dirulaguntzak emateko foru-aginduan jasotako baldintzen arabe-
ra gauzatuko dira, foru-dekretu honetan dirulaguntzak emateko ezartzen den prozedu-
raren bidez.

Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren. 20 artikuluaren arabera, zera jotzen da nor-
gehiagokarik gabeko prozeduratzat: eskariak jaso ahala banatzea diru-funtsak. Hala, 
bada, eskabideek Bizkaiko Foru Aldundiko erregistroan duten sarrera-dataren arabera 
ezarriko da eskarien lehentasuna, eta, deialdian ezarritako betekizunak betetzen badi-
tuzte, aurrekontuko hornidurek ahalbidetzen duten bitartean emango dira laguntzak.
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12. artikulua.—Jakinarazpen elektronikoa
39/2015 Legearen ezarritakoaren arabera, eskatzaileak baliabide elektronikoen bi-

tartez komunikatuko dira Ekonomia Sustatzeko Sailarekin beren eskubide eta betebeha-
rrak erabiltzean.

Bitarteko elektronikoen bidez egiten diren jakinarazpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren 
egoitza elektronikoan (http://web.bizkaia.eus/eu) agertuz egin beharko dira, Adminis-
trazio Elektronikoari buruzko Bizkaiko Foru Aldundiaren maiatzaren 5eko 62/2015 Foru 
Dekretuaren arabera, eta Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako foru 
diputatuaren ekainaren 6ko 4841/2016 Foru Aginduaren arabera (foru-agindu hori jaki-
narazpenak eta komunikazioak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoan ager-
tzeko sistemaren bidez egiteari buruzkoa da).

13. artikulua.—Laguntza ematea eta errekurtsoak
Eskabideak banan-banan ebatziko dira, Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren 

esanbidezko ebazpen indibidualizatuen bidez. Kasu bakoitzari dagozkion baldintza be-
reziak ezarri ahalko dira dirulaguntzen eskabideei baiezkoa ematen dieten foru-agindue-
tan, eta nahitaez bete beharko dira baldintza horiek.

Onuradun bati dirulaguntza eman dion foru-agindua jakinarazi ondoren, jakinarazpe-
na egin eta biharamunetik hamar (10) eguneko epea izango da hura onartzeko, eta epe 
horretan ez bada beren-beregi ezer adierazten, isilbidez onartutzat joko da.

39/2015 Legearen 21. artikuluan xedatutakoaren arabera, eskabidea aurkeztu eta 
gehienez sei hilabeteko epearen barruan eman beharko da ebazpena, gehienez ere. 
Eskumena duen organoak deialdian aurkeztutako eskabide guztiei buruzko esanbidez-
ko ebazpena eman behar badu ere, ebazpena eta jakinarazpena emateko epea amaitu 
eta esanbidezko ebazpenik eman ez badu, eskabidea administrazio isilbidez ezetsi dela 
ulertuko da, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 
39/2015 Legearen 25. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Eskabideari buruzko ebazpenak administrazio-bidea amaituko du, eta, nahi izanez 
gero, interesdunek haren aurkako berraztertze-errekurtsoa aurkeztu ahalko diote ebaz-
pena eman duen organoari berari. Bestela, zuzenean jo dezakete administrazioareki-
ko auzien jurisdikziora, 39/2015 Legearen 124. artikuluan eta 1998ko uztailaren 13ko 
29/1998 Legearen 46. artikuluan ezarritako epeen barruan.

14. artikulua.—Betebehar orokorrak
Foru-dekretu honetan dirulaguntzen onuradunentzat ezartzen diren betebeharrez 

gainera, Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 12., 13., 31.5 eta 41. artikuluetan ezarrita-
koak ere bete beharko dituzte onuradunek, hala nola:

—  Dirulaguntza ematea funtsatzen duen jarduera egitea edo horretarako jokabidea 
hartzea.

—  Dirulaguntza ematea edo hura lortzea funtsatzen duen jarduera egin dela edo hura 
egiteko jokabidea hartu dela justifikatzea, bai eta laguntza ematea funtsatu duten 
baldintzak betetzen direla ere justifikatzea.

—  Dirulaguntza eman duen erakundeak egiten dituen egiaztapen-jardueren pean 
jartzea, bai eta dirulaguntzen eta laguntzen arloan Ogasun eta Finantza Sailari 
dagokion finantzen kontrolerako jardueren eta Herri Kontuen Euskal Auzitegiaren 
prozedura fiskalizatzaileen pean ere.

—  Edozein administrazio edo erakunde publikok, nazionala izan zein nazioartekoa, 
dirulaguntza edo laguntzaren bat emanez gero xede bererako, dirulaguntza hori 
eman duen erakundeari horren berri ematea.

—  Laguntza emateko ebazpen-proposamena eman baino lehen, zerga betebeharrak 
eta, hala dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituztela egiazta-
tzea. Ezin izango dira onuradun izan lehenago jasotako beste dirulaguntzaren bat 
itzultzeko ordainketak egunean ez dituztenak. Dirulaguntza ez da ordainduko harik 
eta pertsona onuradunak behar bezala egiaztatu arte zerga betebeharrak eta, hala 
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dagokionean, Gizarte Segurantzarekikoak bete dituela. Horrenbestez, galdu egin-
go du ordaindu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa kobratzeko eskubidea, eta 
19. artikuluan baldintzak ez betetzeagatik xedatzen den prozedura abiaraziko da.

  Edozelan ere, goian aipatu diren inguruabarrak egiaztatzeko ez da inongo erakun-
deren ziurtagiririk aurkeztu behar: eskatzaileak bere eskabidean baimen espresua 
eman behar dio Ekonomia Sustatzeko Sailari zuzenean eta telematikoki eskura 
ditzan inguruabarrok egiaztatzeko agiriak.

—  16. artikuluan jasotzen diren publizitate-neurriak hartzea.

15. artikulua.—Programaren jarraipena. Ikuskaritza eta kontrola
Pertsona onuradunek dekretu honetan ezartzen den epeetan bidali beharko dute es-

katutako dokumentazioa Ekonomia Sustatzeko Sailera.
Era berean, dekretu honetan ezarri diren laguntzengatik Ekonomia Sustatzeko Sailak 

eskatzen dien dokumentazio guztia bete beharko dute.
Bestalde, laguntza ematean kontuan hartu ziren baldintzak funtsean aldatzen dituz-

ten gertakari guztien berri eman behar diote Ekonomia Sustatzeko Sailari, eta harekin 
batera lan egin beharko dute egiaztapen, jarraipen eta kontrol prozeduretan.

Ekonomia Sustatzeko Sailak dekretu honek lortu nahi dituen helburuak beteko direla 
bermatzeko behar diren ikuskapen- eta kontrol-ekintza guztiak egin ahalko ditu.

16. artikulua.—Publizitatea
Aplikatu beharrekoa izango da Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 17.3 artikuluan 

ezarritakoa.

17. artikulua.—Aldi berean beste dirulaguntza batzuk jasotzea
Dekretu honetan ezartzen diren laguntzekin batera, xede bererako, estatuko, Euro-

par Batasuneko edo nazioarteko edozein administrazioren edo erakunde publiko nahiz 
pribaturen beste dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk jaso ahal izango 
dira, Bizkaia BBK Bekekin izan ezik.

Dirulaguntza guztien baturak (berak bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, sarre-
ra edo baliabide batzuekin batera) ezin izango du izan, inola ere, dirulaguntza jasotzen 
duen jardueraren kostua baino handiagoa.

Gastuen azken justifikazioan, dirulaguntza honetatik kanpora kobratutako edozein 
dirulaguntza jaso eta gero, egindako gastuak jasotako laguntzak baino gutxiago balira, 
dagokion birdoikuntza egingo litzaioke dirulaguntzari. Horrela, jasotako gehiegizko dirua 
itzuli egin beharko da, ezarritako modu eta epeetan.

Pertsona onuradunek nahitaez jakinarazi behar diote dirulaguntza eman dien orga-
noari beste dirulaguntza, laguntza, sarrera edo baliabide batzuk lortu dituztela hark diruz 
lagundu dituen jarduerak finantzatzeko.

Beste funtsok jaso izana jakin bezain laster egin behar da jakinarazpen hori, eta, 
edozelan ere, jaso diren funtsei emandako aplikazioa justifikatu baino lehen.

Jakinarazteko eginbehar hori ez betetzeak dagokion zehapena ekarriko du, Dirula-
guntzei buruzko Foru Arauaren arabera.

18. artikulua.—Dirulaguntza aldatzea
Dirulaguntzak emateko orduan kontuan hartutako baldintzak aldatzeak dirulaguntzen 

emakidari buruzko ebazpena aldatzea ekar dezake, baldin eta dirulaguntzaren helburua 
eta xedea bete direla uste bada. Horrelakoetan, dekretu honetan ezarritako irizpideak 
eta mugak ezarriko dira.

19. artikulua.—Baldintzak ez betetzea eta dirulaguntza itzultzea
Honako kasu hauetan, baldintzak ez direla bete ulertuko da: laguntzak jaso dituzten 

onuradunek dekretu honetan, dirulaguntza emateko ebazpenean edo aplikatu beharreko 
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gainerako arautegian ezarritako baldintzetako bat betetzen ez dutenean, bai eta Dirula-
guntzei buruzko Foru Arauaren 33. artikuluan ezartzen diren kasuetan ere.

Pertsona onuradunak dirulaguntza itzuli beharko du, baldin eta foru-dekretu honetan 
edo/eta dirulaguntza emateko foru-aginduan ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, 
edo aplikatu beharreko gainerako arautegian ezarritako baldintzetako bat betetzen ez 
baditu, bai eta Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 33. artikuluan ezartzen diren kasue-
tan ere.

20. artikulua.—Aldaketen, murrizketen eta ez-betetzeen prozedura
Dagokion administrazio-unitateak tramitatuko du prozedura, eta Ekonomia Sustatze-

ko Saileko organo eskudunak ebatziko du: onuradunek eman zitzaien eta jaso zuten 
kopuru osoa edo haren zati bat itzuli behar dutela adieraziko du, hala badagokio.

Horrez gainera, ez-betetzea gertatu dela adierazten duen foru-aginduan, zeha-
pen-prozedura abiarazteko agindua eman daiteke, hala badagokio.

21. artikulua.—Itzuli beharreko kredituak
Dirulaguntza bat osorik edo haren zati bat itzultzen baldin bada (dela aldaketa bate-

gatik, dela gutxitzeagatik edo dela baldintzak ez betetzearen adierazpen bategatik), di-
rulaguntza ordaindu zenetik aurrera aplikatu behar diren berandutze interesak ordaindu 
beharko dira, Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren 34. artikuluan xedatutakoaren ara-
bera.

Prozedura hasteko, entzunaldirako hamabost eguneko epea emango zaio pertsona 
onuradunari, Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 80. artikuluaren arabera.

Borondatezko itzulketatzat jotzen da onuradunak Administrazioaren aurretiazko erre-
kerimendurik gabe egiten duena.

Aurretiaz, komunikazio idatzi bat bidali behar zaio Ekonomia Sustatzeko Saileko Ta-
lentua eta Kultura Ekintzailea Sustapenerako Atalari.

Borondatezko itzulketa egiten denean, Administrazioak kasuari dagozkion berandu-
tze-interesak kalkulatuko ditu, Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren artikuluan ezarrita-
koaren arabera eta onuradunak itzulketa benetan egiten duen unera arte.

Onuradun batek dirulaguntza bere kabuz itzuli nahi duenean, ordainketa-gutun bat 
erabili behar du, Bizkaiko Foru Aldundiaren eredu ofizialaren araberakoa. Gutun-eredua 
Ekonomia Sustatzeko Sailean eskuratu daiteke (Orueta Apezpikua, 6. Bilbo).

22. artikulua.—Arau orokorrak
Dekretu honetan aipatzen diren dirulaguntzek honako arau hauei jarraituko diete: de-

kretu honi beroni, laguntzak emateko foru-aginduei, Dirulaguntzei buruzko Foru Arauari, 
hura garatzen duen Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuari eta Administrazio Zuzenbi-
deko gainontzeko arauei. Halakorik ezean, Zuzenbide Pribatuko arauak aplikatuko dira.

Interesdunak ematen dituen datuak foru-dekretu honetatik eratortzen diren prozedu-
rak kudeatzeko erabiliko dira, kontuan harturik zer ezartzen den honako araudi honetan: 
bateko, 2016/679 Erregelamendua (EB), 2016ko apirilaren 27koa, Europako Parlamen-
tuaren eta Kontseiluarena, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio 
askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, eta 95/46/CE Zuzentaraua 
indargabetzen duena (Datuak babesteko erregelamendu orokorra), eta, besteko, datu 
pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 
3/2018 Lege Organikoa.

Datu horiek inola ere ez dira erabiliko, eta ez zaizkie hirugarren batzuei lagako, in-
teresdunak argi eta garbi ados dagoela adierazi ezean edo goian aipaturiko araudian 
ezartzen diren kasuetan izan ezik.

Araudi horretan xedatzen dena betetzeko, interesdunak honako eskubide hauek ba-
liatu ahal izango ditu datuen tratamenduaren arduradunaren aurrean: datuak eskuratze-
ko, zuzentzeko, ezerezteko («ahaztua izateko eskubidea»), haien tratamendua muga-
tzeko eta datuok eramangarri izateko eskubideak, bai eta tratamendu automatizatuan 
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soilik oinarrituriko erabakirik ez jasatekoa (barne harturik profilen sorrera), baldin eta era-
bakiak eragin juridikoak badakarzkio edo, modu bertsuan, beragan eragin nabarmenik 
badu. Era berean, edozein momentutan erreboka dezake lehen adierazitako onarpena.

Halaber izango du eskubidea erreklamazioa aurkezteko Datuen Babesaren Kontrol 
Agintaritzaren aurrean.

Administrazio prozedurari dagokionez dekretu honetan ezarri ez den guztirako, 
39/2015 Legea aplikatu beharko da.

23. artikulua.—Emandako dirulaguntzen publizitatea
Ekonomia Sustatzeko Saileko foru diputatuaren foru-agindu baten bidez, deialdi ho-

netan emandako dirulaguntzen laburpena Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitara dadin 
aginduko da, haietako bakoitza zein programa eta aurrekontuko kredituri egozten zaion 
adierazita. Horrekin batera, pertsona onuradunen zerrenda, zer kopuru emango zaizkien 
eta helburuko herrialdea ere publikatuko da.

24. artikulua.—Zehapen-prozedura
Dirulaguntzei buruzko Foru Arauaren IV. tituluan ezarritakoa aplikatu beharko da.
39/2015 Legearen IV. tituluan ezarritako zehapen-prozedura aplikatuko beharko da, 

baita Euskal Autonomia Erkidegoko Herri Administrazioen zigortzeko ahalmeneri buruz-
ko otsailaren 20ko 2/1998 Legea ere, Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 88. 1. 
artikuluak («zehartzeko prozedura») ezarritakoaren arabera.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenengo Azken Xedapena.—Indarrean jartzea
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean jarriko da indarrean fo-

ru-dekretu hau.

Bigarren Azken Xedapena.—Arauen garapena
Ahalmena ematen zaio Ekonomia Sustatzeko foru diputatuari, dekretu hau osatu edo 

garatzeko beharrezkotzat jotzen dituen xedapen guztiak eman ditzan.

Hirugarren Azken Xedapena.—Aurrekontuko diru-izendapena
Dekretu honen arabera eman daitezkeen laguntzak eta onurak ondoren aipatzen den 

aurrekontuko partida eta hornidura kontura emango dira. Hornidura hori aurrekontuei 
buruzko indarreko araudiaren arabera aldatu ahal izango da.

I.Titulua
—  Partida: 0803/G/426106/46200/2007/0572.
—  Hainbat urtetarako gastua: 300.000 euro.
—  Zenbatekoa, ekitalditan banatuta:
 • 2020. urtea: 150.000 euro.
 • 2021. urtea: 150.000 euro.
Horrez gainera, eskabide guztiak ebatzi ondoren aurrekontuaren gehieneko mugara 

heltzen ez bada, sobera geratutako zenbatekoa gastatzeko baimena ezeztatuko da, eta 
horretarako ez da beharrezkoa izango dekretu hau aldatzea aurrekontu-ekitaldi berean 
dirulaguntzen programa beraren beste deialdi bat edo bigarren deialdia egitea izan ezik. 
Kasu horretan, gastuaren aurretiazko ezeztatzea izapidetu beharrean, Ekonomia Susta-
tzeko Saileko titularrak ebazpenbat eman beharko luke agortu gabeko kreditua hurrengo 
deialdirako erabili dadin.

Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 41.2. artikuluan ezarritakoaren arabera, es-
kabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen aldatu ahal izango dira aurrekontu-kre-
dituak, Gobernu Kontseiluak onetsitako foru-dekretu baten bidez, kontuan izanda zein 
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den, aurreikuspenen arabera, eskatutako dirulaguntzen zenbateko osoa. Hala eginez 
gero, eskabideak aurkezteko epea luzatu beharko da.

Halaber, Dirulaguntzei buruzko Foru Dekretuaren 43. artikuluaren babespean, au-
rrekontuko zuzkiduren guztizko zenbatekoa areagotu ahal izango da, gehienez ere 
300.000,00 euro gehituz, baldin eta eskuragarri dauden kredituak areagotu badira kre-
ditua handitzea onartu delako edo kreditua sortu edo gehitu delako edo baldin eta ko-
puru osagarri bat badago aurreko deialdietan aurkeztutako eskaeren zenbatekoa aurrez 
ikusitakoa baino txikiagoa izan delako; kasu horietan, kreditu osagarri hori soilik izango 
da eraginkorra baldin eta kreditu horren erabilgarritasuna adierazita badago. Adierazpen 
hori dirulaguntza emateko ebazpena eman aurretik egin beharko da. Organo eskudunak 
baimenduko du kopuru handitze hori.

Bilbon, 2020ko ekainaren 2an.
Ekonomia Sustatzeko foru diputatua, 

AINARA BASURKO URKIRI
Ahaldun Nagusia,

UNAI REMENTERIA MAIZ
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