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Telefonoa: 94 406 8008 
berrikuntzazerbitzua@bizkaia.eus 
www.bizkaia.eus 
 

 

 

Helburua 

(1. oinarria) 
Bizkaiko enpresek nazioarteko merkatuetan duten sarbidea eta presentzia handitzea. 

Erakunde onuradunak (4. 

oinarria) 

 

Nortasun juridiko propioa duten enpresak: 

▪ egoitza sozial eta fiskala Bizkaian eta  ekoizpen-zentro bat edo balio erantsi handiko bat Bizkaian izatea. 

▪ 5 eta 100 pertsona arteko plantilla izatea (lanaldi oso baliokidean). 

▪ jarduera sektore hauetan kokatuta egotea: industria, eraikuntza, garraioa, industriarekin lotutako zerbitzuak, turismoa eta 

handizkako merkataritza (Dekretuaren eranskineko epigrafeen arabera). 

Gehienez aurkez 

daitezkeen eskabideen 

kopurua (17. oinarria) 

Erakunde bakoitzak gehienez ere 2 eskabide aurkez ditzake. Eskabide bakoitzak proiektu bakar bat jaso beharko du, eta herrialde 

bakar baterako izan. 

Diruz lagun daitekeen 

egitatea 

 

(5. oinarria) 

 

Enpresa beste herrialde batean sartzea helburu duten proiektuak. 

«Herrialde berria»: Ez da herrialde berritzat hartuko enpresak ordezkaritza badu edo azken 3 urteetan herrialdean izandako 

negozio-bolumena enpresak hiru urte horietan izandako negozio-bolumen osoaren% 5 baino handiagoa izan bada.  

Bi proiektu mota hauek lagundu ahal izango dira diruz: 

▪ Proiektu berriak 

▪ 2019ko eta 2018ko nazioartekotze programetan diruz lagundutako proiektuen jarraipena. 

Dirulaguntza jaso 

dezaketen gastuak 

 

(9. oinarria) 

 

Enpresaren barneko pertsonal gastuak: Langileen orduko kostua herrialdean emandako denboran, bidaiengatik edo herrialde 

horretan destinoa duten langileak izateagatik. 

Kanpo-merkataritzan espezializatutako teknikari bat kontratatzea, lanaldi osoko lan-kontratu batekin, gutxienez urtebetekoa, 

18.000 € urteko gutxieneko ordainsari gordina. 

Enpresako plantillako langileen bidaia- eta ostatu-gastuak bidaiengatik edo herrialde horretan destinoa duten langileak 

izateagatik. 

Proiektuarekin zuzenean loturiko kanpoko gastuak   

Dirulaguntzen 

zenbatekoa 

(8. oinarria) 

 

▪ Diruz lagun daitekeen gastuaren % 50 edo % 60, lortutako puntuazioaren arabera. 

▪ Erakunde onuradun bakoitzeko gehieneko dirulaguntza: 60.000 euro. 

▪ Diruz lagun daitezkeen gastuen mugak 

Gastu-kategoria Diruz lagun daitekeen gastuaren muga 

Barruko gastua 30.000 €: 

Teknikari espezializatuak kontratatzea 30.000 €: 

Bidaia- eta ostatu-gastuak 20.000 € (mugak bidaia bakoitzeko) 

Kanpoko gastuak  

Nazioartekotzeari buruzko prestakuntza 3.000 €: 

Nazioartekotze plana prestatzea 10.000 €: 

Azoketan parte hartzea 50.000 € (eta 12.000 € azoka bakoitzeko) 

Produktu bat  abiarazteko aholkularitza 20.000 €: 

Kanpoko aholkularitza eta azterlanen kostuak 15.000 € 

Sustapena eta publizitatea 15.000 € 

▪ Ez da 6.000 eurotik beherako dirulaguntzarik emango. 

Dirulaguntzak emateko 

erregimena eta araudia 

37/2021 Foru Dekretua, apirilaren 13koa (BAO, 70. zk., 2021eko apirilaren 16a). 

Dirulaguntzak emateko, norgehiagoka-prozedura erabiliko da (6. oinarria). 

Epeak 

(16., 10. eta 23. oinarriak) 

 

Eskabideak aurkezteko epea: 2021eko apirilaren 19tik maiatzaren 7ra (13:30ak arte). 

Proiektua gauzatzeko epea: 2020ko urtarrilaren 1etik 2022ko abenduaren 31ra. 

Eskabidea Ekonomia Sustatzeko Saileko Bulego Birtualaren bidez egingo da (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). 

Horretarako, sinadura elektronikoa eduki beharko duzu (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA...), edo B@kQ ziurtagiri elektronikoaren 

bitartez sartu. B@kQ ziurtagiria gure bulegoetan eska daiteke, Orueta Apezpikua kaleko 6an.  

2021EKO NAZIOARTEKOTZE PROGRAMA 

https://apli.bizkaia.net/APPS/SEGURU/LANTREBANET/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas
https://apli.bizkaia.net/APPS/SEGURU/LANTREBANET/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas

