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Xedea 
(1. oinarria) 

Enpresek beren jarduera berraktibatzeko proiektuak garatu dezatela sustatzea, COVID-19ak eragindako osasun-krisiko egoera 
kudeatzeko aitortutako alarma-egoeraren ondoren. 

Erakunde 
onuradunak 

(4. oinarria) 

Izaera juridiko propioa duten enpresak: 

 sozietate-egoitza eta zerga-egoitza Bizkaian dutenak eta, aldi berean, lurralde honetan ekoizpen-zentro bat edo balio erantsi 
handiko zentro bat dutenak. 

 3 eta 100 pertsona arteko lantaldea (lanaldi osoko urtekoen baliokideetan) 

Industria, Eraikuntza, Garraioa, Industriarekin lotutako Zerbitzuak, Turismoa eta Handizkako Merkataritza sektoreetan 
oinarritutako jarduera (Dekretuaren eranskineko epigrafeen arabera). 

Gehienez aurkez 
daitezkeen eskabideak 

(16.oinarria) 
 Erakunde bakoitzak, eskabide bat (1) aurkeztu ahal izango du, gehienez 

Dirulaguntza jaso 
dezakeen 
egitatea 

(5. 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 ahalko dira: 

 Egungo jarduerari (tradizionala) lotutako salmentak berraktibatzea, epe laburreko emaitzekin. Besteak beste, honako xede 
hauetara bideratutako ekintzak izan daitezke: 

- merkataritza-jarduerak indartzea 

- marketin-jarduera berriak, marketin digitala barne 

- nazioarteko eskaintzak detektatzea eta atzematea 

- zerbitzuak kanal berrien bidez, digitalak barne, eskaintzea 

 Enpresaren egungo produktuak eta zerbitzuak merkatu berrietara bideratzea. 

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

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

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(8. oinarria) 

 Proiektuarekin zuzeneko lotura duten kanpoko gastuak, diruz lagundu ezin daitezkeen gastu bezala adierazitakoak izan ezik* 

 Proiektuarekin zuzeneko lotura duten ibilgetutako inbertsioak, diruz lagundu ezin daitezkeen gastu bezala adierazitakoak izan 
ezik. 

 Proiektuak iraun bitartean hura burutzeko lanari dagozkion barneko langile-gastuak. 

 Ezingo dute dirulaguntzarik jaso 1.000 euro baino gutxiagoko gastuen justifikazio-dokumentuak sortzen dituzten kanpoko 

Dirulaguntzen 
zenbatekoa 

(7. oinarria) 

 Dirulaguntza jaso dezakeen gastuaren oinarriaren gaineko % 50. 

 Gehieneko dirulaguntza 15.000 euro. 

 Ez da emango 1.000 euro baino gutxiagoko dirulaguntzarik.  

Emateko 
araubidea eta 

araudia 
(6. oinarria) 

57/2021 Foru Dekretua, maiatzaren 4koa (BAO, 85 zk., 2021eko maiatzaren 7koa) 

 

Emakida lehia askearen araubidean (emate indibiduala, osatutako eskaeren jasotze-hurrenkeraren arabera) 

Epeak 
(9. eta 15. oinarriak) 

Proiektuak gauzatzea: 2021eko urtarrilaren 1etik 2021eko abenduaren 31ra bitartean hasi eta amaitu beharko dira. 

Eskaerak aurkezteko epea: maiatzaren 10etik 2021eko irailaren 30eko 13:30 arte, Ekonomia Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren 
bidez (http://www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Horretarako sinadura elektronikoa izan beharko du (Izenpe, ONA, NAN 
elektronikoa, FEA...) edo Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egon beharko da. Bestela, B@kQ  ziurtagiri elektronikoaren bidez ere sartu 
ahalko da. Hori, gure bulegoetan eska daiteke: Orueta Apezpikuaren kalea, 6. 

Suspertze Adimentsua 2021 Programa 


