
 

 

 

 

 

 

 

Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programa 
1.arloa: Enpresa-proiektu berritzaileak garatzea 
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Xedea 
(4. oin.) 

Enpresa-proiektu berritzaile berriak martxan jartzen laguntzea. Proiektu horiek dibertsifikazio-jarduera eta teknologia berriei 
buruzko jarduera berriak ekarri behar dituzte Bizkaiko enpresen sarera. Proiektuok balio erantsi handia eta hazteko ahalmena izan 
behar dute. 

Pertsona eta erakunde 
onuradunak 

(5. oin.) 

Pertsona eta erakunde hauek eskuratu ditzakete 1. arloko gastuetarako dirulaguntzak: 

• Enpresa berritzaile berrien sustatzaile diren  Bizkaiko pertsona fisikoak. 

• Bizkaiko Enpresa berritzaile berriak, EJZn alta eman gabeak badira edo haien EJZko altaren lehenengo data 2018ko 
urtarrilaren 1a edo 1az gerokoa bada. 

• Bizkaian lehendik diren enpresak, gutxienez 6 lanpostu dituztenak, enpresa berriak sustatzen dituztenak. 

• Bizkaian lehendik diren enpresak, gutxienez 6 lanpostu dituztenak, eta negozio-unitate berriak sustatzen dituztenak, barne 
ekintzailetzarako diseinatutako proiektuen emaitza badira. 

 

Enpresa berritzaile 
berriak 

(3. oin., 1. atala) 

Honako ezaugarri hauek dituzte enpresa berritzaile berriek: produktu, prozesu edo zerbitzuetan elementu berritzaileak sartzen 
dituzte Bizkaiko merkatura; aberastasuna sortzeko aukera handia dute; balio erantsia ematen dute; bideragarriak dira, eta dekretu 
honen xedeak lortzen laguntzen dute. 

Diruz lagundu daitekeen 
egitatea 
(6. oin.) 

Enpresa berritzaile berria sortzeko proiektuaren edo, barne-ekintzailetzako proiektu berritzaileetan, negozio-unitate berriaren 
garapena eta definizioa. 
 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(7. oin.) 

Bideragarritasun eta merkatu-azterlanak, marketin-azterlanak, eta txosten teknikoak; produktuaren edo zerbitzuaren 
kontzeptua, ezaugarriak eta oinarrizko funtzionalitateak garatzea; proiektua garatzeko kanpoko aholkularitza; jabetza 
intelektuala edo industriala babestea, erregistroak, ziurtagiriak eta homologazioak; bidaiak egitea eta azoketan parte hartzea. 

 

Dirulaguntzaren 
gehieneko portzentajea 

eta zenbatekoa 
(9. oin.) 

 
Balorazio-irizpideak ezarri ondoren lortutako puntuazioaren arabera ezarriko da: 
 

Puntuazioa Gehieneko % Gehieneko zenbatekoa (€) 

50 eta 59 puntu bitartean %80 20.000 

60 eta 69 puntu bitartean %80 30.000 

70 eta 79 puntu bitartean %100 40.000 

80 puntu edo gehiago %100 60.000 
   

 

Burutzeko epea 
(8. oin.) 

Lagunduko diren gastuak 2019ko urtarrilaren 1aren eta 2022eko abenduaren 31ren artean garatu eta ordaindu behar dira. 

 
Arautegia eta  

emakida prozedura 
Bizkaiko Foru Aldundiaren 16/2021 Foru Dekretua, martxoaren 23koa (57 zk.ko BAO, 2021eko martxoaren 25ekoa). 
Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da 

Eskabideak aurkezteko 
epeak 

(47. oin., 7. atala.) 

(1. deialdia): 2021eko martxoaren 26tik apirilaren 23ko 13:30era. 
 
Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-BulegoBirtuala). Horretarako sinadura 
elektronikoa izan beharko da (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA…), Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea edo B@kQ ziurtagiri 
elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta Apezpikuaren kaleko 6an eska daiteke. 
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