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2021ko Industria Turistikoa Indartzeko Programa  

 

Xedea (1.art.) Egungo krisiak sektore horretara ekarri dituen ondorio ekonomikoak arintzen laguntzeko eta sektoreari irauten 

laguntzeko, likidezia emanez beren enpresa-obligazioak bete ahal izan ditzaten, eta, horrela, industria turistikoa 

indartzeko. 

 

 

 

 
Persona eta 

Entitate 
onuradurak 

(art.2) 

a) Ostatu turistikoak (nekazaritza-turismoak, aterpetxeak, apartamentuak, kanpinak, landetxeak eta hotel-
establezimenduak). 

b) Turismo-gida profesionalak. 
c) Bidaia-agentziak edo tour-operatzaileak. 
d) turismo aktiboko enpresak 

e) Jarduera nagusitzat produktu eta zerbitzu turistikoak eskaintzea duten bestelako enpresak, turismoa 

dinamizatzen eta sustatzen dihardutenak. 

f) Beren kideen interesen defentsa eta sustapena helburu duten elkarteak ere dirulaguntzaren onuradun izan 

daitezke, baldin eta aurreko atalean aipatutako sektoreetakoren batekoak badira eta gutxienez 10 kidek 

Bizkaian badute egoitza fiskala. 

 

 
Diruz lagun 
daitekeen 
egitatea.  

(3.art.) 
 

1. Turismo-sektoreko enpresa eta profesionalentzat, diruz lagun daitekeen egitatetzat hartuko da Covid-
19aren krisiak kalte egin dion jarduerari eta enpleguari eustea, eta, horrela, egoera ekonomiko eta sozial 
berrian haiek suspertzen laguntzea, enpresa-betebeharrak betetzea erraztuz. 
 

2. Sektore turistikoko elkarteentzat, diruz lagun daitekeen egitatetzat hartuko dira Covid-19aren krisiak 
sortutako errealitate berrian beren bazkideen jarduera turistikoa egokitzeko, indartzeko eta 
profesionalizatzeko egindako jarduerak. 

 

 

 

 

Diruz laguntzeko 
moduko gastuak. 

(4.art.) 

 

Elkarteentzat: 
 
a) Zerbitzuak digitalizatzea eta komunikazioa hobetzea sektoreko beste enpresa batzuekiko, hornitzaileekiko, 
bezeroekiko, eta abar. 
b)Sektoreko target berrietara egokitutako sustapen- eta merkaturatze-kanpainak. 
c) Profesionalizazioa eta gaikuntza espezializatua turismo-sektoreak eskatzen dituen prestakuntza-beharrizanei 
aurre egiteko. 
d) Erreminta teknologikoak eta berrikuntza-proiektuak garatzea turismo-enpresen lehiakortasuna eta sustapena 
edo merkaturatzea hobetzeko. 
 

Egikaritze- epeak 
(art. 4) 

Jarduerak eta gastuen fakturazioa 2021ko urtarrilaren 1etik 2021ko abenduaren 31ra bitartean egin beharko 
dira. 

 
 

Araudia 

Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 8ko Foru Dekretua, zeinaren bidez onesten baitira 2021.ko ekitaldian 

COVID-19aren krisiak kalteturiko turismo-sektoreko autonomo, ETE eta elkarteei konkurrentzia librearen 

araubidea jarraituz dirulaguntzak emateko programaren deialdi publikoa eta oinarri arautzaileak. 

 

 
 
 

Epeak 

Eskaerak 2021ko uztailaren 15ra arte, 23:59etan, aurkez daitezke Ekonomia Sustatzeko Sailaren Bulego 

Birtualaren bidez aurkez daitezke (www.bizkaia.eus/sustapena-oficinavirtual). Horretarako sinadura 

elektronikoa izan (Izenpe, NAN elektronikoa,...) 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. 

Eskabideari erantsitako dokumentazioaren aurkezpena: eskabidearekin batera, bulego birtualean agiriak 
eransteko dagoen sistemaren bidez 
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