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Xedea 
(1. oin., d) 

Enpresen hazkundea azeleratzea, jarduera ekonomikoa sortuta. 

Pertsona eta erakunde 
onuradunak 

(15. oin.) 

4. arloko gastuetarako dirulaguntza eskuratu ahal izango dute 2019ko urtarrilaren 1eko edo geroagoko EJZn alta emandako 
lehen data duten enpresek, baldin eta eskaera aurkezteko datan baldintza hauek betetzen badituzte, besteak beste: 

• Merkataritzako sozietate edo kooperatiba gisa eratuta egotea. 

• Gutxienez ere 30.000 euroko kapital soziala ordainduta izatea. 

• Sozietatearen helbidea, zerga helbidea eta ekoizpen-zentro bat Bizkaian izatea. 

• Gutxienez 4 lanpostu izatea lanaldi oso baliokidean, eta gutxienez 2 Bizkaiko produkzio-zentro bati atxikita egotea. 

• 200.000 euroko edo gehiagoko fakturazioa izatea 2021an   

• Aurreko deialdietan Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren onuradun izatea eta espediente horien justifikazioa 
amaituta egotea. 

Diruz lagundu daitekeen 
egitatea 
(16. oin.) 

Enpresak azeleratzeko proiektuak garatzea, baldin eta helburu hauek baditu: 

a) abian dagoen negozioaren eskalabilitatea merkatu berrietara, 

b) fakturazioa eta enplegua handitzea, eta 

c) lehiakortasuna areagotzea 

Azelerazio-proiektua  
(2. oin., 8. atala) 

Enpresak merkatuan duen posizionamendua handitzea eta hobetzea dakarten proiektu estrategikoak garatzea da. 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(17. oin.) 

Azelerazio-proiektua garatzeko kanpo-aholkularitza gastuak. 

Eskatutako gastu bakoitzaren eta gastu hori egiteko aurreikusitako erakunde hornitzailearen deskribapen zehatza adierazi 
beharko da. 

Dirulaguntzaren 
gehieneko portzentajea 

eta zenbatekoa 
(18. oin., 1. atala) 

Azelerazio-proiektuari lotutako gastu dirulagungarrien % 80ra arte, gehienez ere, 20.000 €. 

Burutzeko epea 
(37. oin.) Diruz lagun daitezkeen gastuak 2022ko urtarrilaren 1etik eta 2024ko abenduaren 31ra arte egin eta ordaindu beharko dira. 

Arautegia eta  
emakida prozedura 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 00159/2022 Foru Dekretua, abenduaren 20koa (7. zk.ko BAO, 2023ko urtarrilaren 11koa). 
Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da. 

Eskabideak aurkezteko 
epeak 

(25. oin., 6a). atala.) 

(1. deialdia): 2023ko otsailaren 1eko 08:30etik otsailaren 28ko 13:30era. 
 
Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-BulegoBirtuala). Horretarako sinadura 
elektronikoa izan beharko da (Izenpe, NAN elektronikoa, FEA…), B@kQ ziurtagiri elektronikoa erabiltzea, ziurtagiri hau Orueta 
Apezpikuaren kaleko 6an eska daiteke. 

http://www.bizkaia.eus/sustapena-BulegoBirtuala

