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DI 2023 

 

Xedea 
(1. oin. 1.atala, g)) 

Biscay Startup Bay estrategiari atxikitako enpresa traktoreen eta Bizkaiko ekintzailetza-sistemaren arteko interakzioa erraztea. 

Erakunde onuradunak 
(11. oin.) 

Erakunde hauek eskuratu ditzakete 3. arloko gastuetarako dirulaguntzak: 

• Bizkaiko Foru Aldundiak sustatutako eta BEAZ SAUren bidez artikulatutako BSB estrategiari atxikita egon behar dira, 
proiektua BSB estrategiarekin bat datorrela berresten duen entitate horren indarrean dagoen aldeko txostena izan behar 
dute, eta gutxienez lanaldi osoko baliokidea den enplegu bat izan behar dute, Bizkaiko produkzio-zentroari atxikita eta bere 
lana Bizkaian egiten duena. 

Diruz lagundu daitekeen 
egitatea 
(12. oin.) 

• Lankidetzako berrikuntza-plan bat garatzea, enpresa bultzatzaileek berrikuntzaren arloan dituzten beharrak eta erronkak 
ase ditzaten, Bizkaiko startupekin lankidetzan. 

• Startupak dinamizatzeko prozesu bat garatzea, enpresa traktoreak bultzatuta, Bizkaian startupak erakarri eta bizkortzeko 
helburuarekin, bere ildo estrategikoen eta jardueraren lehentasunezko sektore-eremuetan. 

 

Lankidetzako berrikuntza-plana eta startup-ak dinamizatzeko prozesua kanpoko aholkularitza adituarekin egingo dira, Beaz 
SAUren ikuskaritzapean. 

 

Lankidetza-proiektuak aurkeztu ahal izango dira. 

Enpresa traktorea 
(2.oin., 5. atala) 

Nazioartekotutako tokiko enpresa, ezaugarri hauek dituena: 

a) Berrikuntza-efektu biderkatzaile garrantzitsua sortzen du edo sor dezake eskualde jakin bateko ekoizpen-jardueran. 

b) Merkatura berrikuntzak arrakastaz eramateak dakarren lehia- eta enpresa-prozesua zuzentzeko eta horri ekiteko gai da. 
Berrikuntzak antolaketaren zein prozesuaren, produktuaren edo zerbitzuaren arlokoak izan daitezke, eta I+G+b fasetik hasi 
eta merkaturatzera heldu arteko eragileak inplikatzen ditu. 

c) Hazkunderako eragile gisa jarduten du, eta produktuak eta zerbitzuak beste enpresa batzuek erakunde hornitzaile edo 
azpikontratista gisa merkaturatu eta/edo garatu ahal izatea errazten du. 

Dirulaguntza jaso 
dezaketen gastuak 

(13. oin.) 

• Berrikuntzarako lankidetza-plana garatzeko kanpo-aholkularitza gastuak. 

• Startupak dinamizatzeko prozesu bat diseinatu, garatu eta ezartzeko kanpo-aholkularitza gastuak. 

Dirulaguntzaren 
gehieneko portzentajea 

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

• Berrikuntzarako lankidetza-plan bat garatzeko, gastu dirulagungarriaren %80ra arte, gehienez ere, 20.000 €. 

• Startupak dinamizatzeko prozesua garatzeko, gastu dirulagungarriaren %50era, gehienez ere, 100.000 €. 

Burutzeko epea 
(37. oin.) 

 
Diruz lagun daitezkeen gastuak 2022ko urtarrilaren 1a eta 2024ko abenduaren 31 bitartean garatu 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 norgehiagorik gabekoa izango da 

Eskabideak aurkezteko 
epeak 

(25. oin.,6. Atala, b)) 

2023ko otsailaren 1eko 08:30etik irailaren 15eko 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

