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TURISMOA 

 
BILBAO BIZKAIA HELMUGAREN 2022RAKO TURISMO-GARAPEN JASANGARRIRAKO DIRULAGUNTZEN 

PROGRAMA 
8. arloa: Sustapen turistikoa merkatuetan  

 

Araudia 
Bizkaiko Foru Aldundiaren Foru Dekretua: 78/2022, maiatzaren 24koa, zeinaren bidez onartzen 
baitira Bilbo Bizkaia helmuga turistikoaren turismo jasangarria garatzeko 2022ko dirulaguntzen 
programaren oinarri arautzaileak eta deialdia. (BAO 100 zk. 2022/05/26). 

Xedea 
(1. oinarria) 

Bilbao Bizkaia helmugaren garapen turistiko jasangarria 

Dirulaguntzaren 
onuradunak  
(31. oinarria) 

a) Kudeaketa turistikoko entitateak: 
− Enkartur Enkarterriko turismo-elkartea / Eskualdea: Enkarterri-Meatzaldea 
− Gorbeialde Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Arratia-Nerbioi 
− Urkiola Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Durangaldea 
− Urremendi Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Busturialdea-Urdaibai 
− Jata Ondo Landa Garapenerako Elkartea / Eskualdea: Uribe 
− Leartibai Fundazioa 
− Urduñako Udala 
− Getxoko Udala 
− Santurtziko Udala 
− Portugaleteko Udala 
− Barakaldoko Udala 

b) Bizkaiko Lurralde Historikoko enpresaburu-elkarte turistiko sektorialak:  
− Bizkaiko Lurralde Historikoan sozietatearen helbidea eta zerga-helbidea lurralde horretan 

izatea. 
− Jarduera nagusia turistikoa izan eta, gainera, sustapenerako edo inbertsiorako langile 

kudeatzaileak eta urteko aurrekontua izan. 
c) Euskal Autonomia Erkidegoko (EAE) beste enpresa-elkarte turistiko sektorial batzuk: 

− Bizkaiko Lurralde Historikoan produkzio-zentroekin elkartutako langileak izatea, Bizkaiko 
Lurralde Historikoan eta EAEko gainerako lurraldeetan duten kopurua adierazita. 

− Jarduera nagusia turistikoa izan eta, gainera, sustapenerako edo inbertsiorako langile 
kudeatzaileak eta urteko aurrekontua izan.  

d) Turismo-enpresak eta izaera turistikoa duten nortasun juridiko propiorik gabeko erakundeak:  
− Helbide soziala eta fiskala Bizkaiko Lurralde Historikoan izatea eta, gutxienez, produkzio-

zentro bat edo balio erantsi handiko zentro bat izatea Bizkaiko Lurralde Historikoan.  
− Bilbao Bizkaia helmugarako jarduera estrategikotzat hartzen den EJSN bat izatea (I. 

eranskina) edo turismoko proiektu/bezeroen fakturazioa aurreko ekitaldiko guztizkoaren 
% 50etik gorakoa izatea, behar bezala egiaztatuta. 

 
Oinarri honetan adierazitako gainerako baldintzak. 

Diruz lagundu daitekeen 
egitatea  

(32. oinarria) 

 
Honako hauek joko dira diruz laguntzeko egitatetzat: 

a) Bilbo Bizkaiko operadoreen/turismo-erakundeen eta turismo-enpresa igorleen negozioa 

sustatzen duten sustapen- eta merkaturatze-ekintzak (B2B ekintzak), 2030erako turismo-

estrategiaren marketin-ardatzetik eratorritako merkatuetako turismo-sustapeneko taularen 

arabera. 

b) Turismoa sustatzeko eta merkaturatzeko ekintzak, azken kontsumitzaileari modu digitalean 

edo presentzialean zuzenduak (B2C ekintzak), 2030erako turismo-estrategiaren marketin-

ardatzetik eratorritako merkatuetako turismo-sustapeneko taularen arabera. 

c) Helmuga sustatzeko ekintzak, komunikabideekin eta preskriptoreekin/influencer-ekin 

lankidetzan (PR ekintzak), 2030erako turismo-estrategiaren marketin-ardatzetik eratorritako 

merkatuetako turismo-sustapeneko taularen arabera. 
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Diru-laguntza jaso 
dezaketen gastuak  

(33. oinarria) 

Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak: 
a) Eskatzailearen sustapen-planean sartutako turismo-sustapeneko topaketa, hitzordu edo 

espazioetara joatea eta halakoetan parte hartzea. 

b) Merkatuan jarduteko beharrezkoak diren azpiegitura ez-iraunkorrak edo aurrez aurreko 

sustapenerako zerbitzuak, hala nola standak, sustapen-espazioak eta antzekoak eraikitzea.  

c) Aurkeztutako sustapen-jarduerarako beharrezkoak diren ekitaldi profesionalak antolatzeko 

eta kudeatzeko zerbitzuak.  

d) Merkatuan sustapenean jarduteko modu intrinsekoan eta behar bezala justifikaturik behar 

diren euskarriak eta materialak diseinatu eta inprimatzea.  

e) Catering edo dastatze gastronomikoko zerbitzuak, bai eta beste era bateko zerbitzuak ere, 

turismoaren ikuspegitik agerian jartzen dutenak sustapen-jarduketako publikoarentzat Bilbo 

Bizkaia helmugaren euskal identitatea eta gastronomia.  

f) Diruz laguntzeko eskatzen den merkatuko sustapen-jarduerak berezko eta beharrezko dituen 

plataforma edo garapen teknologiko edo digitalak.  

g) Publizitate-kanpainak bitarteko digitaletan edo hautatutako targeterako interesgarriak diren 

espazioetan, behar bezala justifikaturik brief batekin eta baliabideen plan xehatu batekin.  

h) Publizitate-kanpainetarako edo merkatuko gainerako sustapen-jardueretarako beharrezko 

diren sormen-garapenak.  

i) Komunikabideei, tour operadoreei, operadore turistikoei edo influencer-ei zuzendutako 

bidaia, egonaldi eta zerbitzu turistikoen gastuak, aurkeztutako sustapen-jardunari modu 

intrintsekoan lotuak, zehatz azalduta nor bertaratuko den eta zer eragin izan dezaketen 

jatorrizko merkatuan.  

j) Merkatuan jarduteko beharrezkoak diren turismo-sustapeneko beste gastu batzuk, behar 

bezala justifikaturik eta jarduketaren irismena eta eragina ezagutzeko behar den 

xehetasunarekin.  

 
Honako hauek ez dira dirulaguntza jaso dezaketen gastutzat joko: 

a) Pertsonal propioaren-gastuak. 
b) Itzulpenak. 
c) Zergak eta tasak, BEZa barne (baita BEZa berreskuratu ezin den kasuetan ere). 
d) Dirulaguntzaren xedeko jarduerarekin argi eta garbi identifikatu ezin daitezkeen gastu 

guztiak eta/edo deialdian ezarritako epetik, hau da, 2022. urtetik kanpo egiten direnak. 

Dirulaguntzen 
zenbatekoa 

(34. oinarria) 

Diruz lagun daitekeen gastuaren % 60ko laguntza izango dute, eta ez da inola ere izango 30.000 euro 
baino gehiago, erakunde onuradun bakoitzeko, turismo-enpresen eta izaera turistikoa duten 
nortasun juridiko propiorik gabeko erakundeen kasuan izan ezik, horiek 10.000 euroko muga izango 
baitute. 
Euskal Autonomia Erkidegoko sektoreko enpresa-elkarteen kasuan (Bizkaiko Lurralde Historikokoak 
izan ezik), jaso beharreko laguntzaren zenbatekoa elkarteak Bizkaiko Lurralde Historikoan dituen 
bazkide-ehunekoaren araberakoa izango da, Bizkaiko Lurralde Historikoko produktuak sustatzeko 
baino ez denean. Halakoetan, % 100ekoa izango da. 

Eskabideak aurkezteko epea 
 (41. oinarria) 

Eskabideak telematikoki aurkeztea 2022ko maiatzaren 27ko 08:30etik 2022ko ekainaren 27ko 
13:30era, Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-
oficinaVirtual).). Horretarako, sinadura elektronikoa eduki beharko du (IZENPE, NAN elektronikoa 
…), edo b@kQ ziurtagiri elektronikoaren bidez sartu beharko du. Ziurtagiri hori gure Orueta 
apezpikuaren 6. zenbakiko bulegoetan eskatu ahal izango da. 

 
Eskabideari erantsitako dokumentazioa aurkeztea: bulego birtualaren eranskineko sistemaren bidez 
egindako eskabidearekin batera. 

Eskabidea egiteko 
beharrezko 

dokumentazioa  
(42. oinarria) 

• Oro har (42.2. oinarria): 

a) Proiektuari edo ekintzari buruzko informazio zehatza ematen duen jarduera-txostena 

b) Memoria ekonomiko bat 

c) Erantzukizunpeko adierazpena (bulego birtualean ereduaren arabera) 

d) Hartzekodunaren fitxa (Hala badagokio) 

e) De minimis adierazpena  (Hala badagokio, bulego birtualean ereduaren arabera)  
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•  Berariaz (42.2.m oinarria): 
1.º EAEko enpresa-elkarte turistiko sektorialak: Bizkaiko Lurralde Historikoko eta EAEko 

gainerako lurraldeetako produkzio-zentroekin lotutako langile-kopurua egiaztatzen duen 
dokumentazioa. 

2.º Turismo-enpresak eta izaera turistikoa duten nortasun juridiko propiorik gabeko erakundeak: 
Bizkaiko Lurralde Historikoan gutxienez produkzio-zentro bat edo balio erantsi handiko zentro 
bat eta I. eranskinean adierazitako EJSN bat dituela egiaztatzen duen dokumentazioa, edo, 
halakorik ezean, aurreko ekitaldiko guztizkoaren % 50etik gorako fakturazioa turismoko 
proiektu/bezeroetan. 

3.º Eskatzaile bakoitzeko, sustapen-plan bat eskatuko da, bertan sartzen diren jarduketa eta ildoen 
aurrekontu banakatuarekin. 

4.º B2C motako proposamena bada edo edozein publizitate mota badu, komunikabide-plan bat ere 
sartu beharko da.  

5.º 46. oinarrian adierazitako balorazio-irizpideekin lotutako dokumentuak, balorazioaren xede 
direnak. 

Dirulaguntza emateko 
prozedura 

(44. oinarria) 

Norgehiagoka da dirulaguntzak emateko erabiliko den prozedura; horretarako, deialdi eta hautaketa-
prozedura bakarrak egingo dira. 

Baloratzeko irizpideak 
(46.h. oinarria) 

20 puntu behar dira gutxienez eta 40 puntu gehienez. 
 

1.º Merkatuak (III.2 eranskina): 6 puntu gehienez ere. 
− 1.º a) Euskadi : 1 puntu. 
− 1.º b) Estatua : 2 puntu. 
− 1.º c) Frantziako hego-mendebaldea : 2 puntu. 
− 1.º d) Lehentasunezko merkatuak : 6 puntu. 
− 1.º e) Aukera merkatuak : 4 puntu. 
− 1.º f) Taktikoak : 2 puntu. 

Merkatuen kontsulta: https://www.visitbiscay.eus/eu/web/profesionales-y-medios/hasiera 
 

2.º Produktuak(III.3 eranskina): 6 puntu. 
− 2.º a) Produktu garatuak (txakolinaren mundua, kostalde bakana, marinelen kostaldea, 

landa-turismoa eta erosketa sortzaileak): 6 puntu. 
− 2.º b) Gainerako produktuak : 4 puntu. 
− 2.º c) Segmentu bereziak (LGBT, irisgarria): 4 puntu. 
− 2.º d) Behar bezala justifikatutako beste segmentu berezi batzuk : 2 puntu. 

 
3.º Parte-hartzaileak: 6 puntu. 

− 3.º a) Sustapen-ekintzak, non Bilbo Bizkaiko 0-10 turismo-enpresak parte hartzen 
duten: 2 puntu. 

− 3.º b) Sustapen-ekintzak, non Bilbo Bizkaiko 11-20 turismo-enpresak parte hartzen 
duten: 4 puntu. 

− 3.º c) Sustapen-ekintzak, non Bilbo Bizkaiko 20tik gora turismo-enpresak parte hartzen 
duten: 6 puntu. 

 
4.º Irismena: 4 puntu. 

− 4.º a) Miloi bat erabiltzaile baino gutxiagoko irismena duten sustapen-ekintzak: 1 puntu. 
− 4.º b) Milioi 1 eta 5 milioi erabiltzaile arteko irismena duten sustapen-ekintzak: 2 puntu. 
− 4.º c) 5 miloi baino gehiago eta 10 milioi erabiltzaile arteko irismena duten sustapen-

ekintzak: 3 puntu. 
− 4.º d) 10 milioi erabiltzaile baino gehiagoko irismena duten sustapen-ekintzak: 4 puntu. 

 
5.º Negozio-aukera : 4 puntu. 

− 5.º a) Sustapen ekintzak, 0-10 agente turistiko igorle edo komunikabide/influencerrak 
dituztenak : 1 puntu. 
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− 5.º b) Sustapen ekintzak, 11-25 agente turistiko igorle edo komunikabide/influencerrak 
dituztenak : 2 puntu. 

− 5.º c) Sustapen ekintzak, 26-50 agente turistiko igorle edo komunikabide/influencerrak 
dituztenak : 3 puntu. 

− 5.º d) 50etik gora agente turistiko igorle edo komunikabide/influencerrak dituzten 
sustapen-ekintzak : 4 puntu. 

 
6.º Inpaktu digitala : 8 puntu (batu egiten dira). 

− 6.º a) Sare sozialetan jarraitzaileak handitzeko sustapen-ekintzak: 1 puntu. 
− 6.º b) Bezeroekiko erlazioen kudeaketan (aurrerantzean, CRM), leadak areagotzeko 

sustapen-ekintzak: 1 puntu. 
− 6.º c) Web-trafikoa areagotzeko sustapen-ekintzak: 1 puntu. 
− 6.º d) Bilbo Bizkaia markaren ezagutza areagotzeko sustapen-ekintzak: 2 puntu. 
− 6.º e) Sare sozialen, CRM delakoaren eta VisitBiscay turismo-webaren sustapen-

ekintzak: 3 puntu. 
 

7.º Lankidetza : 6 puntu. 
− 7.º a) Modu publiko-pribatuan kudeatutako sustapen-ekintzak: 6 puntu. 
− 7.º b) Elkarteekin elkarlanean eginiko sustapen-ekintzak: 4 puntu. 
− 7.º c) Kudeaketa-erakundeen arteko sustapen-ekintzak: 4 puntu. 

 

Gauzatzeko epea 
(53. oinarria) 

Diruz lagundutako jarduerak edo proiektuak 2022ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko 
epe luzaezinean gauzatu beharko dira. 

Justifikazio-epea eta 
beharrezko 
dokumentazioa 

(54 eta 56. oinarriak) 

Diruz lagundutako jarduera edo proiektua amaitzen denean hasiko da epea, eta, gehienez ere, 
2023ko otsailaren 28ra arte. 
 
Dirulaguntza eskabidea Ekonomia Sustatzeko Sailaren bulego birtualaren bidez izapidetu behar da. 
Justifikazio-kontuan informazio hau jaso behar da: 

a) Dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko jarduera-
memoria 

b) Turismo-garapen iraunkorreko 2022ko ekintzen emaitzen panel bat, sexuaren eta 
jatorriaren arabera bereizitako datuak eta guzti (bulego birtualean eredua) 

c) Txosten ekonomikoa 
 
Ezarritako gainerako betebeharrak (dirulaguntzaren zabalkundea, gardentasun-araudia betetzea, 
hizkuntza koofizialak erabiltzea, genero-berdintasuna, beste gizarte-politika batzuk, etab.) bete 
izanaren justifikazio-memoria, betebehar horiek bete direla egiaztatzen duten txosten, adierazpen 
eta dokumentuak erantsita (60.oinarria). 

Azpikontratazio 
(55. oinarria) 

Onuradunak diruz lagundutako jarduera azpikontratatu ahal izango du, diruz lagundutako 
jardueraren zenbatekoaren ehuneko 100 arte. 

Dirulaguntza ordaintzea 
(57. oinarria) 

Eman eta onartu ondoren ordainduko dira dirulaguntzak, ordainketa aurreratu bakar baten bidez, 
emandako dirulaguntzaren guztizko zenbatekoarekin (bermerik eskatu gabe). 

Laguntzak metatzea  
(58. oinarria) 

Foru-dekretu honetako 1, 2, 3, 5, 6, 7 eta 8 arloetako dirulaguntzek honako erregelamendu honetan 
xedaturikoa bete behar dute, dekretuak berak zehazteen dituen onuradunen kasuan: Batzordearen 
1407/2013 (EB) Erregelamendua, 2013ko abenduaren 18koa, Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeari 
buruzkoa. 
 
Foru dekretu honen arabera emandako laguntzak beste minimis laguntza batzuekin metatu ahal 
izanen dira, 2013ko abenduaren 18ko (EB) Erregelamenduan ezarritako gehieneko mugaraino. 
 

Laguntzen 
bateragarritasuna  

(59. oinarria) 

Foru-dekretu honen babesean emandako dirulaguntzak bateragarriak izango dira helburu bererako 
Estatuko, Europar Batasuneko edo nazioarteko edozein administraziok edo erakunde publikok zein 
pribatuk ematen dituzten dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo baliabideekin. 
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Hala ere, ez dira bateragarriak izango Bizkaiko Foru helburu bererako emandako beste dirulaguntza, 
laguntza, diru-sarrera edo baliabide batzuekin. 

Beste dokumentu 
interesgarri batzuk 

I eta III Eranskinak 
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