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Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egiteko dirulaguntzen programa 

 

 
      Xedea 

 (1. oinarria.) 

Diru-laguntzen programa honen helburua turismoa erakartzeko ekitaldiak antolatzen eta egiten 

laguntzea da, baldin eta: 

a. Bizkaiko eskualdeetan eragin sozial eta ekonomikoa sortzen badute. 

b. Bilbao Bizkaiaren posizionamendu turistikoa sendotzen laguntzen badute, Estatu  

mailan zein nazioartekoan. 

c. Bizkaiko Lurralde Historikoan bisitarien eta gaualdien kopurua handitzen badute. 

 
 

 

 
Erakunde 

onuradunak 
(2. oinarria.) 

a. Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak eta mankomunitateak. 

b. Bizkaiko turismo-garapenaren esparruan lan egiten duten kapital publiko 

gehiengoduna duten erakunde eta sozietate publikoak. 

c. Elkarteak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk, baldin eta 

helburu soziala turismoa sustatzea badute. 

d. Turismo-ekitaldi bat sustatzen duten enpresak eta nortasun juridikorik gabeko beste 

erakunde batzuk. 
 

Diruz 
Lagundu   daitekeen    

egitateak 
(4. oinarria.) 

 

 

Diruz lagundu daitezkeen gastutzat joko dira diruz lagundutako jardueraren izaerari zalantzarik 

gabe erantzuten diotenak eta 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko ekainaren 30ra bitartekoak 

egingo direnak eta behar bezala justifikatuko dira indarrean dagoen araudiaren arabera. 

Zehazki, honako hauek lagundu ahal izango dira diruz: 

a. Ekitaldia egiteko eta sustatzeko beharrezkoak diren gastuak. 

b. Lokalen edo beste edozein guneren alokairu-gastuak, betiere erakunde 

onuradunaren egoitza soziala ez badira. 

c. Ekitaldia egiteko instalazioak eta zerbitzu teknikoak muntatzeko gastuak. 

d. Ekitaldiaren publizitate- eta zabalkunde-gastuak. 

e. Ekitaldia egiteko eskatzen diren aseguruak kontratatzea 
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Gauzatzeko 
epeak 

(12. oinarria) 

 

Diruz lagundutako jarduera nahiz proiektuak 2022ko urtarrilaren 1etik 2023ko martxoaren 
31ra bitartean hasi eta amaitu behar dira. 

 
Araudia 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 64/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 3koa, zeinaren bidez onartzen 

baitira Bizkaiko Lurralde Historikoan turismoa erakartzeko ekitaldiak egiteko dirulaguntzen 

programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dituena, 2022ko ekitaldirako. 
(BAO, 85 zk. 2022ko maiatzaren 6koa). 
 

 
 

Eskaerak 

aurkezteko 
Epeak 

(12.oinarria) 

Eskabideak telematikoki aurkeztea 2022ko maiatzaren 6ko 08:30etik 2022ko uztailaren 5eko 
13:30era, Ekonomia Sustatzeko Sailaren Bulego Birtualaren bidez (www.bizkaia.eus/sustapena-

oficinaVirtual). Horretarako, sinadura elektronikoa eduki beharko du (IZENPE, NAN elektronikoa , 

Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egon beharko du, 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. 
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