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BASAURI ETA ETXEBARRIKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN LEHIAKORTASUNA 

HOBETZEKO LAGUNTZAK EMATEKO OINARRIAK 

Deialdi honen xedea da Basauri eta Etxebarriko enpresa txiki eta ertainen (ETE) 

gaitasunak hobetzen laguntzea eta, horretarako, lehiakortasuna hobetzeko dituzten 

beharrizanei erantzun gisa, jarduketa berritzaileak sustatzea.  

Helburua da enpresa-ehundura sendotzea, hauen dinamizazioa erraztea eta 

udalerrietan enplegua sortzea ahalbidetzea. 

1. Xedea eta helburua 

Oinarri hauetan arautu egiten dira Behargintza Basauri-Etxebarrik ETEek 

(mikroenpresak, enpresa txiki eta ertainak) proiektu berritzaileak diseinatu eta 

garatzeko eta lehiakortasuna hobetzeko emango dituen laguntzak. Honako arlo 

hauetara egongo dira bideratuta: 

1. Berrikuntza, produktu edo zerbitzuan: 

a. Produktu edo zerbitzu berriak, edo aurretiaz daudenen aldean 

balio-eskaintzan nabarmen hobetutakoak, identifikatu edota 

garatzea, enpresaren proposamen komertzialean sartzeko.  

2. Berrikuntzak, prozesuetan:  

a. Produktu edota zerbitzuen ekoizpen prozesuak garatu edo 

hobetzeko xedea duten jarduketak, serbitizazio prozesuak barnean 

hartuta. 

b. Jarduketak ekonomia zirkularraren arloan, enpresaren jarduerari 

dagokionez. 

3. Berrikuntza, marketin eta merkatuetan:  

a. Merkatu geografiko edo sektore berriak identifikatu, merkataritza 

ekintza hobetu (eskaintza hobetu, merkatu-arlo berrietara 

bideratutako argumentario komertzialak egitea, salmenta-estrategia 

berezitu baterako salmenta-euskarriak diseinatzea, merkataritza-

plangintzarako prozesuak, merkataritza-bide berriak identifikatu eta 

aztertzea). 

4. Estrategiaz hausnartzeko prozesuak, erronkak identifikatzea edota 

enpresaren estrategia garapenerako bide-orria definitzea. 
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2. Norentzat 

Laguntza hauek eskatu ahal dituztenak honako hauek dira: sozietate-egoitza, edo 

gutxienez ekoizpen instalazio bat, Basaurin edo Etxebarrin duten ETEa izan eta 1.go 

puntuan jasotako arloetakoren batean lehiakortasuna hobetzeko proiektu berritzaile 

bati ekin nahi diotenak. 

Enpresa eskatzailearen jarduera 2. eranskinean jasotako enpresa jardueren zergaren 

epigrafeetan sartuta egongo da. 

Banakako proiektuez gain, bi enpresen edo gehiagoren arteko lankidetzan 

oinarritutako proiektuak ere aurkez daizteke, aipatutako arloetako edozeinetan 

gauzatzen badira. Gainera, lanbide heziketako zentro baten edota zentro teknologiko 

baten parte-hartzea ere izan ahalko du. Kasu horietan, enpresa eskatzaile eta 

proiektu-burua, nahitaez, Basauri edo Etxebarrin kokatuta egongo da. 

3. Betekizunak 

Enpresa onuradunek honako betekizun hauek bete beharko dituzte: 

a. Jarduera Ekonomikoen Zergan (JEZ) alta emanda egotea diru-laguntzen deialdiaren 

hasiera baino bi urte lehenagotik. 

b. Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda egotea 2. eranskinean adierazitako 

epigrafeetakoren batean.  

c. Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainen (ETE) kategorian sartuta 

egotea,  Europako Batzordearen ekainaren 17ko 651/2014 (EB) Erregelamenduko I 

eranskineko 2. artikuluan jasotako definizioaren arabera (Ikus 1.go eranskina).  

d. Ogasuneko, Gizarte Segurantzako eta Basauri eta Etxebarriko Udaleko ordainketak 

eginda izatea. 

e. Diru-laguntza publikoak jasotzeko baztertuta ez egotea.  

f. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak eta, oro har, arriskuen 

prebentziorako legediak, eskatutako betekizunak beteta izatea. 

Kanpoan geratuko dira Erakunde edo Elkarte Publikoak edota Administraziokoak 

direnak, bai eta elkarte edo asoziazioak ere.    
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4.  Diruz lagundua izan daitekeen egitatea eta zenbatekoa 

Diruz lagundua izan daiteke proiektu berritzaileak eta lehiakortasuna hobetu 

dezaketenak diseinatu edota garatzea, 1.go puntuan adierazitako arloetako batean, 

2019ko urtarrilaren 1etik 2019ko abenduaren 31ra bitartean.  

Diruz lagundu daitezkeen gastuak proiektua garatzeko beharrezko kanpoko laguntza 

teknikoari dagozkionak izango dira.   

Proiektuei dagozkien eta diruz lagundu daitezkeen gastuak 2019ko urtarrilaren 1etik 

2020ko urtarrilaren 31ra bitartean burutu eta ordainduta egon behar dute.  

Honako hauek ez dira diruz laguntzekoak izango:   

 Inbertsioei dagozkien gastuak. 

 Softwareei, informatika lizentziei eta informatika ekipamenduei dagozkien 

gastuak.  

 Web orria egin edo hobetzeari dagozkien gastuak. 

 Enpresako langileen barneko lanorduei dagozkien gastuak. 

 Bidaia, dieta eta mantenu gastuak. 

 Balio Erantsiaren Zerga (BEZ). 

 Eskatzailearen eta entitate hornitzailearen artean lotura dagoeneko gastuak.1 . 

  

                                                           
1
 Oinarri hauen eraginetarako, honako lotura dagoenekoetan gastua ez da diruz lagunduko: a) Ezkontzaren edo 

ezkontzaren antzeko afektibitate harreman batez lotutakoak, odol-ahaidetasunez lotutakoak, laugarren mailara arte 

edo ezkontza bidezkoa bigarren mailara arte  b) Pertsona fisiko eta juridikoak, aldizkako ordainketa bidezko lan 

harremana dutenak. c) Diru-laguntzen Foru Arauaren 10. artikuluaren  2. atalak aipatzen dituen onuradunaren 

bazkideak eta 3. atalak aipatzen dituen izaera juridikorik gabeko entitateetako kide edo parte-hartzaileak. d)  Elkarte 

bat eta gehiengoa duten bazkideak edo bertako kontseilari edo administrariak, bai eta ezkontideak edo antzeko 

harreman afektiboa dutenak eta laugarren mailara arteko odol-ahaidetasuneko senideak edo ezkontza bitartekoak 

bigarren mailara arte. e) Uztailaren 28ko Balore Merkatuari buruzko 24/1988 Legearen 4.artikuluarekin bat eginez, 

talde berekoa izateko betekizunak betetzen dituzten elkarteak. f) Pertsona fisiko edo nortasunik gabeko elkarteak eta 

horien legezko ordezkari, patroi edo administrazioa egikaritzen dutenak, bai eta ezkontzaren edo ezkontzaren antzeko 

afektibitate harreman batez lotutakoak, odol-ahaidetasunez lotutakoak, laugarren mailara arte edo ezkontza bidezkoa, 

bigarren mailara arte. g) Pertsona juridiko edo nortasunik gabeko elkarteak eta pertsona fisiko, juridiko edo nortasunik 

gabeko elkarteak, baldin eta legezko edo estatutuzko arau edo kontratu adostasunei jarraituz, lehenengoen etekinean 

ehuneko 50ean baino gehiagoan parte hartzeko eskubidea dutenak. 
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Hornitzailea eta laguntza teknikoa hautatzea diru-laguntza jasotzen duen enpresak 

egingo du. Proiektuek diruz lagunduak izateko aukera izan dezaten gutxienez hiru 

urteko eskarmentua duten profesionalek burutu beharko dituzte, eta lan hori egiteko 

kualifikazio tekniko egokia dutela egiaztatu ahal dutenak; horretarako, arlo horietan 

burututako lanen zerrenda aurkeztuko da (gutxienez, lana burutu zuen 

profesionalaren izena, arlo horretan burututako lana, enpresa bezeroen izenak eta 

lanak burutu direneko datak agertuko dira). 

Era berean, proiektua burutzeko izendatutako profesionalen curriculum vitaea 

aurkeztuko da. 

Diru-laguntzaren zenbatekoa kanpoko laguntza teknikoaren gastuaren % 80koa 

izango da, proiektu bakoitzeko, gehienez ere, 3.000 euro jasoko direlarik. 

Enpresa bakoitzak soilik diruz lagundu daitekeen proiektu batean hartu ahal izango du 

parte deialdi honen barruan. 

5. Eskarien balioestea eta laguntza ematea:  

Eskariak balioesteko batzorde bat eratuko da. Batzorde hori Behargintza Basauri–

Etxebarriko ordezkari hauek eratuko dute: Presidentzian dagoen pertsona, 

Koordinatzailea eta Enpresa Arloko pertsona bat.  

Oinarri hauetan aurreikusitako diru-laguntzak lehiaketa bidez emango dira. Eskariak 

aurkezteko epea amaitzean, batzordeak guztiak balioetsiko ditu, oinarri hauei jarraituz, 

eta diru-laguntzak emateko proposamena igorriko du. 

Eskarien balioespena honako irizpide hauei jarraituz egingo da: 

1.  Proiektuaren helburuaren definizioa (argitasuna, zehaztasuna, enpresaren 

estrategiarekin koherentzia, proiektua gauzatzeko zehazten den denbora-

antolaketarekiko doikuntza) (0-15 puntu). 

2. Proiektuaren helburuak oinarrietan definitutako arloetara nola egokitzen 

diren (argudioak, ekimenak enpresaren lehiakortasuna hobetzeko nola 

lagundu dezakeen eta nola birkokatuko den azaltzeko) (0-20 puntu). 

 

3. Jarduketak zein berrikuntza motatan kokatzen diren eta horien berrikuntza 

maila (aurkezten den proiektuarekin lortu nahi den berrikuntza mota 

identifikatu eta enpresarako zein berrikuntza maila aldaketa dakarren, hots, 
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enpresarentzako erabat berria den jarduera edo ekimen batean 

oinarritzen den ala enpresak dagoeneko abian duen jarduera baten 

hobekuntza handi bat den) (0-15 puntu). 

4. Lortu asmo diren emaitzen identifikazioa eta kuantifikazioa (espero 

daitezkeen emaitzen definizio zehatza, zein arlotan lortu asmo diren -

motak- eta nola eragingo duen enpresaren lehiakortasuna hobetzean) (0-

15 puntu). 

5. Proiektua garatzekotan, zein enplegu sortuko liratekeen azaltzea (diruz 

laguntzekoa den proiektuak edo horren ondorengo garapenak enplegua 

lortuko duen, zenbat eta nolakoa (0-15 puntu). 

6. Lankidetzan burututako proiektuak (beste enpresa, lanbide heziketako 

ikastetxe, unibertsitate edo zentro teknologiko batzuekin lankidetzan 

burutzeko proiektuak aurkezten dituztenak) (0-10 puntu)  

7. Proiektuak garapen jasangarriari laguntzea (0-10 puntu). 

Gutxienez 35 puntu lortu beharko dira eskaera onartua izateko. Puntuazio-

parametroak honako taula honetan adierazita datoz: 

IRIZPIDEA PUNTUAZIO PARAMETROAK BALIOESPENA 

Proiektuaren helburuaren 

definizioa 

a) Irizpidean jasotako elementuen araberako definizioa. 

b) Irizpidean jasotako elementu batzuen araberako definizioa. 

c) Definizio eskasa, edo irizpidean jasotako elementuak ez dira 

definitzen. 

a)15 puntu 

b) 7,5 puntu 

c) 0 puntu 

Helburuak eta oinarrietan 

definitutako arloak bat 

etortzea 

a) Honen inguruko argudiatze maila eta helburu/arloekiko 

egokitzapena altua da. 

b) Argudiatze maila eta helburu/arloekiko egokitzapena nahikoa da.. 

c) Argudiatzea eskasa da edo ez da argudiatzen. 

a)20 puntu 

b) 10 puntu 

c) 0 puntu 

Berrikuntza mota eta 

maila 

a) Proiektua gauzatuta, erabat berriak diren jarduerak edota 

prozesuak lantzen dira. 

b) Proiektua gauzatuta, egungo jarduera edota prozesuetan 

hobekuntza nabarmenak lortzen dira. 

c) Proiektua gauzatuta, ez da berrikuntzarik sortzen edo ez da 

aipatzen. 

a) 15 puntu 

b) 7,5 puntu 

c) 0 puntu 

Emaitzak identifikatzea a)Emaitzak ondo identifikatuta edota kuantifikatuta ematen dira, 

motak eta arloak aipatuz. 

b) Emaitzak erdizka identifikatuta edota kuantifikatuta ematen dira, 

motak eta arloak aipatzen badira ere. 

c) Emaitzen identifikazio edota kuantifikazio eskasa ematen da, edo ez 

da bat ere ematen. 

a) 15 puntu 

b) 10 puntu 

c) 0 puntu 

Enplegua sortzea a) Enplegua sortuko dela aurreikusten da. 

b)  Ez da enplegua sortuko denik aurreikusten. 

a) 15 puntu 

b) 0 puntu 

Lankidetzan burututako 

proiektua 

a) Beste enpresa edo entitate batzuekin lankidetzan burutzeko 

proiektua da. 

b) Banakako proiektua da. 

a) 10 puntu 

b) 0 puntu 

Garapen jasangarriari 

ekarpena 

a) Proiektuak barnean du garapen jasangarrirako ekarpena egiteko 

ikuspuntua. 

b) Proiektuak ez du barnean garapen jasangarrirako ekarpena egiteko 

ikuspuntua. 

a) 10 puntu 

b) 0 puntu 
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6. Ordainketa 

Diru-laguntzak ordainketa bakar batean egingo dira, amaierako zuriketa aurkeztu eta 

eskatutako dokumentazioa egiaztatutakoan.  

7. Eskariak aurkezteko epea eta hauen tramitazioa  

Eskariak Behargintza Basauri-Etxebarriren egoitzan aurkeztuko dira, Basauriko 

Baskonia kaleko 1.goan.   

Eskariak jasota, hauek behar bezala beteta etorriko ez balira, biharamunetik hasi eta 

10 egun baliodunetan akatsa konpontzeko edo beharrezko dokumentuak eramateko 

eskatuko zaio entitate eskatzaileari, eta, hala egin ezean, eskaria baztertu egingo dela 

ohartaraziko zaio. 

Eskariak aurkezteko epea 2019ko ekainaren 3tik uztailaren 15erakoa izango da, 

jendea artatzeko ordutegian: astelehenetik ostiralera, 09:00etatik 13:30era.  

8. Aurkeztu beharreko dokumentazioa 

Honako dokumentazio hau aurkeztuko da: 

a) Enpresaren ordezkaritza duen pertsonak sinatutako eskabide-orria (3. eranskina). 

b) Jarduera Ekonomikoen Zergan (JEZ)izena emanda dagoela adierazten duen 

agiriaren kopia. 

c) Proiektuaren deskribapena, nahitaez 4. eranskinean jasotako informazioa barnean 

hartuta.  

d) Basauri eta Etxebarriko udalekiko ordainketak eginda dituela egiaztatzeko baimena 

(5. eranskina.)  

e) Enpresa txiki eta ertainen betekizunak betetzen direla adierazten duen zinpeko 

deklarazioa (6. eranskina)  

f) Behargintza Basauri-Etxebarriren hartzekodun-fitxa enpresaren banku-datuak 

jasotzen dituena. Fitxa hau enpresaren kontua dagoeneko finantza-erakundearen 

zigiluaz aurkeztu behar da (7. eranskina).  

g) Beste diru-laguntza batzuekiko harremanari buruzko zinpeko deklarazioa, eta lege-

hausteren batengatik diru-laguntza publikoak jasotzeko eskubidea galdua ez duela 

adierazten duena.  (8. eranskina). 
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h) Laneko arriskuen prebentzio gaietan betekizunak betetzen direla adierazten duen 

zinpeko deklarazioa (9. eranskina).  

i) Eskatzailearen ordezkaritzaren ahalordearen fotokopia, eta haren Nortasun 

Agiriaren edo pertsona fisikoaren lan-baomenaren fotokopia. 

j) Hala badagokio, pertsona juridikoaren identifikazio fiskalerako txartelaren fotokopia. 

k) Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak eginak dituela 

adierazten duten agiriak, erakunde horiek igorritakoak.  

 

9. Onuradunen betebeharrak 

Enpresa onuradunak konpromisoa hartzen du Behargintza Basauri-Etxebarrik 

emaitzak argitaratzeko burutu dezakeen esperientzian parte hartzeko. 

Bestalde, emandako laguntzei buruz Behargintza Basauri-Etxebarrik, bere funtzioak 

egikarituz, eskatutako informazio guztia eman beharko du enpresa onuradunak. 

 

10. Baliabide ekonomikoak 

Diru-laguntza hauek eratzen dituzten funtsek Behargintza Basauri-Etxebarriren 

aurrekontuen araberako mugak izango dituzte. 

11. Beste diru-laguntza batzuekiko bateragarritasuna  

Laguntzaren enpresa titularrak ezin izango du xede eta helburu bereko beste diru-

laguntzarik jaso. 

12. Justifikaziorako epea eta modua 

Justifikazioa aurkezteko epea, beranduen jota, aurkeztutako proiektua gauzatzeko 

aurreikusitako amaierako gehienezko datatik hasi eta hilabeteko epea izango da, eta, 

beti ere, 2020ko urtarrilaren 31 baino lehen.  

Proiektuaren amaierako justifikaziorako honako dokumentu hauek aurkeztuko dira. 

a) Diruz lagunduak izan daitezken eta burutu diren gastuei dagozkien jatorrizko 

fakturak eta oinarri hauetan adierazitako epean horiek ordaindu direla adierazten 

duten egiaztagiriak. Ez dira onartuko eskura ordainduak izan diren fakturak. 
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b) Proiektuaren justifikazio memoria; Behargintza Basauri-Etxebarrik diru-laguntzen 

onuradun izan diren enpresei emandako ereduari jarraituz. 

c) Ogasunarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Basauri eta Etxebarriko udalekiko 

ordainketak eginak dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa, dagokion erakundeak 

igorritakoa.   

13. Izaera pertsonaleko datuen babesa   

Datu Pertsonalak Babesteko araudia betetzeko, jakinarazten dizugu zuk emandako 

datuak modu seguruan eta konfidentzialki tratatuko dituela Behargintza Basauri-

Etxebarrik.  

Enpresen datuen tratamenduaren helburua bi aldeen arteko harremanaren 

administrazio, zerga eta kontabilitate kudeaketa izango da. 

Edozein unetan, zure datuetara iristeko, zuzentzeko, kenarazteko eta lekuz aldatzeko 

dituzun eskubideak egikaritu ahalko dituzu, eta hauen trataera mugatu edo aurka 

egitekoak ere bai, horretarako Behargintza Basauri-Etxebarrira, Basauriko Baskonia 

kaleko 1 zk.ra (48970 PK, Bizkaia) idazki bat bidalita edo info@behargintza.eus 

helbidera mezu bat bidalita. 

 

Behargintza Basauri-Etxebarri 

2019ko maiatzaren 17a 

mailto:info@behargintza.eus

