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ARABAN BERRIKUNTZA SUSTATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA
ÁLAVA INNOVA 2019
Eskaerak aurkezteko epeak (9. art.)

Jarduerak egiteko epea (art.6.2)

Diru-laguntza jaso dezakete laguntza eskatu ondoren eta 2018ko
abenduaren 13a baino lehenago, hura barne, egiten diren jardueretan
sortutako gastuak.
Deialdi honen helburua Araban berrikuntza sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko diru-laguntzak emanez Arabako
ekoizpen egituraren ekonomia modernizatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten proiektuak eta/edo
jarduerak egiten dituzten erakundeei.

Eskaerak aurkezteko epea urtarrilaren 1ean hasiko da eta 2019ko
martxoaren 29ko 14:00ak arte bukatuko da.

Helburua
(art.1)



Erakunde
onuradunak
(art.3)




Diruz lagundu
daitekeen egintza
(art.4)

Gastu diruz
lagungarri
(art.4)

Sozietate egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten enpresa txiki eta ertainak (ETEak), beren
osaera juridikoa edozein dela ere, edo gutxienez aktibitate zentro bat lurralde historikoaren barruan daukatenak.
Sortu zenetik edo aktibitatea hasi zuenetik eskaera egiten duen egunera gutxienez urte bi igaro behar dira.
Lehenago beste izen edo forma juridiko baten pean jarduera bera egiten bazuten haien hasierako eraketa
hartuko da kontuan haien antzinatasuna zenbatzeko.
Arabako Lurralde Historikoko zerga-egoitza duten autonomoak eta aplikazioaren aurkezpen-datan, gutxienez, bi
urte igaro dira IAEren inskripzioan, laguntza eskatzeko jarduerari dagokionez.
Arabako Lurralde Historikoan ekoizpen edo zerbitzu zentroa duten zentro teknologikoak edota ikerketa zentroak,
Araban irakaskuntza unitatea duten unibertsitateak eta Araban helbide soziala eta fiskala dauzkaten fundazioak
eta enpresa elkarteak eta I+Gko enpresa unitateak.

Jarduera berritzaile hauen barruan kokatutako jarduketak diruz lagundu ahalko dira: Produktu edo zerbitzuko berrikuntza,
berrikuntzak produkzio prozesuetan, antolaketan, marketinean eta merkatuetan/ Nazioartera zabaltzea edota Industria
4.0 kontzeptuaren esparruan.
Arestiko puntuetan sartu ez diren beste jarduera batzuk biltzen ditu, erakundeak garatu eta berarentzat berritzaileak
badira; kasu horretan, berritzaileak direla eta produktibitatea eta lehiakortasuna handitzen egingo duten ekarpena
argudiatu beharko du.
Gastu diruz lagungarri:

Erakunde eskatzaileak aipatutako berrikuntza jardueraren bat kontratatzean sortutako kanpo gastuak diruz
lagundu ahalko dira.

Halaber, diru-laguntza jaso dezakete deialdi honetara aurkeztutako berrikuntza jardueraren baten diseinu,
garapen, gauzapen, jarraipen eta/edo ebaluazioari lotutako langile berriak (ikerlariak eta/edo teknikariak
eta/edo sortzaileak) kontratatzeko barneko gastuek.
Diruz lagunduko ez diren gastuak: (4. art. kontsultatu)
PYMES
1. Kanpoko gastuak

40-80 puntu
Gainerakoak

30%

50%

2. Barneko gastuak

Dirulaguntzen
zenbatekoak
(art.7)

>80 puntu
PYMES

Gainerakoak

40%

50%

30%

1. Kanpoko gastuak: dirulaguntzaren gehieneko muga 30.000,00 eurokoa da, erakunde onuradun eta urte bakoitzeko.
Erakunde onuradunak aurkeztutako jardueren balioespenean 80 puntu edo gehiagoko kalifikazioa jasotzen badu, muga
hori 40.000,00 euroraino handituko da.
2. Barneko gastuak: Langile berriak kontratatzean (ikertzaileak edota teknikariak edota sortzaileak), gehienez
soldata kostu gordinaren %30eko dirulaguntza emango da, erakunde onuradunaren gizarte
segurantzaren kostuak barne, betiere diruz lagundutako jarduketan esklusibotasunez arituko
bada. Kontratazio berrien barne gastuen kasuan, urteko muga 6.000,00 eurorainokoa izango da
gizonak kontratatzen badira eta 10.000,00 eurorainokoa emakumeak kontratatzen badira. Gizonak
eta emakumeak batera kontratatzen direnean, gizonen eta emakumeen kontratazioan
izandako soldata kostuaren proportzioan kalkulatuko dira mugak.

Araubide
juridikoa

Foru Gobernu Kontseiluaren 672/2018 Erabakia, abenduaren 3koa.
Diru-laguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da (1. art).
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