EA20
ARABAN EKIMENAK GARATZEKO ETA ENPRESA BERRIAK SORTZEKO PROGRAMA
EKIN ARABAN 2020
Eskaerak aurkezteko epea (8.1. art.)

Jarduerak egiteko epea (5.2. art.)

Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak dira aurkeztu direnak eskaera
aurkeztu duten epetik aurrera eta 2020ko abenduaren 21a baino
lehenago.
Deialdi honen helburua Araban enpresa berriak sustatzea da, norgehiagoka erregimeneko dirulaguntzak emanez Arabako
ekoizpen egitura modernizatzen, dibertsifikatzen eta haren lehiakortasuna hobetzen laguntzen duten proiektuak egiten
dituzten erakunde edo pertsona ekintzaileei.

Eskaerak aurkezteko epea 2020ko urtarrilaren 1ean hasiko da eta
2020ko otsailaren 28ko 14:00etan bukatuko da.

Helburua
(art.1)



Erakunde
onuradunak
(art.3)





Enpresa unitate berria sortzeko proiektua duten pertsona fisikoek. Dirulaguntza ordaindu aurretik, sozietatea
eratu beharko du hark, sozietate edo zerga egoitza Araban izanda, edota lurralde historikoko udalerri batean
laguntza eskatu duen jarduerari dagokion Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emanda egon beharko du.
Ez da enpresa berririk sortuko lehenago beste izen edo forma juridiko baten pean jarduera bera egiten bazuten.
Beren jarduera dibertsifikatu nahi duten Arabako erakundeek, enpresa unitate berri bat sortzeko proiektu zehatz
bat aurkezten badute, eta proiektu horrek aurrekoak ez bezalako nortasun juridikoa badu.
Egoitza edo jarduera Arabatik kanpo izanda jarduera burutzen duen zentro bat lurraldean ezartzen duten
erakundeek edo pertsona fisikoek.
Araban diharduen jarduera zentro bat duten erakundeek edo pertsona fisikoek, eskaera egiteko egunean
jarduera hasi edo hura eratu zenetik gehienez bi urteko antzinatasuna badute eta irteera fasean badaude.

Diruz lagundu
Diruz lagundu ahal izango dira Arabako lurralde historikoan enpresak sortzeko edo jarduera zentroak jartzeko proiektuak
daitekeen egintza garatzea helburu duten jarduerak, baldin eta lurraldearen gaurkotzea edo modernizazioa, dibertsifikatzea eta lehiakorrago
bihurtzea badakarte.
(art.4)

Dirulaguntzak
jaso dezaketen
gastuak (art.4)

Dirulaguntzak jaso dezaketen gastuak:

Merkatu ikerketek eta proiektuaren bideragarritasun analisiek. Haien barruan sartu ahal izango dira merkatu
prospekzioei lotutako ikerketak eta azoketara joatea, eta dokumentazioa eta argitalpenak lortzea.

Proiektuari lotutako berariazko txostenek, ikerketek eta aholkularitza teknikoek.

Prototipoak diseinatu eta eraikitzeko gastuak, eraikuntzarako materialak barne, 10.000,00 euroko limite.

Patenteen, homologazioen, utilitate modeloen eta marka komertzialen eskabiderako, emakidarako eta
erregistrorako hasierako gastuek, 10.000,00 euroko limite maximoarekin.

Berariazko ikastaro teknikoak egiteak, guztira 350 ordu baino gutxiago irauten dutenak eta zuzeneko lotura
dutenak jarduerarekin, betiere prestakuntza arautuan eskaintzen ez badira, 3.000,00 euroko gehieneko
mugaraino.

Dirulaguntza jaso dezakeen proiektuari lotutako komunikazio gastuek, 20.000,00 euroko limite maximoarekin.
Haien artean publizitate kanpainak, azoketara erakusle bezala joatea, web orrien diseinua, sare sozialen
diseinua, katalogoen, kartelen, bisita txartelen eta abarren diseinua eta edizioa (inprimaketa kanpo).

Bidaiak azoketara bertaratzeko, soilik onartuko dira garraio publikoaren gastuak eta asistente edo erakusketari
sarrerak, bat sustatzaile bakoitzeko.

Oro har softwarea eta hardwarea, bai eta berariazko garapen edo aplikazio informatikoak erosteak. Tabletak
izanez gero, ezin izango da bazkide sustatzaile bakoitzeko unitate bateko muga gainditu.

Beste inbertsio, ibilgetu batzuek, lurrak, eraikinak eta ibilgailuak izan ezik. Ibilgetu materiala leasing bidez
eskuratzen bada, interes, gastu eta BEZ gabeko kuotetarako emango da dirulaguntza.
Gastu diruz lagungarriko zenbateko minimoa, 100,00 euro. Diru-laguntzako zenbateko minimoa, 1.500,00 euro.
Dirulaguntzak jaso ezin dezaketen gastuak: (4.5. art. kontsultatu)
Dirulaguntzaren %
maximoa

Muga

50%

30.000,00 € (30.000€ maximo
ibilgetu eskuratzetan)

Pertsona fisiko onuraduna emakumea bada.

+5%

30.000,00 € (15.000€ maximo
ibilgetu eskuratzetan)

Proiektuaren sustatzailea talde bat bada eta talde horren,
gutxienez, erdiak emakumeak badira.

+5%

30.000,00 € (15.000€ maximo
ibilgetu eskuratzetan)

20.000 biztanle baino gutxiago dituen Arabako lurralde
historikoko udalerrietan garatutako proiektuek.

+5%

30.000,00 € (15.000€ maximo
ibilgetu eskuratzetan)

-

40.000,00 € (20.000€ maximo
ibilgetu eskuratzetan)

Dirulaguntzak jaso dezaketen gastuak
Laguntza gehigarriak

Dirulaguntzen
zenbatekoak
(art.6)

Kalifikazioa ≥ 80 puntu

Araubide
juridikoa

Foru Gobernu Kontseiluaren 803/2019 Erabakia, abenduaren 17koa.
Dirulaguntzak emateko prozedura norgehiagoka izango da (1. art).

Ekonomia Garapenaren, Berrikuntzaren eta
Demografia Erronkaren Saila

Informazio gehigarri:

Ekonomia garapenaren eta Berrikuntzaren
Zuzendaritza

www.araba.eus

Probintzia plaza, 5 – 3.a. 01001 Vitoria-Gasteiz

Tel: +34 945 181818 (luzapena 52182 y 52323)
E-mail: emprenderenalava@araba.eus

