
Enpresa-jarduerak sendotzeko laguntzak 

Laguntzak emango zaizkie enpresa-jarduera bati ekin dioten pertsonei, jarduera hori 
sendotzeko.  

Nori dago zuzenduta 

Pertsona fisikoak: 

 Enpresaburuak eta banakako profesionalak 

 Ondasun-erkidegoko eta Sozietate Zibileko kideak, betiere dirulaguntza nork 
bere izenean eskatzen badu. 

 

Betekizun batzuk 

 EJZn eta Langile Autonomoen Araubide Berezian edo dagokion erregimenean 
alta eman izana, 2021eko urriaren 30etik eta dirulaguntza eskatu den egunera 
arteko epean 

 EJZn alta eman aurreko egunean lanik gabe egotea eta Lanbide-Euskal Enplegu 
Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea. 

 Aurreko deialdietan onuradun izan ez izana. 

 

Zenbatekoa 

 Onuradun bakoitzak 2.500 euroko laguntza jasoko du. Zenbateko hori % 15 
handituko da  eskaera aurkezten duten unean 18 urte baino gehiago eta 30 urte 
baino gutxiago baditu, eta beste % 15 gehiago, emakumea bada. 

 Ondasun-erkidegoak edo sozietate zibilak osatzen dituzten kideen kasuan, 
dirulaguntza, guztira, ez da inola ere 6.000 eurotik gorakoa izango kide 
guztientzat. Muga hori aplikatu behar baldin bada, formula hau erabiliko da 
bazkide bakoitzari zer dirulaguntza dagokion kalkulatzeko: deialdi honetan 
ezarritako baldintzak betetzen dituzten eskatzaile bakoitzaren partaidetza-
ehunekoa aplikatuko zaie 6.000 euroei, harik eta aurreko atalean 
xedatutakoaren arabera legokiokeen dirulaguntzaren zenbatekora iritsi arte. 

 

Diruz lagun daitezkeen gastuak 

Dirulaguntza jaso ahal izango da enpresa sortu berri baten proiektua sendotzeko 
beharrezko diren sustapen-, funtzionamendu- eta kudeaketa-gastuak ordaintzeko: 

a) Langile Autonomoen Araubide Berezian norbere konturako langile gisa eginiko 
kotizazioaren ordainketari dagozkion kuotak, edo, hala badagokio, Gizarte 
Segurantzakoak edo nahitaezko mutualitate profesionalari dagozkionak.  



b) Proiektuari lotutako komunikazio-gastuak: publizitate- eta merchandising-
kanpainak, saltoki eta ibilgailuen errotuluak, errotuluen argiztapena eta 
diseinua. 

c) Web-orrien eta sare sozialen mantentze-lanak, publizitate bannerrak beste 
enpresa baten web-orrian, web-orrian pluginak sartzearekin loturiko gastuak eta 
Facebooken sustatzeko zerbitzuen kostua. 

d) Aholkularitza (zerga-, lan-, kontabilitate- edo administrazio-arloan, liburu-
edukitzailetzarekin eta eguneroko zerga- eta kontabilitate-arloko 
betebeharrekin loturikoak, lan arriskuekin loturikoak, erakusleihoak aldatzeko 
eta hobetzekoak...) eta coaching-gastuak. 

e) Ekintzaileak eginiko prestakuntza-ikastaroak, zuzenean enpresa abian eta 
funtzionamenduan jartzearekin lotura dutenak, baldin eta diruz lagundutako 
aldiaren barruan hasten badira. 

f) Negozio-lokalak alokatzea, baldin eta ez badira beste enpresa batekin 
partekatutako familia-etxebizitza baten zati edo beste enpresa batekin 
partekatutako espazioa ez bada, eta ez badago bigarren mailarainoko ezkontza-
ahaidetasuneko harremanik lokalaren errentatzailearekin, ezta errentatzaile gisa 
jarduten duen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide edo partaide ere. 

a), d) eta f) ataletan adierazitako gastuei dagokienez, diruz lagunduko dira 10 hilabeteko 
epean egindako gastuak, dirulaguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo 
egunetik zenbatzen hasita.  

b), c) eta e) ataletan adierazitakoei dagokienez, diruz lagundu ahal diren gastuak izango 
dira EJZn alta egunetik aurrera sortu eta ordaindutakoak, 10 hilabeteko epera arte, 
dirulaguntza baiesteko ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera zenbatuta. 

Aholkularitza emateaz eta laguntzeaz ardura daiteke legez eratutako edozein erakunde 
edo enpresa, haren jardueran sartzen badira diruz lagunduko diren jarduerak. 

Zeharkako zergak ezin izango dira diruz lagundu, baldin eta berreskuratu edo 
konpentsatu ahal badira, ezta errentaren gaineko zerga pertsonalak ere. 

 

Ebazpena 

Laguntza-eskaerak ebatziko dira aurkeztutako ordenaren arabera, aurrekontu-zuzkidura 
agortu arte.  

 

Ordainketa mota: 

 Lehenengo ordainketa: dirulaguntzaren %40 dirulaguntza ematea onartu ostean 

 Bigarren ordainketa: benetan egindako eta egiaztatutako gastuengatik, eta 
gehienez ere gainerako %60 (justifikazioa aurkeztu behar da) 


