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I - ARABAKO BATZAR NAGUSIAK ETA ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN FORU ADMINISTRAZIOA

Arabako Foru Aldundia

EKONOMIA GARAPENAREN ETA LURRALDE OREKAREN SAILA

Diputatuen Kontseiluaren 411/2016 Erabakia, ekainaren 28koa, onartzen duena Arabako enpre-
sa txiki eta ertainen nazioartekotzean enpresen arteko lankidetza sustatzeko (ALAVA Inter-
KOOP) 2016rako laguntzen deialdia

Gaur egungo egoera honetan, zeinetan globalizazioaren eta bizi dugun ekonomia krisiaren 
eraginez ekonomia paradigmak errotik aldatu diren, botere publikoek ekonomia hazkundea 
azkartzen lagunduko duten politikak eta ekintzak sortu behar dituzte. Berrikuntza eta ezagutza 
sortzeko eta ezartzeko politikak eta enpresei nazioarteko bihurtzen laguntzeko politikak sortu 
dira, eta esku hartze publikorako espazio argienetakoak dira. Horretarako, abian jarri behar dira 
ekonomia arloko eragileen artean politika horiek garatzea sustatuko duten politika aktiboak.

Gure enpresen nazioartekotzea ez da haiei dagokienez fenomeno berria, baina gure es-
portazioen kopururik handiena burutzen duen enpresa kopuru txiki samar baten estrategian 
bakarrik dago errotuta;aholkatu daitekeen jarduera bat izatetik enpresa kopuru gero eta han-
diago batentzat beharrezkoa izatera igaro da.

Arabako enpresei nazioartekotzen laguntzeari lotuta, Arabako Foru Aldundiak Euskal 
Nazioartekotze Partzuergoan parte hartzen du. Eusko Jaurlaritzak, hiru foru aldundiek eta EAEko 
hiru merkataritza ganberek osatzen dute partzuergoa, eta bertan, erakunde arteko ekintzak di-
seinatu eta koordinatzen dituzte, gure enpresek nazioarteko merkatuetan agerpen handiagoa 
izan dezaten eta barrurago sar daitezen. Halaber, Arabako Foru Aldundiak, Arabako enpresei 
nazioarteko bihurtzen laguntzeko eta aholku emateko jarduerak finantzatzen ditu, Arabako 
Merkataritza eta Industria Ganberaren bidez.

Bestalde, Arabako Biltzar Nagusiek martxoaren 25eko 10/2015 Foru Araua, enpresen arteko 
nazioartekotze eta lankidetzarakoa, onartu zuten. Foru arau horretan, Arabako Foru Aldundiari 
premiaz eskatzen zitzaion programa bat onartzea, enpresa txiki eta ertainak nazioartean susta 
daitezen enpresen arteko lankidetzarako ekintzak gauzatzearen bidez, eta horretarako itzuli 
beharrik gabeko dirulaguntzen deialdia eginez.

Foru Arau honek enpresen lehiakortasuna bultzatu nahi du, tokiko enpresen arteko 
lankidetzan eta nazioartekotzean lagunduz kanpo merkatuetara joan daitezen eta beste herrialde 
batzuetako enpresekin ekonomia arloko harremanak has ditzaten. Nabarmentzen du enpresen 
arteko lankidetzarako estrategiak antolatzea komeni dela, emaitza hobea izan dezaketelako 
banakako ekimenek baino; eta are gehiago ETEen kasuan, oro har giza baliabide eta baliabide 
material gutxi izan ohi dituztelako, eta nazioarteko merkatuetara arrakastaz sartzeko orduan 
eragina duten eskakizun eta baldintzen gaineko informazio gutxi dutelako.

Arabako Foru Aldundiak uste du ezinbestekoa dela 2015ean abian jarri zuen laguntza lerro 
honi jarraitasuna ematea, eta tokian bertan konpromisoa hartzea Arabako enpresei laguntzeko 
gero eta ekonomia eta gizarte globalizatuagoak dituen XXI. mende honek eskaintzen dituen 
desafioei, erronkei eta aukerei aurre egiten.

Hizpide dugun laguntza lerroaren xedea da irtenbidea ematea enpresek nazioartekotze 
prozesuetan izan ohi dituzten arazo nagusietako zenbaiti, besteak beste, merkatuaren gai-
neko ezagutza urria, giza baliabide eskasia edo gabezia eta behar dituzten finantza baliabideak 
eskuratzeko zailtasuna. Irtenbidea eman nahi die, nolanahi ere, puntu bateraino, eta baliabide 
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mugatuekin eta beste erakunde publiko batzuek arlo horretan egingo dituzten gainerako jar-
dueren osagarri izaten saiatuz.

Alde horretatik, egokitzat jotzen da enpresen arteko lankidetzarako tresnak erabiltzea, hala 
nola, trakzio erakundeak, zeinetan irabazteko xederik gabeko erakundeak eta nazioartekotu-
tako bertako enpresa handiak elkartzen baitira. Beste euskal erakunde batzuek erabili dute, 
dagoeneko, figura hori, eta oso emaitza eraginkorrak izan dituzte ETEei nazioarteko bihurtzen 
laguntzeko helburuan, hain zuzen ere, ETEak, baliabide nahikorik izan ez eta lankidetza proie-
ktuetan elkartzen baitira. Izan ere, figura horretan enpresa txiki zein handiak aritzen dira elkar-
lanean, eta sinergiak sortzen dira eta onura jasotzen dute alderdi guztiek. Gainera, ETEen 
nazioartekotze prozesuetan izan daitezkeen era guztietako arriskuak murrizten dira. Enpresen 
arteko lankidetzaren erakusgarri argia da.

Programak diruz laguntzen du Arabako enpresak nazioartekotzera bideratutako diruz lagun-
garri diren egintza sorta zabala; kanpo merkatuak hobeto ezagutzeko profesionalen gastuak 
estaltzen ditu, bai eta proiektuak arrakasta izan dezan garrantzitsu izan daitezkeen hainbat eta 
hainbat alderdiren gaineko kartarako aholkularitzarenak ere; era berean erakundeetako bertako 
langileen gastuak ere estaltzen ditu.

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretu bidez onartutako oinarri 
orokorretan (ALHAO, 36. zk., 2012ko martxoaren 26koa) eta Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 
18ko 6/2014 Foru Dekretuak oinarri horiei egindako aldaketan ezarritakoa ikusita, eta ahalik eta 
zabalkunderik handiena ematearren eta publizitatearen, lehiaren, objektibotasunaren, berdin-
tasunaren eta diskriminaziorik ezaren printzipioak betetzeko, nahitaezkoa da laguntzen deialdia 
ezartzea, horri lotu beharko baitzaizkio gure lurraldeko eragile ekonomikoek gauzatu nahi dituz-
ten nazioartekotzerako enpresen arteko lankidetza ekimenak eta proiektuak, xede horretarako 
2016ko dirulaguntzak eskuratu nahi badituzte.

Horregatik, Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko foru diputatuaren propo-
samenez, eta Diputatuen Kontseiluak gaur egindako bilkuran gaia aztertu ondoren, honako hau

ERABAKITZEN DUT

Lehenengoa. Onartzea Arabako enpresa txiki eta ertainen nazioartekotzean enpresen arteko 
lankidetza sustatzeko (ALAVA InterKOOP) 2016rako laguntza publikoen deialdia, erabaki honen 
eranskin gisa doana.

Bigarrena. Deialdia honako hauek arautuko dute: lehiaketa bidez ematen diren dirulaguntzak 
arautzen dituzten oinarri orokorrek, zeinak Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 
Foru Dekretu bidez onartu baitziren (ALHAO, 36. zk., 2012ko martxoaren 26a); horien ondorengo 
aldaketak (Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 18ko 6/2014 Foru Dekretua); eta erabaki honen 
eranskinean ezarritakoak.

Hirugarrena. Erabaki honen bidez araututako dirulaguntzak aurrekontu partida hauen kon-
tura ordainduko dira:

— 16.1.16.1.10.6.01.07.02.479.00.01 partida, 144.000 euroz hornitua eta 2017rako konpro-
miso kredituaren 16.3.17.1.10.6.01.07.02.479.00.01 partida, 96.000 euroz hornitua; xedapen 
erreferentziak 16.1.16.10.105.875.000 eta 16.3.17.10.105.161.000 hurrenez hurren.(Enpresak).

— 16.1.16.1.10.6.01.07.02.481.00.11 partida, 276.000 euroz hornitua eta 2017rako konpro-
miso kredituaren 16.3.17.1.10.6.01.07.02.481.00.11 partida, 184.000euroz hornitua; xedapen 
erreferentziak 16.1.16.10.105.876.000 eta 16.3.17.10.105.162.000 hurrenez hurren.(Irabazteko 
xederik gabeko erakundeak).

Laugarrena. Ebazpen horrek administrazio bidea amaituko du eta haren aurka, azaroaren 
26ko 30/1992 Legeak, herri administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura er-
kidearenak, 116. artikuluan xedatzen duenaren arabera aukerako berraztertzeko errekurtsoa jar 
daiteke, Diputatuen Kontseiluari zuzendua, ebazpen hau argitaratzen denetik hasita hilabeteko 



2016ko uztailaren 4a, astelehena  •  75 zk. 

3/12

2016-02382

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

epean, edo bestela zuzenean haren aurka egin daiteke administrazioarekiko auzien ordenan, bi 
hilabeteko epean, argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, jurisdikzio eskudunaren aurrean.

Bosgarrena. Deialdi hau ALHAOn argitaratuko da, eta argitaratu eta hurrengo egunetik 
aurrera izango du indarra.

Vitoria-Gasteiz, 2016eko ekainaren 28a

Diputatu nagusiordea eta ekonomia garapenaren eta lurralde orekaren saileko foru diputatua
MARIA PILAR GARCÍA DE SALAZAR OLANO

Ekonomia garapenaren zuzendaria
JAVIER HERNANDO GARCÍA

ERANSKINA

DEIALDIA, ARABAKO ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN NAZIOARTEKOTZE PROZESUETAN 
LANKIDETZA SUSTATZEKO 2016RAKO LAGUNTZENA (ALAVA InterKOOP-16)

1. artikulua. Xedea

Deialdi honen xedea da laguntza ematea Arabako enpresa txiki eta ertainen nazioartekotze 
prozesuetan lankidetza sustatzeko proiektu eta/edo ekintzak egiteko, bai eta Arabako enpre-
sek lankidetzan jardun dezaten ere, kanpora batera irten daitezen. Horretarako, dirulaguntzak 
emango dira, lehiaketa bidez.

2. artikulua. Aurrekontu partida eta gehieneko zenbateko osoa

2.1. Erabaki honen bidez araututako dirulaguntzak Arabako Foru Aldundiaren aurrekontuko 
gastuen aurrekontu partida hauen kontura ordainduko dira:

— 16.1.16.1.10.6.01.07.02.479.00.01 partida, 144.000 euroz hornitua eta 2017rako konpro-
miso kredituaren 16.3.17.1.10.6.01.07.02.479.00.01 partida, 96.000 euroz hornitua; xedapen 
erreferentziak 16.1.16.10.105.875.000 eta 16.3.17.10.105.161.000 hurrenez hurren.(Enpresak).

— 16.1.16.1.10.6.01.07.02.481.00.11 partida, 276.000 euroz hornitua eta 2017rako konpro-
miso kredituaren 16.3.17.1.10.6.01.07.02.481.00.11 partida, 184.000euroz hornitua; xedapen 
erreferentziak 16.1.16.10.105.876.000 eta 16.3.17.10.105.162.000 hurrenez hurren.(Irabazteko 
xederik gabeko erakundeak).

2.2. Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretuaren bidez onartutako 
oinarri orokorren 7.2. artikulua betez, saileko diputatu titularrari ahalmena ematen zaio aurrekon-
tuko partida bakoitzari esleitutako funtsak birbanatzeko, Balorazio Batzordeak hala proposatuta. 
Horretarako, ebazpena emango du, betiere deialdiaren aurrekontu osoa errespetatuz.

2.3. Funts horiek zenbateko gehigarriekin handitu ahal izango dira, Dirulaguntzen Lege 
Orokorraren Arautegiak, uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onartuak, 58. 
artikuluan ezartzen dituen mugen barruan, bai eta aurrekontu partidan edozein arrazoirengatik 
gerta litekeen kreditu gehikuntzaren bidez ere.

3. artikulua. Onuradunak

3.1. Honako erakunde edo enpresa hauek eskuratu ditzakete erabaki honetan jasotzen diren 
onurak:

a) Sozietate egoitza eta zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan duten enpresa txiki eta 
ertainek (ETE), beren osaera juridikoa edozein dela ere, ekoizpen edo zerbitzu zentroren bat 
Arabako Lurralde Historikoaren barruan daukatenek. Sortu zenetik eskaera egiten duen egunera 
gutxienez urtebete igaro behar da.
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b) Trakzio erakundeek, Arabako ETEei nazioartekotze prozesuan laguntzeko proiektuen 
buru direnek. Trakzio erakundeek ere Araban izan behar dituzte sozietatearen egoitza eta zerga 
egoitza. Hala ere, betebehar horretatik kanpo geratuko dira zientzia eta teknologiaren euskal 
sareko eragileak; horientzat nahikoa izango da ekoizpen edo zerbitzu zentro bat Araban izatea.

c) Irabazteko xederik gabeko erakundeek, honako baldintza hauek betetzen badituzte: Ara-
bako ekoizpen ehunaren erakusgarri badira; egiaztatzeko moduko esperientzia badute enpresen 
nazioarteko sustapenean; alor horretan gutxienez hiru urteko ibilbidea badute; sozietatearen 
egoitza eta zerga egoitza Araban badituzte; eta aurreko puntuan aipatutako onuradunak ez 
badira.

3.2. Deialdi honen ondorioetarako, ETEtzat hartuko dira eskaera aurkeztean honako baldintza 
hauek betetzen dituzten enpresak:

— Soldatapeko 250 langile baino gutxiago izatea.

— Eta honako hauek aurkeztea:

— Urtean 50 milioi euro baino gutxiagoko negozio bolumena.

— Edo urtean 43 milioi euro baino gutxiagoko balantzea.

3.3. Trakzio erakundetzat joko dira enpresa handiak, kanpo sare sendoa duten enpresa na-
zioartekotuak, Zientzia eta Teknologiaren Euskal Sareko eragileak eta Arabako Merkataritza eta 
Industria Ganbera, baldin nazioartekotzera bideratutako ekintzak badituzte. Trakzio erakunde 
izango dira lankidetza proiektuak dituztenak herrialde edo zona ekonomiko jakin batean Arabako 
ETEei laguntzeko haien nazioartekotze prozesuan.

3.4. Aurreko puntuetan aipatutako enpresa eta gainerako erakundeek egunean izan beharko 
dituzte Ogasunarekiko zerga betebeharrak, 58/2004 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, bai 
eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak ere, bai dirulaguntza emateko ebazpenaren aurretik, 
bai dirulaguntza jasotzeko unean. Enpresak Gizarte Segurantzako inolako araubidetan kotizazio 
kontuaren koderik esleituta ez badu, enpresako bazkide guztiak Gizarte Segurantzarekin egu-
nean egon beharko dira.

3.5. Ezin dira onuradun izan sozietate publikoak, ez eta erakunde administrazioarenak diren 
berezko nortasun juridikodun erakundeak ere.

4. artikulua. Diruz lagundu daitezkeen jarduerak

4.1. Diruz lagundu ahalko dira nazioartekotzerako enpresen arteko lankidetza proiektuak 
abian jartzeko inolako zalantzarik gabe lagungarriak diren jarduketak, hala nola, beste herrialde 
batzuetako enpresekiko lankidetza teknikoa, komertziala, finantzarioa edo bestelakoa, bai eta 
Arabako enpresen arteko lankidetza ere, kanpora batera irteteko xedez egingo dena.

Nazioartekotzerako enpresen arteko lankidetzatzat joko da Arabako gutxienez bi ETEk batera 
eta modu koordinatuan parte hartzea nazioartekotze proiektu berean.

Honako hauek lagundu ahal izango dira diruz:

a) Lankidetzan jardungo duten ETEak

— Arabako ETEen arteko lankidetza prozesuak, nazioarteko bihurtzea helburu dutenak (ha-
sierako fasea zein merkatu berrietara sartzea).

— Honako hauek egitea: nazioartekotze plan estrategikoak, merkatu azterketak, bideraga-
rritasun tekniko-ekonomikoa, marketina eta abar.

— Aholkularitza ematea gai hauetan: legeak, zuzenbidea, zergak, finantzak eta abar.

— Produktuaren homologazio teknikoak eta egiaztapenak, tokiko merkatuetan.
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b) Trakzio erakundeak

— Trakzio erakundeak aholkularitza ematea ETEei, kanpora irekitzeko eta merkatu eta jar-
duera berrietara gerturatzeko planetan.

— Enpresen arteko lankidetza ekintzetan laguntzea, kanpo merkatuetara sartzeko 
estrategiatzat hartuta.

— Trakzio erakundeak ETEei lagun egitea merkatu berrietara hurbiltzean eta dibertsifikatzean.

— Nazioarteko egitura plataformetara sartzea.

— Aliatu edo laguntzaile izan daitezkeenen edo Arabako enpresen nazioarteko bazkideen 
alderantzizko misioei loturiko ekintzak.

— Oro har, Arabako ETEei kanpora irekitzen lagunduko dieten ekintzak.

c) Irabazteko xederik gabeko erakundeak

— Azterketa misioak eta/edo misio komertzialak

— Produktuen nazioarteko sustapenak edo erakustaldiak

— Enpresa bazkideen arteko lankidetza ekintzetan laguntzea, kanpo merkatuetara sartzeko 
estrategiatzat hartuta

4.2. Nazioarteko lehiaketa edo lizitazio prozesuetara sartzeko proiektuak

Atal honetan, diruz lagundu ahalko dira soilik aurretiazko identifikazio eta partzuergoak 
eratzeko jarduerak, nazioarteko lehiaketa edo lizitazioetara sartzeko beharrezko direnak.

5. artikulua. Proiektuetako diruz lagundu daitezkeen gastuak

5.1. Kanpoko gastuak: diruz lagundu ahal izango dira 4. artikuluan aipatutako jarduerak 
gauzatzeko kanpoko profesionalekin edo nazioartekotzean espezializatutako zerbitzu profe-
sionalak eskaintzen dituzten erakunde edo enpresekin kontratatutako lanak, bai eta proiektua 
garatzeak dakartzan beste gastu batzuk ere.

5.2. Barneko gastuak: proiektuarekin lotura zuzena duten langileen soldatak, Gizarte 
Segurantzari egin beharreko enpresa kotizazioak barne, bidaiak direla eta kanpoan dauden 
egunei dagozkionak. Egun eta pertsonako gehienez ere 200 euroko kostua lagunduko da diruz, 
eta urtean gehienez ere 6.000 euro pertsonako eta 18.000 euro enpresa edo irabazteko xederik 
gabeko erakundeko.

Honez gain, trakzio erakundeek zuzendutako proiektuetan, erakunde horietako langileen 
soldatak onartuko dira, Gizarte Segurantzari egin beharreko enpresa kotizazioak barne, onar-
tutako proiektua diseinatzen, koordinatzen eta abian jartzen emandako denboragatik. Barneko 
gastu hori, gehienez ere, proiekturako emandako dirulaguntza osoaren ehuneko 20 izango da.

Nazioarteko lehiaketa edo lizitazio prozesuetara sartzeko lanei dagokienez, diruz lagundu 
ahal izango dira partzuergoak identifikatu eta eratzeko lanak kudeatuko dituzten langileen gas-
tuak, urtean gehienez ere 5.000 euro pertsonako eta 10.000 euro proiektuko.

5.4. Ibilgailuak eta taxiak alokatzeko gastuak.

5.5. Inbertsio gastuak: diruz lagundu ahal izango dira, gehienez ere 20.000 eurorekin proiektu 
bakoitzeko, prototipoak garatzeak edo produktuak nazioarteko merkatuetan merkaturatzeko 
aldatzeak edo egokitzeak sortutako gastuak, homologazioak eta/edo egiaztapenak, eta nazioar-
teko bihurtzeko lankidetza proiekturako beharrezko diren software erosketei edo plataforma 
teknologikoen garapenei lotutako gastuak.

5.6. Komunikazio, web orriak egokitzeko, publizitate eta sustapen material gastuak, gehienez 
ere 20.000 eurorekin proiektu bakoitzeko.
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5.7. Eskatzaile bakoitzak bi proiektu desberdin aurkeztu ahalko ditu gehienez ere.

5.8. Arau orokor gisa, honako hauek ez dira dirulaguntzaren xede izango:

— Aktibo finkoetako inbertsioak, 5.5 atalean aipatutakoak ezik.

— Erakunde onuradunetako langileen otordu, kilometro sari, hoteleko aparteko eta abarren 
gastuak.

— Material zuzenen gastuak.

— Kontsumoetatik eratorritako gastuak. Esate baterako: elektrizitatea, ura, gasa, mezularitza, 
posta, garbiketa, telefonoa, zaintza, bulego materiala eta antzekoak.

— Nazioarteko patenteen erregistroa.

— Enpresen erosketak.

— Sustapen materialaren inprimatze gastuak.

— Balio erantsiaren gaineko zerga (BEZ) eta gainerako zeharkako zergak, BEZ ez kengarria 
izan ezik; azken hori diruz lagundu daitekeen gastutzat joko da.

— Dirulaguntzaren xede den proiektuarekin zalantzarik gabe lotu ezin diren gastu guztiak.

— Ez da onartuko 100 eurotik (BEZa aparte) beherako gastuen egiaztagiririk.

5.8. Beste herrialde batzuetako fakturekin batera haien itzulpena aurkeztu behar da, ingelesez 
daudenetan izan ezik.

5.9. Ekonomia Garapenaren Zerbitzuaren ustez, proiektu jakin batean jarduketaren bat ba-
dago nazioartekotze proiektutik eratorritako lehiakortasunaren hobekuntzari behar besteko 
ekarpenik egiten ez diona, hura bazter utz daiteke esleitu beharreko dirulaguntza kalkulatzeko.

5.10. Diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko 100eraino azpikontratatzea 
baimentzen da, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrak, dirulaguntzenak, 29. artikuluan eza-
rritako betekizunak betez gero.

6. artikulua. Jarduera bereziko eremu geografikoak

6.1. Arreta bereziko eremu geografikotzat jotzen dira eremuak zeinetan, euskal erakundeek 
egindako nazioarteko sustapen jarduerak aztertu ondoren, beharrezkotzat jotzen baita bera-
riazko sustapen ahalegina egitea, dela interesgarria delako Arabako ekoizpen ehunerako, gara-
pen ekonomikorako indarra duelako, Arabako enpresa gutxi egon direlako bertan ordezkatuta 
edo geografia dibertsifikazio handiagoa egin nahi delako.

7.2. Deialdi honetan, arreta bereziko eremu geografiko izango dira Estatu Batuak, India, Afrika 
iparraldea, Ozeania, Iran, Mexiko eta Kuba.

7. artikulua. Aplikazio eremua eta proiektuak gauzatzeko epea

7.1. Erakunde onuradunek Arabako Lurralde Historikoaren onurarako aplikatu beharko dituzte 
dirulaguntzarekin egindako azterlan edo proiektuen ondorioak.

7.2. Proiektuek eta/edo gastuek dirulaguntza jaso dezakete baldin eta laguntza eskaeraren 
ondoren garatzen badira eta 2017ko urriaren 31 baino lehen gauzatzen badira (egun hori barne).

8. artikulua. Dirulaguntzen zenbatekoak eta mugak

8.1. Hona hemen erabaki honetan aurreikusten diren dirulaguntzen banaketa eta ehunekoak:

a) Arabako bi enpresa edo gehiagoren parte hartzea duen nazioarteko lankidetza proiektu 
batean dauden ETEak: diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko 60.

b) Nazioarteko lankidetza proiektu bat zuzentzen duten trakzio erakundeak: diruz lagundu 
daitekeen aurrekontuaren ehuneko 80.
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c) Enpresen nazioarteko sustapenean egiaztatzeko moduko esperientzia duten irabazteko 
xederik gabeko erakundeek: diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren ehuneko 60.

d) Nazioarteko lehiaketa edo lizitazio prozesuetara sartzeko proiektuak: diruz lagundu dai-
tekeen aurrekontuaren ehuneko 60.

8.2. Dirulaguntza hauek emango dira, gehienez ere:

a) ETEen lankidetza proiektuetarako edo enpresen nazioarteko sustapenean egiaztatzeko 
moduko esperientzia duten irabazteko xederik gabeko erakundeen proiektuetarako: proiektu 
bakoitzeko 40.000 euro urtean.

b) Trakzio erakundea buru duten lankidetza proiektuetarako: proiektu bakoitzeko 120.000 
euro urtean.

c) Nazioarteko lehiaketa edo lizitazio proiektuetarako: proiektu bakoitzeko 10.000 euro ur-
tean.

8.3. Laguntza eskatzen duen erakundea Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzaren beste 
laguntza programa batzuetan laguntza baten onuraduna izan bada programa honen kontura 
onartutako proiektuen antzeko beste batzuetarako, diruz lagundu daitekeen oinarria egokitu 
egingo da, arautegi honetan ezarritako gehieneko dirulaguntza ez gainditzeko.

8.4. Proiektua dirulaguntza jasotzeko modukoa izateko, dirulaguntzaren gutxienekoa 1.500,00 
euro izango da.

9. artikulua. Prozedura bideratzeko eskumena duten organoak

9.1. Prozedura Ekonomia Garapenaren Zerbitzuak bideratuko du.

9.2. Balorazio Batzordea honela osatuta egongo da:

Batzordeburua: Ekonomia Garapenaren zuzendaria edo hark eskuordetzen duen pertsona.

Kidea: Ekonomia Garapenaren Zerbitzuaren burua edo hark eskuordetzen duen pertsona.

Idazkaria: Ekonomia Garapenaren Zerbitzuko teknikari bat.

10. artikulua. Eskaerak aurkezteko epea eta modua

10.1. Eskaerak Arabako Foru Aldundiaren Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira (Probintzia 
plaza 5, 01001 Gasteiz), edo itundutako udalen erregistro orokorretan, eta Ekonomia Garape-
naren Zerbitzuari zuzendu behar zaizkio (Arabako Foru Aldundiaren Ekonomia Garapenaren 
Zuzendaritza). Hori guztia, kalterik egin gabe azaroaren 26ko 30/1992 Legeak 38.4. artikuluan 
ezarritakoari.

10.2. Eskaerak aurkezteko epea deialdi hau indarrean jartzen denean hasiko da eta 2016ko 
irailaren 9an amaituko da.

10.3. Laguntza hauetarako eskabideak egiteko erabili behar diren ereduak eskuragarri daude 
Ekonomia Garapenaren Zerbitzuan - Probintzia plaza 5, 1. solairua, 01001 Gasteiz - eta Arabako 
Foru Aldundiaren webgunean. Behar bezala eta osorik beteta aurkeztu behar dira, eta agiri 
hauek erantsi behar zaizkie:

• Enpresa edo erakunde eskatzaileari dagozkionak:

— IFZren fotokopia.

— Enpresa edo erakundearen memoria laburra.

• Aurkezten diren proiektuetako bakoitzari dagozkionak:

— Nazioartekotzerako enpresen arteko lankidetza proiektuaren azalpena.



2016ko uztailaren 4a, astelehena  •  75 zk. 

8/12

2016-02382

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

— Trakzio erakundeek zuzendutako proiektuetan, trakzio erakunde liderrak nazioartekotze 
proiektu bat aurkeztu beharko du gutxienez Arabako bi ETEei begirako trakzio ikuspegiarekin. 
Proiektuan hauek zehaztu beharko dira: zeintzuk diren enpresa partaideak, egin beharreko 
ekintzak, proiektuaren aurrekontu globala eta enpresa liderrak eta gainerako partaideek egingo 
dituzten ekintzen aurrekontu xehatua.

— Lana egingo duen kanpoko profesionalaren eskaintzaren fotokopia (proformako fakturak 
edo kanpo aurrekontua).

— Eskatutako 3 eskaintzen fotokopiak, diruz lagundu beharreko jarduketaren aurrekon-
tua 18.000,00 euro edo gehiagokoa bada. Horrekin batera, hautatu den eskaintza ez bada 
eskaintzarik merkeena, aukeratu izanaren arrazoia. Proiektua gauzatzen hasitakoan, diruz la-
gundutako ekintzaren baten benetako gastua 18.000,00 euroko mugara iristen bada edo muga 
hori gainditzen badu, nahiz eta hura onartu zenean zenbatekoa txikiagoa izan, hiru eskaintza 
aurkeztu beharko dira.

10.4. Dirulaguntza eskaera aurkezteak berekin ekarriko du eskatzaileak baimena ematea 
izapideak egiten dituen organoak zuzenean eskuratu ahal izateko 3. artikuluan adierazten diren 
inguruabarren egiaztagiriak, eta bereziki Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko egoerari 
buruzkoak. Nolanahi ere, sozietate egoitza edo zerga egoitza Arabako Lurralde Historikoan ez 
daukaten erakundeek beraiek aurkeztu beharko dute Ogasunarekiko egoerari buruzko ziurta-
giria.

11. artikulua. Proiektuak hautatzeko eta baloratzeko irizpideak

11.1. Aurkeztutako proiektuak ondoko irizpideen eta puntuazioen arabera baloratuko dira:

a) Proiektuaren eta jarduera eremu geografikoaren nazioartekotze potentziala; enpresen 
arteko lankidetza egituraren diseinuaren kalitatea; eta bertan parte hartuko duten eragileen 
kopurua eta tipologia (0-30 puntu)

Oso potentzial handia 30 puntu

Potentzial handia 25 puntu

Potentzial ertaina 20 puntu

Potentzial txikia 0-15 puntu

b) Nazioartekotze proiektuak enpresan lehiakortasuna handitzeko egingo duen ekarpena 
(0-15 puntu)

Ekarpen handia 25 puntu

Ekarpen ertaina 20 puntu

Ekarpen txikia 0-15 puntu

c) Erakunde eskatzailearen konpromisoa ingurumenarekin, emakumeen eta gizonen arteko 
berdintasuna sustatzearekin, erantzukizun sozialarekin eta euskara bere enpresa jardueran 
erabiltzeko sustapenarekin.

Potentzial handia 15 puntu

Potentzial ertaina 10 puntu

Potentzial txikia 0-5 puntu
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d) Proiektuaren zehaztasun, kalitate, eduki eta aurkezpen maila (0-15 puntu)

Eskaera aurkezteko unean eskaera osorik egon da, eta enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio 
maila handia izan da 15 puntu

Eskaera osorik aurkeztu da, eta enpresa proiektuaren zehaztasun eta definizio maila ona izan da 10 puntu

Eskaera aurkezteko unean eskaera ez da osorik egon, baina geroago osatu egin da 5 puntu

Aurkeztutako gainerako eskaerak 0-4 puntu

e) Proiektuaren iraungarritasuna eta iraunkortasuna: etorkizunean izan dezakeen jarraipena 
eta parte hartzaileen konpromisoa (0-10 puntu)

Konpromiso handia 10 puntu

Iraunkortasun ertaina 5 puntu

Ekintza puntuala 0 puntu

f) Nazioartekotze proiektua oso-osorik garatu izana 7. artikuluan zehaztutako jarduera be-
reziko eremu geografikoetan (0-5 puntu).

Bai 5 puntu

Ez 0 puntu

11.2. Azkenik, onuradunak hautatzeko eta bakoitzari dagokion zenbatekoa zehazteko, le-
hiaketa bidez eman daitezkeen dirulaguntzak arautzeko oinarri orokorretako seigarren oinarrian 
ezarritakoari jarraituko zaio (oinarriok Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru 
Dekretu bidez onartu ziren, eta dekretua 2012ko martxoaren 26ko ALHAOn argitaratu zen, 36. 
zenbakian).

11.3. Dirulaguntza jaso ahal izateko, proiektuek 50 puntu lortu behar dituzte gutxienez.

11.4. Baldin, irizpideak ezarri eta gero, proiektu bik edo gehiagok balorazio berdina badute, 
lehentasuna izango dute Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzarekin berariazko lankidetza 
hitzarmenik ez duten erakundeek aurkeztutakoek.

12. artikulua. Ebazpenak eta jakinarazpena

12.1. Organo eskudunak, Balorazio Batzordearen proposamenez, bidezko deritzon ebazpena 
emango du. Ebazteko epea oinarri orokorretako seigarren oinarrian ezarritakoaren arabera 
arautuko da (Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretua).

12.2. Ebazpenak gutun ziurtatu bidez jakinaraziko dira eta, betiere, azaroaren 26ko 30/1992 
Legeak, herri administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura erkidearenak, ur-
tarrilaren 13ko 4/1999 Legearen bidez aldatuak, 59. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz 
jokatuko da.

12.3. Jakinarazitako ebazpenak administrazio bidea amaituko du, eta haren aurka, azaroaren 
26ko 30/1992 Legeak, herri administrazioen araubide juridiko eta administrazio prozedura er-
kidearenak, 116. artikuluan xedatzen duenaren arabera, aukerako berraztertzeko errekurtsoa 
jarri ahal izango da, Diputatuen Kontseiluari zuzendua, ebazpena jakinarazten denetik hasita 
hilabeteko epean, edo bestela zuzenean haren aurka egin ahal izango da administrazioarekiko 
auzien ordenan, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta hurrengo egunetik aurrera, jurisdikzio es-
kudunaren aurrean.
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13. artikulua. Dirulaguntza justifikatzea eta ordaintzea

13.1. Dirulaguntzen likidazioa kasuan kasuko administrazio ebazpenean adierazten den 
bezala egingo da, bertan zehazten diren betekizun eta baldintza guztiak bete ondoren.

13.2. Dirulaguntzaren lehenengo zatia, hau da, onartutako dirulaguntzaren ehuneko 60, 
emakidaren ebazpena onartutakoan ordainduko da, justifikatu beharreko aurrerakin gisa. 
2016ko abenduaren 16an, egun hori barne, amaitzen den epean, idazki bat aurkeztu beharko 
da, erakunde onuradunaren ordezkari jarduteko behar besteko gaitasuna duen pertsonak behar 
bezala sinatuta, erakundeak eman zaion dirulaguntza onartzen duela eta proiektua noiz hasiko 
den adierazten duena.

13.3 Arabako Foru Aldundiak dirulaguntzaren gainerako ehuneko 40a ordaintzeko betebe-
harra onartzeko, onuradunak ondoko agiri hauek aurkeztu beharko ditu 2017ko abenduaren 
15a baino lehen (egun hori barne):

— Egindako jarduerei buruzko memoria eta diruz lagundutako azterlanen ondorioen labur-
pen exekutiboa, edo horien kopia.

— Egindako jardueren kostua eta gertatu diren desbideratzeak justifikatzen dituen memoria 
ekonomikoa. Horren barruan, gastuen taula bat agertu beharko da, hartzekoduna, agiria, haien 
zenbatekoa eta jaulkitze data adierazten dituena; baita diruz lagundutako jarduera finantzatu 
duten diru sarreren taula ere, horien zenbatekoa eta jatorria adieraziz.

— Fakturak eta froga balio bereko gainerako agiriak, jatorrizkoak edo fotokopia 
konpultsatuak.

— Barruko gastuen taula, non agertuko baitira proiektuari atxikitako langileen izenak, NA-
Nak, kostuak eta PFEZaren kontura egindako atxikipenak (bidaiako egunekoak).

— Bidaia gasturik badago, bidaia egin duten pertsonen zerrenda eta ontziratze txartelen 
kopiak, halakorik egon bada.

— Hiru eskaintza, eta, eskaintzarik merkeena aukeratu ez bada, horren arrazoiak azaltzen di-
tuen justifikazio txostena (baldin eta partidaren batean, eskaera aurkeztu zenean hiru eskaintza 
aurkeztu beharrik ez bazegoen ere, geroago benetako gastua 18.000,00 euroko mugara iristen 
bada edo muga hori gainditzen badu).

13.4. Arabako Foru Aldundiak dirulaguntzaren gainerako ehuneko 40a ordain dezan eta 
lehenengo ordainketa justifikatutzat eman dezan, aldez aurretik onuradunak, 2018ko urriaren 
2ra arteko epean (egun hori barne), Ekonomia Garapenaren Zerbitzuan egindako gastuen or-
dainketaren frogagiriak aurkeztu beharko ditu, eta horien zenbatekoa, gutxienez, dirulaguntza 
jaso dezakeen oinarriaren bestekoa izan beharko da. Formatu hauetako edozein erabili ahalko 
du horretarako:

a) Kanpoko gastuetarako, fakturak ordaindu izana frogatu beharko da. Fakturen ordainagiriak 
formatu hauetako edozeinetan onartuko dira:

— Jatorrizko banku ziurtagiria, izenpetuta edota bankuaren zigilua jarrita, ondoko datuak 
zehazten dituena: ordaintzailea, zenbatekoa, data eta ordainketaren edo transferentziaren 
hartzailea.

— Transferentzia telematikoen aginduak, ordainketa edo transferentzia egiten duen bankua-
ren zigilua jarrita.

— Posta arruntez jasotako banku laburpenak, jatorrizkoak.

— Posta elektronikoz jasotako banku laburpenak, ordainketa edo transferentzia egin duen 
bankuaren zigilua jarrita.

— Libretetako edo kontu korronteetako mugimenduen kopia konpultsatua.



2016ko uztailaren 4a, astelehena  •  75 zk. 

11/12

2016-02382

L.G.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

— Diruz lagundutako jarduna zehazten duten erosketa edo zerbitzuen tiketak edo ordaina-
giriak, ordaindu beharreko kopurua ordaindu dela frogatzen dutenak.

— Jatorrizko ziurtagiria, izenpetuta eta/edo fakturaren jaulkitzailearen zigilua jarrita, ondoko 
datuak jasotzen dituena: fakturaren zenbakia, zenbatekoa eta ordainketa eguna (baldin eta 
ordainketa esku dirutan egin bada, 2.500,00 euro baino gehiagokoa ez bada, eta urriaren 29ko 
7/2012 Legearen 7. artikuluan ezarritakoa betetzen badu).

b) Barruko gastuetarako dirulaguntza duten proiektuetan:

b.1)  Nominak ordaindu izana.

Nominak ordaindu izana frogatzeko: bankuko laburpenak eta transferentzia telematikoeta-
rako aginduak, bankuaren zigilua dutela.

b.2) Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaindu izana.

Gizarte Segurantzako kotizazioak ordaindu izana frogatzeko:

— Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC1 agiria, jatorrizkoa zein kopia 
(baita konpultsatu gabe ere), eta ordaindu dela frogatzen duen banku laburpena.

— Gizarte Segurantzaren aplikazioaren bitartez sortutako TC2 agiria, jatorrizkoa zein kopia 
(baita konpultsatu gabe ere).

13.5. Profesionalek egindako fakturen eta barruko gastuen kasuan, erakunde onuradunak 
pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren kontura egin behar diren atxikipenen zenbatekoa 
ordaindu beharko du.

13.6. Oro har, ordainketen frogagiriak jatorrizkoak izango dira, baina haien ordez fotoko-
pia konpultsatuak aurkez daitezke. Urriaren 29ko 7/2012 Legearen 7. artikuluan xedatutakoari 
jarraituz, ezin izango dira eskudirutan ordaindu 2.500,00 euro edo hortik gorako edo atzerriko 
dirutan zenbateko hori edo gehiago egiten duten eragiketak.

13.7. Unean unerako jarritako epe mugak baino lehenago aurkeztu ahal izango dira agiriak.

13.8 Justifikatutako gastuak, guztira, diruz lagundu daitekeen aurrekontua adinakoak izan be-
harko dira, gutxienez. Azken likidazioan, justifikatutako jarduerek sortutako azken dirulaguntza 
aurreratutako zenbatekoa baino txikiagoa bada, Arabako Foru Aldundiak justifikatu gabeko 
zenbatekoa itzultzeko prozedurari ekingo dio, araudi aplikagarriaren arabera eta Diputatuen 
Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretuaren, oinarri orokorrak onartzen dituenaren, 
15.1 artikulua aplikatuz (ALHAO, 2012ko martxoaren 26ko 36. zk., astelehena).

13.9. Diruz lagundu daitekeen aurrekontuaren hasieran onartutako mugarekin, dirulaguntza 
jasoko duten kontzeptuetan eta zenbatekoetan aldaketak onartu ahalko dira, dirulaguntza jasoko 
zuen kontzepturen bat egin gabe geratu bada ere. Desbideratze horiek Ekonomia Garapenaren 
Zerbitzuaren oniritzia izan beharko dute, salbu eta garrantzizko aldaketak gertatzen badira; 
orduan, Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzaren oniritzia izan beharko dute.

13.10. Aurreko paragrafoetan adierazitako agiriak, nola dirulaguntza ordaintzeko betebeha-
rra onartzeko hala hura kobratzeko beharrezko direnak, Arabako Foru Aldundiaren erregistro 
orokorrean (Probintzia plaza 5, 01001 Gasteiz) edo itundutako udaletako erregistro orokorretan 
aurkeztu ahal izango dira. Hori guztia, kalterik egin gabe azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38.4. 
artikuluan xedatutakoari.

13.11. Justifikatu beharreko aurrerakin moduan egingo da dirulaguntzaren ordainketa, eta 
ez da ezarriko emandako funtsen berme araubiderik.

13.12. Deialdiko dirulaguntzen enpresa hartzaileek gastuen justifikazioak aurkeztu ondoren, 
Ekonomia Garapenaren Zerbitzuak in situ egin ahalko ditu bisitak, diruz lagundutako proiektuak 
egiaztatzeko.
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14. artikulua. Proiektuen jarraipen teknikoa

14.1. Proiektuaren jarraipena egiteko helburuarekin, erakunde onuraduna Ekonomia Gara-
penaren Zerbitzuarekin bilduko da proiektuari ekin eta hiru hilabetera, baldin zerbitzu horrek 
eskatzen hala badu.

14.2. Orobat, onartutako proiektuen jarraipena egingo dute Ekonomia Garapenaren 
Zerbitzuko teknikariek, eta horretarako, behar izanez gero, onartutako proiektuari loturik 
kanpoan egingo diren misio komertzialetara edo bestelako jardueretara joango dira.

15. artikulua. Dirulaguntzen bateraezintasuna

Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 Foru Dekretuak, oinarri orokorrak onartzen 
dituenak, hamahirugarren oinarrian ezarritakoa aplikatuko da (dekretu hori 36. ALHAOn argi-
taratu zen, 2012ko martxoaren 26an, astelehenez). Gainera, proiektuek euren baitako jarduera 
edo jarduketengatik jaso ditzaketen bestelako laguntzak, edozein izanda ere laguntza mota eta 
hura ematen duen organoa edo administrazioa, bateraezinak izango dira erabaki honetako 
laguntzekin.

16. artikulua. Garapena

Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko foru diputatuari eskumena ematen 
zaio erabaki hau zuzen garatzeko, aplikatzeko eta interpretatzeko beharrezko den xedapen oro 
hartzeko.

17. artikulua. Publizitatea eta komunikazioa

Onuradunak diruz lagundutako jarduerak zabaltzeko ekintzarik eginez gero, horretarako 
sortzen diren material edo euskarrietan Arabako Foru Aldundiak emandako finantzaketa aipatu 
beharko da, erakunde honek bere irudi korporatiboa dela-eta ezarritako oharretara egokituta.

18. artikulua. Eskaerak egokitzea

Erabaki honetan ezarritako baldintzaren bat betetzen ez dutelako, diruz laguntzea nahi di-
ren kontzeptuak diruz lagundu ezin direlako edo, Ekonomia Garapenaren Zerbitzuaren iritziz, 
proiektu horiek Ekonomia Garapenaren Zuzendaritzak aurten kudeatutako beste laguntza lerro 
batzuei hobeto egokitzen zaizkielako eta horrelakoren bat eskuratu ahal dutelako, erabaki ho-
netan araututako dirulaguntza deialdian parte hartzerik ez duten enpresen proiektuak dagokien 
laguntza lerrora eraman ahalko dira ofizioz.

19. artikulua. Azken klausula

Erabaki honetan ezarritako prozedura Diputatuen Kontseiluaren martxoaren 6ko 17/2012 
Foru Dekretuaren bidez eta ondoren Diputatuen Kontseiluaren otsailaren 18ko 6/2014 Foru 
Dekretuak aurreko dekretuari egiten dion aldaketaren bidez onartutako oinarri orokorretan 
ezarritakoaren mendean dago, bai eta honako hauek dirulaguntzei buruz xedatzen dutenaren 
mendean ere: otsailaren 7ko 3/1997 Foru Araua, Arabako Lurralde Historikoko dirulaguntza 
eta transferentziena; azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, dirulaguntzena; uztailaren 21eko 
887/2006 Errege Dekretua, azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren, dirulaguntzenaren, arau-
tegia onartzen duena; eta dirulaguntzei buruz geroago eman diren gainerako xedapenak.
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