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II - ARABAKO LURRALDE 
HISTORIKOAREN TOKI ADMINISTRAZIOA

VITORIA-GAZTEIZKO UDALA
ENPLEGUAREN ETA GARAPEN EKONOMIKO IRAUNKORRAREN SAILA

Gasteizko Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 2019ko martxoaren 8an hartutako erabakiaren la-
burpena: Ekintzaileentzako beken udal programaren 2019ko deialdia. Europako Gizarte Funtsak 
ehuneko 50ean kofinantzatzen du programa hau 2014-20120 programa eragileko “Emprende 
Local 20” izeneko proiektuaren barruan dago sartuta

BDNS(Identif.): 444141

Dirulaguntzak emateari buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Legearen 17.3.b eta 20.8.a artiku-
luetan xedatutakoaren arabera, deialdiaren laburpena argitara ematen da; horren testu osoa 
Espainiako Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/
index eta Gasteizko Udalaren webgunean http://www.vitoria-gasteiz.org kontsulta daitezke.

Lehena. Onuradunak

Gasteizko udalerrian enpresak sortzeko ekimenak burutzen diharduten Gasteizen errolda-
tutako 18 urtetik gorako pertsona fisikoak, baldin eta Ekonomi Jardueren gaineko Zergan altan 
ez badaude eta beren kabuz ekonomia-jarduerarik burutzen ez badute.

Bigarrena. Xedea

Gasteizko udalerriko ekonomia-jarduera sustatzea, ekintzaileen kulturari laguntzea dela 
medio.

Norgehiagoka baliatuko da laguntzak emateko prozedura gisa.

Hirugarrena. Oinarriak

Tokiko Gobernu Batzarrak 2018ko abenduaren 28ko ohiko bilkuran onetsitako oinarri oroko-
rrak (2019ko otsailaren 13ko ALHAO, 19. zenbakia), eta 2019ko martxoaren 8an ohiko bilkuran 
onetsitako berariazko oinarriak.

Udalaren webgunean www.vitoria-gasteiz.org eta herritarrei laguntzeko bulegoetan kon-
tsulta daitezke biak.

Laugarrena. Zenbatekoa

Dirulaguntza deialdi honek 70.000,00 euroko zuzkidura du, 2019ra luzatutako udal aurre-
kontuko 0821.4331.489.49 partidaren kontura. Bakoitzak jaso dezakeen kopuruak muga hauek 
izango ditu: 2.500,00 euro 90 puntu ego gehiago lortzen dituzten eskabideetan; 1.000,00 euro 
gutxieneko puntuazioa (65 puntu) lortzen dutenetan. 66 puntutik 99ra bitartean lortzen dituzten 
proiektuei proportzio lineala aplikatuko zaie, bekaren kopurua kalkulatzeko.

Bosgarrena. Eskabideak aurkezteko epea

Argitaratu ondoren.

Deialdi honek bi epe izango ditu eskabideak aurkezteko:

http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/index
http://www.vitoria-gasteiz.org
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— Lehen epea deialdiaren laburpen hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean 
argitaratzen den egunaren biharamunetik 2019ko ekainaren 14ra artekoa izango da.

— Bigarrena, 2019ko ekainaren 15etik irailaren 30era artekoa.

Vitoria-Gasteizen, 2019ko martxoaren 14an

Enpleguaren eta Garapen Ekonomiko Iraunkorraren 
Saileko Administrazio Zerbitzuko burua
LUCIO CRUCELEGUI Y JÁUREGUI
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