2016ko LALF PROGRAMA MIKROENPRESA ETA
AUTONOMOENTZAKO FINANTZA-LAGUNTZA
Helburuak
Inbertsioei lagundu ekonomia- jarduera hobetu, zabaldu edo berritzeko asmoz.
Erakunde
Onuradunak

Diru-laguntza
jaso dezaketen
egitateak

Mikroenpresak, pertsona fisikoak eta nortasun juridikorik ez duten erakundeak
izan daitezke onuradun, baldin eta Ekonomia jarduera batean badihardute eta
baldintza hauek betetzen badituzte:
1. Pertsona fisikoak : Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) edo
antzeko mutualitate batean alta emanda egotea eta ohiko bizilekua
Bizkaiko Lurralde Historikoan dutela egiaztatzea.
2. Ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak : Kide guztiek ohiko bizilekua
Bizkaiko Lurralde Historikoan dutela egiaztatzea eta kideetako bat,
gutxienez, Langile Autonomoen Araubide Berezian (LAAB) edo antzeko
mutualitate batean alta emanda egotea.
3. Mikroenpresak : sei langile baino gutxiago izan beharko dute eta
Bizkaiko helbide sozial eta fiskala izatea.
Denek ekonomi jardueren gaineko zergan alta emanda egon behar dute.

Ibilgetua eskuratzea ekonomia-jarduera hobetu, zabaldu edo berritzeko asmoz.
Diruz lagundu daitekeen inbertsioa, gutxienez, 15. 000 eurokoa izan behar da.

Inbertsio
diruz-lagungarria

Ibilgetuko inbertsioak, Kontabilitate Plan Orokorrarekin bat etorriz,: 206.
Aplikazio informatikoak., 211. Eraikinak (higiezinen erosketa eta eraikuntza izan
ezik), 212. Instalazio teknikoak., 213. Makinak, 216. Altzariak, 217. Informazio
prozesuetarako ekipoak. 218. Garraio elementuak (jarduera nagusi legez pertsona
edota merkantzien garraioa duten erakundeentzat bakarrik).
Fakturak onetsiko dira baldin eta jaulkipen-data 2015eko urriaren 1etik 2016ko
ekainaren 30era bitartekoa bada.
Honako gastu hauek, berriz, ezin izango dituzte diru-laguntza hauek jaso:
— 500 euro baino gutxiagoko gastuen frogagiriak BEZik gabe).
— BEZa.
— Deskontuak
— Tresneria edo kontsumigarriak

Laguntzen
zenbatekoa

Diru-laguntza ez itzulgarriak, diruz lagundu daitekeen inbertsioaren % 7aren
baliokideak direlarik
Laguntzaren gehieneko zenbatekoa, erakundeko 10.000 euro izango da.

Epeak
Eskabideak: 2016ko ekainaren 1etik 30era.
Eskabideak aurkezteko betekizuna hauxe da: entitateak alta emanda egon beharko
du Ekonomi eta Lurralde Garapeneko Sailaren entitate-erregistroan.
Eskabideak eta gainerako agiriak Ekonomia Sustatzeko Sailaren Bulego
Birtualean aurkeztu beharko dira (www.bizkaia.net/sustapena-oficinavirtual).
Horretarako beharrezkoa da sinadura elektronikoa izatea edo Bizkaibai
zerbitzuan alta emanda egotea. Txartela Obispo Orueta kaleko 6. zenbakiko
bulegoetan eskatu behar da.
Informazio
gehiagorako

Bizkaiko Foru Aldundia
Ekonomia Sustatzeko Saila
Berrikuntza zerbitzua
Obispo Orueta 6, 48009 Bilbao

Portugaleteko Merkataritzaren Bulego Teknikoa
Portugaleteko Udala
Merkataritza eta Kontsumo Saila
Gizarte-etxea, 4.solairua. 48920 Portugalete

94 406 80 08
berrikuntzaservitzua@bizkaia.net
www.bizkaia.net

94 472 93 53
comercio@portugalete.org
Jendaurreko ordutegia: 8:30etik 14:30era

