2022ko LANBIDE DIRU
LAGUNTZAK

ESTABLEZIMENDUA

2022/01/01etik eskaera
egiten den egunera arte
egindako gastuak

Proiektua ezartzeko +5.000€ gastatu dituenak…
◦ Eraikuntza-lanak
◦ Makinak
◦ Instalazioak
◦ Tresnak

◦ Altzariak
◦ Informazio ekipoak
◦ Eskualdatze-eskubideak

◦ Garraio elementuak*
◦ Frankizia kontratuak
◦ App informatikoak
◦ Merkataritza funtsa

*Beharrezkoa da EJZn alta 2022ko urtarrilaren 1etik dirulaguntza eskatu den
egunera arteko aldian ematea.
Diru laguntzaren zenbatekoa: 3.500€
+%15 → 18-30 urte bitartekoentzat
+%15 → Emakumeentzat

Ordainketa
modua?

Aldi bakarrean

*Diruz lagundutako inbertsioek empresa–jarduerari lotuta jarraitu beharko dute
gutxienez bi urtez, eskuratu zirenetik aurrera.

Eskaera egiteko epea: 2022/07/05 – 2022/10/31

ESTABLEZIMENDUA
Eskabidearekin aurkeztu beharreko dokumentazioa:
◦ EJZn alta eman izanaren ziurtagiria.
◦ Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta eman

izanaren egiaztagiria.
◦ Ondasun-erkidegoa edo sozietate zobila eratu izana egiaztatzen duen agiria (hala

badagokio)*.
◦ Inbertsioen plana.

◦ Gauzatutako inbertsioak frogatzen dituzten fakturak, bai eta horiek ordaindu

izanaren egiaztagiriak.

*Eskatzaileak ondasun-erkidego edo sozietate zibil batean sartuta badaude, horietako
bazkide bakoitzak, bere izenean, eskabide bat egin beharko du.

KONTSOLIDAZIOA
Proiektua sendotzeko laguntza…
Diru laguntzaren zenbatekoa: 2.500€
+%15→ 18-30 urte bitartekoentzat
+%15 → Emakumeentzat

Ordainketa modua?

-1.ordainketa: %40

-2. ordainketa: %60

*Beharrezkoa da EJZn alta 2021ko urriaren 30etik dirulaguntza eskatu den egunera
arteko aldian ematea.
10 hilabete ondoren, 2.ordainketa jaso ahal izateko, zehaztutako kontzeptuetan
onartutako zenbatekoa gastatu dela justifikatu behar da. Gastu horien fakturak
eta ordainketa ziurtagiriak aurkeztu behar dira. Hauek onartu ondoren, %60-a
jasoko da.
◦ Langile autonomoen kuota
◦ Komunikazio gastuak
◦ Web orrien eta sare sozialen

◦ Aholkularitza eta coaching gastuak
◦ Prestakuntza ikastaroak
◦ Negozio lokalen errentamendua*

mantentze kuotak

Eskaera egiteko epea: 2022/07/05 – 2022/10/31

KONTSOLIDAZIOA
Eskabidearekin aurkeztu beharreko dokumentazioa:
◦ EJZn alta eman izanaren ziurtagiria.
◦ Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta eman

izanaren egiaztagiria.
◦ Ondasun-erkidegoa edo sozietate zobila eratu izana egiaztatzen duen agiria (hala

badagokio)*.

*Eskatzaileak ondasun-erkidego edo sozietate zibil batean sartuta badaude, horietako bazkide
bakoitzak, bere izenean, eskabide bat egin beharko du.

NOLA EGIN LAGUNTZA HAUEN ESKAERA?
TELEMATIKOKI → Horretarako agiri digitala behar da.
ZEIN AGIRI DIGITAL DAUDE?

NON ESKATU DAITEZKE?
Herriko KZ Gunean

Donostiko NAN bulegoan

INFORMAZIO GEHIAGORAKO/ PARA MÁS INFORMACIÓN
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/apec_2022/web01-tramite/es/
https://www.euskadi.eus/ayuda_subvencion/2022/apes-2022/web01-tramite/es/

HARRETARAKO INFORMAZIOA / INFORMACIÓN DE CONTACTO
GOIEKI – Goierriko Garapen Agentzia
NBF Eraikina, Arranomendia 5, Ordizia (20240)
Tel: 943161831
E-mail:
ekintzailetza.goieki@goierri.eus
olaia.goieki@goierri.eus

