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2016ko irailean eguneratua



X. legegintzaldiko 2013-2016 aldirako Enpresak Nazioartekotzeko Planak abiapuntuko oinarr ietan dioenez, 
Euskadi ekonomia irekia da. Herr ia lde tx ik ia gara, eta bet i  izan gara kontz iente mundura i reki beharraz. Hori 
dela eta, Lehendakar iaren eta Eusko Jaur lar i tza osoaren indarreko Basque Country Estrategiak nazioartekotzea 
indar dadin sustatzen du, hainbat ar lotan lan eginez: ekonomia eta industr ia, kul tura eta hezkuntza, tur ismoa, eta 
erakundeen kanpo-harremanak. 

Hainbat hamarkada daramatzate enpresak nazioartekotzen diharduten euskal eragi le inst i tuzionalek euskal enpresei 
laguntzen, munduan beren tokia aurki dezaten. Eragi le hor ien ardura da enpresak nazioartekotzeko benetako 
euskal sistema sortzea; gero eta koordinatuagoa egon behar du erakundeen artean, eraginkortasunez erantzun 
behar die enpresen beharrei, eta ef iz ientea izan behar du bal iabideak erabi l tzen.  Oso sistema konplexua da, 
etengabe aldatu eta berr ikusten dena, eta indartu egin behar di tu erakundeen arteko koordinazioa, enpresen 
beharrei erantzuteko eraginkortasuna eta bal iabideak erabi l tzeko ef iz ientz ia.
 
Kanpo-jardueraren sustapenean ekintza indibidualet ik osoko ikuspegira aldatzeko, ahaleginak egin behar dira, 
besteak beste, enpresentzako zerbi tzuen eskaintza orokorra eta zerbi tzu haietarako bideak argi tzeko, eta dauden 
pol i t ikak eta programak antolatzeko eta lerrokatzeko. Testuinguru horretan kokatzen da Basque Consortium / 
Nazioartekotzearen Euskal Partzuergoaren ekintza: 2013an sortu zuten Eusko Jaur lar i tzak, Foru Aldundiek 
eta Euskal Merkatar i tza Ganberek, Euskal Herr ia eta bertako enpresak nazioartekotzeko ekintzaren etorkizunerako.

Euskal enpresei nazioartekotzen laguntzeko 2016ko programa eta zerbitzuen gida honen bidez, Basque 
Consortium-ek t resna bat eskaini nahi die hartzai le naturalei, hots, euskal enpresei, dauden laguntza-tresnak 
eskura izan di tzaten eta, horrela, haien erabi lera opt imiza dezaten eta kanpo-merkatuetara zabaltzeko beharrezko 
lehia-hobekuntzak lor di tzaten.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



ZER DA 
BASQUE 
CONSORTIUM?
Erakunde publ iko eta pr iba tuek e lkar lanean ar i tu 
ahal  iza teko pla taforma da Basque Consort ium. Eusko 
Jaur lar i tzak, Foru Aldundiek eta Merkatar i tza Ganberek 
sortu dute, eta Euskadin enpresen nazioartekotzea 
susta tzen duten eragi leen helburuak, lehentasunak, 
ekintzak eta beharrak koordinatzen di tu.

Bere eskumenen esparruan, 
Euskadiko beste administrazio 
eta erakunde publiko nahiz 
pribatu batzuekin koordinatuta 
eta elkarlanean aritu.

Euskadiko nazioartekotzearen 
eragile publikoei aholku eman 
nazioartekotzea sustatzearen 
arloan.

Euskal enpresentzako prestakuntza, 
informazio eta aholkularitza 
zerbitzuak diseinatu, haien 
nazioartekotze-maila hobetzeko.

Dagokion politika publikoa eta 
haren eragina aldizka ebaluatu, 
baita darabiltzan tresnak eta 
programak ere.

Nazioartekotzea sustatzeko eta 
kanpo-inbertsioa erakartzeko 
laguntzen eta diru-laguntzen 
programak eta gainerako 
ekimenak lerrokatu. 

Nazioartekotzearen Euskal 
Partzuergoaren kanpo 
zerbitzuak (SPRI sarea) modu 
partekatuan erabil daitezen 
sustatu, kanpo-merkatuetako 
elementu iraunkor gisa.

BASQUE CONSORTIUM-en ekintza eginkizun hauetara 
bideratuta dago:





BASQUE 
CONSORTIUM
GIDA

Basque Consort ium Gida

ZER DA?

BASQUE CONSORTIUM GIDA 
Partzuergoko kide diren 
erakundeek euskal enpresen 
eskura jartzen dituzten 
programa eta zerbitzuen 
katalogo bateratua da, 
enpresen nazioartekotze 
prozesuetan laguntzera 
zuzenduta dagoena.

BERE HELBURUA

BASQUE CONSORTIUM GIDAren 
helburua, programa eta 
zerbitzuetara sarbide azkarra 
erraztea da, euskal enpresek 
euren zerbitzura jarritako 
tresnak modurik eraginkorrenean 
erabiltzea ahalbidetzearekin 
batera.

Bertan dituzu prozesuan zehar 
behar izan ditzakezun diruz 
lagundutako programak eta 
zerbitzuak, prestakuntza-
programak eta era guztietako 
informazioa, nazioarteko 
merkatuetan zer esperientzia 
duzun eta nazioartekotzearen 
zer fasetan zauden aintzat 
hartu gabe.

ZER ESKAINTZEN 
DU?
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NOLA HASI ESPORTATZEN?.................................................. 11.or

NOLA INDARTU ESPORTAZIOAK?.......................................... 12.or

NOLA EZARRI ATZERRIAN?................................................... 13.or

NOLA GARATU PRESTAKUNTZA?.......................................... 14.or

NOLA MERKATURATU PRODUKTU BERRIAK?..........................15.or

NOLA PARTE HARTU LIZITAZIOETAN?....................................16.or





- Txikia
- Ertaina
- Handia
- OTEB
- Irabazi asmorik gabea

Nazioartekotzearen 
zer fasetan zaude?

- Araba
- Bizkaia
- Gipuzkoa

3 galdera 
hauei erantzun 

behar diezu:

Zein motatako 
enpresa da zurea? 

Zer Lurralde 
Historikotan dago 
kokatua zure enpresa?

- Hasiera
- Finkatzea
- Atzerrian Ezartzea

Gida honen bidez, enpresak erabil ditzakeen diru-laguntzen 
programa ugariak eskaintzen dira. Programa horiez baliatzeko, 

a

b

c

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak



FASEAK
Aukeratu nazioartekotzeko zein 
fasetan aurkitzen zaren

+ EKIMENAK 
Beste mota bateko laguntza 

programak aukeratu

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak
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HASIERA
Nola hasi 
esportatzen?
Kanpo-merkatuei heltzea.

FA
SE

A

atzera

IRABAZI ASMOKO ERAKUNDEA IRABAZI 
ASMORIK GABEKO 

ERAKUNDEATXIKIA ERTAINA HANDIA OTEB

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA
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FINKATZEA
Nola indartu 
esportazioak?
Esportatzaile arrunt bihurtzea, esportazio-
bezeroen zorroa finkatzea eta handitzea, eta 
merkatuak dibertsifikatzea.

FA
SE

A

IRABAZI ASMOKO ERAKUNDEA IRABAZI 
ASMORIK GABEKO 

ERAKUNDEATXIKIA ERTAINA HANDIA OTEB

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

atzera
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ATZERRIAN 
EZARTZEA
Nola ezarri atzerrian?
Ezarpen komertzialak, ekoizpenekoak eta 
zerbitzuetakoak egiteko laguntzak.

FA
SE

A

atzera

IRABAZI ASMOKO ERAKUNDEA IRABAZI 
ASMORIK GABEKO 

ERAKUNDEATXIKIA ERTAINA HANDIA OTEB

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA
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TALENTUA
Nola erakarri, zure enpresa 
nazioartekotzeko beharrezkoa 
duzun talentua?
Langile espezializatuen kontratazioa erraztu.

FA
SE

A

IRABAZI ASMOKO ERAKUNDEA IRABAZI 
ASMORIK GABEKO 

ERAKUNDEATXIKIA ERTAINA HANDIA OTEB

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

atzera
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PRODUKTU 
BERRIAK
Nola merkaturatu 
produktu berriak atzerrian?
Produktu berriak nazioartean 
merkaturatzen laguntzea.

FA
SE

A

IRABAZI ASMOKO ERAKUNDEA IRABAZI 
ASMORIK GABEKO 

ERAKUNDEATXIKIA ERTAINA HANDIA OTEB

ARABA

BIZKAIA

GIPUZKOA

atzera
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LIZITAZIOAK
Nola parte hartu 
lizitazioetan?
Euskal enpresei nazioarteko lizitazioetan 
parte-hartzen laguntzea.

FA
SE

A

IRABAZI ASMOKO ERAKUNDEA IRABAZI 
ASMORIK GABEKO 

ERAKUNDEATXIKIA ERTAINA HANDIA OTEB

      ARABA

      BIZKAIA

      GIPUZKOA

atzera
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GLOBAL LEHIAN
hasiera

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK

· Kanpo-baliabideak erabilita Nazioartekotze 

Plana prestatzea.

· Bidaiak edota azoketarako bisitak egitea.

· Agendak prestatzea.

· Bideragarritasun-azterlanak prestatzea eta 
elkarlanean aurkeztutako proiektuak egiteko 
gastuak ordaintzea.

DIRU-LAGUNTZEN MUGA
· Laguntza gehienez urtebetez emango da.

· Gehienez %40 eta 20.000€ onartutako proiektu indibidualeko.

· Sustapen-taldeak: gehienez %50 eta 40.000€ proiektuko / 12.000€ 
taldekideko.

· Partzuergoak: gehienez %50 eta 40.000€ proiektuko / 14.000€ 
partzuergokideko.

· Muga orokorra: 50.000€ urtean, enpresako.

· Laguntza hau eta beste administrazio batena batuta ezin izango da gainditu 
onartutako gastuen %50.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· EAEn kokatutako mikroenpresak eta 
ETEak, sustapen- eta salmenta-taldeak eta 
esportazio-partzuergoak.

· Esportazioa enpresaren edo taldearen 
fakturazio osoaren %5etik beherakoa izatea.

· Nazioartekotze-plana izatea.

HELBURUA

Euskal enpresen lehiakortasuna hobetzea, 
nazioarteko merkatu berrietara banaka edo 
elkarlanean zabaltzeko lehenengo urratsak 
egiten lagunduta.
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GLOBAL LEHIAN
finkatzea

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

PROGRAMAREN HELBURUA

Euskal enpresen lehiakortasuna 
hobetzea, nazioartera banaka edo 
elkarlanean zabaltzen lagunduta.

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· EAEn kokatutako mikroenpresak eta 
ETEak, sustapen- eta salmenta-taldeak 
eta esportazio-partzuergoak.

· Hasierako etapa gainditutakoan, enpresak 
edo taldeak fakturazio osoaren %5 eta 
%50 bitartean esportatzen du.

· Nazioartekotze-plana izatea.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK

· Bidaiak edota azoketarako bisitak.

· Zuzeneko edo zeharkako lanak.

· Sustapen-materiala prestatzeko eta katalogoak eta 
webguneak egokitzeko gastuak.

· Bideragarritasun-azterlanak prestatzeko eta elkarlanean 
aurkeztutako proiektuak egiteko gastuak.

· Partzuergoen funtzionamendu-gastuak.

DIRU-LAGUNTZEN MUGA

· Laguntza gehienez lau urtez emango da.

· Gehienez %40 eta 30.000€ onartutako proiektu indibidualeko.

· Sustapen-taldeak: gehienez %50 eta 40.000€ proiektuko / 12.000€ 
taldekideko.

· Partzuergoak: gehienez %50 eta 40.000€ proiektuko / 14.000€ 
partzuergokideko.

· Muga orokorra: 50.000€ urtean, enpresako.

· Laguntza hau eta beste administrazio batena batuta ezin izango da gainditu 
onartutako gastuen %50.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.



PROGRAMAREN HELBURUA

Euskal enpresen lehiakortasuna 
hobetzea, instalazio komertzialak edo 
ekoizpenekoak atzerrian ezarrita.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

GLOBAL LEHIAN
ezarpenak

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· EAEn kokatutako mikroenpresak eta ETEak, 
sustapen- eta salmenta-taldeak eta esportazio-
partzuergoak.

· Nazioartekotze-plana izatea.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GASTUAK

· Eratze-gastuak: eskriturak, inskripzioak, 
baimen administratiboak…

· Egitura-gastuak: lokalaren edo 
ekipamenduaren alokairua.

· Egoitza nagusiaren eta ezarritakoaren arteko 
joan-etorriak.

· Sustapen-gastuak.

DIRU-LAGUNTZEN MUGA

· Gehienez ezarpen bat egingo da urtean.

· Gehienez ezarpen bat egingo da merkatuko.

· Gehienez %40 eta 30.000€ onartutako proiektu indibidualeko.

· Muga orokorra: 50.000€ urtean, enpresako.

· Laguntza hau eta Administrazioaren bestea batuta ezin izango da gainditu 

onartutako gastuen %50.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea
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GLOBAL LEHIAN
talentua aktibatzea

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· EAEn kokatutako mikroenpresak eta ETEak, 
sustapen- eta salmenta-taldeak eta esportazio-
partzuergoak.

· Nazioartekotze-plana izatea.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK

Hasiera, finkatze eta ezarpenen etapekin batera 
gertatzen da etapa hau. 

· Langileak hautatzeko gastuak.

· Langile taldea handitzen duen kontratazio 

berri bakoitzaren soldata-kostu gordina.

· Partzuergoetan, kudeatzailearen soldata-

kostu gordina.

DIRU-LAGUNTZEN MUGA

· Gehienez pertsona bat kontratatuko da enpresako.

· Gehienez %50 eta 20.000€ onartutako proiektu indibidualeko.

· Partzuergoak: gehienez %50 eta 30.000€.

· Muga orokorra: 50.000€ urtean, enpresako.

· Laguntza honek, beste administrazio baten laguntzarekin batuta, ezin izango 
  du gainditu onartutako gastuen %50a.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

PROGRAMAREN HELBURUA

Enpresa indibidualen edota 
taldekatuen kapitalizazioa sustatzea 
eta, horretarako, langile taldean 
kanpo-merkataritzako eta kokapen 
anitzeko enpresen kudeaketako 
adituak sartzea.



2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: EHAA

· Diru-kopurua: 5.520.000€

· Aurrerapena (laguntzaren %25): ebazpena ematean

· Likidazioa (laguntzaren %75): amaieran, 
ordainagiria aurkeztu ondoren

PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Norgehiagokan emandako laguntzak, proiektuak baloratzeko 
zortzi irizpideren arabera.

· Nazioartekotze Planaren kalitatea: 35
· Merkatu berrietako fakturazioa: 8
· Proiektuaren eragina: 12
· Enpresaren langile-kopurua: 14
· Lankidetza: 12
· Aniztasun geografikoa: 12
· Kontratazioa eta BEINT bekadunen edo antzekoen harrera: 5
· Gizarte-erantzukizun korporatiboa: 2

      * Guztira: 100 puntu

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

GLOBAL LEHIAN

EJ-EGOITZAKO TALDE TEKNIKOA

ISABEL RODRIGUEZ 

tel: +34 945 019 982
email: i-rodriguez@euskadi.eus

GONZALO MARTINEZ

tel: +34 945 019 982
email: g-martinez@euskadi.eus

LURRALDEETAKO TALDE TEKNIKOA

Araba DAVID GARCIA DE DOMINGO

tel: +34 945 017 052
email: jd-garcia@euskadi.eus

Bizkaia NEKANE TORRE

tel: +34 944 031 479
email: n-torre@euskadi.eus

Gipuzkoa AMAIA ARANBURU

tel: +34 943 022 557
email: a-aramburuorbea@euskadi.eus

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

kontaktuainfo +

erakundea

http://info.beaz.bizkaia.eus/noticia/dfb-programa-de-apoyo-integral-a-la-innovacion-la-internacionalizacion-y-la-inversion-2016/
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GAUZATU
ekoizpen-instalazioak atzerrian

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

PROGRAMAREN HELBURUA

Euskal enpresek eta ETEek ekoizpen-
instalazioen ezarpenak egin eta bidera 
ditzaten sustatzea eta, horrela, EAEko 
enpresa-proiektuak eta etorkizunean 
izango duten bideragarritasuna finkatzea.

ONURADUNEN EZAUGARRIAK

Ekoizpen-instalazio berrietan aktibo 
finko berriak jartzeko inbertsioak egiten 
dituzten edota EB-15 eremutik kanpoko 
atzerriko sozietateak erosten dituzten 
euskal ETEak

LAGUNTZA MOTA

Aurrerapen itzulgarria, finantza-kosturik gabe

· Hiru urte inbertsioa egiteko.

· Urtebeteko gabealdia.

· Bost urte laguntza itzultzeko, kuota berdinetan.

AURRERAPENAREN ZENBATEKOA:

Gehienez 1.000.000€koa da finantza-laguntza.

· Gutxieneko inbertsio kalifikatua: 120.000€ 

· Enpresa txikiak: gehienez inbertsioaren %30 estaliko da.

· Enpresa ertainak: gehienez inbertsioaren %25 estaliko da.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK ETA GASTUAK

Ekoizpen-instalazio berriak irekitzeko 
proiektuetan, hainbat kategoriatako 
aktibo berriak soilik zenbatzen dira.



PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Eskaerak eta inbertsio-proiektuak SPRIn aurkeztuko dira, eta hark 
proiektuen azterketa teknikoa eta ebaluazioa egingo ditu.

Norgehiagoka-prozeduran laguntzaren kreditua agortu 
bitartean, ekoizpen-instalazioak ezartzeko proposamenak honela 
ordenatuko dira:

1º) Proiektu industrialak:
· Interes teknologiko handienekoak.
· Berritzaileak.

2º) Jarduera ekonomikoko beste sektore batzuetako 
proiektuak eta egoitza EAEn duten merkaturatze-enpresenak, 
ekoizpen-instalazioak atzerrian ezartzeko.
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GAUZATU

EUSKO JAURLARITZAko TALDE TEKNIKOA

ISABEL RODRIGUEZ 

tel: +34 945 019 982
email: i-rodriguez@euskadi.eus

GONZALO MARTINEZ

tel: +34 945 019 982
email: g-martinez@euskadi.eus

SPRIko TALDE TEKNIKOA

IMANOL CUÉTARA

tel: +34 944 037 037
email: icuetara@spri.eus

MARIA AGUIRREZABALA

tel: +34 944 037 037
email: magirrezabala@spri.eus

2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: EHAA

· Diru-kopurua: 5.000.000€

erakundea

kontaktuainfo +

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

http://www.spri.eus/archivos/catalogo-de-ayudas2016.pdf


PROGRAMAREN HELBURUA

Euskal enpresen nazioartekotzea sustatzea, 
nazioarteko lizitazioetan parte hartuta, 
bereziki, erakunde aldeaniztunen lizitazioetan 
(ONU, World Bank, BID…).

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

INTERLEHIAN

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· Egoitza Euskal Autonomia Erkidegoan duten ETEak

· Euskal ETEengan eragiteko gaitasuna duen ETE ez dena

· Parte-hartzaileen erdia gutxienez ETEak dituzten 
partzuergoak edo aldi baterako enpresa-elkarteak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GERTAERAK 
ETA GASTUAK - EOI (interes 
adierazpenak) eta Lizitazioak

· Baldintza-agiriak eskuratzekoak, baita haiek 
eskuratzeko joan-etorriak ere.

· Eskaintza aztertu eta prestatzekoak (barne-gastuak 
eta kanpo-aholkularitzakoak, itzulpenak, joan-etorriak 
eta egonaldiak, helmugan behin-behineko bulegoa 
alokatzekoak…).

· Helburuko merkatuan produktua erregistratzekoak 
(jabetza industriala, homologazioak, ziurtapenak). 

· Baldintza-agiriak irekitzeko joan-etorriak.

ZENBATEKOA

1. ORO HAR: 

· Onartutako gastuen %50

· Proiektu indibidualeko muga: 50.000€ lizitazioetan eta 20.000€
  EOIetan. Gehienez diruz lagun daitezkeen bi proiektu. 

2. BARNEKO GASTUEN MUGA:

· Obrak: %20 lizitazioetan eta %50 EOIetan, proiektu-idatzirik ez badago, edo 
%50 lizitazioetan eta %80 EOIetan, proiektuaren idazketa aurreikusten bada.

· Hornidurak: aurkeztutako gastu osoaren %20 arte lizitazioetan 
eta %50 EOIetan.

· Zerbitzuak: aurkeztutako gastu osoaren %50 lizitazioetan eta 
%80 EOIetan.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea



PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Norgehiagokan emandako laguntzak, proiektuak baloratzeko 
bost irizpideren arabera:

· Nazioartekotze Planaren kalitatea: 30
· Aurkeztutako proiektuaren konplexutasuna: 25
· Erakunde aldeaniztunen finantziazioa: 25
· Erakunde mexikar batek egindako deialdia: 10
· Eskatzaileak Eusko Jaurlaritzaren BEINT beka-
programan parte hartzen duen: 7

· Gizarte-erantzukizun korporatiboa: 3

      * Guztira: 100 puntu

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

INTERLEHIAN

HENAR SAMPEDRO

tel: +34 945 019 929
email: mh-sampedro@euskadi.eus

2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: EHAA
· Diru-kopurua: 300.000€.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

kontaktuainfo +



PROGRAMAREN HELBURUA

Irabazi-asmorik gabeko erakundeei 
laguntzak ematea, Euskal Autonomia 
Erkidegoko enpresei nazioartekotzen 
lagunduko dieten kanpo-sustapeneko 
jarduerak egiteko.

Basque Consort ium GidaProgramas Subvencionales

ELKARTZEN

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· Irabazi-asmorik gabeko erakundea izatea.

· Dagokion elkarteen erregistroan izena emanda egotea.

· Gutxienez %5 euskal enpresak izatea.

· Sektore edo jarduera bereko enpresak edo enpresentzako 
zerbitzu-erakundeak elkartzea.

· Sektorearen ordezkari izatea. Sektore berean bi elkarte edo 
gehiago izanez gero, Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako 
enpresa-kopuru handiena duena hartuko da kontuan.

· Elkartutako enpresak nazioartekotzea izango da elkartearen
helburu nagusia edo lehentasunezko helburuetako bat.

DIRU-LAGUNTZEN MUGA

· Oro har, gastuaren %50 gehienez.

· Zeharkako eginkizun komertzialen kasuan, laguntzaren 
gehienezko muga, gonbidatuko, jatorrizko herrialdeari dagokion 
bidaia-poltsaren zenbatekoa da.

· Muga orokorra: 50.000€ proiektuko eta 250.000€ eskatzaileko.

· Beste erakunderen baten laguntza ere jasoz gero, baturak ezin 
izango ditu gainditu ezarritako mugak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GERTAERAK 
ETA GASTUAK

· Eginkizun komertzial zuzenak: bidaia-poltsak 
(joan-etorrietako eta egonaldiko gastuak).

· Zeharkako eginkizun komertzialak: gonbidatuen
joan-etorrietako, egonaldiko eta mantenuko gastuak; 
barneko joan-etorriak, bazkari ofizialak, etab.

· Atzerriko azokak: bidaia-poltsak, stand-gastuak, 
apainketa-lanak, etab.

· Sustapen- eta hedapen-elementuak.

· Euskal enpresak atzerrian sustatzen laguntzen 
duten beste jarduera batzuk.



BALORAZIO-IRIZPIDEAK

· Zenbat enpresatan izango duen eragina ekintzak.

· Zer eragin izango duen ekintzak programaren 
helburuak lortzeko.

· Zer merkatutan garatuko den ekintza, edo zer 
merkatu duen helburu, kasuan kasu sektorea eta 
ekintza-mota kontuan hartuta.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

ELKARTZEN

JESÚS Mª CANTÓN

tel: +34 945 019 969
email: jm-canton@euskadi.eus

ALEXANDER ARMENTIA

tel: +34 945 019 969
email: a-armentiainchaurregui@euskadi.eus

2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: EHAA.

· Diru-kopurua: 1.600.000€

· Lehen ordainketa (%50): ebazpena ematean.

· Bigarren ordainketa (%50): amaieran, 
ordainagiria aurkeztu ondoren.

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

erakundea

kontaktuainfo +



PROGRAMAREN HELBURUA

Arabako enpresa txiki eta ertainen 
arteko elkarlana sustatzea 
nazioartekotze prozesuetan, baita 
Arabako enpresek lankidetzan 
jardutea ere elkarrekin atzerrira atera 
ahal izateko.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

AFA
interkoop

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK:

Arabako enpresa txiki edo ertaina, erakunde eragilea 
edo irabazi-asmorik gabeko erakundea izatea.

SALBUESPENAK

Sozietate publikoak, eta nortasun juridiko 
propioa duten eta administrazio instituzionalean 
jasota dauden erakundeak. 

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK ETA GASTUAK

Beste herrialde batzuetako enpresekin 
ezarritako lankidetza teknikoa, komertziala, 
finantzarioa edo bestelakoa, baita Arabako 
enpresen arteko lankidetza ere, elkarrekin 
atzerrira atera ahal izateko.

ZENBATEKOA

· Aurrekontuaren %80: 120.000€ proiektuko (eragileek 
zuzendutako proiektuak).

· Aurrekontuaren %60: 40.000€ proiektuko (ETEen edo 
irabazi-asmorik gabeko erakundeen lankidetza-proiektuak).

· Lehia-proiektuetarako edo nazioarteko lizitazioetarako:  
10.000€.

erakundea



Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

AFA

AMAGOIA ZUBILLAGA JAUREGI

tel: +34 945 181 818  Ext. 52323
email: azubillaga@araba.eus

erakundea

kontaktuainfo +

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1224017321178&language=eu_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion


PROGRAMAREN HELBURUA

ETEek, zentro teknologikoek, 
unibertsitate-zentroek, fundazioek 
eta enpresa-elkarteek berrikuntza 
sustatzera eta enpresaren 
lehiakortasuna hobetzera bideratutako 
proiektuak edota ekintzak egin 
ditzaten sustatzea.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

AFA
álava innova

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

ETEak, autonomoak, zentro teknologikoak edota 
ikerketakoak, unibertsitate-zentroak, fundazioak eta 
enpresa-elkarteak.

SALBUESPENAK

Sozietate publikoak, eta nortasun juridiko propioa 
duten eta administrazio instituzionalean jasota 
dauden erakundeak, irakaskuntza-unitatea Araban 
duten unibertsitate-zentroak izan ezik.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK ETA GASTUAK

· Berrikuntza produktuan.

· Berrikuntza ekoizpen prozesuetan.

· Berrikuntza antolakuntzan.

· Berrikuntza marketin eta merkatuetan/Nazioartekotzea.

· Jarduera berritzaileak enpresarentzat.

ZENBATEKOA

· ETEentzat: diruz lagun daitekeen aurrekontuaren %30.

· Gainerako onuradunak:  diruz lagun daitekeen 
aurrekontuaren %50.

· Langile berriak kontratatzea (ikertzaileak, teknikariak edo 
sortzaileak), soldata-kostu gordinaren %30 gehienez.

erakundea



Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

AFA

AMAGOIA ZUBILLAGA JAUREGI

tel: +34 945 181 818  Ext. 52323
email: azubillaga@araba.eus

erakundea

kontaktuainfo +

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1193046524315&language=eu_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion%20


HELBURUA

Arabako ETEei eta autonomoei hainbat proiektu 
finantzatzen laguntzea: nazioartekotze-proiektu 
berritzaileak, lehiakortasuna hobetzekoak, 
pasiboak berregituratzekoak, eta enpresa 
berriro kapitalizatu eta bihurtzekoak, AFAren 
abal bidez.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

AFA
ETEen finantziazioa 

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

Helbide soziala eta fiskala Araban duten ETEak 
edo autonomoak izatea.

SALBUESPENAK:
Helbide soziala eta fiskala Araban ez duten enpresa 
handiak eta bestelakoak.

LAGUNTZA MOTA

· Elkarrekiko berme-sozietateek emandako abal 
finantzarioak, finantziazio-beharrei erantzutera 
bideratutako mailegu-eragiketen ondorioz ETEek 
eta autonomoek finantza-erakundeen aurrean izan 
ditzaketen arriskuak bermatzeko. 

· AFAk diruz hornituko du elkarrekiko berme-
sozietateko hornikuntza teknikoen funtsa, haren 
kaudimena sendotzeko eta Arabako ETEei eta 
autonomoei finantziazioa emateko.

ZENBATEKOA

%10ari dagokion zenbateko orokorra; handitu ere egin 
ahal izango da, abalatutako eragiketetan sortutako akats 
orokorraren %15 arte, gehienez.

erakundea



Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

AFA

CARLOS DIEZ FORONDA

tel: +34 945 181 818  Ext. 52190
email: cdiez@araba.eus

erakundea

kontaktuainfo +

http://www.araba.eus/cs/Satellite?c=DPA_ProgPromocion_FA&cid=1223990415108&language=eu_ES&pageid=1193045619494&pagename=DiputacionAlava%2FDPA_ProgPromocion_FA%2FDPA_programaPromocion


HELBURUA

ETEen nazioartekotzea sustatzea, 
lankidetzako eta nazioartekotzeko 
jardueretan adituak diren eragileek 
gauzatutako enpresen arteko 
lankidetza-ekintzen bidez.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

BFA
nazioarteko partzuergoak sustatzea

ONURADUN IZATEKO 
BALDINTZAK

Irabazi-asmorik gabeko erakundeak, 
nortasun juridiko propioa dutenak, 
sektorekoak edo lurraldekoak, 
enpresaz edota profesionalez osatuak.

SALBUESPENAK

Ez dira sartzen prestakuntza-zentroak, 
sozietate publikoak eta zuzenbide 
publikoko erakundeak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK

Erakunde onuradunek sustatutako 
proiektuak, Bizkaiko ETEei zuzenduak. 
Proiektu horien helburua izango da 
beste herrialde batzuetako enpresekin 
elkarlanean aritzea (teknikoki, 
komertzialki edo finantzarioki), baita 
Bizkaiko enpresekin elkarlanean aritzea 
ere, elkarrekin atzerrira atera ahal izateko.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK

· Langile-gastuak: 
Erakundeko langileen soldata, gizarte-kargak, 
bidaia eta ostatua.

· Kontratazioak eta beste gastu batzuk:
Kanpo-aholkularitza, auditoretza-txostena, 
eta proiektuaren hartzaile diren enpresetako 
langileen bidaiak eta egonaldiak.

ZENBATEKOA

· Gehienez: 75.000€ (proiektu berriak).

· 50.000€ (2015eko Dekretuari lotutako 
proiektuak).

erakundea



2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: BAO 2016ko otsailak 12a (29 Zk.)

· Eskaerak aurkezteko epearen hasiera: 
2016ko martxoaren 22a (29 Zk.)

· Eskaerak aurkezteko epearen amaiera: 
2016ko apirilaren 18a

· Diru-kopurua: 905.000€

PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK:

Norgehiagokan emandako laguntzak, proiektuak baloratzeko 
sei irizpideren arabera:

· Proiektuaren garrantzia, Bizkaiko enpresetan duen     
  eraginari dagokionez: 28
· Proiektuaren kalitatea eta egingarritasuna: 25
· Proiektua gauzatzen hainbat erakundek parte hartzea: 10
· Proiektuak enpresa hartzaileetan duen eragina: 23
· Erakundeak ingurumenarekin, berdintasunarekin eta 
gizarte-erantzukizunarekin duen konpromisoa: 9

· Aurreko urteetako lankidetza-dekretuen onuraduna ez    
  izatea: 5

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

BFA

KOLDO ARTARAZ

tel: +34 944 068 051
email: koldo.artaraz@bizkaia.eus

EMILIO ARRANZ

tel: +34 944 068 098
email: emilio.arranz@bizkaia.eus

erakundea

kontaktuainfo +

*Guztira: 100 puntu



HELBURUA

Bizkaiko ETE gehiago iristea 
nazioarteko merkatuetara eta, 
horretarako, haien esportazioak 
babestea.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

BFA
ETEak nazioartekotzeko programa

ONURADUN IZATEKO 
BALDINTZAK

3 eta 100 langile bitartean.

SALBUESPENAK

Beste enpresa batzuen 
zeharkako esportazioa 
ahalbidetzen duten bitarteko 
enpresak, sozietate publikoak eta 
zuzenbide publikoko erakundeak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK

Enpresak beste herrialde batzuetan 
sartzea. Proiektuari amaiera emateko, 
ordezkaritza komertziala sor daiteke.

Gehienez bi eskaera (herrialde) enpresako.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK:

· Langile-gastuak:

· Proiektuarekin lotura zuzena duten enpresako langileen kostua 
helburuko herrialdean ematen dituen egunetan.

· Kanpo-merkataritzan espezializatutako teknikari berriak 
kontratatzea, esportazioko sailean aritzeko (35 urte baino 
gutxiago izatea, titulu espezifikoa izatea, urtebetetik beherako 
esperientzia izatea).

· Proiektuaren herrialdera doazen enpresako langileen bidaia
  eta ostatu gastuak.

· Proiektua gauzatzeko beharrezko kanpo-kontratazioak: 
prestakuntza-gastuak, nazioartekotze-plana prestatzekoak, 
kanpo-aholkularitzakoak, helburuko herrialdean profesionalak 
kontratatzekoak, sustapena eta publizitatea.

ZENBATEKOA

· Gehienez: 60.000€ enpresako

· Ez da laguntzarik emango diruz lagun 
daitekeen oinarria 15.000€tik beherakoa duten 
proiektuetarako.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.

DIRU-LAGUNTZAREN EHUNEKOA

Proiektua baloratzerakoan lortutako puntuazioaren 
arabera: %60 - %50    

erakundea



2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: BAO 2016ko otsailak 12a (29 Zk.)

· Eskaerak aurkezteko epearen hasiera:  
2016ko martxoaren 1a (29 Zk.)

· Eskaerak aurkezteko epearen amaiera:
2016ko martxoaren 21a

· Diru-kopurua: 3.250.000€

PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

Norgehiagokan emandako laguntzak, proiektuak baloratzeko sei 
irizpideren arabera.

· Proiektuaren garrantzia, Bizkaiko enpresa-sarean duen 
eraginaren arabera: 28

· Proiektuaren kalitatea eta egingarritasuna: 25
· Erakunde desberdinen lankidetza proiektuaren garapenean: 10
· Proiektuaren eragina, helburu diren enpresetan: 23
· Erakundeak ingurumenarekin, berdintasunarekin eta gizarte-
erantzukizunarekin duen konpromisoa: 9

· Aurreko urteetako lankidetza-dekretuen onuraduna ez izatea: 5

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

BFA
ETEak nazioartekotzeko programa

BEATRIZ FERNANDEZ PASCUAL

tel: +34 944 067 988

email: beatriz.fernandez.pascual@bizkaia.eus

GLORIA LLARENA

tel: +34 944 068 096
email: maria.gloria.llarena@bizkaia.eus

erakundea

kontaktuainfo +

*Guztira: 100 puntu



HELBURUA

Lehiakortasuna handitzea, 
berrikuntza, nazioartekotzearen 
eta inbetsioaren aldeko ekintza 
integralen bidez.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

BFA
3i programa, berrikuntzaren, nazioartekotzearen 
eta inbertsioaren alde

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· Nortasun juridiko propioa duten enpresak, gutxienez 
ekoizpen-zentro bat edo balio erantsi handiko zentro 
bat Bizkaiko Lurralde Historikoan duena.

· Langileak, guztira (taldeak): 10 eta 249 bitartean.

· Sektoreak: industria, eraikuntza, garraioa, 
industriarekin erlazionatutako zerbitzuak, handizkako 
merkataritza.

· Gutxienez muga hauetako bat ez gainditzea: 

· 50.000.000€-ko urteko negozio-bolumena.
· 43.000.000€-ko balantze orokorra.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK:

· Gutxienez arlo hauetako biri buruzko 
proiektu integrala: berrikuntza, inbertsioa 
eta nazioartekotzea. Horretaz gain, 
proiektua enpresak Bizkaian duen 
zentroetako batean gauzatzea.

· Proiektuak laguntza eskatu ondoren hasi 
behar dira, eta 2017ko abenduaren 30a 
baino lehen amaitu.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GASTUAK:

· Aktibo materialetako inbertsioa.

· Aholkularitza-zerbitzuak.

· Atzerriko azoka komertzialetan parte hartzekoak.

· Garapen esperimentaleko jarduerak eta 
bideragarritasun-azterlanak

· Prozesuak eta antolakuntza berritzeko jarduerak.

· Patenteak eta beste aktibo ez-material batzuk 
lortu, balidatu eta babestekoak.

LAGUNTZEN ZENBATEKOA
%10 eta %50 bitartean, diruz lagun daitekeen gastu 
motaren eta enpresako langile kopuruaren arabera.

Diruz lagun daitekeen oinarria, gutxienez, 
500.000€-koa izango da.

LAGUNTZAREN GEHIENEZKO ZENBATEKOA:
Proiektuak bere 

baitan hartzen dituen 
arlo kopurua

Enpresa txikia Enpresa ertaina

Bi arlotako 
proiektua

300.000€ 400.000€

Hiru arloetako 
proiektua

450.000€ 500.000€

erakundea



Norgehiagokan emandako laguntzak, proiektuak 
baloratzeko lau irizpideren arabera:

· Proiektuaren eragina: 25 

· Proiektuak enpresaren lehiakortasunean izango 
duen eragina: 55

· Proiektuaren azalpena eta aurkeztutako 
proposamenaren kalitatea: 15

· Enpresak ingurumenarekin, gizarte-
erantzukizunarekin eta berdintasunaren 
sustapenarekin duen konpromisoa: 5

2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: BAO, 249 zk. 2015eko 
abenduak 29a.

· Eskaerak aurkezteko epearen hasiera: 2016ko 
otsailaren 8a. 

· Eskaerak aurkezteko epearen amaiera: 2016ko 
otsailaren 26a.  

· Diru-kopurua: 2.650.000€

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

BFA

JORGE BEREZO

tel: +34 944 068 105

email: jorge.berezo@bizkaia.eus

GLORIA LLARENA

tel: +34 944 068 096
email: maria.gloria.llarena@bizkaia.eus

erakundea

kontaktuainfo +

PROIEKTUAK BALORATZEKO IRIZPIDEAK

*Guztira: 100 puntu



PROGRAMAREN HELBURUA

Gipuzkoako enpresak atzerrian, EBtik 
kanpo, ezar daitezen sustatzea.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

GFA
nazioartekotzeko programa: ekoizpen-instalazio, merkataritza 
eta atzerrian ezartzea – INTER-EZARREN

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

. Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta egotea.

. Lehentasuna izango dute ETEek eta OTEB - 
Oinarri 
teknologikoko enpresa berriek (ETEekin 
aurrekontua agortzen ez bada, enpresa handien 
ekintzak ebaluatuko dira).

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GERTAERAK ETA GASTUAK:

· Ekoizpen-instalazioen ezarpena:
Ekoizpen-instalazioak ezartzea, filialak sortuta, handituta edo erosita, betiere, 
partaidetza gehien berak dituela. Gutxieneko inbertsioa:

· ETEak: 750.000€.
· Zerbitzuetako ETEak: 350.000€.
· Oinarri teknologikoko enpresa berriak: 100.000€.
· Enpresa handiak: 1.000.000€.
· Zerbitzuetako enpresa handiak: 500.000€.

· Merkataritza-ezarpena: Global Lehian merkataritza ezarpenerako laguntzaren onuradun 
diran Gizpukoako enpresen merkataritza-instalazioen ezarpenerako urte osorako 
laguntzaren jarraipena.

ZENBATEKOA

· Ekoizpen-instalazioen ezarpena: 
· ETEntzat baliabide iraunkorretarako ekarpenen %15 

eta enpresa handien kasuan %10. OTEB eta ETE 
proiektuetan % 10 puntutan gehitu da.

· Gehienezko zenbatekoa, proiektuko: 100.000€.

· Merkataritza-ezarpena: 
· Eskumendeko expresaren egituraren gastuen %40a
· Proiektu bakoitzaren zenbateko maximoa, 40.000€

erakundea



PROGRAMAREN HELBURUA

Produktu berriak nazioartean merkaturatzen 
eta ezagutarazten laguntzea.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

GFA
Nazioartekotzeko programa: produktu berriak nazioartean 
merkaturatzeko laguntza-programa 

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

· Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta egotea.

· ETEek izango dute lehentasuna.

· Administrazio publikoen laguntza jaso izatea, produktu 
berriak garatzeko (Gaitek-Hazitek, CDTI edo antzekoa).

· Atzerrian merkaturatu nahi den produktu berriaren 
patentea eskatu izatea edo patentearen titularra izatea.

· Enpresa txikientzat, proiektuan aurkezten den 
prduktua azaltzen den produktu berrien eskuliburu 
eguneratu bat eskatzen da.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN GERTAERAK ETA 
GASTUAK:

· Marketin-ekintzak, azokak, gertaerak edo beste jardun 
batzuk hedatzeko eta sustatzeko, eta haietara joateko.

· Prototipoak, aurreserieak, homologazioak, kalitate-
ziurtapenak eta entseguak diseinatzea.

· Patenteak, marken erregistroak eta izen komertzialak 
eskatzea.

ZENBATEKOA

· Marketin-ekintzak: gehienez %30.

· Produktuak, prototipoak eta aurreserieak diseinatzeko 
lanak, ekoizpeneko ingeniaritza eta homologazioak egitea: 
gehienez %35.

· Patenteak, marken erregistroak eta izen komertzialak 
eskatzea: gehienez %35.

Ehunekoak %10 handituko dira oinarri teknologikoko enpresa 
berrien kasuan, eta %10 murriztu enpresa handien kasuan. 
Gehienezko zenbatekoa, proiektuko: 100.000€.

erakundea



PROGRAMAREN HELBURUA

Gipuzkoako ETEek atzerrian 
sukurtsalak zabal ditzaten eta 
nazioartekotu daitezen sustatzea, 
erakunde eragileekin elkarlanean.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

GFA
erakunde eragileekin elkarlanean aritzeko 
nazioartekotze-programa 

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK:

· Gipuzkoako ETEak izatea, eta erakunde eragileek zuzentzen 
dituzten lankidetza-proiektuetan parte hartzea.

· Proiektuak zuzentzen dituzten erakunde eragileak izatea:

· Enpresa handi garrantzitsuak.

· Atzerrian sare indartsua duten nazioartekotutako enpresak.
· Gipuzkoako Ganbera.
· Teknologia zentro eta teknologia eta zientzia sareko beste 
agenteak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK ETA GASTUAK

Informazio gehiago lortzeko, ikusi programa osoa.

ZENBATEKOA

· Atzerrian kontratatutako akzioengatik fakturatutakoaren 
%65 gehienez, enpresa ertain eta handietarako; eta %75, 
txikietarako. 

· Gehienez, 200.000€, erakunde onuraduneko; eta 
500.000€, proiektuko.

erakundea



Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

GFA

SILVIA ARBINA

tel: +34 943 112 284
email: sarbina@gipuzkoa.eus

erakundea

kontaktuainfo +

Nazioartekotzeko programa: ekoizpen-
instalazio, merkataritza eta atzerrian 
ezartzea – INTER-EZARREN

2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: BAO
· Eskaerak aurkezteko epearen hasiera: 2016ko maiatza 
· Eskaerak aurkezteko epearen amaiera: 2016ko 
maiatzaren 30a.  

· Diru-kopurua: 500.000€.

Nazioartekotzeko programa: 
produktu berriak nazioartean 
merkaturatzeko laguntza-programa

2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: BAO
· Eskaerak aurkezteko epearen hasiera: 2016ko maiatza 
· Eskaerak aurkezteko epearen amaiera: 2016ko 
maiatzaren 30a.  

· Diru-kopurua: 800.000€.

http://berrikuntzaetaezagutza.igipuzkoa.eus/eu/internazionalizazioa


PROGRAMAREN HELBURUA

Atzerrira joandako euskal 
profesionalak (zuzendariak eta 
teknikariak) itzul daitezen erraztea, 
nazioartean izan dituzten esperientziak 
EAEn dauden enpresetara ekartzeko.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

EUSKO JAURLARITZA 
landhome

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

Zuzenean: Itzulitako profesionalei atzerrian zuten 
kontratuaren antzeko kualifikazioko lan-kontratu 
mugagabea eskaintzen dieten euskal enpresak.

Zeharka: Jarraian gutxienez bost urte edo, guztira, 
10 urte atzerrian eman dituzten euskal profesionalak, 
zuzendariak edo teknikari kualifikatuak. Gehienez 45 urte 
izatea, eta gutxienez 4 urtez geratzeko konpromisoa.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK ETA GASTUAK

Lagundu ahal izango da, halaber, lan-
kontratuaren lehenengo urteko kostu gordina.

ZENBATEKOA

· Laguntzaren muga lan-kontratuan jasotako soldata-kostu 
gordinaren %50 izango da, eta gehienez 35.000 eurokoa.

· Muga, enpresako eta urteko: lan-kontratu bat.

· Minimis arauaren menpeko laguntza.

erakundea

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· Deialdiaren argitalpena: EHAA. 2016ko 
uzatilaren 28a.
· Diru-kopurua: 400.000€.

LANDHOME PROFESIONALEN 
ERREGISTROA

2016an, Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Garapen eta 
Lehiakortasun Sailak datu-base bat jarriko du martxan. 
Bertan, izena eman ahal izango dute, beren borondatez 
eta nahi duten konfidentzialtasun-mailarekin, atzerrian 
dauden euskal profesionalek; horrela, Euskadira lanera 
itzultzeko eskaintzak jasotzeko prest daudela jarriko 
dute agerian.

Basque Consort ium GidaDiru-Laguntzen Programak

EUSKO JAURLARITZA

LAURA OLEAGA

tel: +34 945 019 946

email: l-oleaga@euskadi.eus

AMAIA PEREZ DE ANUZITA

tel: +34 945 019 976
email: amaia-perez@euskadi.eus

erakundea

kontaktuainfo +

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

http://www.industria.ejgv.euskadi.eus/r44-landhome/es/aa49aLandhomeWar/mapa%3Flocale%3Deu
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Eusko Jaurlaritzaren eta Foru Aldundien 
babesarekin, SPRIk eta Merkataritza 
Ganberek hainbat zerbitzu eskaintzen 
dizkizute, hauek egiteko:

Basque Consort ium GidaEnpresei  eskain i tako laguntza-zerbi tzuak

Negozio-aukerak 
identifikatu.

Kanpo-merkatuaren 
bilakaera aztertu.

Kanpo-merkatuei 
buruzko informazioa 
zabaldu.

Lege eta arau esparrua 
ondo ezagutu.

Nazioartekotzeko fase 
bakoitzean laguntza eta 
aholkularitza orokor eta 
banakakoa eskaini.



MERKATUKO INTELIGENTZIA

· Helburuko merkatuen informazioa eta analisia.

· Produktuen muga-zergen azterketa: inportazioak 
  eta esportazioak. 

· Bidaia-agendak prestatzea. 

· Azoketan parte-hartzeko laguntza. 

· Erakunde publikoekiko harremana eta kudeaketa.

Basque Consort ium GidaEnpresei  eskain i tako laguntza-zerbi tzuak

SPRI 
enpresei eskainitako zerbitzuak

HELBURUKO EGITURA
Bertako bazkideak identifikatzea. 

· Lursailak, pabiloiak, bulegoak eta instalazio 
espezializatuak bilatzea. 

· Aholkularitza juridiko eta fiskala eta laguntza publikoen 
ingurukoa ematea. 

· Helburuko herrialdean banku-kontuak irekitzeko izapideen 
inguruko aholkularitza ematea. 

· Produktuak homologatzeko erakundeetan jabetza intelektual 
eta industriala erregistratzeko laguntza ematea. Atzerrian 
giza baliabideak bilatzea eta aurrez hautatzea. 

· Bulego birtualeko zerbitzuak eskaintzea.

SAREA HANDITZEKO ZERBITZUAK:

· Banatzaileak, eragileak eta bezeroak bilatzea.

· Aldi batez bertako banatzaileen segimendua egitea. 

· Hornitzaileak bilatzea. Tokiko enpresei buruzko ikerketa 
egitea eta merkataritza-txostenak prestatzea. 

· Atzerrian esportazio-partzuergoak sortzen. laguntzea.

FINANTZIAZIOA:

Erakunde aldeaniztunen esparruko 
lizitazioetan parte hartzea.

erakundea



15 Bulego Propioak 60 Aholkulari espezializatuak dituzten herrialdeak

ALEMANIA
· Munich
ARGENTINA
· Buenos Aires
BRASIL
· Sao Paulo
TXILE
· Santiago
TXINA
· Shanghai
· Pekin

KOLOMBIA
· Bogota
AEB
· New York
INDIA
· Mumbai
MEXICO
· Mexico D.F.
POLONIA
· Varsobia

TXEKIAR ERREPUBLIKA
· Praga
ERRUSIA
· Moscu
SINGAPUR
· Singapur
TURKIA
· Estambul

Zure SPRIren
bulegoa munduan

Basque Consort ium GidaEnpresei  eskain i tako laguntza-zerbi tzuak

ANGOLA
ALJERIA
AUSTRALIA
AUSTRIA
BELGIKA
BIELORRUSIA
BOSNIA-HERZEGOVINA
BULGARIA
KANADA
BOLI KOSTA
KROAZIA
DANIMARKA
EGIPTO
ARABIAR EMIRERRIAK
ESLOVAKIA
ESLOVENIA
ESTONIA
FILIPINAK
FINLANDIA
FRANTZIA
GHANA
HERBEHEREAK
HUNGARIA
INDONESIA
IRAN
IRLANDA
ISRAEL
ITALIA
JAPONIA 
KENYA

KOREA
KOSOVO
KUWAIT
LETONIA
LITUANIA
LUXENBURGO
MAZEDONIA
MALAYSIA
MAROKO
MONTENEGRO
MOZAMBIKE
NIGERIA
NORVEGIA
OMAN
PERU
PORTUGAL
QATAR
ERRESUMA BATUA
ERRUMANIA
SENEGAL
SERBIA
HEGOAFRIKA
SUEDIA
SUITZA
TANZANIA
TUNEZ
UKRAINA
VENEZUELA
VIETNAM

TOKIAN TOKIKO AHOLKULARITZA ESPEZIALIZATUA

ISABEL GARRO

tel: +34 944 037 000
email: igarro@spri.eus

kontaktua

BULEGO PROPIOAK 

http://www.spri.eus/eu


ENPRESENTZAKO DIAGNOSTIKOAK:
Esportatzen hasteko programa: 

Esportatzaile potentzialaren analisia - ETE

Merkatuak dibertsifikatzeko programa: 
Esportatzeko aukera handiagoak eskaintzen dituzten merkatuak 
hautatzeko sistema. - ETE

Sektoreak dibertsifikatzeko programa: - ETE

· 1go etapa: Sektoreak dibertsifikatzeko prozesua gauzatzeko 
egokitasunaren diagnostikoa.

· 2. etapa: Sektoreak dibertsifikatzen laguntzeko plana.

Basque Consort ium GidaEnpresei  eskain i tako laguntza-zerbi tzuak

ARABAKO 
GANBERA AHOLKULARITZA-JARDUERAK:

FRONT-DESK NAZIOARTEKOTZEA:

· Zure enpresarentzat interesgarriak diren merkatuei buruzko informazio pertsonalizatua.

· Zure enpresak esportatu ahal izateko behar duen dokumentazioari buruzko informazioa.

· Export/Import muga-zergei buruzko informazioa.

· Laguntzen eta diru-laguntzen programei buruzko informazioa.

KANPO-MERKATARITZAKO AHOLKULARITZA:

· Nazioarteko aholkularitza juridikoa.

· “Global Brand” zerbitzua: ETEen nazioarteko irudia eta marka hobetzea.

· Laguntza komertzialeko zerbitzuak.

· Diagnostiko pertsonalizatuak.

AZPIKONTRATAZIOKO POLTSA: Azpikontratazioko enpresetan egiten den lan 
· komertziala babestea.

CHAMBER RESEARCH: MERKATU-PROSPEKZIOKO ZERBITZUAK.

· Bezero, inportatzaile edota banatzaile potentzialak aurkitzea.

· BuscoAgente zerbitzua.

· Nazioarteko bazkideak bilatzea (EEN).

NAZIOARTEKO SUSTAPENEKO JARDUERAK:

· Helburuko eginkizun komertzialak.

· Azoketan eta negozio-biltzarretan parte hartzea.

ZIURTAGIRIAK:

· Salgaien nazioarteko ziurtagiriak. 

erakundea

INFORMAZIO-JARDUERAK:

·          Bazkide komertzialak edota 
teknologikoak bilatzea. Merkatuei buruzko informazioa 
eta aholkularitza.

http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
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BILBOKO MERKATARITZA 
GANBERA

ZIURTAGIRIAK:

· Salgaien jatorria adierazten duten ziurtagiriak.

· Esportaziorako dokumentuak legeztatzea.

· ATA koadernoak.

· Nazioarteko eragiketetarako eskatzen diren beste ziurtagiri batzuk.

erakundea

ENPRESENTZAKO DIAGNOSTIKOAK:

Esportatzaile potentzialaren diagnostikoa. - ETE

Merkatuak dibertsifikatzeko programa: Aholkularitza 
pertsonalizatua - ETE

Produktua edota sektorea dibertsifikatzeko 
programa: - ETE

· 1. etapa: Egokitasun-diagnostikoa.

· 2. etapa: Laguntza-plana.

AHOLKULARITZA-JARDUERAK:

KANPO-MERKATARITZAKO AHOLKULARITZA: 
kontsulta-plataforma, BFAk finantzatutakoa.

· Juridikoa: Kontratuak prestatzea eta nazioarteko gatazka 
komertzialetan aholkularitza eskaintzea.

· Logistika eta nazioarteko garraioa.

· Nazioarteko finantziazioa.

· Nazioarteko fiskalitatea.

· Esportaziorako eta muga-zergetarako dokumentazioa.

KANPO-MERKATUEN AZTERLANAK.

ATZERRIAN SARE KOMERTZIALAK BILATZEA.

INFORMAZIO-JARDUERAK:

· Kanpo-merkatuei buruzko mintegiak: Aukera 
komertzialak eta inbertsiokoak.

·

· Bazkide komertzialak edota teknologikoak bilatzea.

· Merkatuei buruzko informazioa eta 
aholkularitza ematea.

· Bilbon egiaztatuta dagoen atzerriko talde 
kontsularraren egoitza iraunkorra.

NAZIOARTEKO SUSTAPENEKO JARDUERAK:

· Eginkizun komertzialak.

· Elikagaien euskal industria sustatzea.

· Bizkaiko azpikontratisten industria sustatzea.

· Nazioarteko Lizitazioak BizkaiaWorld.

http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
http://www.camaradealava.com/es/areas/cooperacion-empresarial/subareas/enterprise-europe-network--een-/17/56
https://bizkaiext.com/bizkaiext/portal.portal.action
http://www.camarabilbao.com/ccb/comercio_internacional/enterprise_europe_network


PLANGINTZA ETA ESTRATEGIA

. Plan estrategikoak.

. Nazioartekotze planak.

. Nazioartekotze ahalmenari buruzko diagnostiko aurreratua.

. Sektoreak dibertsifikatzeko planak.

. Merkatuak dibertsifikatzeko planak.

Basque Consort ium GidaEnpresei  eskain i tako laguntza-zerbi tzuak

GIPUZKOAKO 
GANBERA

ADIMEN LEHIAKORRA

. Nazioarteko merkatuen txosten aurreratuak.

· Hornitzaileak: identifikazioa, lokalizazioa, negoziaketa.

· Bezeroak: identifikazioa, lokalizazioa, negoziaketa.

· Banatzaileak: identifikazioa, lokalizazioa, negoziaketa.

DOKUMENTAZIO ETA KUDEAKETA 
OPERATIBOA

· Merkantzia-jatorriaren ziurtagiria.

· Esportazio-dokumentazioaren legeztatzea.

· Beste esportazio-ziurtagiri batzuk.

· Aduanetako aholkularitza eta kudeaketa. 

erakundea

AHOLKULARITZA KOMERTZIALA
· Sare komertzialaren auditoretza.

· Plan komertzialak.

· Sales Office: outsourcing salmentetan. 

NAZIOARTEKO EZARPENAK:

· Hausnarketa eta azterketa.

· Lokalizazio eta kokapena.

· Tokian tokiko bazkideen hautaketa.

· Aholkularitza juridiko eta fiskala.

· Hautaketa eta erbesteratzeko prozesuak. 

NAZIOARTEKO SUSTAPENA

· Misio komertzialak.

· Nazioarteko azokak.

· Aurkezpen instituzionala.

· Aurkezpen bateratua.

· Prestakuntza eta herrialde-topaketak.
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GIPUZKOAKO 
GANBERA

erakundea

NEGOZIO-TRAKZIOA ETA AUKERAK
· Proiektu osoak: Partzuergoak eta UTBak.

· Nazioarteko lizitazioak.

· Horniketa, ekipamendu-ondasun eta zerbitzuen eskaintzak.

NAZIOARTEKO ARBITRAJE-EPAIMAHAIA
· Gatazken konponketa. 

NAZIOARTEKO MERKATU SAREA 
GIPUZKOAKO BAZKUNDEA
· 85 merkatu.

NAZIOARTEKO FINANTZAKETA
· Proiektuen finantzaketa.

· Horniketen finantzaketa. 

· Banketxekoa eta ez banketxekoa. 

MUGAZ GAINDIKO PROIEKTUAK
· Bihartean: Joint Venture Baionako Ganbera. 

TAX & LEGAL
· Nazioarteko kontratazioa.

· Nazioarteko fiskalitatea.

DIPLOMAZIA KORPORATIBOA
· Kudeaketa korporatibo eta instituzionala.

GGBB
· Langileen hautaketa helmugan. 

· Erbesteratzeak eta aberriratzeak.



HELBURUA

Esportazio-saila sortzeko laguntza, ETE batentzat 
baino gehiagorentzat lanaldi partzialean lan egiten 
duen esportazioko sustatzailearen bidez. Sustatzaileak 
nazioarteko merkataritza-plana martxan jartzen laguntzen 
dio enpresari.

Basque Consort ium GidaEnpresei  eskain i tako laguntza-zerbi tzuak

PROFEX -
LANALDI PARTZIALEKO 
ESPORTAZIOKO SUSTATZAILEEN 
PROGRAMAK

ONURADUN IZATEKO BALDINTZAK

Beren tamaina edo gaitasun ekonomikoagatik 
esportazio-sail propiorik ez duten euskal ETEak, edo 
esportazioan aritzeko barne-gaitasunik ez dutenak.

DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN 
GERTAERAK ETA GASTUAK

Langile autonomoaren hileko kostua 
lagunduko da diruz.

ZENBATEKOA

Laguntzaren muga 300€-koa izango 
da hilean, 18 hilabetez.

erakundea

* EUSKO JAURLARITZAK FINANTZATUA
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Kontaktua

SPRI

tel: +34 944 037 000
email: info@spri.eus

ARABAko GANBERA

tel: +34 945 141 800
email: internacional@camaradealava com

BILBOko MERKATARITZA GANBERA

tel: +34 944 706 500
email: export@camarabilbao.com

Zerbitzu-eskaintza handitu 
edo aldatu egin daiteke, 
enpresa bakoitzaren behar 
zehatzen arabera. 

Informazio gehiago lortzeko, 
jarri erakundeetako 
bakoitzarekin harremanetan.

kontaktuainfo +

GIPUZKOAko GANBERA

tel: +34 943 000 300
email: avaqueriza@camaragipuzkoa.com

http://www.spri.eus
http://www.camarabilbao.com
http://www.camaradealava.com
http://www.camaragipuzkoa.com/eu/
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Talentua aktibatuta, erakundeek 
errendimendu handiagoa lortzen 
dute, eta hari eutsita bermatzen da   
enpresen lehiakortasuna.

Euskal enpresa sarea ETEz osatuta dago, 
nagusiki; horregatik indartu behar da, behar 
bezala, ezagutza bereganatzeko gaitasuna, 
gaitasun eta ezagutza egokiak dituzten 
profesionalen bidez. Hori are garrantzitsuagoa 
da euskal enpresek nazioarteko lehiakortasuna 
finkatu eta, kalitatezko lanpostuak sortuta, 
hazkuntza indartu nahi dutenean.

Prestakuntza-programen helburua da pertsonei beren 
potentziala garatzeko aukera ematea eta Euskadiko 
enpresei balio erantsia ematea.

a b

d
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PRESTAKUNTZA 
PROGRAMAK

Basque Consort ium GidaPrestakuntza-programa



Basque Consort ium GidaPrestakuntza-programa

NAZIOARTEKOTZE
BEKAK

HELBURUA 

· Euskal gazte tituludunei aukera ezin hobea 
eskaintzea kultur arloetako eta hainbat 
merkatutako lan-esperientzia eta ezagutza 
berenganatzeko, mugikortasuna sustatuta, eta 
espezializazio teknikoa ematea.

· Euskal enpresen eskura jartzea kanpo-merkatuei 
eusteko beharrezko prestakuntza 
duten pertsonak.

BEINT BEKADUN IZATEKO BALDINTZAK
· Graduko unibertsitate-titulua izatea.
· Gehienez 30 urte izatea.
· Azken bizitokia EAEn eduki izatea, gutxienez urtebetez.
· Merezimendua eta gaitasuna ebaluatzen dituen hautapen-
prozesua gainditzea. Ingeleseko B2 mailako azterketa 
baztertzailea da.

ENPRESA KOLABORATZAILE IZATEKO BALDINTZAK
· Enpresa atzerrian ezarrita egotea eta, ahal dela, euskalduna izatea.
· 8-10 hilabeterako prestakuntza-plana prestatzea eta tutorea egokitzea.
· Bekadunak helburuko herrialdera egindako joan-etorriko bidaia 
ordaintzea eta, hala badagokio, bisa.

PRESTAKUNTZAKO IBILBIDEA

1. Fasea: Nazioartekotze-espezialistaren masterra 
egitea UPV/EHUn (30 kreditu, 3 hilabete).

2. Fasea: SPRI, OFECOMES, erakunde aldeaniztun 
edo bestelakoen kanpoko sareko bulegoetan 
praktikak egitea (10-12 hilabete).

3. Fasea: Enpresa kolaboratzailean praktikak egitea
(8-10 hilabete).

BALDINTZA EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzak hauek ordaintzen ditu:
· Prestakuntza-gastuak.
· Bekadunarentzako diru-kopurua, helburuaren 
arabera kalkulatutakoa.

· Erakunde patronal gisa Gizarte Segurantza jartzea.
· Aseguru medikoa, erantzukizun korporatiboa eta 
bidaiako laguntza.

erakundea

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· 100 BEKA.

· Bekadunentzako deialdiaren argitalpena EHAA

· Eskaerak aurkezteko epearen hasiera: 2016ko otsailak 19 

· Eskaerak aurkezteko epearen amaiera: 2016ko martxoak 21

ENPRESA KOLABORATZAILEEN 
ERREGISTROA

BEINT programan parte hartu nahi duten enpresen 
prestakuntza-praktiken eskaintzak Ekonomia Garapen 
eta Lehiakortasun Sailaren webguneko erregistroan sartu 
behar dira.

Eskaintzetan, hauek zehaztu behar dira: helburuko 
herrialdea, prestakuntza-plana eta egutegia, eta tutorea.

Basque Consort ium GidaPrestakuntza-programa

NAZIOARTEKOTZE BEKAK

LAURA OLEAGA

tel: +34 945 019 946

email: l-oleaga@euskadi.eus

AMAIA PEREZ DE ANUZITA

tel: +34 945 019 976
email: amaia-perez@euskadi.eus

erakundea

kontaktuainfo +

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



HELBURUA 

Unibertsitateko eta goi-mailako 
lanbide-heziketako titulua duten 
gazteen mugikortasuna sustatzea, 
atzerriko enpresetan edo atzerrian 
ezarrita dauden euskal enpresetan 
lan-praktikak eskainita.

Basque Consort ium GidaPrestakuntza-programa

GLOBAL TRAINING
BEKAK

GT BEKADUN IZATEKO BALDINTZAK

· Graduko unibertsitate-titulua edo goi-mailako lanbide-
heziketakoa izatea.

· Gehienez 30 urte izatea.

· Azken bizitokia EAEn eduki izatea, gutxienez urtebetez.

· Merezimendua eta gaitasuna ebaluatzen dituen hautapen-
prozesua gainditzea. 

· Ingeleseko azterketa baztertzailea da.

ERAKUNDE KOLABORATZAILEAK

Unibertsitateko ikasleentzako 6-12 hilabeteko GT praktikak 
nazioarteko enpresetan egin behar dira. LHko graduatuentzako 
6-12 hilabeteko praktikak atzerrian ezarrita dauden euskal 
enpresetan egin ahal izango dira.

Eusko Jaurlaritzak GT beka-kopuru bat aterako du, urtero, 
prestakuntza-praktika onak aurkitzen eta bekadun izateko 
pertsona egokiak hautatzen fidagarriak diren erakundeek 
norgehiagokan ebatziko diren eskaintzak aurkez ditzaten.

BALDINTZA EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzak hauek ordaintzen ditu:
· Prestakuntza-gastuak.

· Bekadunarentzako diru-kopurua (6 hilabete).

· GT bekaren luzapena (> 6 hilabete) praktikak 
eskaintzen dituen erakunde edo enpresaren 
kontura izango da.

· Aseguru medikoa, erantzukizun korporatiboa 
eta bidaiako laguntza.

· Erakunde kolaboratzailearen kudeaketa-gastuak.

erakundea

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



2016ko ADMINISTRAZIO-FITXA

· 410 BEKA.
· Bekadunentzako deialdiaren argitalpena: EHAA.

Basque Consort ium GidaPrestakuntza-programa

GLOBAL TRAINING BEKAK

LAURA OLEAGA

tel: +34 945 019 946

email: l-oleaga@euskadi.eus

AMAIA PEREZ DE ANUZITA

tel: +34 945 019 976
email: amaia-perez@euskadi.eus

kontaktuainfo +

erakundea

EKONOMIAREN GARAPEN 
ETA LEHIAKORTASUN SAILA

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO
ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
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KANPO MERKATARITZAKO 
MASTER & IKASTAROAK

http://www.camarabilbao.com/ccb/formacion 
http://www.camaragipuzkoa.com/eu
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
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NAZIOARTEKOTZE EKITALDIEN AGENDA ..............................  69.or

ESTEKA INTERESGARRIAK ..................................................  70.or

ICEX- EUSKAL ERKIDEGOKO GIDA 

http://www.icex.es/icex/wcm/idc/groups/public/documents/documento_anexo/mde0/mjgx/~edisp/dax2014281926.pdf


SPRIko nazioartekotzeko taldeak, kanpoko sare 
osoaz baliatuta, eta Merkataritza Ganberek, sareko 
plataformen bidez, hauek zabaltzen dituzte:

Basque Consort ium GidaInformazio Interesgarr ia

Nazioartekotzearekin erlazionatutako 
jardunaldi, gertaera, eginkizun eta 
mintegiei buruzko informazioa.

Erabiltzaile bakoitzarentzako informazio osagarriko 
zerbitzuak: agendak, hizlarien posta elektronikoko 
datuak, dokumentazio osagarria eta kontsultatu 
beharreko datu-baseak.





Basque Consort ium GidaInformazio Interesgarr ia

AGENDA
Erakunde bakoitza kontsultatu.

ESTEKA INTERESGARRIAK 
Orokorrak



Lizitazioak

Basque Consort ium GidaInformazio Interesgarr ia

ZEHATZAK

ESTEKA INTERESGARRIAK 
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GLOSARIOA

Basque Consort ium GidaGlosar ioa

HASIERA: ENPRESAK ORAINDIK ESPORTATZEN EZ BADU
Hau aztertzen da: enpresa esportatzeko prest dagoen, zer aukera erreal dituen, zer merkatu eta herrialde 
diren egokienak, prozesuan zer behar sor daitezkeen...

FINKATZEA: ESPORTAZIOAK HANDITZEA
Helburuko merkatuetan noizean behin jardun baduzu eta jarduera finkatu nahi baduzu, 
esportazio-jarduera finkatzen lagunduko dizugu, komertzializazio-bide egonkorrak garatuta. 
Horretarako, zure negozio-eredura ongien moldatzen den enpresa-egitura bilatzen dugu.

EZARPENA: NAZIOARTEAN DUZUN TOKIA FINKATZEA
Esportazioei eusteko, jarduera finkatzen lagunduko dizugu, 
egitura komertzialak edo ekoizpenekoak sortuta. Haien bidez, zure enpresa helburuko merkatuan 
zer tokitan dagoen jakingo da.

TALENTUA AKTIBATZEA
Unibertsitateko gazte tituludunak nazioartekotzearen arloan prestatzea, enpresek eta beste euskal erakunde 
batzuek profesionalen datu-basea izan dezaten, enpresak nazioartekotzen esperientzia zabala duten 
Euskadira itzulitako euskal profesionalez osatua.

LIZITAZIOAK
Kontratistak hautatzeko eta adjudikatzeko prozesu formal eta lehiakorra; ondasun- eta zerbitzu-eskaintzak 
eskatu, bidali eta jasotzen dira.

PRODUKTU BERRIA
Baldintza hauetakoren bat betetzen duen produktua:
 · Eusko Jaurlaritzaren edo beste administrazio publiko batzuen babesa jaso izatea, 
   produktu berriak garatzeko laguntza zehatzen bidez, edo I+G+Brekin 
   erlazionatutako laguntza orokorren bidez, non eta ebazpenean garbi geratzen den 
   laguntza enpresarako produktu berria finantzatzeko dela. 
 · Nazioartean merkaturatu nahi den produktu berriari dagokionez asmakuntza-patentearen 
   eskatzaile edo titular gisa agertzea

ERAGILEA
Hauek izango dira enpresa eragileak:
 · Enpresa handi garrantzitsuak.
 · Atzerrian sare indartsua duten nazioartekotutako enpresak.
 · Lurralde historikoetako ganberak.
 · Zientzia eta Teknologiako Euskal Sareko eragileak, 221/2002 Dekretuaren 15. artikuluan 
   ezarritako erakundeak izan ezik.

MINIMIS LAGUNTZA
Merkatu bakarrarekin bateragarria den laguntza. Laguntza honek ez dio Batzordeari eman beharrik. Estatuko 
laguntzak ematera edo aldatzera bideratutako proiektuen berri.

OTEB: OINARRI TEKNOLOGIKOKO ENPRESA BERRIAK 
Eratu berri diren ETEak, aurreko bost urteetan sortutakoak. Oinarri teknologikodunak dira, honako 
ezaugarriren bat betetzen dutenak:

· OTEB bezalako laguntza publikoen onuradunak.
· Zentro Teknologiko edota Unibertsitate baten ekimenez sortuak.

ETE
Mikroenpresa eta enpresa txiki eta ertainen (ETE) taldea, 250 langile baino gutxiago dituzten enpresek 
osatzen dute eta urtean 50 milioi eurotik beherako negozio-kopurua dutenak edota urteko balantze 
orokorra 43 milioi eurotik beherakoa.
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