
 

 
 

Proiektu hauetarako: ekodiseinuak egiteko eta ekonomia zirkularra zer 

den erakusteko; ekoberrikuntza estrategikoa; Europako programetarako 

proiektuak diseinatzeko; proiektu kitzikagarriak aktibatzeko 

 

HUTSEN ZERRENDA 

 

Honakoa dioenean: 

2.- Joan gaitezen 1. eta 2. lerroetara (Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren 

erakustaldia, eta Ekoberrikuntza estrategikoa) eta honako kontzeptu hauek hartuko dira 

kostu finantzagarritzat: 

2.1.- Proiektuko enpresa sustatzaileko eta enpresa bazkideetako langile propioen 

kostuak (ikertzaileenak, teknikarienak, eta gainerako langileenak, baldin eta 

erakunde eskatzailearen langileak badira), betiere proiektuko helburuak betetzeko 

lan egiten duten neurrian. Langileen kostu zuzenak bakarrik joko dira halakotzat. 

IHOBEk finantzatutako langile-kostuek ezin izango dute finantzaketa guztiaren % 60 

gainditu. Pertsona bakoitzaren unitateko kostua egiaztatu beharko da (“Nominen 

programa-eredua). Horrela, bi gauza ikusi ahal izango dira islaturik: sortutako 

guztizkoa, eta Gizarte Segurantzak enpresarentzat duen kostua. Langile-kostu 

aitortu eta justifikatuetatik, Ihobek ez du orduko 50 euro baino gehiago finantzatuko 

unitateko. 

 

Hau esan behar du: 

2.- Joan gaitezen 1. eta 2. lerroetara (Ekodiseinua eta ekonomia zirkularraren 

erakustaldia, eta Ekoberrikuntza estrategikoa) eta honako kontzeptu hauek hartuko dira 

kostu finantzagarritzat: 

2.1.- Proiektuko enpresa sustatzaileko eta enpresa bazkideetako langile propioen 

kostuak (ikertzaileenak, teknikarienak, eta gainerako langileenak, baldin eta 

erakunde eskatzailearen langileak badira), betiere proiektuko helburuak betetzeko 

lan egiten duten neurrian. Langileen kostu zuzenak bakarrik joko dira halakotzat. 

IHOBEk finantzatutako langile-kostuek ezin izango dute finantzaketa guztiaren % 80 

gainditu. Pertsona bakoitzaren unitateko kostua egiaztatu beharko da (“Nominen 

programa-eredua). Horrela, bi gauza ikusi ahal izango dira islaturik: sortutako 

guztizkoa, eta Gizarte Segurantzak enpresarentzat duen kostua. Langile-kostu 



 

 
 

aitortu eta justifikatuetatik, Ihobek ez du orduko 50 euro baino gehiago finantzatuko 

unitateko. 

 

Eta honako hau dioenean: 

4.- 3. lerroan (Europako programetarako proiektuak diseinatzea) eta Proiektu 

kitzikagarriak aktibatzeko lerroan, beste kontzeptu hauek ere finantzagarriak izango 

dira: 2.1 enpresako langileen kostuak; 2.4 gastu osagarriak; eta 2.5 kanpoko 

aholkularitzaren kostuak, gastu guztien artetik hartarako mugarik jarri gabe, baina 

helburu hauetara bideraturik: zaintza- eta prospektiba-azterketak egiteko, negozio-

estrategia eta -ereduak, eta I+G+Bko ibilbide-proposamen bat definitzeko eta 

ekoberrikuntzarako laguntza-programa batean proposamena aurkezteko.  

 

Hau esan behar du: 

4.- 3. ildorako (Europako programetarako proiektuen diseinatzea) eta 4. ildorako 

(Proiektu kitzikagarriak aktibatzeko lerroan) kostu finantzagarritzat hartuko dira: 

enpresako langileen kostuak (finantzaketaren % 60ko mugara arte 3. lerrorako eta % 

30eko mugara arte 4. lerrorako), bai eta gastu osagarriak ere. Kanpo-aholkularitzaren 

kostuetarako, ez da mugarik egongo guztizko gastuei dagokienez, eta zaintza- eta 

prospektiba-azterlanak egitera, negozio-estrategia eta -ereduetara, I+G+Bko ibilbide-orri 

bat definitzera eta ekoberrikuntzarako laguntza-programa baterako proposamen bat 

aurkeztera bideratuta egongo dira. 

  


