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EKONOMIA ZIRKULARRA FROGATZEKO PROIEKTUAK: 2017KO EKITALDIAN 
LAGUNTZAK EMATEKO OINARRI ARAUTZAILEAK 

 
1. Artikulua.- Helburua 

 

Oinarri hauen helburua da “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuei” 2017an 
laguntzak emateko oinarriak arautzea; laguntza horiek 3. artikuluan zehazten diren 
pertsona onuradunei ematekoak dira, eta horien bidez sustatu nahi dira 2020rako 
Ingurumen Esparru Programaren “Fabrikazio” Berde” lerroaren helburuei ekarpen 
erabakigarria egiten dieten proiektuak; proiektuon bidez, gainera, ekarpena egin behar 
zaie EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Planari eta RIS3 
Espezializazio Adimendunaren Eskualde Estrategiaren lehentasunei, bereziki Euskadiko 
Zientzia eta Teknologiaren 2020rako Planaren Fabrikazio Aurreratuaren 
lehentasunezko arloari. Deialdi honetara zuzendutako laguntzen zenbatekoa 400.000 
euro izango dira.  
 
Deialdi honi Europako Batzordearen 651/2014 Araudian ezarritakoa aplikatuko zaio; 
bertan adierazten da laguntza kategoria jakin batzuk bateragarriak direla barne-
merkatuarekin, Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatuz (EBAO, L 187, 
2014.06.26koa). Laguntza hau 25. artikuluaren eremuan sartzen da, garapen 
esperimentalaren kategorian, eta, beraren pizgarri izaera segurtatzeko, proiektua ezin 
egon daiteke hasita laguntza eskatzeko unean. 
 
2020rako Ingurumen Esparru Programaren “Fabrikazio Berde” proiektuaren eremuan 
egindako azterlanek kalkulatu dutenez, hondakinetan geratzen diren materialek 44 
milioi €-ko balio teorikoa dute, urtean; kalkulatu dute, halaber, euskal industrian 
kontsumitzen diren material eta metal kritikoen balioa 800 milioi €-tik gorakoa dela 
gaur egun EAEn.1 
 
2014 eta 20162ko deialdietatik abiatuta gauzatu diren 36 frogatze-proiektuen 
ebaluazioaren arabera, bertan parte hartu zuten enpresek gogobetetasun maila handia 
azaldu dute, eta aurrekontu publikoaren kostu/eraginkortasun ratioa altua izan da, 
alegia, urtean 21 euro mobilizatu dira gastatutako euro publiko bakoitzeko; gainera, 
enplegua sortzeari buruzko aurreikuspena mardula da, eta baita lehengaiak aurrezteari 
dagokiona ere.  
 
2. Artikulua.- Definizioak 
 
Laguntza hauen ondorioei begira, definizio hauek hartuko dira kontuan: 

- Ekonomia Zirkularra: kontzeptu ekonomiko bat da, helburutzat hartzen duena 
materialak, ondasunak eta zerbitzuak ekoiztearekin batera lehengaien kontsumoa 
eta alferrikako galera murriztea. Asmoa da ekonomia berri bat inplementatzea, 
produktu, zerbitzu, hondakin eta materialen “bizi-zikloa ixtea” oinarrizko 
printzipiotzat hartuta. 

- Hondakina: Bere jabeak baztertzen duen edo baztertzeko asmoa eta beharra duen 
edozein substantzia edo objektua. 

- Berrerabilerarako prestatzea: egiaztatu, garbitu edo konpondu egiten duen 
balorizazio-operazio bat da; beraren bidez, hondakin bihurtu diren produktuak edo 

                                               
1 Ihobe, Fabrikazio Berdea, “Hondakinetan geratzen diren materialen balioa: ekonomia zirkularrerako 
aukerak Euskadin”, 2016, eta “Material kritikoak Euskadiko industrian”, 2016. 
2 Ihobe, “36 Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuak Euskadin. Enpresen ekimenek izandako emaitzak”, 
2016, eta ”Ekonomia zirkularreko enpresa-ekimenak Euskadin (II): 36 proiekturen deskribapena”, 2017. 
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horien osagaiak prestatu egiten dira berriz erabili ahal izateko, aurretik beste 
inolako transformaziorik izan gabe. 

- Birziklapena: balorizazio-operazio bat da; beraren bitartez, hondakinen materialak 
produktu, material edo substantzia bihurtzen dira berriro, dela jatorrizko 
xedearekin dela beste edozein xederekin. Material organikoaren transformazioa 
hartzen du barne, baina ez balorizazio energetikoa, eta ezta materialak erregai 
gisa edo betetze-operazioetarako erabiliko diren material bihurtzea ere. 

- Berrerabilera: operazio honen bitartez, hondakinak ez diren produktuak edo horien 
osagaiak berriz ere erabiltzen dira ekoiztu zirenean eman zitzaien xede 
berbererako.  

- “Upcycling”: termino ingeles honek izendatzen du hondakinetatik ahalik eta mozkin 
handiena –ekonomikoa eta ingurumenekoa- ateratzera zuzendutako birziklapena. 

- Material Sekundarioak: birziklapen-prozesu batetik pasatu ondoren merkatuan 
jartzen diren lehengaiak dira, jatorriz hondakinetatik datozenak; edo zuzenean 
erabilitakoak dira, azpiproduktu, bizi-amaiera edo hondakinen baldintzak betez.  

- Birmanufaktura: prozesu honek jatorrizko produktuaren kalitate berbera edo hobea 
itzultzen dio produktu edo osagai jakin bati. Aurrena, produktuaren osagaiak 
desmuntatzen dira, gero ikuskatu eta konpontzen dira, eta azkenik berriz 
muntatzen dira, jatorrizko produktutik berreskuratu diren piezak erabiliz, eta 
beharrezkoa denean pieza berriak ere erabiliz.  

- Konponketa berritzailea: operazio honekin, EAEko testuinguruan berritzaileak diren 
teknikez baliatuz, erabilera zabaleko material, osagai edo ekipo jakin baten bizitza 
luzatu daiteke, orain edo etorkizunari begira. 

- Proiektuaren liderra: proiektuaren lizitaziora aurkezten den eta beraren onura 
eskuratzen duen pertsona edo enpresa; berak aurkezten du eskabidea, berak 
hartzen du bere gain proiektuaren gaineko ardura, eta bera da interesatu nagusia 
ekonomia zirkularreko irtenbide berritzailea lortzeko eta gerora ustiatzeko, baldin 
eta proiektuaren ostean bideragarria dela frogatzen bada. 

- Proiektuaren bazkidea: proiektutik onura ateratzen duen enpresa, proiektuan 
proposatutako irtenbidearen balio-katean parte hartzen duena, eta liderrarekin 
batera proiektuaren zeregin espezifikoetan parte hartzen eta laguntzen duten 
pertsonak. Komunikazioari begira, proiektuaren liderrak enpresa bazkidearekin 
konpartitu dezake lidergoa, betiere kudeaketa- edo ezagutza-erakundea ez bada 
(aholkularitza-etxeak, ingeniaritza-etxeak, zentro teknologikoak).  

- Azpikontratista: ezagutza-eragilea, aditua edo zerbitzu-enpresa, proiektuarekin 
modu puntualean kolaboratzen duena, liderrarekin duen azpikontratazio-harreman 
batean oinarrituta. Liderrak edo bazkideak azpikontratatzea erabakitzen badu, 
diru-laguntzen lege orokorraren (38/2003) 29., 30. eta 31. artikuluetan ezarritakoa 
bete beharko du.  

- Laguntzailea: enpresa, aditua eta/edo erakundea, proiektuan laguntzen duena 
baina horren truke ordainsari ekonomikorik jasotzen ez duena, proiektuaren 
baitan; laguntzaile gisa aritu izanaren aitortza jasotzen du soilik.    

- Proiektu kalifikatua: eskatutako puntuazioa gainditu duen proiektu-eskabidea.  
- Balio-katea: produktu bat merkaturatzerakoan, balioa gehitzeko prozesuan parte 

hartzen duten enpresak edo bitartekariak, lehengaiaren ekoizpenetik hasita eta 
produktu amaituaren banaketara eta beraren osteko birziklapen edo berrerabilera 
arte.  

- Bizi-zikloaren ikuspegia: produktu baten jaiotzatik heriotzarainoko ingurumen-
alderdiak eta -inpaktua kualitatiboki aintzat hartzen dituen kontzeptua.  

- Bizi-zikloaren Azterketa (BZA): material edo produktu baten inpaktuaren balorazio 
kuantitatiboa edo erdi kuantitatiboa, bizi-zikloaren ikuspegitik eginda.   
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3. Artikulua.- Pertsona onuradunak 

1.- Laguntzen pertsona onuradunak honako hauek izan daitezke: izaera pribatuko 
edozein pertsona juridiko, industriaren, merkataritzaren edo zerbitzuen alorreko 
jardueretan aritzen dena; izaera publikoko erakunde eta administrazioak kanpo 
geratzen dira espresuki. 

2.- Pertsona onuradunek bete beharko dituzten betekizunak honako hauek dira: 
- Euren sozietate-helbidea edo gutxienez jarduera-zentro bat Euskal Autonomia 

Erkidegoan izatea. 
- Egoera erregularizatuta izatea zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzarekiko 

betebeharrei dagokienez, indarrean dagoen legediak ezarritako mugen baitan.  
 
3.- Laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku bat edo zigor 
administratibo edo penal bat dutenek ezin izango dituzte oinarri hauetan zehaztutako 
laguntzak jaso.  
 
4.- Krisian dauden enpresak ezingo dira onuradun izan, krisian dauden enpresa ez-
finantzarioak salbatu eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako 
definizioari jarraikiz (EBAO, C 249, 2014/07/31).  
 
5.- Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta 
merkatu bateratuarekin bateraezina dela, itzulketarako agindu bat oraindik betetzeko 
duten enpresa edo erakundeak ere ezingo dira onuradun izan. 

 
4. Artikulua.- Proiektuak gauzatzeko epea. 

Proiektuak gehienez 2 hilabeteko epean hasi beharko dira laguntza emateari buruzko 
jakinarazpena egiten denetik, eta 16 hilabetetik beherako epean gauzatuko dira, 
salbuespen justifikatua salbu; edozein kasutan, 2018ko azaroaren 30a baino lehen 
amaitu beharko dira. 

 
5.- Artikulua. – Irismena eta eremua 

2017ko ekitaldian, “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuei” zuzendutako 
laguntzen irismena eta lehentasunezko eremuak bat datoz ingurumenari buruzko 
europar eta euskal politikekin, alegia, ekimen hauetan garatutako politikekin: 
 

- Europar Batasuneko Ekonomia Zirkularraren Ekintza Plana, COM(2015) 614 final.  
- 2020rako Ingurumen Esparru Programa (IEP), bere funtsezko proiektuarekin: 

“Fabrikazio Berdea” 
- EAEko Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Plana, zeren 

helburutzat hartzen baitu zabortegira botatzen diren hondakinak murriztea eta 
saihestea, batez ere honako hauek: EEHak, zepak, moldekatze-hondarrak, 
paper-lohiak, erabilerarik gabeko ibilgailuak eta aparatu elektriko eta 
elektronikoen hondakinak.  

- Euskadiko Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren 2020rako Plana (ZTBP) – 
Espezializazio Adimendunaren Estrategia, beraren bitartez ezartzen baitira 
birmanufaktura, material kritikoen /aleazio metalikoen birziklapena eta plastiko 
berrien / konpositeen eta material hibridoen upcyclinga, bai “fabrikazio 
aurreratuak” deritzan lehentasunezko eremuan eta bai “Ekosistemak” deritzan 
aukera-nitxoan.  

 
 “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuek” helburu hauek lortzen lagunduko  
dute, lehentasunez: 
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- Hondakinak zabortegira ez botatzeko alternatibak ezartzea, Euskadiko 
Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 2020rako Planean jasotzen den bezala.  

- Enpresa-aukerak sortzea ekonomia zirkularretik, birziklapen-irtenbide 
baliagarriak sortuz material sekundarioetarako (“upcycling2), produktuak 
material sekundarioetan oinarrituta fabrikatzeko, eta pieza, osagai, produktu edo 
ekipoak konpontzeko eta birmanufakturatzeko. 
 

 
Lehentasunezko sektore edo balio-kateen artean IPPC3 araudiaren eraginpean dauden 
enpresak daude, eta baita RIS3 Espezializazio Adimenduaren Eskualde Estrategiaren 
eta EAEko ZTBParen ildotik doazenak ere, hala nola garraioa (automobilgintza, 
trenbidea, itsasokoa), energia (berriztagarriak, sorkuntza eta elektrikoa) eta ekipoen 
fabrikazioa (makineria, ekipo osagarriak eta elektronika). 
 
Deialdi honetarako lehenesten diren eremu tematikoak –berez ez dute elkar 
baztertzen- honako hauek dira: alde batetik, osagai, produktu eta ekipoen bizitza 
luzatzera zuzentzen direnak, birmanufakturaren eta konponketa berritzailearen 
bitartez (“produktuaren fokua”); eta, bestetik, hondakinetan geratzen diren 
materialetatik ahalik eta balio gehien ateratzera zuzentzen direnak, isurketarako 
alternatibak edo birziklapen baliagarri edo “upcycling” irtenbide berriak bilatuz 
(“materialaren fokua”). Azpimarratzekoa da “produktuaren fokuaren” bidez pisu unitate 
bakoitzeko lortutako balio ekonomikoa “materialaren fokuaren”4 bidez lortutakoaren 
bigarren berretura baino handiago izatera iritsi daitekeela. Jarraian, modu laburrean 
deskribatzen dira:  
  

- Pieza, osagai, produktu edo ekipoen birmanufaktura (produktua ardatz 
hartuta): ardatza da horiek berregokitzea euren bizitzaren amaieran, jatorrizko 
kalitatea eta prestazioa berdinduz edo hobetuz, prestazio horiek bermatuz eta 
produktuaren ingurumen-inpaktua % 35 eta % 50 bitartean murriztuz, bizi-
zikloaren5 azterketaren ikuspegitik. Europako Batzordearen iritziz, 
birmanufaktura estrategia garrantzitsua da osagaien eta produktuen 
iraunkortasuna bultzatzeko; gainera, ahalmen handia du enplegu-sorreraren, 
fakturazioaren eta ingurumen-inpaktua murriztearen ikuspuntutik6.  
Frogatze-proiektuek zenbait prozesu garatu eta optimizatu nahi dituzte, alegia, 
diagnosi- eta testatze-prozesuak, garbiketa-prozesuak eta konponketa-
prozesuak (konponketa kengarria zein gehigarria), eta sektore hauetara 
zuzentzen dira bereziki: automobilgintza, trenbidea, itsasoa, berriztagarriak, 
energia, elektrikoa, makineria eta ekipo-ondasunak. 
 
Halaber, lehentasunezko eremu honen baitan, produktu eta ekipoak 
konpontzeko teknologia aurreratu eta berritzaileen frogaketa egin daiteke, hau 
da, osagaiak edo modulu osoak aldatzea (adibidez: ibilgailuak konpontzeko 
tailerretan, bateriak edo konpositeen gainazalak) o ekipo osoak baztertzea 
saihesten duten teknologiak, negozio zirkularreko lerro bat sortuz. Osagai edo 
produktuak euren bizitzaren amaieran EAEn ez dauden eremuetan berriz 

                                               
3 IPPC araudia garatzen duen  815/2013 Errege Dekretuak sektore hauek sartzen ditu barne, besteak beste: 
altzairutegiak, galdategiak, gainazaleko tratamenduak eta paper-lantegiak. Horrez gain, Euskadiko 
galdaketa- eta papergintza-sektoreek Borondatezko Ingurumen Hitzarmen bat dute Ingurumen eta Lurralde 
Politika Sailarekin, 2017ko amaierara arte, asmo honi begira: Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko 
2020rako Planak erabilitako hondarrak eta paper-lohiak minimizatzeko eta birziklatzeko  ezarrita dituen 
helburuak betetzea. 
4 Ihoberen zenbait proiektu oinarritzat hartuta, kalkulatu da birmanufakturatutako produktuen prezioa 
(€/kg) 30 eta 300 bitarteko faktorean –produktuaren arabera- gainditzen duela birziklatutako produktuaren 
prezioa. 
5 Bayreuth University, Regenerative Supply Chains, 2011 
6 Europako Batzordea - European Remanufacturing Network, Remanufacturing Market Study, 2016 
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erabiltzea, berriz, bakarrik sartzen da lehentasun honetan diagnostiko eta 
testatze sistematiko berritzaileen garapena behar dutenean, haien 
berrerabilerarako dauden estandarrak erreferentziatzat hartuta (adibidez: 
AEEHen dekretuaren eraginpean dauden produktu elektriko eta elektronikoak, 
eraikuntzako altzairu-egiturak,…). 
 

- Plastikoak, konpositeak eta kautxua: “upcycling” eta birziklapena 
(materialaren fokua): zabortegietara botatzen diren hondakinen artean, euren 
edukian plastiko, konposite eta kautxua dituztenak 12 milioi €-tik gorako 
balioa dute, urtean, zifra zuhurrenen arabera. Gaur egun, Euskadin ia 350.000 
tona hondar-plastiko botatzen dira urtean; plastiko sekundarioaren eskari 
industriala, aldiz, txikia da eta gehiena beste eskualde eta herrialde batzuetatik 
dator. Bada, Europako Batzordeak kalitatezko birziklapena lehenetsi du bere 
Ekonomia Zirkularreko Plastikoen Estrategia berrian7. Beste alde batetik, 
konposite berritzaileen bultzadak Eusko Jaurlaritzaren ZTBParen esparruan 
dituen oztopoetako bat birziklapenerako irtenbide teknikoen gabezia da8. PE, 
PET, PP, PS, PVC, ABS, PA eta PUR oinarria duten hondakin plastikoen, 
kautxuaren eta beira-zuntzezko konpositeen berreskurapena konplexua da eta 
detekzio eta segregaziorako teknologia berritzaileak behar ditu. Nahi gabeko 
substantzia kimikoak –hala nola bromatu eta kloratu batzuk, plastikotzaileak 
edo metalak- dituen errefusaren irtenbideak konpondu gabeko kontu bat dira 
oraindik ere. Beste alde batetik, plastiko eta konposite kantitate esanguratsuek 
kalitate handiagoa behar dute betekizun tekniko zorrotzagoko produktuetan 
txertatu ahal izateko. Bukatzeko, plastiko, konposite eta material hibrido mota 
berriak garatu dira, baina hazteko potentzial handia izan arren oraindik ere ez 
dute irtenbide egokirik eskaintzen euren bizitzaren amaierarako. Frogatze-
proiektuek irtenbide eta enpresa-jarduera berriak sortu nahi dituzte segregazio, 
detekzio, banaketa eta birziklapenerako, hondakinen isurketa saihesteko xedez 
(adibidez: ontzi industriala, AEEHak, EGI, EEHetako plastikoa…); halaber, 
bitarteko produktuak landu nahi dituzte (adibidez: tapakiak, hariak…), 
birziklapenean oinarrituta; piezak eta kontsumo handiko produktu berriak 
fabrikatu nahi dituzte, EAEn birziklatutako produktuetan oinarrituta (adibidez: 
ontzien eta eraikuntza-produktuen sektorea); eta bizitzaren amaierarako 
irtenbide berritzaileak garatu nahi dituzte plastiko, konposite eta agertu berri 
diren hibridoetarako. 

 
- Metala: aleazioen “upcycling” eta hondakinen birziklapena (materialaren 

fokua): Euskadiko zabortegietara botatzen diren hondakinen artean, metalezko 
edukia dutenek balioa 12 milioi €-tik gorakoa da urtean9.  EAEko Hondakinak 
Prebenitzeko eta Kudeatzeko Planak jasotzen duenez, oraindik ere badira metal 
eduki txikia izanik zabortegietara botatzen diren hondakin-korronte ugari. Hor 
galtzen diren lehengaiak berreskuratzea konplexua da teknikoki (adibidez: 
errektifikazio-lohiak, estalketa elektrolitikoko lohiak,…). Beste alde batetik, IPPC 
Araudiaren eraginpean dauden enpresetako balio-katean (adibidez: 
altzairutegia, galdategia, gainazaleko tratamenduak), metal edo material 
kritikoen10  aleazio kantitate mardul bat (molibdenoa, kromoa, nikela,…) -

                                               
7 Europako Batzordea – Ekonomia Zirkularreko Plastikoen Estrategiaren Zirriborroa, 2017ko urtarrila. 
Aurreikusita dago dokumentua ekitaldi honetako udazkenean onartzea, helburu eta jarduera definituekin. 
8 New Innonet proiektua EGI, AEEH eta Hondar-ontzien –batez ere plastikoak- birziklapenaren I+G+b-aren 
Bide Orria prestatzen ari da Europako Batzordearentzat.   
9 Ihoberen azterlana: “Fabrikazio Berdea: hondakinetan geratzen diren materialen balioa: ekonomia 
zirkularrerako aukerak Euskadin”, 2016 
10 Ihoberen azterlana: “Fabrikazioa Berdea: material kritikoak Euskadiko industrian”, 2016 
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Europako Batzordearen Ekonomia Zirkularrerako Ekintza Planean11 
lehenetsitako metal edo materialak dira- prestazio gutxiagoko produktu 
metalikoetan diluitzen da, edo zepan ere txertatzen da, aurretik gaikako bilketa 
nahikorik egiten ez delako, edo detekzio (adibidez. LIBS teknologiaren bitartez) 
eta birziklapen espezifikorik ez dagoelako.  
Frogatze-proiektuek irtenbide tekniko berriak sortu nahi dituzte erronka eta 
aukera horien inguruan. 

 
Deialdi honetako lehentasunezko eremu tematikoek ez dute baztertzen eskabideak 
aurkeztea balorazio-irizpideetan eragina duten beste eremu batzuetan (8. artikulua). 
 
6. Artikulua. – Laguntzen zenbatekoa eta laguntzen xede izan daitezkeen kostuak  

1.- Laguntzen gehieneko zenbatekoa 30.000 euro izango dira proiektu bakoitzeko. 
Pertsona onuradun batek gehienez hiru proiektutan jaso ditzake laguntzak. Enpresa 
txikien kasuan, laguntza kostu hautagarrien % 60ra iritsiko da, gehienez; enpresa 
ertainen kasuan, % 50era; eta enpresa handien kasuan, % 40ra. Izan ere, horrela dago 
ezarrita Europako Batzordearen 651/2014 Araudiaren 25. artikuluan aipatzen den 
garapen esperimentalaren kategorian, zeren artikulu horrek hauxe zehazten baitu:  

 Proiektuaren kostu hautagarrien zenbatekoaren % 25eko oinarri bat.  
 Ehuneko hamar puntu gehiago enpresa ertainen kasuan eta ehuneko 20 puntu 

gehiago enpresa txikien kasuan. 
 Ehuneko 15 puntu gehiago baldintza hauetako bat betetzen bada: 

- Proiektuak benetako lankidetza sortzea: 
o enpresen artean, gutxienez horietako bat ETE bat izanik, edo 

gutxienez EBko bi Estatutan garatzen bada,  edo EBko Estatu batean 
eta EEE Akordioaren Alderdi Kontratatzaile batean, eta ezein 
enpresak ez hartzea bere gain diru-laguntza jaso dezaketen kostuen 
% 70 baino gehiago, edo 

o enpresa baten eta ikerketaren eta ezagutza-hedakuntzaren alorreko 
erakunde baten edo batzuen artean, horiek diruz lagundu 
daitezkeen kostuen gutxienez % 10 euren gain hartuz eta euren 
ikerketa propioaren emaitzak argitaratzeko eskubidea izanik, 

- Proiektuaren emaitzak modu zabalean hedatzea, hitzaldien, argitalpenen, 
sarbide libreko baseen edo doako zein iturri irekiko programa 
informatikoen bidez. Pertsona onuradunek bazkide gisa parte har dezakete 
beste proiektu batzuetan. 

 
2.- Kostu hautagarritzat honako kontzeptu hauek hartuko dira: 

a) Enpresa liderraren pertsonalaren alorreko kostuak eta, hala dagokionean, 
proiektuaren bazkide den enpresarenak ere (pertsonal ikertzailea, pertsonal teknikoa 
eta frogatze-jardueran inplikatutako gainerako pertsonal laguntzailea, Erakunde 
Eskatzailearen plantillakoa), proiektura dedikatuta dauden neurrian; horri begira, 
pertsonalaren zuzeneko kostuak soilik hartuko dira kontuan. Pertsonalaren alorreko 
kostuek ezin gainditu dezakete finantziazio publikorako eskariaren xede diren osoko 
kostuen % 80. Pertsonal propioaren eta bazkidearen pertsonalaren kostuak 
proiektuaren helburuak betetzera zuzenduko dira. Kostu unitarioa hartuko da kontuan, 
ziurtapenetan oinarrituta (TC10, Nomina). 

Pertsonalaren alorreko kostuen kontzeptu nagusiak honako hauek dira:  

- Analitikak eta testak egitea, prozesatzea eta baloratzea. 

                                               
11 Europako Batzordea, Zirkulua itxi: EBren ekintza plan bat ekonomia zirkularrerako Com (2015) 614 final; 
2015 
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- Probak antolatzea eta horien jarraipen eta balorazioa egitea, bai prototipoetan 
eta bai eskala industrialean. 

- Prototipoak edo instalazioen aldaketak diseinatzea, edo irtenbidearen diseinu 
kontzeptuala egitea.  

- Birziklapen, berrerabilera eta birmanufakturari buruzko barneko protokoloak 
eta estandarrak garatzea eta balidatzea, barneko prozeduretan txertatzeko, 
diagnosi eta testatzearen etapa bereziki nabarmenduz.  

 
Pertsonalaren alorreko kostuetan badira garrantzi txikiagoko bete kontzeptu batzuk 
ere, hala nola: 

- Berrerabili edo birmanufakturatu daitezkeen ekipoak desmuntatzea, testatzea, 
garbitzea eta muntatzea. 

- Materialen bilketaren kudeaketa. 
- Hausnarketa eta kontraste teknikoak, ekonomikoak eta ingurumenekoak balio-

katearekin.  
- Ingurumen-baimenak eta baimen teknikoak probetarako tramitatzea.  
- Proiektuaren emaitzei eta beraren bideragarritasun tekniko, ekonomiko eta 

ingurumenekoari  buruzko txostenak erredaktatzea. 
- Albisteak edo jardunbide egokiak lantzea, gero transferitzeko eta merkatuan 

eredu gisa aurkezteko; halaber, material sekundarioak eta produktuak 
merkatuan hedatzeko moduaren diseinu kontzeptuala egitea.   

- Koordinaziorako bilerak Ihoberekin. 
 
b) Proben kostuak: materialen, produktuen eta makineriaren errendimenduaren proba 
teknikoak (propietate kimiko-fisikoak, produktu/material edo prestazioen kalitatea) eta 
ingurumen-probak (lixibiazioa, emisioa, konposizioa), enpresak normalean egiten 
dituen proben mailatik gorakoak. Honako hauek sartzen dira barne: saiakuntzak 
(testak, neurketak eta analitikak), haien kalkulua, modelizazioa eta/edo balorizazioa, 
eta proiektuaren helburuak betetzera zuzendutako estandar tekniko normalizatuak 
berresten dituzten probak.  

c) Merkatuan aitortutako estandarren kanpo-homologazioaren kostuak: material 
sekundarioak (adibidez: ASTM D5208), material sekundarioetan oinarritutako 
produktuak (adibidez: RAL-UZ30a), edo pieza, osagai edo ekipo/produktuen 
berrerabileraren estandarrak (adibidez: PAS 141), baldin eta hori lagungarria bada 
proiektuaren helbururako, hots, piezak, osagaiak eta bestelakoak merkatuan sartzeko.    

d) Kontsumigarrien eta ustiapen-materialen kostuak, dela liderrarenak dela bazkide 
pribatuenak, hala nola: erreaktiboen kostuak; material sekundarioak edo hondakinak 
probetarako erostea; eta materialak, hornigaiak eta proben prototipoak lantzeko 
materialak erostea. Kostu horiek frogatze-jardunaren eraginez sortu behar dira 
zuzenean.  

e) Frogatze-jarduerarako soilik eta etengabe erabilitako tresna eta ekipoen kostuak. 
Honako hauek sartzen dira barne: ekipoen alokairu edo leasingaren kostuak; 
proiektuaren helburuak betetzeko ezinbestekoa den prototipo baten fabrikazioaren 
kostuak, edo frogatze-jarduerarako soilik eta etengabe erabilitako ekipo eta tresnen 
amortizazioaren kostuak, proiektuak dirauen bitartean, salbu eta ekipo eta tresna 
horiek doako lagapen baten bidez eskuratu badira.  

f) Garraio-kostuak, proiektuaren helburuarekin lotutako pertsonalak egiten dituen 
joan-etorrietarako soilik (adibidez: probak gainbegiratzea enpresatik kanpoko 
instalazioetan, edo bilerak egitea kanpoko bazkideekin), edo materialak edo ekipoak 
bidaltzeko, laginketak berak egiteko (adibidez: laginak edo zakuak instalazio batera 
bidaltzea).  

g) Kanpo-aholkularitzaren eta gisa bereko zerbitzuen kostuak, proiektuaren atal 
oso espezializatuen azpikontratazioa barne sartuta, baldin eta frogatze-jarduerarako 
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soilik eta etengabe erabiltzen badira; eta horretarako beharrezkoak diren ezagutza 
teknikoak eskuratzea. 

 
3.- Ondoren adierazitakoak laguntzen xede diren kostuen kontzeptutik kanpo 
geratzen dira: 
 Ebazpen positiboaren eguna baino lehen onuradunek izan dituzten kostuak 

(hautagarriak izan daitezkeen kostuak). 
 BEZa eta gainerako zeharkako zergak, salbu eta onuradunari kostu bat sortzen 

diotela egiaztatzen bada. 
 Lan tekniko hauek: 

o Proiektuaren diseinuaren aurretik:  gaiaren egoera aztertzea eta prospektiba 
teknologikoa egitea, eta teknologia desberdinen kostu/onura azterketa egitea; 
hori  proiektuaren aurretik gauzatu behar da.  

o Aretoen alokairua, dietak eta gisa berekoak. 
o Sustapen eta marketinerako materiala prestatzea.  
o Webgune edo plataforma komertzialen garapena, eta baita softwareak ere.  

 
 
4.- Onuradunak erabakitzen badu zerbait azpikontratatzea, diru-laguntzen lege 
orokorraren (38/2003) 29., 30. eta 31. artikuluetan ezarritakoa bete beharko du. 
Horren ondorioa hauxe da, funtsean:   
  

 Hirugarrenekin hitzartutako jarduera diru-laguntzaren ehuneko 20tik gorakoa 
denean, eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean, azpikontratazioa 
idatzizko kontratu baten bidez egin beharko da, eta diru-laguntza ematen duen 
erakundeak aurretik baimendu beharko du.  

 Azpikontratatu beharreko gastuaren zenbatekoa gainditzen baldin badu 
Sektore Publikoko Kontratuen 30/2007 Legeak kontratu txikientzat ezartzen 
duen zenbatekoa, hau da, 18.000 €-tik gorakoa bada, onuradunak gutxienez 
hiru eskaintza eskatu beharko dizkie hiru hornitzaile desberdinei, obrarako 
konpromisoa hartu aurretik, zerbitzua eman aurretik edo ondasuna entregatu 
aurretik, salbu eta obra, zerbitzu edo ondasunaren ezaugarri bereziengatik ez 
badago hori egiten, eman edo hornitzen duen erakunde kopuru nahikorik, edo 
gastua diru-laguntzaren aurretik egin bada. Aurkeztutako eskaintzen arteko 
aukeraketa eraginkortasun eta ekonomia irizpideen arabera egingo da; gainera, 
eskaintzak justifikazioarekin batera aurkeztu behar dira. 

 
7. Artikulua.– Aurretiazko kontsulten prozesua  

“Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuen” lerroaren aurretiazko kontsulten 
prozesua I. Eranskinean ageri den formulario estandarizatuaren bidez erregularizatzen 
da. Formulario hori emailez bidaliko da Ihobera (ander.elgorriaga@ihobe.eus), behar 
den bezala beteta, ekainaren 2017ko ekainaren 20ko 13:00ak baino lehen. Kontsultak 
edozein motatako enpresak egin ditzakete: liderra, bazkidea, azpikontatista edo 
laguntzaile izateko asmoa duenak. Kontsulta egiteak ez dakar berekin proiektuaren 
partzuergoa determinatuta izatea.  

Aurretiazko kontsultak jasotzen direnean, horren konfirmazioa egingo da berehala, eta 
gehienez 15 egun naturaleko epean erantzungo zaie mugako egunaren ostean; 
erantzunak gomendioak eskainiko ditu proiektuaren ingurumen-bideragarritasunaren 
azterketa optimizatzeko. Ez dago inolako mugarik erakunde bakoitzak aurretik aurkez 
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ditzakeen kontsulten kopururako. Kontsultak euskaraz, gaztelaniaz edo ingelesez 
aurkez daitezke. 

Enpresak posta elektronikoz espresuki eskatuz gero, kontraste-bilera bat egin ahal 
izango da Ihoberekin (presentziala edo “online”), zalantzak argitzeko. Bilera hori 
aurretiazko kontsulten prozesuan sartzen da, eta akta batean geratuko da jasota. 
Ihoberen disponibilitatea mugatua bada, eskari horiek eskabidearen dataren arabera 
lehenetsiko dira.  

 
8. Artikulua.- Adjudikazio eta ponderazio irizpideak  

“Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuak” baloratzeko eta ponderatzeko irizpideak 
jarraian adierazitakoak dira. Gehieneko puntuazioa 100 puntu dira: 
 

Balorazio irizpideak Gehieneko 
puntuazioa 

Proiektuaren ingurumen-garrantzia, puntu hauek baloratuz: 
 Hondakinak zabortegira ez botatzeko alternatiba ezartzea; irtenbide 

bat frogatzea, hondakin-korronte baten % 100 EAEn balorizatu ahal 
izateko; edo birziklatu beharreko hondakin industrialen korronteen 
segregazioa eta bilketa teknikoki optimizatzea. Balorazioa handiagoa 
izango da hondakinaren kantitatea eta ingurumen-arriskua handiagoak 
diren neurrian.  

 Ingurumen aldetik optimoak diren irtenbide berriak sortzea “Bizi-
zikloaren Ikuspegitik”, hala nola: material sekundarioen balio-
birziklapena (“upcycling”); ingurumen-aztarna txikiko produktuen 
fabrikazioa, material sekundarioetan oinarrituta; edo pieza, osagai, 
produktu, ekipo edo instalazioen berreskurapena. 

 Emaitzak beste euskal enpresa batzuetara transferitzeko gaitasuna. 
Horri begira, modu positiboan baloratuko da aurretik estimatzea 
zenbat erakundek aplikatu lezaketen irtenbidea, zer material-kantitate 
aurreztuko litzatekeen, eta zer-nolako materialak/produktuak 
berreskuratuko liratekeen. 

20 puntu 

Ekonomia zirkularrerako lehenetsitako eremuak. Horri begira, 2017ko 
deialdi honen 5. artikulua oinarritzat hartuta, honako hauek baloratuko 
dira proportzio berdinetan:   
 Ekonomia zirkularraren baitan produktua fokutzat hartzen duten 

irtenbideak (birmanufaktura, berregokipena eta konponketa 
berritzailea), produktuen iraunkortasuna euren bizitzaren amaieran 
luzatzera zuzenduak. Ondorengo bi puntuak betez gero, atal honetako 
puntuazio gorena lortuko luke proiektuak.  

 Irtenbide zirkularretan fokalizatzea, metalezko eta plastikozko 
materialen kasuan (konpositeak eta kautxua).  

 Lehentasunezko sektoreak eta balio-kateak, hala nola garraioa, 
energia/berriztagarriak, ekipoen fabrikazioa eta IPPCaren eraginpean 
dauden enpresak. 

15 puntu 

Lehiakortasunari egiten zaion ekarpena, honako hau baloratuz: 
 Lehentasunez, material sekundarioen, produktuen edo zerbitzuen 

alorreko negozio-lerro berrietarako estimatzen den fakturazioa, 
proiektuaren emaitzak oinarritzat hartuta, bai Euskadin eta bai 
kanpoan, proiektu amaitu eta hurrengo hiru urterako. 

 Etorkizunerako fakturazioari buruzko kalkulu eta estimazioen 
zorroztasuna (3 urte proiektua amaitzen denetik), merkatu aldetik 
etorkizunerako aurreikusten den eskaria oinarritzat hartuta. 

 Egokia izanez gero, lehengaien kostuetarako aurreikusten den 

20 puntu 
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Balorazio irizpideak Gehieneko 
puntuazioa 

aurrezpena, bai enpresan bertan eta bai amaieraren osteko hiru 
urteetan esperientzia transferitu dakiekeen enpresetan.  

Eskabidearen izaera berritzailea, honako hau baloratuz: 
 Eskura dagoen teknikarik onenaren eta ingurumen-jardunbide 

egokienaren ikuspegia, teknologiaren oraingo egoera eta alternatibei 
buruzko aurretiko azterketa oinarritzat hartuta. 

 Lantaldearen ezagutza aditua. Baloratuko dira bai gaiaren inguruko 
ezagutza aurreratua (nazioartean aurretik egindako I+G proiektuen 
emaitzak barne sartuta) eta bai liderrak, bazkideek eta kontratatu 
beharreko ezagutza-eragileek proposatutako gaitasun teknologikoak. 

 Irtenbidea (edo produktua ) merkatutik gertu egotea eta heldutasuna 
izatea; horri begira, Heldutasun Maila Teknologiko (TRL) handiak 
baloratuko dira. 

15 puntu 

Balio-katea integratuta egotea talde-proiektuan, honako hau 
baloratuz:  
 Proposamenean integratuta egotea bazkide, azpikontratista eta/edo 

laguntzaile gisa, balio-katearen gainerako eragileetatik garbi bereizten 
den eginkizun batez (adibidez: hondakinen sortzailea; biltzailea; 
produktuen lehengai berrien ekoizlea, material sekundarioetan 
oinarrituta; lehengai edo produktu horien azkeneko erabiltzailea,…) 

 Liderraren konpromiso estrategikoaren maila, irtenbide berria ahalik 
eta arinen merkaturatzeko, haren bideragarritasuna frogatzen bada. 

 

20 puntu 

Proposatutako lan-metodologia, honako hau baloratuz: 
 Gainditu beharreko erronka edo arazoa garbi definitzea, eta baita 

beraren bideragarritasun teknikoa, ekonomikoa eta ingurumenekoa 
frogatzeko gauzatu behar diren zeregin (eta proba) teknikoak ere 
definitzea. 

 Proiektuaren alderdi kritikoen deskribapena, eta plangintzan 
integratzen diren irtenbideen planteamendua, zeregin erabakigarriak, 
horien epeak (bide kritikoa) eta funtsezko entregagarriak zehaztuz. 

 Aurreikusitako baliabideen koherentzia eta egokitasuna (dedikazioa, 
beste kostu batzuk), proiektuaren helburua lortzeari begira 
proposatzen diren zereginetan. 

 Diziplina anitzeko talde profesionalaren gaitasuna, bai proiektuaren 
erronkari aurre egiteko eta bai mota horretako proiektuak kudeatzeko, 
aurretik dauden erreferentzietan oinarrituta (adibidez: kanpo-
aholkulariaren sostengua).  

10 puntu 

GUZTIRA 100 puntu
 
Adjudikazioa lortu ahal izateko, proiektuek gutxienez 65 puntu izan behar dituzte, 
guztira, irizpide guztiak batuta. Gainera, azken puntuan 7 puntu baino gehiago atera 
behar dituzte. 
Puntuazioa gainditzen duten proiektuak “proiektu kalifikatutzat” hartuko dira eta 
finantziazioa jasotzeko aukera izan dezakete. 
Laguntzak lortutako puntuazioaren arabera adjudikatuko dira, aurrekontua agortu 
arte. Uko edo bajarik gertatuz gero, edo aurrekontua handitzen bada, laguntzak 
ematen jarraituko da kalifikazioaren ordenan.  
.  

 
9. Artikulua.- Laguntzarako eskabidearen aurkezpena eta epea. 

 “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuetarako” 
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1.- Eskabideak formatu elektronikoan (pendrive) aurkezteko epea 2017ko irailaren 
15.ean  amaituko da, 13:00etan, posta ziurtatu bidez edo hartu-agiriarekin 
entregatuta.  

2.- Laguntzetarako eskabideak Ihoben aurkeztuko dira, II. Eranskinean jasotako 
gidoiaren arabera, gutxienez formatu elektronikoan (Pdf eta Word); horrekin batera, III. 
Eranskinaren dokumentua ekarri beharko da, proiektuaren liderrak eta bazkideek 
sinatuta. 

3.- AURRETIAZKO KONTSULTAREN formularioa, “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko 
Proiektuaren Ideia-fitxa” baliatuz (I. Eranskina), 2017ko uztailaren 12aren 24:00ak 
arte aurkeztu daiteke; borondatezko tramite bat da, baina gomendagarria ingurumen-
bideragarritasunaren ikuspegi eta azterketa egokiak direla segurtatzeko. 

 
10. Artikulua.- Zuzentzea. 

Ihobe, SA ohartzen bada aurkeztutako dokumentazioak errakuntza edo akatsen bat 
duela, daturen bat zuzena ez dela edo zehaztasuna falta zaiola, horren berri emango 
dio eskatzaileari eta 10 egun naturaleko epea emango dio zuzendu beharrekoa 
zuzentzeko; halaber, jakinaraziko dio zuzenketa egin ezean eskabideari uko egiten 
diola ulertuko dela. 

Epe hori igarotzen bada zuzenketarik egin gabe, Ihobek erabakiko du eskabidea 
ezestea. 

 
11. Artikulua. – Proiektuen azterketa. 
 
Prozedura tramitatzean, eta ebazpena eman baino lehen, Ihobek txosten bat egingo 
du, eta horri eskatzaileak aurkeztutako dokumentazioaren zerrenda erantsiko dio. 
Txostenak, batetik, jasotzaileak emandako informazio guztia zehaztuko du, eta, 
bestetik, Ihobek horri buruz eta jarraipena egiterakoan ikusi dituen eta 
garrantzitsutzat jo dituen beste alderdi batzuei buruz egindako balorazioak jasoko 
ditu, proiektua aukeratzeko modukoa den erabakitzeko, balorazio-irizpideei eta horien 
ponderazioari jarraiki. Txosten hori egiteko, Ihobeko talde teknikoak Ingurumen 
Sailburuordetzako zerbitzu-buruak (edo horiek izendatzen dituzten teknikariak)  
kontsultatuko ditu (IPPCaren, hondakin arriskutsuen eta hondakin ez-arriskutsuen 
zerbitzuak). Horien ekarpenak akta batean jasoko dira eta eranskin gisa gehituko 
zaizkio txostenari.  
 
Ihobeko talde teknikoak egiten duen balorazio-txostena 12. artikuluan aipatutako 
ebaluazio-organoari aurkeztuko zaio, berak ebazpen-proposamena egin ahal izan 
diezaion Zuzendaritza Nagusiari. 
 
12.  Artikulua. – Ebaluazio-organoa. 
 
Aurkeztutako eskabideak aztertzeko eta ebaluatzeko, Ihoben ebaluazio-organo bat 
eratuko da, partaide hauekin: 
 Ekoeraginkortasun eta ekodiseinuaren koordinatzailea.  
 Hondakinen koordinatzailea.  
 Administrazio eta arlo juridikoaren koordinatzailea.  
 
Organoak balorazio-txostena kontrastatu ahal izango du Ingurumen Sailburuordetzako 
IPPCaren, hondakin arriskutsuen eta hondakin ez-arriskutsuen zerbitzu-buruekin. 
 
Ebaluazio tekniko-administratiboaren txostena ikusita, ebaluazio-organoak dagokion 
ebazpen-proposamena helaraziko dio Ihobeko Zuzendari Nagusiari, eta horrek, 8. 



       
K:\SIC\Administracion\Pliegos\1057-E.doc 

  12

atalean aipatutako adjudikazio-irizpideak eta aurrekontuaren mugak aintzat hartuta, 
laguntza eskura dezaketen proiektuak  eta laguntzen zenbatekoak zehaztuko ditu; 
zehaztu ere diru-laguntza jasotzerik ez duten proiektuak zehaztu ditu, eta baita ebatzi 
beharko litzatekeen beste edozein zirkunstantzia ere.  
 
Laguntza adjudikatzeari edo ukatzeari buruzko ebazpena proiektuaren liderrari 
jakinaraziko zaio, gehienez hilabeteko epean espediente osoa aurkezten denetik. 
 
Ebazpenak adieraziko du ea eskatutako diru-laguntzak ematen edo ukatzen diren; 
halaber, lehenengoen kasuan, adieraziko du zein diren erakunde onuraduna, diru-
laguntza jaso duen proiektua eta diru-laguntzaren zenbatekoa. 

Laguntzen eskabideen zerrenda, bai emandakoena eta bai ukatuena, Ihoberen 
webgunean argitaratuko da, datu hauekin: proiektuaren akronimoa, liderra, bazkideak, 
emandako puntuazioa eta emandako laguntzaren zenbatekoa. 

Eskatutako puntuazioa gainditu baina laguntzarik jaso ez duten proiektu “kalifikatuek”: 

 

- Liderrak eskatu ahal izango du, idatziz, “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko 
Proiektua” kontsideratua izatea, bai komunikazioari begira, bai Ihobek 
proiektuari lagundu diezaion, egindakoa osatzeko eta irtenbidea ahalik eta 
arinen merkaturatzen laguntzeko (abiapuntuko eta amaierako bileran parte 
hartzea), eta lortutako emaitzak baloratzeko, amaierako txostena oinarritzat 
hartuta eta ezarritako ereduaz baliatuz.  

- Laguntzen onuradunak izango dira baldin eta onuradunen bat bere laguntzari 
uko egiten badio edo deialdi honetara zuzendutako baliabide ekonomikoak 
handitzen badira; horretarako, lortutako puntuazioaren rankingari jarraituko 
zaio zorroztasunez.  

 
13.  Artikulua – Ordainketarako baldintzak 

Azkenean aukeratzen diren “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuetarako”, diruz 
lagundu daitekeen zenbatekoa ondoren adierazitako hiru ordainketen bidez emango 
zaio proiektuaren liderrari:  

- Laguntzaren % 30, proiektua adjudikatzeko ebazpenean adierazten den hasierako 
mugarria gauzatzen denean.  

- Laguntzaren % 30,  proiektua adjudikatzeko ebazpenean adierazten den mugarria 
gauzatzen denean, eta 

- Laguntzaren gainerako 40%, Ihobe SAk onartzen duenean aurreikusitako behin 
betiko txostena eta horri dagokion oroitidazki ekonomikoa. 

 
Ordainketa bakoitza egiteko, onradunak ordainketarako eskaria bidaliko dio Ihoberi. 

 
14.  Artikulua. – Entregagarriak eta proiektuaren amaiera 

“Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuei” dagozkien laguntzen pertsona 
onuradunek eskabidean deskribatutako entregagarriak prestatu beharko dituzte eta 
Ihoberi bidali. Aldaketarik baldin badago entregagarriaren irismenean, hori idatziz jaso 
beharko da jarraipen-bileren aktetan. Entregagarri, akta eta sarrera-eskabide guztiek 
EGEF programaren Logoa eraman beharko dute, Oinarri hauetako IV. Eranskinarekin 
bat etorriz.  
Proiektuak abiapuntuko bilera bat izango du, Ihoberen parte-hartzearekin. 
 
Proiektua gauzatzen den bitartean, liderrak hauxe egin beharko du: 
- Proiektuaren jarraipenari begira Ihoberekin egindako bileren aktak sinatu. 
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- Ebazpenean zehaztutako mugarri edo entregagarria eginda dagoela teknikoki 
justifikatu, bigarren ordainketa bideratzeko.  

- Egindako lanaren % 60 ekonomikoki justifikatzeko txosten bat egin,  honako hau 
barne sartuta: azpikontratazioaren eta egindako gastuen fakturen kopiak, eta 
enpresa onuradunen aldetik parte hartu duten pertsonen dedikazioak (liderra eta 
bazkideak). 

- Proiektuari buruzko komunikazio-albiste bat prestatu, www.ihobe.eus webgunean 
eta proiektuaren liderrak egokitzat jotzen duen tokian jartzeko.  
 

Proiektuaren amaiera oinarri hauetan eta proiektuaren eskabidean ezarritako epean eta 
moduan egingo da, aktan jasotako eta bi alderdien onartutako aldaketak integratuz. 
 
Proiektua amaitzen denean, liderrak hauxe egin beharko du:   
- Proiektuaren amaierako bilera batera deitu, Ihoberekin batera, txosten teknikoa 

bidali eta gero. 
- Proiektuaren emaitzen txostena Ihoberi helarazi; bertan, behin betiko txosten 

teknikoaz gain, dagozkion atalak ere sartuko dira (V. Eranskina). 
- Proiektuaren amaierako Oroitidazki Ekonomikoa entregatu; bertan, kostuaren 

tipologiaren arabera, honako hauek jasoko dira: onartutako gastuak, Ihobek 
balioztatutako aldaketak, hala dagokionean, eta benetan izandako gastuak. II. 
eranskinean banakatzen den moduan aurkeztuko da, eta beste elementu hauek ere 
hartuko ditu barne:  

o Pertsonalaren alorreko kostuei dagokienez: pertsona bakoitzak 
dedikatutako orduei buruzko erantzukizunpeko adierazpena (V. Eranskina), 
eta ordu horietako bakoitzaren kostu unitarioaren egiaztapen egokia 
(adibidez: nominen kopia eta/edo TC10), eta baita kostu unitario horren 
kalkuluaren egiaztapen egokia ere. 

o Gainerako kostuei dagozkien fakturen kopia.  
o Diru-laguntzen lege orokorraren (38/2003) 31. artikuluan ezarritakoa 

egiaztatzen duen dokumentazioa, kontratu txikietarako (18.000 euro) 
ezartzen den zenbatekoa gainditzen duten azpikontratazioei dagokienez. 

 
Proiektua amaitu eta ordaindu ondoren, liderrak eta bere bazkideek hauxe egiteko 
konpromisoa hartzen dute, euren baliabideekin: 
- “Ingurumen-bikaintasuneko Kasu Praktiko” bat prestatzea, baldin eta irtenbidea 

merkaturatuta badago proiektua amaitu eta 12 hilabete igaro aurretik. Kasu 
praktiko hori Ihoberen eredu estandarizatuaren arabera egingo da. 

- Ekonomia zirkularreko irtenbide berriaren aurrerapen eta emaitzez informatzea 
(aurreztutako tonak, fakturazioa, sortutako lanpostu berriak); eta irtenbidean 
egiten diren moldaketa berritzaileak, proiektua amaitu eta 3 urte igaro arte 
(gehienez orrialde bat). 
 

15.  Artikulua. – Konfidentzialtasuna, jabetza eta emaitzen dibulgazioa 

“Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuen” esparruan garatutako informazio eta 
ezagutzaren jabea proiektuaren onuraduna izango da, eta, hala dagokionean, bertan 
parte hartu duten gainerako bazkideak ere. Onuradunak baloratu beharko du zer 
emaitza babestu behar dituen eta hori nola egin, bai proiektuaren partzuergoaren 
barruan eta bai kanpoan. Proiektuaren azken helburuak zaintzeari begira, Ihobek 
eta/edo onuradunak egokitzat jotzen badute, ezagutzaren jabetzari eta babestu 
beharreko emaitzei buruzko planteamendu zehatzago bat egin daiteke, eta baita 
konfidentzialtasunari eta dibulgazioari buruzkoa ere.  

Emaitzen dibulgazioa eta transferentzia derrigorrezkoa izango dira. Bide 
eraginkorrenak erabiliz egingo dira, eta pertsona onuradunaren, Ihoberen eta 
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proiektuan parte hartzen duten enpresen idatzizko onarpena izango dute. Dibulgazio 
orok proiektuaren gainerako alderdiak aipatuko ditu espresuki. 

 
16.  Artikulua. – Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna. 

1.- Oinarri hauen bitartez ematen diren diru-laguntzak bateragarriak izango dira beste 
Administrazio Publiko batzuek helburu berarekin ematen dituztenekin. Proiektuari 
emandako laguntzen baturak ezin gainditu dezake oinarri arautzaile hauetan 
aurreikusitako muga, 651/2014 Europar Araudian aurreikusitakoaren arabera. Muga 
hori gainditzen bada, araudi honi jarraikiz emandako laguntza gutxitu egingo da, hau 
da, soberari dagokion kopurua kenduko zaio.  
 

2.- Aurreko atalean adierazitakoa baloratze aldera, pertsona eskatzaileek aitortu 
beharko dituzte eskabidea egiteko unean beste erakunde batzuei eskatutako edo beste 
erakundeek esleitutako laguntzak (adibidez: Hazitek programa, CDTI programak, 
Horizon 2020ren ETEentzako tresna,..), bai helburu berdineko proiektuei dagokienez 
eta bai beste eskabide edo adjudikazio batean frogatze-proiektuaren zati diren 
proiektuei dagokienez. Azken kasu horretan, proiektuen osagarritasuna, bikoizketak 
eta bat-etortzea azaldu beharko dituzte. Ihobek eskubidea izango du horri buruzko 
egiaztapenak egiteko, horretarako egokiak diren bideak erabiliz.  
17.  Artikulua.- Proiektuaren integrazioa Europar Batasunaren EGEF Programan  

Laguntza hauek Eskualde Garapeneko Europako Funtsaren kofinantziazioa dute; izan 
ere, EGEFen ekarpena diruz lagundutako zenbateko osoaren % 50 da. Horregatik, 
laguntzak Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 
1303/2013 Araudian (EB) xedatutakoaren mende daude. Horrez gain, EGEFen 2014-
2020 aldirako konfinantziaziotik ondorioztatzen diren betebeharren eraginez, 
onuradunak kontrolaren, erantzukizunaren, zehapen-araubidearen zein ez-betetzearen 
arloko Estatuko eta Europar Batasuneko legedia ere bete behar du.  
Diruz lagundutako jarduerei buruzko informazio- eta komunikazio-neurri guztietan, 
Europar Batasunak EGEFren bitartez egiten duen kofinantziazioa aipatu beharko da, VI. 
Eranskinarekin bat etorriz. 
18.  Artikulua- Aldatza eta ez betetzea. 

1.- Onuradunak konpromisoa hartzen du laguntza-eskabidean ageri diren terminoetan 
gertatzen diren aldaketak zein onetsitako laguntzari uko egin izana Ihobe SAri 
jakinarazteko, gertatzen den unean bertan. 
 
2.- Onartutako frogatze-proiektuaren irismena edo zereginak aldatzeko proposamenak 
idatziz egingo ditu onuradunak, onartutako kostuen egituran aurreikusitako eraginak 
eta aldaketak zehaztuta. Ihobek proposamena guztiz edo zati batez onartu, aldatu edo 
baztertuko du, idatziz, emandako laguntzaren zenbatekoa oinarritzat hartuta. 
 
3.- Proiektuaren irismena, zereginak edo epeak aldatzeko proposamenak onuradunak 
egingo ditu, idatziz, onartutako kostuen egituran aurreikusitako eraginak eta 
aldaketak zehaztuta. Ihobek proposamena guztiz edo zati batez onartu, aldatu edo 
baztertuko du, idatziz, emandako laguntzaren zenbatekoa oinarritzat hartuta. 
Komunikazio hori kontsideratzeko, protokolo hau ezartzen da, bai bazkide aldetik eta 
bai kostuaren kontzeptu aldetik: 
- Bazkideen arteko laguntza-intentsitate berdinak.  

o Desbideratze ekonomikoa egin daiteke, bai partiden artean eta bai 
bazkideen artean, betiere osoko mugak ez badu gainditzen emandako 
zenbatekoa. 

 % 20tik beherako desbideratzeak aurretiko baimenik gabe egin 
daitezke, eta gero justifikatu behar dira. 
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 % 20tik gorakoek Ihoberen berariazko baimena behar dute aurretik. 
o Proiektuaren edukien aldaketak baimenarekin egin behar dira beti, eta 

bakarrik baimentzen dira proposamenaren funtsezko alderdietan eraginik 
ez badute.  

- Bazkideen arteko laguntza-intentsitate desberdinak. 
o Desbideratze ekonomikoa egin daiteke bazkide baten lanetan (lehengo 

puntuaren irizpidea aplikatzen da).  
o Bazkideen arteko desbideratze ekonomikoen kasuan, osoko mugak ezin 

gainditu dezake proiektuari emandako zenbatekoa. 
 % 15etik beherako desbideratzeak aurretiko baimenik gabe egin 

daitezke, eta gero justifikatu behar dira. 
 % 15etik gorakoek Ihoberen berariazko baimena behar dute aurretik. 

o Proiektuaren edukien aldaketak baimenarekin egin behar dira beti, eta 
bakarrik baimentzen dira proposamenaren funtsezko alderdietan eraginik 
ez badute. 

 
4.- Onuradunek ez badituzte oinarri hauetan ezarritako betekizunak betetzen, edota 
laguntza emateko ebazpenean zehaztutako baldintzak, galdu egingo dute laguntza 
jasotzeko eskubidea, eta Ihobe SAri oso-osorik itzuli beharko dizkiote ordura arte jaso 
dituzten laguntzak. Laguntzen itzulketa hori gehienez ere hilabeteko epean egin 
beharko da, Ihobe SAk eskaera egiten dienetik kontatzen hasita. 
 
19.  Artikulua. –Laguntzen xedea eta justifikazioa. 

Pertsona onuradunek zehaztutako xederako bakarrik erabiliko dute jasotako laguntza, 
eta laguntzaren xede den proiektua egiteko konpromisoa hartuko dute. Proiektuaren 
entregagarriek laguntzak behar den bezala bideratu direla justifikatuko dute. 
 
AZKEN XEDAPENAK 

 

1.- Emandako laguntzei publizitate egokia ematen zaiela bermatzeko, interesdunek 
pertsona onuradunen zerrenda eskatu ahal izango diote Ihoberi. 
 
2.- Ihobek ez du onuradunen eta proiektuen isilpeko alderdirik ezagutaraziko. Halaber, 
onuradunak proiektuaren emaitzak hedatzen laguntzeko konpromisoa hartuko du. 
 
3. – Oinarri hauek interpretatzean edo gauzatzean zuzenean edo zeharka sor litezkeen 
auzi, desadostasun, kontu edo erreklamazio guztiak konpontzeko, pertsona 
onuradunek Bilboko Merkataritza Ganberaren Arbitraje Gortera joko dute, eta Auziak 
Adostuta Konpontzeko Araudiak desadostasunak konpontzeko ezartzen duen 
prozesua gauzatuko dute.  Desadostasunak ez badira konpontzen Araudi horren 
bidez, GAK demanda aurkezten den egunaren ondorengo 60 egunetan edota alderdiek 
idatziz adostutako beste eperen bat amaituta, alderdiek beren betebeharretik libre 
joko dute beren burua. 
 
4.- Oinarri hauetan aurreikusi ez denerako, Euskadiko Ogasun Nagusiaren Antolarauei 
buruzko Legearen Testu Bategina onartzen duen azaroaren 11ko 1/1997 Legegintza 
Dekretuan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 
ezarritakoaren arabera jardungo da. 
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Bilbon, 2017ko ekainaren 27an 

 
 
 
 
 
 
Zuzendari nagusia, 
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I. ERANSKINA: AURRETIAZKO KONTSULTARAKO FORMULARIOA, “EKONOMIA 
ZIRKULARRA FROGATZEKO PROIEKTUETARAKO” IDEIA-FITXAREN BIDEZ  

 

Aurretiazko kontsultaren prozesu arautua gomendagarria da erakundeek ez dezaten 
lan gehiegirik egin behar proposamena prestatzerakoan, eta baita hobekuntzak 
lehenengo unetik beretik gehitzeko ere; horri esker, handitu egiten da ekonomia 
zirkularreko alternatiba berri bat merkatuan jartzeko ahalmena.  

Horretarako, “Frogatze Proiektuaren Ideiaren Aurretiazko Kontsultaren Formularioa” 
entregatu beharko da, 2017ko ekainaren 27a baino lehen. Ihobek berretsiko du, 
emailez. aurretiazko kontsulta jaso duela, eta gehienez 15 egun naturaleko epean 
erantzungo du.  

“2017KO EKONOMIA ZIRKULARRA FROGATZEKO PROIEKTUETARAKO” IDEIA-
FITXA, KONTRASTERAKO ETA AURRETIAZKO KONTSULTARAKO 

Enpresa, pertsona eta e-maila:  Aurkezpenaren Data:  

Proposatutako proiektua (Izenburua):

Helburuak: 
 
 

Ekonomia Zirkularreko Irtenbide Berritzailearen Deskribapena:

Konpondu beharreko Ingurumen-arazoa eta horren garrantzia (Euskadi maila, Enpresa 
maila): 

Irtenbideak lehiakortasunari eta enpleguari egin diezaiokeen ekarpena (Euskadi maila, 
Enpresa maila) 

Eremu eta lehentasunezko sektorearen justifikazioa 

Proiekturako proposamenaren izaera berritzailea
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Proiekturako proposatutako lan-metodologia 

Balio-katearen erakundeak proiektuan integratzea.  
 

Lantaldea eta mugarrien/baliabideen plangintza  
 

Zalantzak edo bestelako kontsultak 

 
 Ideia-fitxak edo proiektu proposamenak gaztelaniaz, euskaraz edo ingelesez 

aurkeztu ahal izango dira. 
 Ideia-fitxa entregatzeko epea: 2017ko uztailaren 12an, 13:00etan. Helbide 

honetara bidali: ander.elgorriaga@ihobe.eus  
 Ideia-fitxa honetako datu pertsonalen kudeaketa DBLO Legearen arabera egiten 

da (ikus atzealdea).
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DBLO: ideia-fitxa honetako datu pertsonalen kudeaketa 
 
Emandako datu pertsonalak Ihobe SA Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoaren 
(Ihobe) titulartasuneko fitxategi batera bilduko dira. Fitxategi hori Datuak Babesteko 
Espainiako Agentziari behar bezala jakinarazita dago eta daturik ez aldatzeko, ez 
galtzeko, inork baimenik gabe ez ikusteko eta haien isilpekotasuna bermatzeko legez 
eska daitezkeen segurtasun-neurri guztiak ditu. 
 

Zuk emandako datuak “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuei 2017ko ekitaldian 
Laguntzak Emateko” ideia-lehiaketa kudeatzeko helburuarekin erabiliko dira. Edozein 
kasutan, baimena ematen diozu Ihoberi bere helburu sozialari dagozkion jardueren 
esparruan zein Euskal Autonomia Erkidegoan ingurumen-jasangarritasunaren kultura 
sustatzeko aginduta dituen funtzioen baitan zuri dagozkizun datuak tratatu eta 
komunika ditzan inkestak, segmentazioak, estatistika azterketak eta ingurumen 
ohituren gaineko azterketak egiteko, eta, oro har, ingurumen-jasangarritasunaz 
kontzientziatzeko politikak bultzatzeko eta hedatzeko, beste erakunde publiko eta 
pribatu batzuekin elkarlanean arituz. 
 

Kontzientziazio eta dibulgaziorako hartuta duen konpromisoaren bidean, zuk 
aurrerago dagoen laukitxoa betez aurkakorik adierazi ezean, Ihobek zure datuak 
erabili ahal izango ditu zure interesekoa izan daitekeen informazioa bidaltzeko, alegia, 
berak egiten dituen jarduerei buruzko jakinarazpen informatiboak, ingurumenarekin 
eta jasangarritasunarekin zerikusia duten berriak, eta Ihobek zein Eusko Jaurlaritzako 
Ingurumen eta Lurralde Politika Sailak antolatzen dituzten trebakuntza-saio eta 
ekitaldiei buruzko informazioa. Bidalketa posta elektronikoz ere egin daiteke, edo gisa 
bereko beste edozein bide elektronikotatik.  
 
Era berean, honen bidez baimena ematen duzu Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Saileko 
tratamendu-arduradunak zure kontaktu-datuak laga ditzan, ingurumenaren alorrari 
lotuta gauzatzen dugun zerbitzua eta zurekin dugun harremana betetzeko. 
 

□ Ez dut nahi Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari 
atxikitako Ihobe sozietate publikoaren jakinarazpenik jaso, eta ez dut nahi, 
halaber, Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen Sailari datuak lagatzerik, zurekin 
ingurumenarekin loturik daukagun harremana eta zerbitzua betetzeko helburuz 
izanagatik ere.  

 

(Gogoan izan laukitxo hau betez gero ez duzula aurrerantzean Ihoberen 
jakinarazpenik jasoko eta ezin izango dizugula bidali zure intereseko berritasun eta 
jarduerei buruzko informaziorik) 
 
Sarbide-, zuzenketa-, ezeztapen- eta aurkatze-eskubideak gauza ditzakezu 
fitxategiaren arduradunaren aurrean (Ihobe SA, Urkixo zumarkalea 36, 6. solairua. 
48011 Bilbo). Horretarako, eskaera bat igorri behar duzu, informazio hau zehaztuta: 
izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskaera, NANaren kopia, data eta 
sinadura. Halaber, jar zintezke gurekin harremanetan gure bezeroarentzako arreta-
zerbitzuan: 944 230 743, administracion@ihobe.eus. 
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II. ERANSKINA: “EKONOMIA ZIRKULARRA FROGATZEKO PROIEKTUEN” 
ESKABIDEAREN EDUKIA 

 
Eskabidearen edukiaren gidoiak laguntza hauen Adjudikazio eta Ponderazio Irizpideak 
(8. artikulua) baloratzen lagundu behar du, eta gehienez 25 orrialde izango ditu 
laguntza-eskabide bakoitzeko. Edukia puntu hauen arabera aurkeztuko da. 
  
 

1. Proiektuaren izenburua (akronimoa ezarri).  
2. Proiektuaren helburua. 
3. Lider, bazkide eta kontratisten identifikazio argia. 
4. Pertsona arduraduna definitu eta proiektuaren komunikazioaren helbidea 

adierazi.  
5. Proiektuaren eta proposatutako irtenbidearen deskribapena.  
6. Proiektuan proposatzen den irtenbidearen izaera berritzailearen justifikazioa, 

gaiaren oraingo egoera labur azalduz. Hori egitean, bereziki aipatu behar dira 
liderraren eta bazkideen (tokikoak  eta nazioartekoak) ezagutza aditua eta 
I+G+b jarduerak, proposatutako irtenbidearen oinarrian daudenak.  

7. Proiektuaren garrantzi estrategikoa, laguntza hauen Adjudikazio eta 
Ponderazio Irizpideetan (8. artikulua) aipatutako alderdiak garatuz. 

8. Proiektuak lehiakortasunari egiten dion ekarpena, laguntza hauen Adjudikazio 
eta Ponderazio Irizpideetan (8. artikulua) aipatutako alderdiak garatuz. Atal 
honetan, garrantzitsua da estimatzea zer fakturazio egongo den negozio-lerro 
berrietan –material sekundarioak, produktuak edo zerbitzuak-, proiektuaren 
emaitzetan oinarrituta, bai Euskadin eta bai kanpoan, proiektua amaitu eta 
hurrengo hiru urteetan. Halaber, epe berean sor daitekeen enpleguaren 
estimazioa ere egingo da, eta informazioa emango da proiektu amaitu eta 
hurrengo hiru urteetarako espero den fakturazioari eta enplegu-sorrerari 
buruzko kalkulu eta estimazioen zorroztasun mailaz, merkatu aldetik 
etorkizunerako aurreikusten den eskaria oinarritzat hartuta. 

9. Berrikuntzaren balio-kateko bazkideen integrazioa eta proiektuaren 
lantaldearen definizioa. Hornitzaileak eta adituen profila (nazionalak eta 
nazioartekoak) aipatuko dira, esleituta dituzten eginkizunekin, eta, halaber, 
espero diren emaitzak nazioartean garatzeko bokazioa –hala badagokio-.  

10. Proiekturako proposatzen den lan-metodologia. Honako hauek aipatu beharko 
dira: faseak, zereginak, proiektuaren helburua lortzearekin zerikusia duten 
alderdi kritikoen azterketa eta horien arriskua murrizteko jarduerak. 
Materialen, analitiken eta erabili beharreko ekipoen justifikazioa hartuko du 
barne. Proiektuaren liderrak kudeaketa-eskema aurreratu bat aurkeztuko du, 
helburuak denbora-tarte oso mugatu batean bete ahal izateko.  

11. Kronograma zehatza eta proiektuaren plangintza, honako puntu hauek barne 
sartuta: parte hartuko duten pertsonen dedikazioen asignazioa, zereginen 
arabera; eta bide kritikoaren definizioa, kontuan hartuta lana 2018an amaitu 
behar dela. 

12. Aurreikusitako entregagarriak. Horri begira, laguntza hauen 6. artikuluan 
jasotakoez gain, proiektuaren entregagarri espezifikoak ere aipatuko dira, 
proiektuaren zer fase edo zereginetan sortzen diren zehaztuz.   

13. Aurreikusten den lankidetza publiko-pribatua: proiektuan tresna publikoekin 
eta Administrazioaren jarduerekin zerikusia duten alderdiak garatuko dira, 
proiektuaren arrakastarako aukerak areagotzeko.  

14. Proposamen ekonomikoa. Proposamen ekonomikoak proiektu osoaren osoko 
kostuak banakatuko ditu, 1. eta 2. taulekin bat etorriz. Banakatzea 9. puntuan 
esplizituki azaldutako kostu-kategorien arabera egingo da. Pertsonalaren 
alorreko kostuei dagokienez, definizioetan zehaztutako kontzeptuetako 
dedikazioen estimazioa (2. artikulua) egingo da, postuen kategoriaren eta 
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haietako bakoitzaren kostu unitarioaren arabera (TC10ean oinarrituta), bai eta 
aipatutako kostu unitario horren kalkulua ere 
 
Kostuaren 
kategoria  

1.Fas
ea (€)

2.Fas
ea (€)

3.Fas
ea (€)

X. 
Fasea  
(€) 

Proiektua
ren € 
guztira 
 

Orduak/ 
unitateak 

Kostu
unitario
a 

Pertsonala        
Saiakuntzak        
Kontsumigarriak 
eta materialak 

       

Garraioa        
Kanpo-
aholkularitza eta 
beste batzuk  

       

Proiektuak ezin 
finantza 
ditzakeen 
kostuak  

       

GUZTIRA        
1.Taula: Proiektuaren osoko kostuak (ikus 9. artikulua) 
 

Liderra
/ 
bazkid
eak 

Pertson
a  

Kategoria 
/ postua 

Orduak/ 
unitateak 

Kostu 
unitario
a 

1.Fa
sea 
(€) 

2.Fas
ea (€) 

3.Fas
ea (€) 

X. 
Fasea 
(€) 

Liderra
k 

        

…         
A 
Bazkid
eak 

        

…         
C 
Bazkid
eak 

        

…         
GUZTI
RA 

        

2. Taula: eskabideko pertsonalaren alorreko kostuen partida banakatuak, kategoria eta 
kostu unitarioak zehatuta. 
 

15. Laguntzen bateragarritasuna. Hala badagokio, proiektuaren edo haren bitartez 
Euskadiko, Estatuko edo Europako beste programekin lotutako jardueren 
finantzaketa-eskaerak edo -esleipenak adieraziko dira. Osagarritasuna egonez 
gero, ikuspuntua, egon daitezkeen bikoizketak eta/edo proiektuen arteko bat-
etortzea azaldu beharko dira.  

16. Liderrak eta bazkide onuradun bakoitzak (ez azpikontratistek) sinatutako 
konpromisoa, bere erakundearen finantziazio-eskariaren xede den 
proposamenak laguntza hauen 3. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen 
dituela adierazten duena. Konpromiso hori III. Eranskinean dago jasota.  

17. Frogatze-proiektua gauzatzeko beharrezkoak diren ingurumen-baimen 
administratiboen zerrenda, horien kritikotasuna eta epea adierazita.  
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18. Hala badagokio, onuradun bakoitzaren ETE izaeraren justifikazioa, EBren 
651/2014 Araudiaren I. Eranskinarekin bat etorriz, EEren webguneko tresnaren 
bitartez:  https://flt.uwe.be/ eta adierazpen sinatuaren bitartez. 
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 III. ERANSKINA. ERAKUNDE LIDER EDO BAZKIDE BAKOITZAREN 
ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  
 

BALIZKO ONURADUN BAKOITZAREN ADIERAZPENA (LIDERRA / BAZKIDEA) 

 
Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzaren alorrekoak 
 
Onuradunak adierazten du berak ordezkatzen duen erakundea: 
 
   Egoera erregularizatua duela bere zerga-betebeharrei eta Gizarte Segurantzaren 
alorreko betebeharrei dagokienez, indarrean dagoen legediak ezarritako mugen arabera. 
 
   Ez duela ezarrita laguntza edo diru-laguntza jasotzea eragozten dion debekurik, eta ez 
dagoela  hori eragozten dion administrazio- edo zigor-zehapen egoeran.  
 
Laguntza ilegala edo bateraezina  
 
Onuradunak adierazten du berak ordezkatzen duen erakundeak (aplikatzekoa den kasua 
zehaztu): 
 
 
 Ez duela jaso Europar Batasuneko Batzordeak ilegaltzat eta merkatu bateratuarekin 
bateraezintzat jo duen inolako laguntzarik. 
 
 Horrelako laguntza bat edo batzuk eskuratu du(ditu) eta itzuli egin du(ditu), edo 
blokeatutako kontu batean ordaindu du(ditu), dagozkion interesekin batera. 
 
 Horrelako laguntza bat edo batzuk eskuratu du(ditu) eta ez du(ditu) itzuli, ezta kontu 
blokeatu batean ordaindu ere, dagozkion interesekin. 
 
Krisian dauden enpresak  
 
Onuradunak adierazten du berak ordezkatzen duen erakundea: 
 
 Ez dela krisi egoeran dagoen enpresa bat, krisi egoeran dauden enpresa ez-finantzarioak 
salbatzeko eta berregituratzeko laguntza estatalei buruzko Jarraibideen definizioaren arabera 
(EBAO, C 249, 2014.07.31)  
 
ETE izaera  
 
Onuradunak adierazten du, horri dagokion justifikazioarekin (II. Eranskina, 18), berak 
ordezkatzen duen erakundea: 
 
 Enpresa txiki bat dela  
 
 Enpresa ertain bat dela  
 
 
 
 
 
 
….................n,  2017ko ……….aren …..(a)(e)n 
 
 
Izena      Sinadura 
Kargua 
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IV. ERANSKINA: Informazioaren eta komunikazioaren arloko laguntza-

araubideetako EGEFen publizitaterako jarraibideak, 1303/2013 (EB) 
Erregelamenduaren 115. artikuluko 3 zenbakia eta XII. eranskineko 2.2 zenbakia 

modu egokian betetzeko. 

 

1. Onuradunak, egiten dituen informazio- eta komunikazio-neurri guztietan funtsek 

jarduketari emandako laguntzaren berri beharko du, hauek erakutsiz: 

 

a) Europar Batasunaren enblema, Batzordeak 115. artikuluko 4 zenbakiarekin bat 

etorriz hartutako gauzatze-egintzan ezarritako ezaugarri teknikoei jarraikiz, 

baita Europar Batasunaren erreferentzia bat ere. 

 

b) Eskualde Garapeneko Europako Funtsa – EGEFren erreferentzia bat. 

 

Hori horrela, gauzatzen dituzten informazio- eta komunikazio-neurri guztietan (IHOBE-

REN logoarekin batera), baita proiektu/jarduketan sortutako agirietan ere, jaso 

beharreko logoa jarraian erantsita dago. Egindako neurriak egoki dokumentaturik 

egongo dira (inprimatutako kopia, pdf-a, pantaila-argazkia, argazkiak eta abarrak). 

 

 
 

 

2. Jarduketa bat egiten duenean, onuradunak funtsetatik lortutako laguntzaren berri 

emango du jendaurrean: 

 

a) Hartarako, jarduketaren deskribapen laburra egingo du Interneteko gunean, 

halakorik badu, jasotako laguntza-mailaren neurrikoa; haren helburuak eta 

emaitzak zehaztuko ditu bertan, eta Europar Batasunaren finantza-laguntza 

nabarmenduko du (aurretik aipatutako logoa ere jasoko du, orobat). 

 

b) Halaber, 4. eta 5. puntuetan jaso gabeko jarduketentzat, gutxienez proiektuari 

buruzko informazioa duen kartela ipiniko du (gutxienez A3 neurrikoa); kartel 

horretan Europar Batasunaren laguntza finantzarioa aipatuko du, eta jendeak 

erraz ikusteko moduko tokian egongo da, eraikin baten sarreran esaterako.  
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V. ERANSKINA. ESKURAGARRI DAUDEN EREDUEN ZERRENDA  
 
 
Eskaera eta hasiera 

1. Aurretiazko Kontsulta: “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuetarako Ideia-
fitxa” (Oinarrien I. Eranskina). 

2. “Ekonomia Zirkularra Frogatzeko Proiektuen” eskabidearen edukia (Oinarrien II. 
Eranskina). 

3. Liderrak eta proiektuaren bazkide bakoitzak sinatutako aurretiazko 
konpromisoa (Oinarrien III. Eranskina). 

Garapena 
4. Argitaratu beharreko albistearen eredua (Ihoben dago eskuragarri). 
5. Pertsonalaren alorreko gastuei buruzko erantzukizunpeko adierazpena (eredua 

Ihoben dago eskuragarri, eta beharrezkoa da laguntzen 2. eta 3. sarreretarako).  
6. Informazioaren eta komunikazioaren arloko laguntza-araubideetako EGEFen 

publizitaterako jarraibideak, 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. 
artikuluko 3 zenbakia eta XII. eranskineko 2.2 zenbakia modu egokian 
betetzeko.  

7. Ordainketarako eskabidea (eredua Ihoben dago eskuragarria, 1., 2. eta 3. 
sarreretarako). 

Itxiera 
8. Proiektuaren amaierako Oroitidazki eta txosten teknikoaren eredua, argitaratu 

beharreko emaitzen eredua barne (Ihoben dago eskuragarri). 
9. Justifikazio ekonomikoaren eredua (Ihoben dago eskuragarri, 2. eta. 3. 

sarreretarako). 
 


