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2017 EKITALDIAN EKODISEINUKO PROIEKTUETARAKO LAGUNTZEN 
EMAKIDA ARAUTZEKO OINARRIAK 

 
 

1. artikulua.- Xedea 
 
Oinarri hauen xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko industria-sektoreko erakundeek 
Ekodiseinuko Proiektuak 2017 garatzeko laguntzen emakida arautzea, produktuen 
eta zerbitzuen ingurumen-berrikuntza sustatzeko. 
 
Oinarri hauetan jasotako laguntzek edo diru-laguntzek Batzordearen 2013ko 
abenduaren 18ko 1407/2013 (EE) Erregelamendua bete behar dute. Erregelamendu 
hori minimis laguntzen Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa da 
(EBAOren 352. zenbakia, 2013/12/24koa). Laguntza horiek minimis gisa sailkatuta 
daude; izan ere, pertsona juridiko edo fisiko jakin bati emandako guztizko laguntza 
bat ez da 200.000 euro baino handiagoa izango hiru ekitaldi fiskaleko aldi batean. 
Muga horren azpitik laguntzek ez diotela merkataritzari eragiten edo lehia ez dutela 
desitxuratzen uste da; horrenbestez, ez dira sartzen Europar Batasunaren 
Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107.1 artikuluaren aplikazio-eremuaren 
barruan. 
 
Deialdiaren testuingurua Europako Batzordeko Ekonomia Zirkularraren ekintza-plana 
da (Ekonomia Zirkularra: zikloa ixten), eta hainbat helburu ditu. Alde batetik, bizi-ziklo 
osoan ingurumen-inpaktu txikiagoa izango duten eta konpontzeko, eguneratzeko edo 
birsortzeko errazagoak diren produktuak eta zerbitzuak diseinatzeko pizgarri izan 
nahi dute. Bestetik, ekarpena egin nahi dute Ingurumen Esparru Programa 2020ren 
«Baliabideen kontsumoa hobetzea, produktu eta prozesu eraginkorragoen bidez 
lehiakortasuna hobetzeko» lan-ildoaren helburuak betetzeko eta Euskadiko 
Espezializazio adimendunaren Estrategiaren hedapena sustatzeko. 
 
2. artikulua.– Definizioak 
 
Laguntzei dagokienez, honako hitz hauek jarraian adierazten den bezala ulertuko dira:  
- Ekonomia zirkularra: materialak, ondasunak eta zerbitzuak ekoiztea helburu duen 

eta aldi berean lehengaiak gutxiago kontsumitzea eta alferrik galtzea eragiten 
duen kontzeptu ekonomikoa. Produktuen, zerbitzuen, hondakinen eta materialen 
«bizi-zikloa ixteko» printzipioan oinarritutako ekonomia berria abiaraztean datza.  

 
o Baliabideen erabilera optimizatzea (materialak, energia, denbora...). Maila 

guztietan bilatzen da efizientzia; hau da, ahalik eta baliabide gutxien 
erabiltzen da ahalik eta emaitzarik onena lortzeko. 

o Baliabide garbien erauzketa txikiagotzea. Ekonomia Zirkular batean 
lehengaien zati handi bat botatako produktuetatik lortzen da. Produktuak 
eta haien materialak sistema ekonomikoan berriz txertatuz, lehengai horiek 
naturatik erauzteko beharra saihesten da hein handi batean. 

o Kanpo-eragin negatiboak prebenitzea. Helburua kanporatzen diren 
elementuak (adibidez, hondakinak, isuriak, etab.) ahalik eta gehien 
txikitzea eta behar bezala kudeatzea da, eragin negatiboak izan 
baititzakete ingurumenean, baita sistema ekonomikoan bertan ere. 

o Sistemaren erresilientzia sustatzea eta handitzea. Bere beharrak asetzeko 
joera duen sistema batek errazago egin diezaieke aurre gerta litezkeen 
ustekabeei. Horretarako, beharrezkoa da erregai fosilekiko mendekotasuna 
txikitzea eta ingurumenaren aldaketak geldiaraztea.   
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- Produktua: aukera materiala, aukeragarria, bideragarria eta errepikagarria, 
eskaintzak eskariaren esku jartzen duena, produktua kontsumituz behar bat 
asetzeko edo nahi bat betetzeko. 

- Zerbitzua: diru truke eta normalean merkataritza-asmoarekin besteentzako 
egindako jarduera edo jarduera multzoa. 

- Ekodiseinua: diseinu ekologiko eta ingurumenerako diseinu gisa ere ezagutzen da. 
UNE-EN ISO 14006 arauan definitzen da; hain zuzen, «Ingurumen-kudeaketarako 
Sistemak. Ekodiseinua txertatzeko arauak» atalean eta zera esan nahi du: 
«Produktuaren edo zerbitzuaren diseinuan eta garapenean ingurumen-alderdiak 
txertatzea, haren bizi-zikloan zehar eragindako ingurumen-inpaktu kaltegarriak 
gutxitzeko». 

- Bizi-zikloaren azterketa (BZA): ISO 14044:2006 arauaren arabera, produktuaren 
sistemak produktuaren bizi-zikloan zehar izan ditzakeen sarrerak, emaitzak eta 
ingurumen-inpaktuak biltzea eta ebaluatzea; hala nola lehengaiak erauztea eta 
prozesatzea, produzitzea, garraiatzea eta banatzea, erabiltzea, berrerabiltzea eta 
mantentzea, birziklatzea eta bizitza amaitzea. 

- «Life Cycle Costing» (LCC): produktu edo zerbitzu baten bizitzako faseekin 
lotutako edozein eragilek (hornitzaileak, ekoizleak, kontsumitzaileak eta abar) 
produktu edo zerbitzu horri ideia sortzen denetik produktuaren balio-bizitza 
bukatzen denera arte esleitu diezazkiokeen kostu guztien (zuzenak eta 
zeharkakoak, aldakorrak eta finkoak) analisia. 

- Negozio-eredua: negozio batek diru-sarrerak eta etekinak eragiteko mekanismoa. 
Konpainia batek bere bezeroei zerbitzuak emateko zer plangintza egiten duen 
laburbiltzen du. Estrategia-kontzeptua eta haren ezarpena barne hartzen ditu, eta, 
tartean, zenbait elementu hartzen ditu, hala nola: produktuen edo zerbitzuen bidez 
zer bezero motari ematen zaion arreta, nola jartzen den harremanetan haiekin, 
etab. 

- Serbitizazioa: negozio-ereduaren ikuspegia aldatzea, produktu isolatuak 
diseinatzetik, fabrikatzetik eta saltzetik, produktu eta zerbitzu sorta bat 
diseinatzera eta saltzera pasatzeko, bai eta produktuak bezero ezberdinen 
beharrak betetzeko gai diren eta ingurumen-inpaktu txikiagoa duten produktuekin 
ordezkatzea ere. 

- Proiektuburua: pertsona edo enpresa lizitatzailea eta proiektuaren onuraduna, 
haren gaineko ardura hartzen duena eta, proiektuaren bideragarritasuna 
egiaztatzekotan, ekonomia zirkularreko irtenbide berria lortzeko eta ustiatzeko 
interesik handiena duena.  

- Proiektu-bazkidea: proiektuan proposatutako irtenbiderako balio-kateko enpresa 
eta proiektuko zeregin espezifikoak gauzatzeko proiektuburuaren ardurapean 
parte hartzen eta laguntzen duten pertsonak. Proiektu-bazkideen egitekoa 
lankidetzari eustea da, aurreikusitako irtenbidea burutzeko, eta, hala badagokio, 
hura beraien baliabideekin frogatzeko. 

- Azpikontratista: buruak edo kideek azpikontratatuta, proiektuari puntualki 
laguntza ematen dion ezagutza-eragilea, aditua edo zerbitzu-enpresa. 

- Balio-katea: produktu bat merkaturatze aldera balioa eransteko prozesuan, 
lehengaia fabrikatzen denetik azken produktua banatzen eta ondoren birziklatzen 
edo berrerabiltzen den arte esku hartzen duten enpresak edo kate-mailak.  

- Enpresa txiki eta ertainak (ETE): honako baldintza hauek betetzen dituztenak: 
o 250 langile baino gutxiago dituzten enpresak. 
o Urteko negozio-bolumena ez izatea 50 milioi eurotik gorakoa, edo, bestela, 

urteko balantze orokorra ez izatea 43 milioi eurotik gorakoa. 
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o Enpresa beste enpresa batzuekin elkartuta edo haiekin lotuta badago, 
horrela sortutako enpresa taldeak ere bete beharko ditu arestian 
adierazitako betebehar horiek. 

 
3. artikulua.- Onuradunak 
 

1. Laguntza horiek jasotzeko aukera izango dute industria-erakunde ustiatzaileek, 
eraldatzaileek, produzitzaileek eta aurrekoekin lotutako zerbitzu 
teknikoetakoek (produktuarekin eta prozesuarekin lotutakoek), finantzaketa 
eskatzen den produktua edo zerbitzua diseinatzeko askatasuna dutenek. 

 
2. Erakundeek honako baldintza hauek bete behar dituzte: 

 
 Helbide soziala edo, gutxienez, jarduera-zentro bat Euskal Autonomia 

Erkidegoan izatea. 
 Diruz lagundu daitezkeen jarduerak zuzenean Euskal Autonomia 

Erkidegoan kokatutako instalazioetan gauzatzea. 
 Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta 

izatea, indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 
 Ekoberrikuntzak onartutako eta ekoberrikuntzara bideratutako estrategia 

bat izatea (ingurumen-kudeaketa txertatzea erakundearen negozio-
prozesuetan eta erabakiak hartzean). 

 Produktuaren edo zerbitzuaren ingurumen-hobekuntzarekin lotutako 
proiektu bat izatea, hurrengo 2 urteetan ezarri beharrekoa. 

 
3. Laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debeku bat edo 

zigor administratibo edo penal bat duten erakundeek ezin izango dituzte 
oinarri hauetan zehaztutako laguntzak jaso. 

 
4. Krisialdian dauden enpresek ezin izango dute onuradun izan, krisialdian 

dauden enpresak salbatzeko eta berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko 
Jarraibideetan xedatutakoarekin bat etorriz (2014-07-31ko AO, C 249). 

 
5. Europako Batzordeak aurretiaz erabaki badu laguntza bat legez kanpokoa eta 

merkatu bateratuarekin bateraezina dela, berreskuratzeko agindu bat oraindik 
betetzeko duten enpresak edo erakundeak ere ezingo dira onuradun izan. 

 
6.  Ezin izango dira laguntza hauen onuradun izan Euskal Autonomia 

Erkidegoaren Administrazio Instituzionala osatzen duten erakundeak, ez eta 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzako Euskal Sareko teknologia-ikerketako 
erakundeak nahiz Basque Ecodesign Centerreko kide diren erakundeak ere. 

 
4. artikulua.- Irismena eta eremua 

 
Ekodiseinuko proiektuak egiteko laguntzen deialdia bizi-zikloan zehar ingurumen-
inpaktu txikiagoa duten produktuak eta zerbitzuak diseinatzera eta garatzera 
zuzentzen da. Finantzatu ahal izango dira produktuak edo zerbitzuak berriz 
diseinatzeko proiektuak, produktu edo zerbitzu berriak diseinatzeko proiektuak eta 
negozio-eredua berritzeko proiektuak.  
 
- Irismena: 

 Produktuaren diseinutzat eta garapentzat jotzen da produktu edo zerbitzu 
berriaren edo hobetuaren zehaztapen jakinak gauzatzea (diseinu industriala eta 
produktuaren edo zerbitzuaren elementu deskribatzaileak, zehaztapen 



   
 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1058-EU.doc 

 

  4

teknikoak eta funtzionamenduko ezaugarriak definitzera bideratutako 
prozesuen, planoen, marrazkien eta euskarrien ingeniaritza), bai eta 
bideragarritasun-azterketak egitea eta prototipoa fabrikatzea ere: 
 kontzeptualizatzea 
 diseinatzea eta garatzea 
 prototipoak sortzea 
 saiakuntzak eta prototipoa baliozkotzea benetako funtzionamendu-

baldintzak ordezkatzen dituzten ingurunetan 
 

 Negozio-eredua berritzea da negozio-eredu berriak diseinatzea eta sortzea, 
bezeroaren beharrak asetzeko aukera ematen dutenak, produktuak 
fabrikatzeko eta saltzeko sistema tradizionalaren ordezko sistemen bitartez. 
Eredu horien barruan zenbait estrategia daude, hala nola serbitizazioa edo 
produktuaren edo zerbitzuaren sistemak. 

 
Produktuaren edo zerbitzuaren ingurumen-informazioa (BZA, LCC, ingurumen-
adierazpenak, aztarnak, etab.) zehaztea ez da ekodiseinuko proiektu bat osatzea.  
 
- Esparruak 
 
Ekodiseinua estrategia gisa finkatu da ingurune sozioekonomiko eta arauemailera 
egokitutako produktuen edo zerbitzuen fabrikazioan (gaur egunekoan eta 
etorkizunekoan); izan ere, horien guztizko inpaktuaren % 80 diseinu-faseetan xedatzen 
da.  
 
Gaur egun Euskadin ekodiseinatutako produktuek edo zerbitzuek 1.000 milioi euro 
baino gehiagoko bolumen ekonomikoa osatzen badute ere (Ecodesign made in 
Euskadi, Ihobe 2014), ekodiseinua aplikatzeko oztopo handienak ETEek dituzte.  
 
Europako Batzordeak bultzatutako Ekonomia Zirkularreko ekintza-planak zenbait 
baldintza nabarmentzen ditu: iraunkortasuna, konpongarritasuna, 
desmuntagarritasuna, berreralbilgarritasuna eta birziklagarritasuna. 
 
Beraz, deialdia produktuak edo zerbitzuak diseinatzeko askatasun-mailak dituzten 
ETEentzat egin da nagusiki eta era ez-baztertzailean. ETE horiek honako sektore 
hauetako balio-kateen (materialen, osagarrien edo ekipoen fabrikatzaileak) parte izan 
behar dute:  
 

 EAEko Fabrikazio Aurreratuko Estrategiarekin identifikatutako sektoreak 
 

o Garraioen sektorea (automobilgintza, tren-industria, aeronautika-
industria, ontzigintza) 

o Sektore energetikoa eta energia berriztagarriena 
o Ekipo osagarrien, makineriaren eta makina-erremintaren sektorea 

 
 Ekodiseinuko Zuzentarauak eragindako ekipoen fabrikatzaileak, existitzen 

diren produktuen kategorian nahiz 2016-2019 Lan Plangintzaren kategorian. 
 

o Sektore elektrikoa - elektronikoa 
 

 IPPC sektoreetarako BREF dokumentuetan (dauden teknologiarik onenak) egon 
daitezkeen ekipoen eta instalazioen fabrikatzaileak. 

o Makineria industriala fabrikatzen duen sektorea 
o Ingurumen-teknologiak fabrikatzen dituen sektorea 
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 Halaber, ontziak fabrikatzen dituen sektorea zeharkako sektore gisa gehitzen 

da. 
 

5. artikulua.- Proiektuak betearazteko epea 
 
Gehienez, 1 hileko epean ekin beharko zaie proiektuei, laguntza eman dela jakinarazten 
denetik hasita, eta 2018ko azaroaren 30a baino lehen amaitu beharko dira, 
justifikatutako kasuetan izan ezik.  

 
6. artikulua.- Proiektuaren emaitza aurreikusiak eta txostenak 

 
Ekodiseinu-proiektuei dagozkien laguntzen onuradunek honako txosten hauek egin eta 
Ihoberi igorri beharko dizkiote:  
 

Proiektuak betearazi bitartean: 
- esleitutako proiektuari buruzko komunikazio-albistea, www.ihobe.eus webean 

argitaratu beharrekoa  
- Ihoberekin egindako jarraipen-bileretako aktak 
- tarteko aurrerapen-txostena eta mugarrira iritsi izanaren justifikazio teknikoa edo 

bigarren ordainketa eskatzeko ebazpenean jasotako entregagarria.  
 

Proiektua amaitzean: 
- Emaitzen azken txosten teknikoa (Ihoberen ereduari jarraikiz) eta prototipoa 

industrializatzeko bideragarritasun tekniko-ekonomikoaren analisia. Besteak beste, 
honako hauek barne hartuko dituzte: erakundea proiektua garatzera bultzatu 
duten arrazoiak, ekodiseinatutako produktuaren edo zerbitzuaren ingurumen-
profila, ingurumen-inpaktu garrantzitsuenak eta horiek murrizteko aurkitu diren 
oztopoak, aurreikusitako ekintza-plana eta ekodiseinatutako produktua edo 
zerbitzua merkaturatzeagatik enpresak espero dituen lehiakortasun-hobekuntzak. 
Txostenak A3 kartelaren ebidentzia grafikoak jasoko ditu, baita proiektuaren 
kanpo-komunikazioetako EGEF kofinantzaketari buruzko aipamena ere, 17. 
artikuluan adierazten denez. 

- Proiektua ixteko memoria ekonomikoa (Ihoberen ereduari jarraikiz); bertan jasoko 
dira, kostu motaren arabera, onartutako gastuak, Ihobek baliozkotutako aldaketak 
–hala badagokie–, bai eta benetan egindako gastuak ere. Honako hauek barne 
hartuko ditu:  

- Langile-gastuei dagokienez: pertsona bakoitzak egindako orduen 
erantzukizunpeko adierazpena eta haietako bakoitzaren unitateko 
kostuaren beharrezko egiaztapena (esaterako lansarien kopia edo TC10), 
bai eta unitateko kostu horren kalkulua ere. 

- Gainerako kostuen fakturen kopia.  
- Proiektua amaitu dela iragartzeko albistea, Ihoberen webean argitaratuta. 
- Proiektuak ohiko jarduketak nabarmen berritzen eta aldatzen baditu, Ingurumen 

Bikaintasuneko Kasu Praktikoa idatziko da Ihoberen ereduari jarraikiz, eta, hala 
badagokio, proiektuari dagozkion homologazioak barne hartuko ditu.  

 
Proiektua ixteko, esleipendunak proiektu amaierako bilera bat deituko du Ihoberekin 
batera, eta, aldez aurretik, emaitzen azken txostena igorriko du. 
 
Proiektua itxi eta ordaindu ostean, proiektuaren aplikazioaren aurrerapenei eta 
emaitzei buruz informatzeko konpromisoa hartuko du. 
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7. artikulua.- Aurretiazko kontsulten prozesua  
 
Oinarri hauek argitaratzen diren egunetik hasita, 15 egun naturaleko aldia ezarri da, 
balizko ekodiseinuko proiektu bati buruzko bilera bat Ihoberi borondatez eskatzeko. 
Posta elektronikoz eskatu beharko da, honako helbide honetara idatziz: 
ana.mezo@ihobe.eus. Horrez gain, ideia-fitxa (I. eranskina) eman beharko da, behar 
bezala beteta.  
 
Kontraste-bilerak 15 egun naturaleko epean egingo dira, eskatzen direnetik hasita, eta 
ingurumen-ikuspegitik proiektuaren diseinua optimizatzeko gomendioak jasoko dira. 
 
8. artikulua.- Emaitzen konfidentzialtasuna, jabetza eta dibulgazioa 

 
«Ekodiseinuko proiektuak» esparruan sortzen den informazioa eta jakintza 
proiektuaren onuradunaren eta, halakorik izanez gero, proiektuan parte hartzen duten 
gainerako kideen jabetzakoa izango da. Onuradunak zer emaitza babestu behar dituen 
eta nola babestu behar dituen baloratu beharko du, proiektu-partzuergoaren barruan 
zein kanpoan. Proiektuaren azken helburuak zaintzearren, Ihobek edo onuradunak 
hala erabakiz gero, babestu beharreko ezagutzaren eta emaitzen jabetzaren gaineko 
planteamendu zehatzagoa egin ahal izango dute, bai eta horren isilpekotasun eta 
zabalkundeari dagokionez ere.  
 
Emaitzak nahitaez hedatu eta transferitu beharko dira. Biderik eraginkorrenak erabiliko 
dira, eta onuradunak, Ihobek eta proiektuan parte hartutako enpresek idatzizko 
onarpena eman beharko dute. Emaitzak hedatzen diren bakoitzean, berariaz aipatu 
beharko dira proiektuko gainerako partaideak.  
 

9. artikulua. Laguntzen zenbatekoa eta lagundu daitezkeen gastuak 
 
1.- Diru-laguntzetarako zuzkidura 120.000 euro da.  
 
2.- Laguntzen gehieneko zenbatekoa haien xede diren gastuen % 75 izango da (II. 
eranskineko 2. taulako «finantzaketa-eskaria» zutabea), gehienez ere, 20.000 euro 
proiektuko. Onuradun bakoitzeko, proiektu bakarra emango da.  

 
3.- Honako kostu hauek finantzatu ahal izango dira: 

 
a) Proiektuko enpresa nagusiaren eta bazkide pribatuen langileen kostuak 

(ikertzaileenak, teknikarienak, eta gainerako langileenak, baldin eta erakunde 
eskatzailearen langileak badira), betiere proiektuan aritzen diren neurrian. 
Langileen kostu zuzenak bakarrik joko dira halakotzat. Langileen kostuak ezin 
izango dira finantzaketa publikoa eskatzen den guztizko kostuen % 70 baino 
handiagoak. Langile-kostuak, bai norberarenak eta bai bazkideenak, proiektuaren 
helburuak betetzera bideratuko dira. Pertsona bakoitzaren unitateko kostua 
egiaztatu beharko da (TC10, nomina). Honako kontzeptu hauek hartzen dira 
langile-kostutzat: 

 
- Produktua edo zerbitzua hautatzea, unitate funtzional bat definitzea eta 

ingurumen-alderdiak xedatzea eta lehenestea, bizi-zikloaren, kostu-zikloaren 
eta abarren analisiaren garapena barne.  

- Produktu- edo zerbitzu-kontzeptu berriak identifikatzea, lehenestea eta 
hautatzea. 

- Hautatutako kontzeptu berria garatzea. 
- Prototipoa fabrikatzea.  
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- Barne-protokoloak eta -estandarrak diseinatzea, garatzea eta baliozkotzea 
produktu- edo zerbitzu-kontzeptu berria eratzeko. 

- Prototipoaren analisiak eta kalitate-testak gauzatzea, prozesatzea eta 
baliozkotzea. 

- Hala badagokio, behin baino gehiagotan erabil edo manufakturatu daitezkeen 
ekipoak edo osagarriak desmuntatzea, garbitzea, testatzea eta muntatzea. 

- Balio-katearekiko gogoeta eta kontraste teknikoak, ekonomikoak eta 
ingurumenekoak 

- Proiektuaren emaitzen eta ingurumeneko bideragarritasun tekniko eta 
ekonomikoaren inguruko txostenak idaztea. 

- Albisteak edo jardunbide egokiak sortzea merkatura transferitzeko eta eredu 
izateko.  

- Ihoberekin koordinazio-bilerak egitea. 
 
b) Prototipoaren saiakuntza teknikoen kostuak (produktuaren edo materialaren 

kalitatea, prestazioak eta errendimendu teknikoa eta ingurumenekoa, etab.), 
enpresak egiten dituen probez haratagokoak. Barne hartzen ditu saiakuntzak 
(testak, neurketak eta analisiak) eta kalkuluak, modelizazioa edo balorazioa, bai 
eta proiektuaren xedeak betetzera zuzendutako estandar tekniko normalizatuak 
baieztatzen dituzten probak egitea ere, bereziki, produktuen iraunkortasunarekin, 
konpongarritasunarekin eta birziklagarritasunarekin lotutakoak, Europako 
normalizazio-erakundeek arlo horretan egindako aurrerapenen arabera. 

 
c) Prototipoaren estandarren kanpo-homologazioaren kostuak.  
 
d)  Garraio-kostuak, proiektuaren xedearekin lotutako langileen joan-etorrietarako 

bakarrik (adibidez, probak gainbegiratzea besteren instalazioetan edo bilerak 
kanpoko kideekin). 

 
e) Kanpo-aholkularitzako eta zerbitzu baliokideetako kostuak, proiektuan 

espezializazio handiko alderdiak azpikontratatzea barne, ekodiseinu-jarduerarako 
eta horretarako behar diren ezagutza teknikoak jasotzeko bakarrik erabili badira. 

 
3.- Honako hauek laguntzaren xede diren kostuetatik kanpo daude: 
 
a) BEZa eta gainerako zeharkako zergak 
b) Honako kontzeptu hauek: 

 Softwarea eta makineria erostea.  
 Aretoak alokatzea, dietak eta antzekoak. 
 Sustapenerako eta marketinerako materiala sortzea. 
 Merkataritza-webgune edo -plataformak nahiz softwareak garatzea. 
 Proiektua esleitu aurretik izandako edozein kostu.  

 
10. artikulua.- Esleitzeko irizpideak eta haztapena  

 
Hona hemen proiektuak baloratzeko irizpideak eta haien haztapena, 100 puntuko 
oinarria hartuta: 
 

Baliozkotze-irizpideak Gehieneko 
puntuazioa

Proiektuaren berrikuntza-maila: Ekodiseinatuko den produktu edo zerbitzu 
motari zein hobetu nahi diren bizi-zikloko faseei egiten die erreferentzia, eta 
honako hauek positiboki baloratuko dira: 
 Produktuaren konplexutasuna, maila teknologikoa eta proiektutik 

25 puntu 
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Baliozkotze-irizpideak Gehieneko 
puntuazioa

eratorrita aurrerantzean egingo diren I+G garapenak.  
 Gaur egun EAEn produktu ekodiseinatuak merkaturatzen ez diren 

produktu-kategoriak. 
 Produktuak desmaterializatzea. 
 Funtzionalitate berriak txertatzea. 
 Iraunkortasuna, modulartasuna eta konpongarritasuna handitzea.  
 Trazabilitatea txertatzea osagarrietan eta diseinuan berriz 

manufakturatzeko. 
 Zerbitzu berriak ematea. 
 Proposatutako negozio-eredu berriaren bidez ekarritako berrikuntza 

(bezeroak eskatzen dutenetik gertuago egotea, diru-sarreren ordezko 
eredua, planteatutako berrikuntza...). 

Ingurumen-inpaktuaren murrizketa potentzialaren maila eta faktore 
motibagarriak: Honako hauek positiboki baloratuko dira: 
 Helburuko ingurumen-hobekuntza 
 Materialak efizientziaz erabiltzea  
 EAEn lehentasunezkotzat jotako lehengaien kontsumoa murriztea 
 Gaur egun zabortegira zuzendutako hondakinen kopurua murriztea 
 Produktuaren bizi-ziklo osoan saihestu diren karbono-dioxidoen isuriak 
 Legeria berriari aurre hartzea 
 Bezeroen beharrei aurre hartzea edo beharrak asetzea 
 Lehia egotea, ustezko sarrera-oztopoak eta produktua edo zerbitzua 

merkaturatzeko denbora-tartea

20 puntu 

Merkatua aktibatzeko ekarpena egitea, proiektua arrakastaz garatzeak 
hauei lagunduko liekeen aztertuta: 
 Euskal enpresek nazioarteko posizionamendu hobea eta merkatuko nitxo 

jakinen buru izatea  
 Proiektuaren ondorioz, jarduera ekonomiko garrantzitsu bat aurreikustea 

epe ertain eta luzean  
 Parte-hartzaileen konpromiso estrategikoaren nolakotasuna proiektutik 

eratorritako konponbideak abiarazteko, batez ere, aplikazio industrial eta 
komertzialetan 

Lehiakortasuneko inpaktu-aurreikuspenak adieraztea, hala nola salmenta-
kalkulua, enplegua, aurreikusitako fakturazio-bolumena, hazkunde-tasa, 
merkatu potentzialaren banaketa geografikoa, produktua merkaturatzeko 
aurreikuspenak... 

20 puntu 

Enpresaren eta industria-sektorearen tamaina. Hauek izango dute 
lehentasuna: 

 Ekodiseinuko proiektu bati lehen aldiz ekiten dioten erakundeak 
 ETEak 
 Lehenetsitako sektoreak  

5 puntu 

Proiektuan balio-katearen ikuspegia integratzea. 
 Proiektuan balio-katea txertatzea balioztatuko da, honako hauek 

ziurta ditzan: 
o Informazioaren zehaztasun teknikoa  
o Bizi-zikloaren kultura beste enpresa-jarduera batzuetara 

hedatzea 
 Haren parte diren euskal enpresen kopurua.  

15 puntu 

Proposatutako lan-metodologia. Honako hauek balioztatuko dira: 
 Lan-baliabideak, -antolamendua, eta -plangintza oso ondo zehaztuta ote 

dauden.  

10 puntu 
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Baliozkotze-irizpideak Gehieneko 
puntuazioa

 Sail ezberdinen parte-hartzea (zuzendaritza, diseinua, berrikuntza, 
produkzioa, ingurumena, salmentak edo merkataritza) 

 Erabili beharreko ekodiseinuko estandarrak, arauak eta tresnak 
 Proposatutako zereginetan aurreikusitako baliabideen (dedikazioak eta 

beste kostu batzuk) koherentzia eta egokitasuna 
Euskal egitura industrialera transferitzeko ahalmena edo euskal 
ekonomiaren gaineko efektu bultzatzailea: Esperientzia bateko funtsezko 
elementuak arrakasta-probabilitate handiz errepikatzeko ahalmena

5 puntu 

GUZTIRA 100 puntu
 
Proiektuek esleipena jasotzeko, 75 puntu lortu behar dituzte gutxienez, irizpide 
guztiak batuta. 
 
Diru-laguntzak emateko, lehia-prozedura jarraituko da 120.000 euroko aurrekontua 
agortu arte. Aurrerago aurrekontu gehigarririk badago, proiektuak esleitzen jarraituko 
da puntuazioaren arabera. 

 
11. artikulua.- Laguntza-eskabidea aurkezteko epea eta modua 
 

1.- Eskabideak aurkezteko epea 2017ko irailaren 15ean amaituko da.  
 
2.- Kontraste-bilerak oinarri hauek argitaratu eta hurrengo 15 egun naturaletan eskatu 
ahal izango dira. Izapide hori borondatezkoa izango da, eta gomendagarria, 
ingurumen-bideragarritasuneko ikuspegi eta analisi egokia ziurtatzeko. 
 
3.- Laguntza-eskaerak Ihoben aurkeztuko dira, II. eranskinak dakarren ereduari 
jarraikiz. 

 
12. artikulua.– Zuzenketak 
 
Ihobe ohartzen bada aurkeztutako dokumentuak errore edo akatsen bat duela, edo 
zehatza ez dela, eskatzaileari hala jakinaraziko dio, eta hamar eguneko epea emango dio 
zuzentzeko. Gainera, adieraziko dio hala egiten ez badu, bere eskaeran atzera egin 
duela ulertuko dela.  

 
Epe hori igarota, eskatzaileak eskaera zuzendu ez badu, Ihobek eskaera ezestea 
ebatziko du. 
 
13. artikulua.- Proiektuak aztertzea 
 
Prozedura izapidetzean, 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 zehazteko balorazio-irizpideei eta haztapenari jarraiki. 
 
14 artikulua.- Ordaintzeko baldintzak 
 
Azkenean hautatutako ekodiseinuko proiektuek honela jasoko dute diruz lagundu 
daitezkeen gastuen zenbatekoa: 
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- % 30, proiektua esleitzeko ebazpenean adierazten den hasierako mugarria 
gauzatzen denean.  

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

- Gainerako % 40a, Ihobe SAk amaierako behin betiko txosten aurreikusia eta 
dagokion memoria ekonomikoa onartzen dituenean. 

 
15. artikulua.- Ebaztea eta jakinaraztea 
 
Laguntza esleitu edo ukatzeko ebazpena gehienez ere hilabeteko epean jakinaraziko 
da, espediente osoa aurkezten den unetik aurrera kontatuta. 
 
16. artikulua.- Beste laguntza batzuekiko bateragarritasuna 
 
1.- Laguntzaren eskatzaileak dagokion ekitaldi fiskalean eta aurreko bi ekitaldi 
fiskaletan jaso dituen minimis laguntzei buruzko aitorpena (III. eranskina) egin 
beharko du, minimis laguntza berriak Erregelamenduan ezarritako gehieneko muga ez 
duela gainditzen frogatzeko. 
 
2.- Diruz lagundu daitezkeen gastu berberei dagokienez, minimis laguntzak ez dira 
Estatuko beste ezein laguntzarekin metatuko, baldin eta metatze horrek gaindituko 
balu laguntzaren intentsitatea edo dagokion gehieneko laguntzaren kopurua. 
Gehieneko kopuru hori kasu bakoitzaren ezaugarri zehatzen arabera dago ezarrita, 
kategorien araberako salbuespen-araudi baten edo Batzordeak harturiko erabaki baten 
bitartez.  
 
3.- Aurreko atalean adierazitakoa baloratze aldera, eskatzaileek aitortu beharko dituzte 
eskabidea egiteko unean beste erakunde batzuei eskatutako edo beste erakundeek 
esleitutako laguntzak (esaterako Gaitek programa, Horizon 2020ko Fast Track 
Innovation...), bai helburu berdineko proiektuei eta bai xedearekiko lotura duten edo 
beste eskabide edo esleipen batekin proiektuaren zati direnei dagokienez. Azken kasu 
horretan proiektuen osagarritasuna, bikoizketak eta bat-etortzea azaldu beharko dute. 
Ihobek dagozkion bideetatik horri buruzko egiaztapenak egiteko eskubidea gordetzen 
du. 
 
17.- Proiektua Europar Batasunaren EGEF programaren barruan txertatzea  

Eskualde Garapeneko Europako Funtsak lagundurik finantzatzen dira diru-laguntzak 
(EGEFren ekarpena diruz lagundutako zenbateko osoaren % 50 izango da). Hori dela 
eta, laguntzok Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 
1303/2013 Erregelamenduan (EB) xedatutakoaren mende daude. Horrez gain, 2014-
2020 aldirako EGEFren laguntzarekin egindako finantzaketatik eratorritako 
betebeharren ondorioz, onuradunak kontrolaren, erantzukizunaren, zehapen-
araubidearen zein ez-betetzearen arloko Estatuko eta Europar Batasuneko legeria ere 
bete behar du.  
Diruz lagundutako jarduketen gaineko informazio- eta komunikazio-neurri guztietan 
Europar Batasunak EGEFren bitartez ere diruz laguntzen duela aipatu beharko da 
hedapen horretarako sortzen diren material edo euskarri ezberdinetan; txostenak, 
aktak eta sartzeko eskaerak barne, betiere IV. eranskinaren arabera. 
 
Laguntza onartuz gero, onartu egingo da 1303/2013 (EB) Erregelamenduaren 115. 
artikuluko 2. atalean jasotako eragiketen zerrenda publikoan sartzea. 
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EGEFren kofinantzaketak derrigortu egiten du finantzaketari, administrazioari eta 
ekintzen garapenaren jarraipenari buruzko informazioa artxibatzera, harik eta 3 urte 
igaro arte eragiketaren gastuak jasotzen dituzten kontuak aurkeztu eta ondorengo 
abenduaren 31tik aurrera. Testuinguru horretan, onuraduna derrigortuta egongo da 
informazio hori modu errazean eskuragarri edukitzera (kontabilitate-sistema bereizia 
edo berariazko kodeketa). 
 
18. artikulua.- Laguntzen xedea eta justifikatzea 
 
Onuradunek zehaztutako xederako bakarrik erabiliko dute jasotako laguntza, eta 
laguntzaren xede den proiektua egiteko konpromisoa hartuko dute. Proiektuaren 
txostenek laguntzen xede zuzena justifikatuko dute. 
 
19. artikulua.- Aldatzea eta ez-betetzea 
 
1.- Onuradunak konpromisoa hartzen du laguntza-eskabidean ageri diren datuetan 
gertatzen diren aldaketak zein onetsitako laguntzari uko egin izana gertatzen den 
unean bertan Ihobe SAri jakinarazteko. 
 
Protokolo hau ezarri da, laguntzaren intentsitatean zein kostu-kontzeptuan aldaketak 
egiteko: 
 Laguntzaren intentsitatea 

• % 10etik beherako desbideratzeak aldez aurreko baimenik gabe, 
ondoren justifikatuta 

• % 10etik gorakoak Ihoberen berariazko eta aurretiazko baimenarekin 
 Proiektuaren edukiak, beti baimenarekin, eta proposamenaren alderdi nagusiak 

kolokan jartzen ez baditu. 
 
2.- Onetsitako 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.- Onuradunek ez badituzte oinarri hauetan ezarritako baldintzak betetzen, edota 
laguntza emateko ebazpenean zehaztutakoak, galdu egingo dute laguntza jasotzeko 
eskubidea, eta Ihobe SA enpresari oso-osorik itzuli beharko dizkiote ordura arte jaso 
dituzten laguntzak. Gehienez ere hilabeteko epean itzuli beharko dizkiote laguntzak, 
Ihobek eskaera egiten dienetik kontatzen hasita. 
 

 
AZKEN XEDAPENAK 

 
1.- Emandako laguntzei publizitate egokia ematearren, interesdunek onuradunen 
zerrenda eskuratu ahal izango dute, Ihoberi eskatuta. 
 
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 
liskar, desadostasun, auzi edo erreklamazio guztiak konpontzeko, onuradunek Bilboko 
Merkataritza Ganberaren Arbitraje Gortearen Liskarrak Adostuta Konpontzeko 
Araudian desadostasunak konpontzeko jasotako prozesura joko dute. GAK demanda 
aurkezten den egunaren ondorengo 60 egunetan edota aldeek idatziz adostutako 
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beste eperen bat amaituta, desadostasunak ez badira ebatzi, araudiak dioen bezala, 
aldeek beren obligazioetatik 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 Legegintzako 
Dekretuan eta Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorrean 
ezarritakoa jarraituko da. 
 
Bilbo, 2017ko ekainaren 27a 
 
 
 
 
 
 
Zuzendari nagusia 
Jesús Losada Besteiro 
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ERANSKINAK 
 
I. ERANSKINA: «EKODISEINU PROIEKTUAK 2017» IDEIA-KONTRASTERAKO EREDUA 
 
Ideiak alderatzeko prozesua gomendagarria da erakundeek gehiegizko ahaleginik egin 
behar ez izateko proposamenak prestatzean, bai eta hasierako ideiaren 
kontzeptualizaziotik hobekuntzak gehitzeko ere. 
 

Horretarako, Ekodiseinuko Proiektuaren Ideia Fitxa bidali beharko zaio Ihoberi, oinarri 
hauek argitaratu eta hurrengo 15 egun naturaletan. . Ihobek posta elektronikoz 
jakinaraziko du eskaera jaso duela. 

«EKODISEINU PROIEKTUAK 2017» KONTRASTERAKO IDEIA FITXA  

Enpresa, pertsona eta helbide elektronikoa:  Aurkezpen-data:  

Proposatutako proiektua (izenburua):

Helburuak eta hobetu nahi den bizi-zikloaren fasea: 

Proiekturako proposatutako lan-metodologia

Balio-katea txertatzea 

Proiektuaren proposamenaren izaera berritzailea

Ingurumen-inpaktu potentzialak murriztea

Lehiakortasunari egindako ekarpena eta faktore motibagarriak

Lantaldea eta mugarrien edo baliabideen plangintza  
 

 
 Ideia-fitxak edo proiektu-proposamenak euskaraz nahiz gaztelaniaz aurkeztu ahalko dira.  
 Helbide honetara bidali behar da: ana.mezo@ihobe.eus  
 Ideia-fitxa honetako datu pertsonalak DBLO Legearen arabera kudeatzen dira (ikus atzealdean) 
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DBLO: ideia-fitxa honetako datu pertsonalen kudeaketa 
 
Zuk emandako datu pertsonalak Ihobe SA Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoa (Ihobe) titular duen 
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. 
 
Emandako datuak «I+G+b ARLOKO HORIZON 2020 PROGRAMAKO INGURUMEN-PROIEKTUETAN EUSKAL 
PARTAIDETZA BABESTEKO» ideia-lehiaketa kudeatzeko helburuarekin erabiliko dira. Edozein kasutan, 
baimena ematen diozu Ihoberi bere helburu sozialari dagozkion jardueren markoan zein Euskal Autonomia 
Erkidegoan ingurumen-jasangarritasuna sustatzeko esleituta dituen funtzioen baitan zuri dagozkizun datuak 
tratatu eta komunika ditzan inkestak, segmentazioak, estatistika azterketak eta ingurumen ohituren gaineko 
azterketak egiteko, eta, oro har, ingurumen-jasangarritasuneko kontzientziazio politikak bultzatzeko beste 
erakunde publiko eta pribatuekin elkarlanean. 
 
Herritarrak kontzientziatzeko eta jakintza hedarazteko konpromisoaren bidean, zuk aurrerago dagoen 
laukitxoa betez aurkakorik adierazi ezean, zure datuak erabili ahal izango ditu IHOBEk, posta arruntez, posta 
elektronikoz nahiz antzeko beste modu elektronikoan, berak egiten dituen jarduerei buruzko jakinarazpen 
informatiboak, ingurumenarekin eta jasangarritasunarekin nahiz Ihobek edo Eusko Jaurlaritzako Ingurumen 
eta Lurralde Politika Sailak antolatutako trebakuntza-saioei lotuak, bidaltzeko, interesgarri gerta 
lekizkizukeenak. 
 
Era berean, eskutitz honen bidez, baimena ematen duzu jasotako harremanetarako datuak Eusko 
Jaurlaritzaren Ingurumen Saileko trataera-arduradunari lagatzeko, zurekin ingurumenarekin loturik 
daukagun harremana eta zerbitzua betetzeko helburuarekin betiere.  
 

□ Ez dut Eusko Jaurlaritzaren Ingurumen eta Lurralde Politika Sailari atxikitako Ihobe 
sozietate publikoaren jakinarazpenik jaso nahi, 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 gauzatu 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: 
944230743, administracion@ihobe.eus. 
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II. ERANSKINA: «EKODISEINU PROIEKTUAK 2017» ESKAERAREN EDUKIA 
 
Eskaeraren edukiaren ereduak laguntzok esleipen- eta haztapen-irizpideak baloratzen 
lagundu behar du (10. artikulua), eta, gehienez, 25 orrialde izango ditu laguntza-
eskaera bakoitzeko. Gidoia horrelakoa izango da: 
 

1. Proiektuaren izenburua (akronimoa adierazi). 
2. Proiektuaren helburua. 
3. Proiektuaren deskribapena, ekodiseinatu beharreko produktua edo zerbitzua 

zehaztuz, bai eta erabili beharreko ekodiseinuko estandarrak ere. Erakundearen 
arrazoiak adierazi beharko dira, bai eta bizi-zikloaren faseak eta hobetzea 
proposatzen duten ingurumen-alderdiak ere. 

4. Proiektuan proposatutako irtenbidearen izaera berritzailea justifikatzea, 
teknologiaren egoeraren txosten labur baten bidez. 

5. Proiektuaren ingurumen-garrantzia, laguntza hauetako esleipen-irizpideetan 
(10. artikulua) jasotako alderdiak garatuta. 

6. Proiektuak lehiakortasunean eta enpleguan egin dezakeen ekarpena, laguntza 
hauetako esleipen-irizpideetan (10. artikulua) jasotako alderdiak garatuta. Atal 
horretan irtenbidearen bideragarritasun ekonomikoa justifikatzea garrantzitsua 
da, bideragarritasun ekonomikoa aurreikusteko (eta ageriko bideraezintasun 
ekonomikoak baztertzeko) moduko merkatuko behin-behineko analisi-zifrak 
ezarriz. 

7. Bazkideak proiektuaren balio-katean integratzea eta lantaldea zehaztea. Barne 
hartuko ditu hornitzaileak eta adituen profila, bakoitzaren funtzioak esleituta. 

8. Proiekturako proposatutako lan-metodologia. Faseen eta zereginen 
deskribapena jasoko dute eta, horrekin batera, proiektuaren helburuak lortzeko 
alderdi kritikoen azterketa bat, baita horien arriskua murrizteko jarduerak ere.  

9. Aurreikusitako txostenak, laguntza hauen 6. artikuluan jasotakoaz gain, baita 
proiektuaren berariazko txostenak (adibidez, prototipoak, protokoloak, etab.) 
eta horiek proiektuaren zer fase edo zereginetan sortzen diren ere. 

10. Kronograma zehatza eta proiektuaren plangintza, zeregin bakoitzeko parte-
hartzaileen ardurak eta bide kritikoa zehaztuta. 

11. 3. artikuluko baldintzak bete direla adierazteko zinpeko aitorpena.  Laguntza 
eskatzen duen enpresak gezurrezko daturen bat jartzen badu aipatu zinpeko 
aitorpenean, zehapen administratiboak eta penalak ezarri ahal izango zaizkio, 
indarrean dagoen zehapen-araubideari jarraituz. 

12. Eskaintza ekonomikoa. Eskaintza ekonomikoak proiektu osoaren guztizko 
kostuak banakatuko ditu eta finantzaketa eskatzen den kostuak adieraziko ditu 
2. eta 3. taulak beteta. Banakatzea 9. artikuluan esplizituki azaldutako kostu-
kategorien arabera egingo da. Langile-kostuei dagokienez, definizioetan 
zehaztutako kontzeptuetako dedikazioen zenbatespena (2. artikulua), 
postuaren kategoriaren eta haietako bakoitzaren unitateko kostuaren arabera 
(TC10ean oinarrituta), bai eta aipatutako unitateko kostu horren kalkulua ere. 

 
Kostu-kategoria Mota 1. 

fase
a (€) 

2. 
fase
a (€) 

3. 
fase
a (€) 

X 
fase
a (€) 

Proiektu
a 
guztira 
(€) 
 

Orduak/
unitateak 

Unitate
ko 
kostua 

Finantzaketa-
eskaera 

Langileak 3. taulako 
batukaria 

       X 

Saiakerak         X 
Homologazioa Produktuaren 

arauak 
egiaztatzea 

       X 

Garraioa Laginak 
bidaltzea 

       X 

Kanpo- Aholkularitza        X 
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aholkularitza 
eta beste batzuk 
Beste batzuk zehaztu         
Proiektuak ezin 
finantza 
ditzakeen 
kostuak 

        - 

GUZTIRA          

1. Taula: Proiektuaren kostuak guztira eta finantzaketa-eskaera (ikus 9. puntua) 
 

Burua/B
azkidea 

Pertsona  Kategoria/p
ostua 

Orduak/u
nitateak  

Unitatek
o kostua 

Finantza
keta-
eskaera 

1. 
fasea 
(€) 

2. 
fasea 
(€) 

3. 
fasea 
(€) 

X fasea 
(€) 

Burua          
Burua          
…          
A 
bazkide
a 

         

A 
bazkide
a 

         

…          
B 
bazkide
a 

         

…          
GUZTIR
A 

         

2. taula: eskabidearen langile-kostuen sailaren banakatzea, kategoria eta 
unitateko kostuak xehatuta.  

 
13. Minimis laguntzen, onuradun izateko erakundeek bete beharreko baldintzen 

eta beste laguntza batzuekiko bateragarritasunaren inguruko 
erantzukizunpeko adierazpena (III. eranskina).  Hala badagokio, proiektuaren 
edo haren bitartez Euskadiko, Estatuko edo Europako beste programekin 
lotutako jardueren finantzaketa-eskaerak edo -esleipenak adieraziko dira. 
Osagarritasuneko kasuetan, ikuspuntua, bikoizketa posibleak edo proiektuen 
arteko bat-etortzea azaldu beharko da. 

14.  Hala badagokio, ingurumen-baimen administratiboen zerrenda, proiektua 
egikaritzeko, baimenen zehaztasuna eta epea zehaztuta. 
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III. ERANSKINA: ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA  
 
 

MINIMIS LAGUNTZEN ADIERAZPENA 

 
1407/2013 Erregelamendua, Batzordearena, 2013ko abenduaren 18koa, Minimis 
laguntzei Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak aplikatzeari buruzkoa (Europar 
Batasuneko Egunkari Ofiziala, L 352, 2013.12.24koa). 
 
Hona hemen onuradun honek azkeneko hiru urteetan erakunde publikoen edo 
aurrekontu publikoen konturako finantzaketa duten erakunde pribatuen aldetik 
jasotako minimis laguntza guztiak (horien guztizko zenbatekoa 200.000 eurokoa 
baino txikiagoa da): 
 
Erakundea Deialdia Onarpen-

data 
Onarpen-
zenbatekoa 

Jasotako 
zenbatekoa 

Jasotze-data 

      
 
Onuradun honek konpromisoa hartzen du ekitaldi honetan aurkezten dituen beste 
laguntza-eskariak jakinarazteko, bai eta ematen zaizkionak jakinarazteko ere. 

 

 
 

ONURADUN POTENTZIAL BAKOITZAREN ADIERAZPENA (BURUA/KIDEA) 

 
 
Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak 
 
Onuradunak dio ordezkatzen duen erakundeak: 
 
   Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak eguneratuta dituela, 
indarrean den legediak eskatutako mugen arabera. 
 
   Laguntzak edo diru-laguntzak jasotzeko ezintasuna dakarren debekuren baten edo 
zigor administratibo edo penalen baten pean ez dagoela. 
 
Legez kanpoko laguntza bateraezina 
 
Onuradunak dio ordezkatzen duen erakundeak (adierazi aplikatu beharreko kasua): 
 
 
 Ez duela eskuratu Europar Batasunaren Batzordeak legez kanpoko eta merkatu 
erkidearekin bateraezintzat jotako laguntzarik. 
 
 Horrelako laguntzetako bat edo gehiago eskuratu dituela eta hori edo horiek itzuli 
dituela edo blokeatutako kontu batean ordaindu dituela dagozkien interesekin batera. 
 
 Horrelako laguntzetako bat edo gehiago eskuratu dituela eta hori edo horiek ez dituela 
itzuli, ezta blokeatutako kontu batean ordaindu ere dagozkien interesekin batera. 
 



   
 

K:\SIC\Administracion\Pliegos\1058-EU.doc 

 

  18

 
Krisialdian dauden enpresak  
 
Onuradunak dio ordezkatzen duen erakundea: 
 
 
 Ez dela krisian dagoen enpresa bat krisian dauden enpresa ez-finantzarioak salbatu eta 
berregituratzeko estatu-laguntzei buruzko zuzentarauetako definizioari jarraikiz (EBAO, C 249, 
2014/07/31)  
 
ETE izatea 
 
Onuradunak dio ordezkatzen duen eta justifikazioa eransten duen (II. eranskina, 18) erakundea: 
 
 Enpresa txiki bat dela. 
 
 Enpresa ertain bat dela. 
 
 
 

 
...................(a)n, 2017ko ..............(a)ren ........(e)an 

 
 
 
 

Sinadura 
Kargua 
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IV. ERANSKINA: Informazioaren eta komunikazioaren arloko laguntza-

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

egoki 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, 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 edo laguntzaren xede den inbertsioan esaterako. 
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V. ERANSKINA. IHOBEN ESKURAGARRI DAUDEN EREDUEN ZERRENDA 

 

a) Langile-gastuei buruzko erantzukizunpeko adierazpena 

b) Ordaintzea eskatzeko eredua 

c) Proiektua ixteko memoriaren eta txosten teknikoaren eredua 

d) Argitaratu beharreko albistearen eredua 

e) Ingurumen-bikaintasuneko kasu praktikoaren eredua 


