APES, APEC 2021
EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 26koa, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuko zuzendari
nagusiarena, zeinaren bidez argitaratzen baita ekintzaileei laguntzeko 2021eko
dirulaguntza-deialdia.
ENPRESA JARDUERA BAT HASI ETA «PROIEKTUA EZARTZEKO» LAGUNTZA BEHAR
DUTEN PERTSONENTZAKO LAGUNTZA EKONOMIKOAK: APES

Onuradunak

a) Enpresaburuak eta banako profesionalak.

Baldintzak

b)Ondasun-erkidegoetako eta sozietate zibiletako
dirulaguntza norbere izenean eskatzen bada.
a) EAEn erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.

kideak,

betiere

b) EJZn alta emateko egunean lanik gabe eta Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
c) Alta emanda egotea EJZn eta langile autonomoen araubide berezian edo,
norberaren konturako langile gisa, kasu bakoitzean Gizarte Segurantzan
dagokionean, edo nahitaezko mutualitate profesionalean, 2021eko
urtarrilaren 1a eta dirulaguntza-eskabidearen data bitarte.
d) Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea, eta lantokia
ere EAEn kokatzea.
e) Jarduera bera gauzatu ez izana, norberaren konturako langile gisa,
Ekonomia Jardueren Zergan alta eman aurreko sei hilabeteetan.
f) Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatutako aurreko deialdietan, IV. eta
V. kapituluetan araututako laguntza-lerroen onuradun ez izatea.
g) Gutxienez bi urtez mantendu beharko dira, diruz lagundutako
inbertsioaren eskuratze-datatik aurrera (fakturaren data)

Diruz lagundu
daitezkeen
jarduketak

1. Diruz lagundu daitezkeen jarduketak:
a) Eraikuntzak (lokalak eskuratzea izan ezik).
b) Makinak.
c) Instalazioak
d) Tresnak
e) Altzariak
f) Informazioa prozesatzeko ekipokoak.

g) Enpresa jarduerari edo jarduera profesionalari zuzenean eta
esklusiboki lotutako garraio elementuak.
h) Frankizia kontratuak.
i) Aplikazio informatikoak.
j) Merkataritza funtsa.
k) Eskualdatze eskubideak.
2. Gutxieneko inbertsioa: 5.000€

Dirulaguntzaren
zenbatekoa

Eskabideak

3. Fakturak eta ordainagiriak: 2021/01/01 eta diru-laguntza eskabidearen
data bitarte.
Laguntzaren zenbatekoa 3500€koa izango da onuradun bakoitzeko.
Zenbatekoa %15 handituko da baldin eta 18 urtetik gorakoa eta 30 urtetik
beherakoa bada eta beste 15%, baldin eta emakumea bada.

aurkezteko epea

Epea: 2021eko urriaren 29a
Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan

Dokumentuak

a) EJZn alta eman izanaren egiaztagiria
b) Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta eman
izanaren egiaztagiria, norberaren kontura lan egiten dutenei dagokien
araubide berezian, edo kasuan kasuko mutualitate profesionalean.
c) Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratu izanaren egiaztagiria, hala
badagokio.
d) Inbertsioen plana, diruz lagundu daitezkeen aktibo finkoen araberakoa.

Beste laguntza
batzuekiko
bateragarritasuna

Dirulaguntza
ordaintzeko
modua

e) Gauzatutako inbertsioak frogatzen dituzten fakturak edo merkataritzako
trafiko juridikoan horien frogazko balio bera duten dokumentua.
Ez da bateragarria helburu bera finantzatzeko laguntzekin. Bai, ordea, APECekin.
Laguntza eman ondoren.

ENPRESA JARDUERA BAT HASI ONDOREN, «PROIEKTUA SENDOTZEKO» LAGUNTZA
BEHAR DUTEN PERTSONENTZAKO LAGUNTZAK: APEC

Onuradunak

a) Enpresaburuak eta banako profesionalak

Onuradunek

b) Ondasun-erkidegoetako eta sozietate zibiletako kideak, betiere
dirulaguntza norbere izenean eskatzen bada.
a) EAEn erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea.

eskakizun hauek
bete beharko
dituzte

b) EJZn alta emateko egunean lanik gabe eta Lanbide-Euskal Enplegu
Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea.
c) Alta emanda egotea EJZn eta langile autonomoen araubide berezian edo,
norberaren konturako langile gisa, kasu bakoitzean Gizarte Segurantzan
dagokionean, edo nahitaezko mutualitate profesionalean, 2020ko urriaren 31
eta dirulaguntza-eskabidearen data bitarte.
d) Enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea, eta lantokia
ere EAEn kokatzea.

Diruz lagundu
daitezkeen
jarduketak.

e) Dirulaguntza-lerro horren beraren onuradun izan ez izana aurreko
deialdietan.
1. Diruz lagun daitezkeen jarduerak
a) Langile Autonomoen Araubide Berezian norbere konturako langile gisa
eginiko kotizazioaren ordainketari dagozkion kuotak, edo, hala badagokio,
Gizarte Segurantzakoak edo nahitaezko mutualitate profesionalari
dagozkionak.
b) Proiektuari lotutako komunikazio-gastuak: publizitate- eta
merchandising-kanpainak, saltoki eta ibilgailuen errotuluak, errotuluen
argiztapena eta diseinua.
c) Web-orrien eta sare sozialen diseinua, publizitate bannerrak beste
enpresa baten web orrian, web orrialdeen mantentze-lanak, web orrian
pluginak sartzearekin loturiko gastuak eta Facebook sustatzeko
zerbitzuen kostua.
d) Aholkularitza (zerga-, lan-, kontabilitate- edo administrazio-arloan, arlo
juridikoan
edo
negozioaren
kudeaketaren
arloan,
liburuedukitzailetzarekin eta eguneroko zerga- eta kontabilitate-arloko
betebeharrekin loturikoak, lan arriskuekin loturikoak, erakusleihoak
aldatzeko eta hobetzekoak...) eta coaching-gastuak.

e) Ekintzaileak eginiko prestakuntza-ikastaroak, zuzenean enpresa abian
eta funtzionamenduan jartzearekin lotura dutenak, baldin eta diruz
lagundutako aldiaren barruan hasten badira.
f) Negozio-lokalen errentamendua, betiere baldintza hauek betetzen
badira: ez izatea familia-etxebizitzaren zati edo beste enpresa batekin
partekatutako eremu; ez egotea 2. mailarainoko odol- edo ezkontzaahaidetasunik lokalaren errentatzailearekin; eta ez izatea errentatzaile
diharduen pertsona fisiko edo juridikoaren bazkide partaide.
2. Diru-lagundutako epeak
3. Diruz lagunduko dira 10 hilabeteko epean egindako gastuak, dirulaguntza
baiesteko ebazpena jakinarazi eta biharamunetik aurrera. 10 hilabete horiek
hartuko dira diruz lagundutako alditzat

Dirulaguntzaren
zenbatekoa

Laguntzaren zenbatekoa 2.500 eurokoa izango da onuradun bakoitzeko.
Zenbateko hori % 15 handituko da baldin eta sustatzailea 18 urtetik gorakoa
eta 30 urtetik beherakoa bada, eskabidea aurkezteko unean, eta beste % 15,
baldin eta emakumea bada.

Eskabideak,
dokumentazioa
eta aurkezteko
epea.

Epea: 2021eko urriaren 29a
Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan

Aurkeztu

a) EJZn alta eman izanaren egiaztagiria. Organo kudeatzaileak automatikoki
egiaztatuko du, salbu eta pertsona edo erakunde eskatzailea berariaz aurka
agertzen bada; kasu horretan, dagokion dokumentuak aurkeztu beharko ditu

beharreko
dokumentazioa

b) Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Erregimen Berezian alta eman
izanaren egiaztagiria, norberaren kontura lan egiten dutenei dagokien
araubide berezian, edo kasuan kasuko mutualitate profesionalean.

Beste laguntza
batzuekiko
bateragarritasuna

Diru-laguntzaren
ordainketa

c) Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratu izanaren egiaztagiria, hala
badagokio.
Ez da bateragarria helburu bera finantzatzeko laguntzekin. Bateragarria
izango da APES-ekin.
a) Lehenengo ordainketa: dirulaguntzaren % 40 dirulaguntza ematea onartu
ostean, 2021eko aurrekontuko ordainketa-kredituaren kargura.
b) Bigarren ordainketa: 2022ko konpromiso-kredituaren kargura, benetan
egindako eta egiaztatutako gastuengatik, eta gehienez ere gainerako % 60a.

