MEC 2021
AGINDUA, 2021ko maiatzaren 18koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko
sailburuarena, zeinaren bidez, COVID-19ak eragindako egoeraren aurrean,
Saltegiak modernizatzeko laguntza-programarako arauak ezarri eta 2021eko
ekitaldirako deialdia egiten baita

Helburua

Onuradunak

Betebeharrak

Diruz lagunduko
diren ekintzak

EAEko merkataritza establezimenduak eta zenbait zerbitzu modernizatzea
sustatzeko, berrikuntzaren bitartez eta kudeaketa tresnak, azpiegiturak eta
ekipamendu komertzialak hobetuz, kalitate eta lehiakortasun maila
handiagoa lortzeko, gogoan hartuta, Covi-19ak eragindako ezohiko joera.
2020ko abuztuaren 4tik 2021eko ekainaren 26ra egindako inbertsioentzako
Negozio-bolumenari dagokionez jarduera nagusia merkataritza edo
merkataritza jarduerarekin lotutako zerbitzuetako enpresa ertain eta txikiek
–ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak barne– jaso ahal izango dituzte
agindu honetan araututako laguntzak.
- Enpresa jarduerak EAEn izan beharko du egoitza soziala eta fiskala,
eta bertan kokatutko da laguntzaren xede den Merkataritza edo
zerbitzu establezimendua.
- Agindu honetako epigraferen batean sartutako jarduera izatea.
a) Enpresa jardueraren egoitza soziala eta fiskala EAEn egotea eta
laguntzaren xede den zerbitzua edo merkataritza establezimenduan
bertan egotea.
b) Aipatzen den jarduera ekonomiko baten jardutea.
c) Enpresa onuradunek gutxienez
gutxienez urtebetez jarduera
komertzial bera egiten aritua izatea, eskabidea aurkezten denetik
d) Egindako inbertsioek ondorengo ezaugarriak bete beharko dituzte:
b.1.) Lehenengo aldiz erabiliak edo abian jarriak izan beharko dira.
b.2.) Gutxienez bi urtez iraun beharko dute enpresaren aktiboan,
fakturaren datatik kontatzen hasita. Kanpoan geratzen dira 1
puntuko c) apartatuari dagozkion aktiboak, horiek gutxienez urtebetez iraun beharko baitute.
b.3.) Ezin izango zaizkie hirugarren pertsona fisiko zein juridikoei
laga.
b.4.) Ez dira enpresa eskatzaileak berak fabrikatuak, eginak edo
garatuak izango.
1.Lerroa; Saltegiaren irudia berritze:
a) Eraberritze eta modernizazio hori gauzatzeko, obrak eta inbertsioak
egingo dira merkataritza jarduera garatzeko beharrezkoak diren
altzarietan eta ekipamenduetan, bai eta horien elementuetan ere,
barnekoetan zein kanpokoetan.
2. Lerroa; Teknologia berriak eta berrikuntza txertatzea:
b) Enpresa kudeaketa hobetzea, zerga araudira egokitzeko eta web

Laguntzen
zenbatekoa

Gehienezko
zenbatekoa

Aurkezteko epea

orrien bidez produktuak merkaturatzea sustatzeko equipo eta
aplikazio informatikoak.
3. Lerroa; baldintza higienki-sanitarioak:
c) COVID-19ak eragindako alarma-egoeraren ondorioz, merkataritzajarduera baldintza higieniko-sanitarioetan garatzeko eskuratutako
aktibo finkoetan egindako inbertsioak.
a) 1. Lerroa: mota honetako inbertsioa gutxienez 4.000€koa (BEZ gabe)
izan beharko du enpresako.
b) 2. Lerroa: mota honetako inbertsioak gutxienez 900€koa (BEZ gabe)
izan beharko du enpresako.
c) 3. Lerroa: mota honetako inbertsioak gutxienez 900€koa (BEZ gabe)
Edozein kasutan diru-laguntzaren gehieneko zenbateko 9.000€ izango da,
urteko eta saltokiko.
Aurkezteko epea 2021ko maiatzaren 27tik ekainaren 26ra

eta tokia

Bateragarritasuna
Aurkeztu beharreko
dokumentazioa

Ez da bateragarrria helburu berarekin eskatutako diru-laguntzekin.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)
i)
j)

Pertsona fisikoa bada, enpresaren titularraren NANa
Enpresaren IFK (pertsona juridikoa bada).
Enpresaren eratze-eskriturak eta horretan egindako aldaketak
Ordezkaritza emateko inprimaki arautua
Ekonomia-jardueren gaineko Zergan izandako alta eta baja egoeren
ziurtagiri historikoa.
Alta emanda dauden langileen inguruko txostena, Gizarte
Segurantzaren Diruzaintza Nagusiak emana, enpresarekin lan-lotura
dutela egiaztatzeko
Eskabidearen xede den inbertsio-proiektuan sartutako aktiboen
fakturak eta ordainketa-agiriak. Diruz lagun daitezkeen aktiboen
deskribapena ondo identifikatuta dituzten fakturak bakarrik
onartuko dira. Gainera, faktura horiek, BEZik gabe, 100 euro edo
gehiagokoak izan beharko dira
Etxetresna elektrikoek eta klimatizazio ekipamenduek energía
efizientzia altuko ziurtagiria dituztela egiaztatzeko dokumentuak.
“Hirugarren Interesdunaren alta-agiria”
Dokumentu osagarriak
i.1.) Merkatari-elkarteren bateko kide izatearen jatorrizko ziurtagiria.
i.2.) Enpresak lortutako kalitate- edo bikaintasun-ziurtagiriak
i.3.) Merkataritza-sektorearekin zuzeneko zerikusia duten
unibertsitateko edo lanbide heziketako titulua edo profesionaltasunziurtagiria

i.4.) Berdintasun-plana edo Lan- eta familia-bizitza bateragarri
egiteko plana dagoela egiaztatzea
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