BASAURI ETA ETXEBARRIKO ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO
LAGUNTZA PROGRAMAREN 2020-2021 EPERAKO OINARRI ARAUTZAILEAK ETA
DEIALDIA
Laguntzen oinarri arautzaile hauek eta laguntzen deialdia artikulatzeko beharra sortu
da gaur egungo krisi egoera honetan tokiko enpresei laguntzeko, euren dinamizazioa
errazteko eta enpleguari euts diezaioten sustatzeko.
Murrizketak apurka-apurka desagerrarazi egin dira eta enpresek euren jarduera maila
berreskuratzen joan dira; hala ere, horietariko askok sektore askotan eskaeraren
beherakada jasan beharko dute. Hori dela eta, beharrezkoa da krisiaren eragin
negatiboak arintzeko baliabideak edukitzea eta jarduera ekonomikoa berreskuratzen
laguntzea.
1. XEDEA
Oinarri hauen xedea da 50 langile baino gutxiago dituzten enpresek Covid osteko
egoera berrian, Behargintza Basauri- Etxebarrik lehiakortasun proiektuak diseinatu
edo garatzeko emandako laguntza ekonomikoen deialdia arautzea.
2. DIRUZ LAGUNDU DAITEKEEN EGITATEA
Diruz laguntzeko modukoa izango da lehiakortasuna hobetzeko proiektuen diseinua
eta garapena.
Proiektu horiek 2020ko urtarrilaren 1etik 2021eko urriaren 31 bitartean garatuta egon
beharko lukete.
Diruz laguntzekoak diren proiektuak honako arlo hauetako batean garatu beharko
lirateke:
A)

HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA
Pandemia honek hainbat arlotan --gizartearen beharrizan berrietan, bezeroen
erosketa ohituretan, legedian, eskaintzen dituzten produktu edo zerbitzuen
eskaeran....- izango duen inpaktuaz hausnartu eta, hori kontuan hartuta,
enpresarentzat sor daitezkeen aukeretarantz birbideratu nahi duten enpresa
guztiei zuzenduta. Ekintza tipologia honen pean, enpresarentzako estrategia
berria eta horren ibilbide-orria definitzea lagunduko da diruz.
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B)

PRODUKTU EDO ZERBITZU BERRIAK EDO EGOERA BERRIRA EGOKITUTAKOAK
IDENTIFIKATU EDOTA GARATZEA, ETA PROZESUAK EGOKITZEA.
COVID-19a kontsumo moduetan eta bezeroen beharrizanetan sorrarazten ari
den aldaketak baliatu nahi dituzten enpresei zuzendua. Ekintza tipologia honen
pean enpresek honako arlo hauek zehaztu ahalko dituzte:
 Erosleei nolako zerbitzu edo produktu berriak eskain diezazkieketen,
edo dagoeneko dauzkatenak nola egokitu ditzaketen.
 Prozesuak nola egokitua ahal dituzten eragingarriagoak izan daitezen
edota zerbitzu edo produktu berriak gara daitezen.
Produktu edota zerbitzuak zehaztea edota garatzea lagundu daiteke diruz, bai
eta prozesuen zehaztapena eta berauen ezarpena ere.

C)

MERKATARITZA PLANA EDOTA MARKETINA ZEHAZTEA
Pandemiak eragindako inguruabar berriak direla eta sortuko diren aldaketak
baliatuz, merkataritza edo marketin plan bati buruzko hausnarketa egin edo
berau egituratu nahi duten enpresei zuzendua. Ekintza tipologia honen pean,
egungo egoerak (Covid agertoki berriak, produktu edo zerbitzu berriak, bide
berriak, e.a.) sortutako beharrizanei egokitutako merkataritza plan berri bat
zehaztea lagunduko da diruz, bai eta ezartzeko aurreikuspenak ere (helburuak,
aurreikusitako ekintzak, antolamendua eta epeak, egutegia, aurrekontua eta
beharrezko baliabideak).

D)

ARLO EKONOMIKOA
Arlo ekonomikoak metodologiarik edo erremintarik ez duten edo dauzkatenak
hobetu nahi dituzten enpresei zuzenduta; horretarako, enpresaren kostuak,
marjinak, urteko aurrekontuaren bilakaera eta halakoak zein diren aztertuko
litzatekeelarik. Egungo egoeran, oso erraza da marjinak murriztea eta horrek
galera egoeran sartzea ekarriko luke; beraz, arlo ekonomikoa hobetzea
funtsezkoa da jarduera ekonomikoari eta enpleguari eusteko errentagarrienak
diren ekintzak indartu daitezen.
Ekintza tipologia honen pean diruz laguntzekoak izan daitezke honako hauek:
 Urteko aurrekontu baten zehaztapena
 Kostuen analisi bat burutzea
 Adierazle ekonomikoen koadro bat sortzea.

E)

ESTRATEGIA DIGITALA
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Kanal digitalean nolabaiteko presentzia baduten (esaterako, web korporatiboa
badutenak) eta kanal horren merkataritza aukerak baliatu nahi dituzten
enpresei zuzendua.
Ekintzen tipologia honetan estrategia digital integratu bati buruzko
hausnarketa eta zehaztapena diruz lagundu daiteke (helburuak, ekintzak,
egutegitzea, merkataritza planaren barruko koherentzia…)
F)

OFFLINE MERKATARITZA KANPAINAK DISEINATZEA
Salmentak biziberritu eta kokapena hobetzeko xedez, offline merkataritza
kanpaina bat erabiliko luketen enpresei zuzendua.
Offline merkataritza kanpainak diseinatzea diruz lagundu daiteke: eskupaperak diseinatzea, katalogoak, publizitate iragarkiak, irrati tarteak,
enpresaren irudi korporatiboarekin lotutako beste euskarri batzuk, besteak
beste. (Ez da diruz lagunduko diseinatutako euskarri horien ekoizpena).

G)

HELBURU KOMERTZIALEKO WEB ORRIAK (SALMENTA, KOKAPENA,
IKUSGARRITASUNA HOBETZERA ZUZENDUAK) DISEINATU ETA GARATZEA
Web orri bat eraiki edo aldatuz euren presentzia digitalari ekin edo berau
birformulatu nahi duten enpresei zuzendua. Web orri bat edukitzeak lagundu
egiten du enpresak eskaintzen dituen produktu edota zerbitzuak
ezagutarazten, erraztu egiten du bezero berriengana iristen eta egungo
bezeroekin kontaktatzeko bide bat izan daiteke.
Ekintza tipologia honen pean, web orri baten diseinua eta garapena diruz
lagundu ahalko da. Web orriak honako betekizunak izango lituzke:









Webak eskalagarria izan beharko du funtzionaltasunetan
Egokia izan beharko du web kokapenerako
Edukiei dagokienez, enpresak berak kudeatzeko modukoa izan
beharko du
Mugikorretarako egokitua egon beharko du
Datuak babesteari buruz indarrean dagoen Erregelamendu
Orokorrarekin bat egingo du
Web segurua izango da (https)
Aldian-aldian segurtasun kopiak egin beharko dira
HTML5 pean programatuta egon beharko du

H) EKONOMIA ZIRKULARREKO ESTRATEGIAK APLIKATZEA
Lehengaien kudeaketa eta aprobetxamendua, hondakinen kudeaketa, salmenten
kudeaketa eta abar ekonomia zirkularraren bidez hobetu nahi duten enpresei
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zuzendua; era berean, ingurumenaren jasangarritasuna hobetzeko ekintzak,
marketin berdeari lotutako merkataritza estrategiak, hondakinen
aprobetxamendua eta birzirkulazioa eta halako ekintzak burutzeko asmoa
dutenak.
Ekintza tipologia honen pean, enpresaren jarduerari lotutako ekonomia
zirkularreko estrategiak zehaztu eta identifikatzeko lanak lagundu ahalko dira diruz
(ekodiseinua, negozio eredua, birmanufaktura, teknologiak, hondakin eta
materialen birzirkulazioa, erosketa eta hornitzaile politikak, e.a.).
2. eranskinean, lehiakortasuna hobetzeko proiektuen definizioarekin bat datozen
jarduketetako batzuen zerrenda bat jarri da, adibide gisa.

3. ERAKUNDE ONURADUNAK ETA BETEBEHARRAK
3.1. Oinarri hauek jasotzen dituzten laguntzen onuradun izan daitezkeen
enpresak dira (forma juridikoa dena delakoa ere, banakako enpresarioak,
ondasun erkideak, sozietate zibilak, sozietate mugatuak, sozietate
anonimoak eta sozietate kooperatiboak, e.a.), 3.2. atalean ezarritako
betekizunak beteta, euren sozietate-helbidea edo, gutxienez, ekoizpeninstalazio bat, Basaurin edo Etxebarrin daukatenak, eta 2. puntuan
adierazitako arloetakoren batean lehiakortasuna hobetzeko proiektu bat
hasia izan edo horri ekin nahi diotenak.
Banakako proiektuez gain, bi enpresen edo gehiagoren arteko lankidetzan
oinarritutako proiektuak ere aurkez daiteke, aitzinean aipatutako arloetako
edozeinetan gauzatzen badira. Gainera, lanbide heziketako zentro baten edota zentro
teknologiko baten parte-hartzea ere izan ahalko du. Kasu horietan, enpresa eskatzaile
eta proiektuburua, nahitaez, Basauri edo Etxebarrin kokatuta egongo da.
3.2. erakunde onuradunek honako betekizun hauek bete beharko dituzte:
a. Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda egotea laguntzen deialdiaren hasiera
baino bi urte lehenagotik.
b. Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda egotea 1. eranskinean adierazitako
epigrafeetakoren batean.
c. Plantillan 50 langile baino gutxiago izatea.
d. Diru-laguntza publikoak jasotzeko baztertuta ez egotea.
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e. Laneko Arriskuen Prebentzioari buruzko 31/1995 Legeak eta, oro har, arriskuen
prebentziorako legediak eskatutako betekizunak beteta izatea.
Kanpoan geratuko dira Erakunde edo Elkarte Publikoak edota Administraziokoak
direnak, bai eta elkarte edo asoziazioak ere.

4. DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN GASTUAK ETA ZENBATEKOA
Enpresak lehiakortasuna hobetzeko aurkeztutako proiektuak diseinatu edota
egikaritzeko beharrezko kanpo aholkularitza gastuak diruz laguntzeko izango dira
laguntza ekonomiko hauek.
Proiektuei dagozkien eta diruz lagundu daitezkeen gastuak 2020ko urtarrilaren 1etik
2021eko urriaren 31ra bitartean burutu eta ordainduta egon behar dute.
Aholkularitza zerbitzurako enpresa hornitzailea laguntzaren onuradun den enpresak
aukeratuko du.
Proiektuek diruz lagunduak izateko aukera izan dezaten gutxienez hiru urteko
eskarmentua duten profesionalek burutu beharko dituzte, eta lan hori egiteko
kualifikazio tekniko egokia dutela egiaztatu ahal dutenak; horretarako, arlo horietan
burututako lanen zerrenda aurkeztuko da (gutxienez, lana burutu zuen
profesionalaren izena, arlo horretan burututako lana, enpresa bezeroen izenak eta
burutze datak agertuko dira).
Era berean, proiektua burutzeko izendatutako profesionalen curriculum vitaea
aurkeztuko da.
Behargintza Basauri - Etxebarrik burututako eta ordaindutako gastuen % 80
finantzatuko ditu; baina ez da hala egingo 2. Puntuko G letran jasotako balizkoan.
Kasu horretan, burututako eta ordaindutako gastuen % 50era iritsiko da baterako
finantzaketa.
Balizko guztietan, onetsitako eskari bakoitzeko ematekoa den gehienezko zenbatekoa
3.000 eurokoa izango da.
Enpresa bakoitzak soilik diruz lagundu daitekeen proiektu batean hartu ahal izango du
parte deialdi honen barruan.
Kanpoan geratzen dira honako gastu hauek:
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Inbertsioei dagozkien gastuak.



Softwareei, informatika lizentziei eta informatika ekipamenduei dagozkien
gastuak.



Enpresako langileen barneko lanorduei dagozkien gastuak.



Bidaia, dieta eta mantenu gastuak.



Balio Erantsiaren Zerga (BEZ).



Eskatzailearen eta erakunde hornitzailearen artean lotura dagoeneko gastuak1.

5. PROIEKTUAK BALIOESTEKO BAREMOAK
Eskarien balioespena honako irizpide hauei jarraituz egingo da:
1. Proiektuaren helburuen zehaztapen maila: Proposatutako ekimenaren
helburuen zehaztapenean argitasuna eta zehaztasuna. (0- 15 puntu).
2. Egokitasunaren justifikazioa: Proiektuari zergatik heldu behar zaion
argudiatzea, enpresaren ibilbidearekiko koherentzia, proiektua benetan
estrategia batean kokatzen dela azaltzea (0- 20 puntu)
3. Argitasun teknikoa: Barne koherentzia eta enpresaren beharrizanetarako
egokitasuna, dimentsionamendua eta helburuen eta adierazitako ekintzen
arteko koherentzia, antolamendua egotea, bideragarritasun teknikoa eta
tenporala, proposamen errealista eta onargarria (0-40 puntu).
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Oinarri hauen eraginetarako, honako lotura dagoenekoetan gastua ez da diruz lagunduko: a)
ezkontzaren edo ezkontzaren antzeko afektibitate harreman batez lotutakoak, odol-ahaidetasunez
lotutakoak, laugarren mailara arte edo ezkontza bidezkoa bigarren mailara arte b) Pertsona fisiko eta
juridikoak, aldizkako ordainketa bidezko lan harremana dutenak. c) Diru-laguntzen Foru Arauaren 10.
artikuluaren 2. atalak aipatzen duen onuradunaren bazkideak eta 3. atalak aipatzen dituen izaera
juridikorik gabeko erakundeetako kide edo parte-hartzaileak. d) elkarte bat eta gehiengoa duten
bazkideak edo bertako kontseilari edo administrariak, bai eta ezkontideak edo antzeko harreman
afektiboa dutenak eta laugarren mailara arteko odol-ahaidetasuneko senideak edo ezkontza bitartekoak
bigarren mailara arte. e) Uztailaren 28ko Balore Merkatuari buruzko 24/1988 Legearen 4.artikuluarekin
bat eginez, talde berekoa izateko betekizunak betetzen dituzten elkarteak. f) Pertsona fisiko edo
nortasunik gabeko elkarteak eta horien legezko ordezkari, patroi edo administrazioa egikaritzen
dutenak, bai eta ezkontzaren edo ezkontzaren antzeko afektibitate harreman batez lotutakoak, odolahaidetasunez lotutakoak, laugarren mailara arte edo ezkontza bidezkoa, bigarren mailara arte. g)
Pertsona juridiko edo nortasunik gabeko elkarteak eta pertsona fisiko, juridiko edo nortasunik gabeko
elkarteak, baldin eta legezko edo estatutuzko arau edo kontratu adostasunei jarraituz, lehenengoen
etekinean eguneko 50ean baino gehiagoan parte hartzeko eskubidea dutenak
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4. Inpaktua: Proiektuaren garapenari esker enpresarentzat lortu asmo diren
emaitza esanguratsuen lorpena, adierazleen identifikazioa (0- 15 puntu).
5. Lankidetza: Beste enpresa, lanbide heziketako ikastetxe, unibertsitate edo
zentro teknologiko batzuekikoa (0-5 puntu).
6. Garapen jasangarrirako ekarpena (0-5 puntu).
Kanpoan geratuko da aurreko 1., 2., 3. edo 4. ataletakoren batean 0 puntuko
puntuazioa lortzen duen edozein proiektu.
Gutxienez 40 puntu lortu beharko dira eskaera onartua izateko.
Puntuazio-parametroak honako taula honetan adierazita datoz:
IRIZPIDEA
Proiektuaren helburuaren
zehaztapena (argia eta
zehatza)
Egokitasunaren
justifikazioa

Proiektuaren kalitatea

Inpaktua: Emaitza
nabarmenak lortzea

Lankidetzan burututako
proiektua
Garapen jasangarriari
ekarpena

PUNTUAZIO PARAMETROAK
Helburuak egokiak dira eta oso garatuta aurkezten dira
b)Helburuak egokiak dira eta garatuta aurkezten dira
c) Proiektuaren helburuak nahiko ondo aurkezten dira
d) Proiektuaren helburuak ez daude zehaztuta edo ez dira egokiak
Irizpidearen edukiarekiko argudiaketa altua da.
b) Irizpidearen edukiarekiko argudiaketa ertaina da.
c) Irizpidearen edukiarekiko argudiaketa nahiko da.
c) Argudiatzea eskasa da edo ez da argudiatzen.
Proiektuaren barne koherentzia eta kalitate teknikoa altua da.
b) Proiektuaren barne koherentzia eta kalitate teknikoa ertaina da.
c) Proiektuaren barne koherentzia eta kalitate teknikoa nahikoa da.
d) Proiektuaren barne koherentzia eta kalitate teknikoa baxua da.
Identifikatutako emaitzen araberako inpaktua altua izango da
b) Identifikatutako emaitzen araberako inpaktua ertaina izango da
c) Identifikatutako emaitzen araberako inpaktua nahikoa izango da
d) Identifikatutako emaitzen araberako inpaktua baxua izango da edo
ez da deskribatzen
Beste enpresa edota erakunde batzuekin lankidetzan burutuko den
proiektua da.
b) Banakako proiektua da.
a) Proiektuak barnean du garapen jasangarrirako ekarpena egiteko
ikuspuntua.
a) Proiektuak ez du barnean garapen jasangarrirako ekarpena egiteko
ikuspuntua.

BALIOESPENA

a) 15 puntu
b) 10 puntu
c) 5 puntu
d) 0 puntu
a) 20 puntu
b) 15 puntu
c) 10 puntu
d) 0 puntu
a) 40 puntu
b) 30 puntu
c) 20 puntu
d) 0 puntu
a) 15 puntu
b) 10 puntu
c) 5 puntu
d) 0 puntu
a) 5 puntu
b) 0 puntu
a) 5 puntu
b) 0 puntu

6. ESKARIEN BALIOESTEA ETA LAGUNTZA EMATEA:
Eskariak balioesteko batzorde bat eratuko da. Batzorde hori Behargintza Basauri–
Etxebarriko ordezkari hauek eratuko dute: Presidentzian dagoen pertsona,
Koordinatzailea eta Enpresa Arloko teknikari bat.
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Eskariak aurkezteko epea zabalik dagoen bitartean, iritsitako ordenan balioetsiko ditu
batzordeak, oinarri hauei jarraituz, eta diru-laguntzak emateko proposamena igorriko
du, eta enpresa eskatzaileari jakinaraziko dio.

7. LAGUNTZEN ORDAINKETA
Diru-laguntzak ordainketa bakar batean egingo dira, amaierako zuriketa aurkeztu eta
eskatutako dokumentazioa egiaztatutakoan.

8. ESKARIAK AURKEZTEKO EPEA ETA HAUEN TRAMITAZIOA
Eskariak Behargintza Basauri-Etxebarriren egoitzan aurkeztuko dira, Basauriko
Baskonia kaleko 1.goan, jendeari arreta emateko ordutegian.
Eskariak jasota, hauek behar bezala beteta etorriko ez balira, biharamunetik hasi eta
10 egun baliodunetan akatsa konpontzeko edo beharrezko dokumentuak eramateko
eskatuko zaio erakunde eskatzaileari, eta, hala egin ezean, eskaria baztertu egingo
dela ohartaraziko zaio.
Eskariak aurkezteko epea 2020ko azaroaren 2an hasiko da eta aurrekontua agortu
arte iraungo du zabalik, eta, luzeen jota, 2021ko irailaren 30ean, 13:30ean, amaituko
da.

9. AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Honako dokumentazio hau aurkeztuko da, eskaera-ereduan jasota dagoena:
Enpresa eskatzailearen identifikazioa eta plantillaren datuak, enpresaren ordezkaritza
duen pertsonak sinatuta.
2) Hala badagokio, lankidetzan diharduten erakundeen zerrenda.
3) Proiektuaren deskribapena; bertan sartuko da, nahitaez, Eskaera ereduaren 3.
puntuan jasotako informazioa.
4) Basauri eta Etxebarriko udalekiko ordainketak eginda dituela egiaztatzeko baimena.
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5) Behargintza Basauri-Etxebarriren hartzekodun-fitxa, enpresaren banku-datuak
jasotzen dituena. Fitxa hau enpresaren kontua dagoeneko finantza-erakundearen
zigiluaz aurkeztu behar da.
6) Beste diru-laguntza batzuekiko harremanari buruzko zinpeko deklarazioa, eta legehausteren batengatik diru-laguntza publikoak jasotzeko eskubidea galdua ez duela
adierazten duena.
7) Laneko arriskuen prebentzio gaietan betekizunak betetzen direla adierazten duen
zinpeko deklarazioa.
Gainera, eskaera ereduarekin batera honako hau erantsiko da:
-Sozietateen kasuan, eskatzailearen ordezkaritzaren ahalordearen fotokopia, eta
haren Nortasun Agiriaren edo pertsona fisikoaren lan-baimenaren fotokopia.
-Hala badagokio, pertsona juridikoaren identifikazio fiskalerako txartelaren fotokopia.
- Foru Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak eginak dituela
adierazten duten agiriak, erakunde horiek igorritakoak.
-Jarduera Ekonomikoen Zergan alta emanda dagoela adierazten duen agiriaren kopia.

10. ONURADUNEN BETEBEHARRAK
Enpresa onuradunak konpromisoa hartzen du Behargintza Basauri-Etxebarrik
emaitzak argitaratzeko burutu dezakeen esperientzian parte hartzeko.
Bestalde, emandako laguntzei buruz Behargintza Basauri-Etxebarrik, bere funtzioak
egikarituz, eskatutako informazio guztia eman beharko du.

11. AURREKONTUAREN ZENBATEKOA
Behargintza Basauri- Etxebarrik 2020-2021 ekitaldian hogeita hamar mila euro
(30.000 €) bideratuko ditu deialdi honetako diru-hornidurarako.
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12. BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUEKIKO BATERAGARRITASUNA
Laguntza honen enpresa onuradunak ezin izango du xede eta helburu bereko beste
diru-laguntzarik jaso.

13. JUSTIFIKAZIORAKO EPEA ETA MODUA
Justifikazioa aurkezteko epea, beranduen jota, aurkeztutako proiektua gauzatzeko
aurreikusitako amaierako gehienezko datatik hasi eta hilabeteko epea izango da, eta,
beti ere, 2021eko azaroaren 30 baino lehen aurkeztu beharko da.
Proiektuaren amaierako justifikaziorako honako dokumentu hauek aurkeztuko dira.
a) Diruz lagunduak izan daitezken eta burutu diren gastuei dagozkien jatorrizko
fakturak eta oinarri hauetan adierazitako epean horiek ordaindu direla adierazten
duten egiaztagiriak. Ez dira onartuko eskura ordainduak izan diren fakturak.
b) Proiektuaren justifikazio memoria; Behargintza Basauri-Etxebarrik diru-laguntzen
onuradun diren enpresei emandako ereduari jarraituz.
c) Ogasunarekiko, Gizarte Segurantzarekiko eta Basauri eta Etxebarriko udalekiko
ordainketak eginak dituztela egiaztatzen duen dokumentazioa, dagokion erakundeak
igorritakoa.

14. IZAERA PERTSONALEKO DATUEN BABESA
Datu Pertsonalak Babesteko araudia betetzeko, jakinarazten dizugu zuk emandako
datuak modu seguruan eta konfidentzialki tratatuko dituela Behargintza BasauriEtxebarrik.
Enpresen datuen tratamenduaren helburua bi aldeen arteko harremanaren
administrazio, zerga eta kontabilitate kudeaketa izango da.
Edozein unetan, zure datuetara iristeko, zuzentzeko, kenarazteko eta lekuz aldatzeko
dituzun eskubideak egikaritu ahalko dituzu, eta hauen trataera mugatu edo aurka
egitekoak ere bai, horretarako Behargintza Basauri-Etxebarrira, Basauriko Baskonia
kaleko 1 zk.ra (48970 PK, Bizkaia) idazki bat bidalita edo info@behargintza.eus
helbidera mezu bat bidalita.
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Behargintza Basauri-Etxebarri
Basaurin, 2020ko azaroaren 2an

11

1 ERANSKINA.
Enpresa eskatzaileak honako banaketa, talde eta taldeen barruan jasotako
epigrafeetakoren batean alta emanda egon beharko du:

1 atala: ENPRESA JARDUERAK
2. banaketa: Mineral ez-energetiko eta eratorritako produktuak erauzi eta
eraldaketa, industria kimikoa
.
3. banaketa: Metalak eraldatzeko industriak, prezisiozko mekanika
4. banaketa: Beste manufaktura-industria batzuk
5. banaketa: Eraikuntza
6. banaketa: 61 elkartea: Handizkako merkataritza
6. banaketa: 62 elkartea: Gaiak berreskuratzekoak
6. banaketa: 69 elkartea: Konponketak.. Honako hauek izan ezik:
691.1 epigrafea. Etxerako tresna elektrikoen konponketa
691.9 epigrafea. Beste kontsumo-ondasun batzuen konponketa
7. banaketa: 72 elkartea. 722 taldea: Salgaiak errepidez garraiatzea
8. banaketa: 84 elkartea: Enpresei zerbitzuak ematea. Honako hauek izan ezik:
843.6. epigrafea. Ibilgailuen azterketa teknikoa
848 taldea. Posta eta komunikazioko osoko zerbitzuak
849 elkartea: Enpresei beste zerbitzu batzuk ematea.
8 banaketa. 85 elkartea. 852 taldea: Eraikuntzarako makineria eta ekipoak alokatzea
9 banaketa. 92 elkartea. 922 taldea. Garbiketa zerbitzuak
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2 ERANSKINA.
DEIALDI HONETAN GARA LITEZKEEN PROIEKTUEN ADIBIDEAK

1. Klimatizazio enpresa baten lehiakortasuna hobetzea
Autonomo bat, 2 langile kontratatuta, partikularrei eta enpresei klimatizazio zerbitzua
ematen duena. Azken urteetan beherantz doazen emaitza kontuak eta salmentak
hobetu nahi ditu. Proiektuaren bitartez negozioaren egoera aztertu da, bezeroei
eskaintzeko zerbitzu eta produktu berriak identifikatu dira, fakturazioa handitu eta
enplegua egonkortzeko. Salmenta protokoloak aldatu eta datu-basea gaurkotu egin
da, zerbitzu berriak eskaintzeko erreminta berriak erostea planteatu da eta barne
kudeaketa hobetzeko jarraibideak aplikatu dira.

2. Estrategiari buruzko hausnarketa eta ibilbide orriaren zehaztapena:

Kooperatiba txiki bat, plantillan 4 langile dituena, eta ekipo elektrikoen arloan
fabrikazioan eta zerbitzuak eskaintzen lan egiten duena. Negozioaren balizko garapenlerroak ikuskatzeko asmo duen hausnarketa egin nahi du; izan ere, bere lan-arloa oso
zaildua dago, eta lehia handia dago eta epe laburrean bizirik irauteko aukera gutxi
ditu. Hausnarketaren muina balioaren ekarpenerako lerroak ikuskatzea da,
lehiakideengandik bereiziko dutena eta bezeroa fidelizatzea lortzen lagunduko diona.
Industria arloko sozietate mugatu batean 14 langilek egiten dute lan. Hausnarketa
estrategiko bat burutu nahi dute; izan ere, fabrikatzen dituzten produktuek ez dute
balio erantsirik eta, ikusten dutenez, Ekialdeko -eta batez ere Txinako- herrialdeekiko
lehiagatik salmentak murrizten ari zaizkie. Hainbat aukera dituzte eskuartean: Gara
dezaketen produktuarekin batera doazen zerbitzuak eskaini ahal izatea, ingeniaritza
enpresa batekin lotura bat sortzea, hauek "berrikuntza" ekar diezaieten, edo oraindik
jorratu gabeko sektoreak -automobilgintza eta aeronautika, besteak beste- jorratzen
hastea. Hausnarketa estrategikoaren bitartez, euren enpresaren (puntu indartsuak
eta ahulak) eta merkatuaren (mehatxuak, aukerak, lehiakideak) analisia egin dezakete,
egon daitezkeen aukerak balioetsi eta epe ertainerako bidea zehazteko abiapuntu
gisa.
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3. 4.0 teknologien erabilera:

Sozietate mugatu bat, plantillan 6 langile dituena, industria makineria konpontzeko
sektorekoa. Hausnarketa prozesu bati ekin nahi dio beraren barne prozesuak
(trazabilitatea hobetzea, prozesuen integrazioaren jarraipena, bezeroen eta
hornitzaileen integrazioa, ziurtagiriak…) eragingarriagoak izan daitezen blockchain
teknologiak zer egin dezakeen ikusteko.
Industri enpresetan mantentze lanak egiten dituen enpresa batek entregatzeko
denborak nola laburtu aztertu du, gehitze fabrikaziorako sistemen bidez piezak eta
instalazioetarako soluzio berezituak sortuz

4. Barne kudeaketa hobetzea

2 kideko ondasun erkidego batek, enpresa eta finka administratzaileentzat
instalazioak egiten dituenak, enpresaren barne kudeaketa hobetu nahi du
lehiakortasuna eta bezeroekiko asebetetasun indizeak hobetzeko. Horretarako, bere
prozesuen antolamendua aztertu eta hobetu du, merkataritza plangintza hobetu du,
stock eta ekoizpen bideen kontrolerako erremintak, eta kudeaketa ekonomikoko
irizpideak, sartu ditu; horrela, bere barne eraginkortasuna eta fakturazioa handitu
ditu.

5. Kostuak zenbatestea eta kudeaketa ekonomikoa hobetzea

Ondasun erkidego bat, plantillan 5 langile dituena, jabekideen komunitateak eta
enpresen garbiketan jarduten duena. Hainbat lanetan “dirua galtzen” dela uste du.
Hori dela eta, ekoizpen kostuak (zuzeneko langileak, koordinazioa, materiala erostea…)
kalkulatzen ikasi nahi du, eta egiturako gastuen egoztea (lokalaren alokairua, ibilgailu
edo makineriaren leasinga, egiturazko langileak…) aurrekontuak marjina egokiaz
egiteko, eta bezerokako errentagarritasuna zein den jakiteko.
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6. Jarduera indarberritzeko merkataritza plan bat egitea

Autonomo batek 2 langile ditu kontratatuta eta pakete banaketan jarduten dute.
Orain sektore berri batera zabaldu nahi du bere bezero-zorroa. Horretarako,
merkataritza plan bat egin behar du: zein bezero mota izango du xede, lehiakideekiko
indar eta ahuleziak, negozioa nola ezagutaraziko duen zehaztu (publizitatea, deiak edo
merkataritza bisitaldiak, enpresa elkarteekin akordioak, kanal digitala, esku-orriak
inprimatzea…), kanpainaren gutxi gorabeherako kostua, lortu asmo diren emaitzak...

7. Ekonomia zirkularreko irizpideak erabiliz, barne hondakinen
kudeaketa hobetzea

Publizitatearen sektoreko sozietate mugatu batek, 11 langile dituenak, hobetu egin
nahi du jardueran sortutako eta gaur egun edukiontzi batean nahastuta botatzen
diren hondakin geldoen kudeaketa. Proiektuaren garapenari esker, sortutako
hondakinen jatorria eta ezaugarriak ezagutu ditu, hondakin horietarako
jasangarriagoak diren beste kudeaketa aukera batzuk aurkitu ditu eta hobekuntza hori
lortzeko eman beharreko urratsak zehaztu ahal izan ditu.

8. Presentzia eta estrategia digitala

Aroztegi tradizional bat, 2 autonomoz osatua, etxerako altzariak egiten dituena.
Salmenta moduak aldatzen ari direla ikusi du eta bere eskaerak beherantz doazela.
Ohiko bezeroek ez dute jada auzoan erosten, eta jende gazteak nahiago du internet.
Hori dela eta, bere presentzia digitala hobetzea erabaki du eta internetek eskaintzen
dituen kanalak erabiltzea, balizko bezeroen aurrean ikusgarriago jartzeko. Web orri
profesional bat egin du eta publizitate digitaleko ekintzak burutu ditu. Harrezkero,
bezeroen % 30 bide digitaletik sartzen zaizkio, bezeroen artean jende gazte gehiago
dago eta salmentak hobetu egin dira.
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