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Covid 19 pandemiaren ondorioz osasun-alertako egoera 
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Gida honetan kultura-sektoreko mikroenpresetan 
berariazko eragina duten ondorioak eta premiak 
arintzeko Eusko Jaurlaritzak abian jarri dituen 
aparteko laguntzei buruzko oinarrizko informazioa 
dago. 

Jaurlaritza eta euskal erakundeak eta Espainiako 
Gobernua neurri asko hartzen ari dira.. Kulturaren 
sektoreari neurri horiek eskuratzeko bidea erraztea eta 
ziurtatzea izan zen hasierako xedea, eta orain ekimen 
hori indartu nahi da neurri espezifikoak sustatuz.   

Lanbidek deialdi bat egin zuen kulturako profesional 
indibidualentzat, eta orain, sozietate eta elkarteak 
dira (euskal kultura-sarearen funtsezko zati bat) 
babesik gabeko egoera larrienean daudenak, 
soldatatik aparteko egiturazko gastu finkoei aurre 
egiten jarraitu behar dutelako. 

Aparteko laguntzak dira beraz, bertan behera uzteek, 
atzerapenek, udako kultura-jarduera ia guztia 
desagertzeak eta udazkeneko desazelerazioak 
eragindako egoera larria onbideratzeko helburua 
dutenak. Jarduera bertan behera uzteak eragindako 
galera ekonomiko zuzenak arintzen lagundu nahi dute 
laguntza horiek, ahal den neurrian, kultura-
mikroenpresak behin betiko ixtera behartuta egon ez 
daitezen. 

Beste urrats bat urgentzia-egoera honi aurre egiteko. 
Baina horrek ez du esan nahi, inola ere, ez dugula 
lanean jarraituko alarma-egoera deklaratu izana eta 
horrek ondoren eragin duen inpaktua kultura-
sektorean sorrarazten ari diren egoera zailari 
laguntzeko eta erantzuteko beste bide batzuk 
proposatzeko eta abian jartzeko. 

Aparteko laguntzez gain, gogoan izan KulturklikPRO 
plataforma digitalean Arreta Pertsonalizatua 
emateko Zerbitzu Telematikoa aurkituko duzula. 
Zerbitzu horretan, lan-, zerga- eta finantza-arloko 
aholkularitzaren eremuen inguruko kontsultak eta 
zalantzak egin daitezke dohainik. Kultura eta 
Hizkuntza Politika Saileko teknikariek eta talde 
espezializatu batek bideratuko zaituztegu eta 
erantzungo dizuegu posta elektroniko bidez edo 
telefono bidez 48 ordu igaro baino lehen.  

  

Sarrera 
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Kultura-eremuko mikroenpresei jarduerari eusten 
laguntzea eta babesa ematea, haien enpresa-egiturak 
iraunarazteko laguntza emanez eta COVID 19aren 
ondorioz etendako jardueren ustiapen-kontuen 
gainean inpaktu handia duten gastu finko edo 
egiturazkoen partidak finantzatuz. 

Soldatatik aparteko egiturazko gastu finkoei aurre 
egiten jarraitu behar dutelako babesik gabeko 
egoeran dauden euskal kultura-sareko sozietate eta 
elkarteei. 

Arte eszenikoak, ikusmen-arteak, arkeologia, ikus-
entzunezkoak, bertsolaritza, bitartekotza eta/edo 
aholkularitza/kontsultoretza kulturala, liburua edo 
literatura, musika edo ondarea, betiere ikerketarekin, 
sorkuntzarekin, produkzioarekin, erakusketekin, 
profesionalen prestakuntzarekin eta/edo 
kontserbazioarekin zerikusia badute. 

2 milioi euro 

Guztizko zuzkidura baldintzak betetzen dituzten 
mikroenpresa eskatzaileen artean esleituko da funtsak 
bukatzen diren. 

¬ Elkarteek 
¬ Sozietateek 

Kultura-sektorean jarduera ekonomiko bat garatzen 
duten elkarte eta sozietateek, irabazi asmoarekin, 
kultura-adierazpenekin zerikusia duten produktuak 
sortuz edo zerbitzu profesionalak eskainiz 
dihardutenek. 

Profesionalek:  

Jarduera bat profesionaltzat hartzen da, jarduera hori 
garatzen duen taldeko kideek ordainsari bat jasotzen 
dutenean, sektorean ezarritako hitzarmen edo 
erabilerekin bat etorriz, eta, inoiz ere ez, lanbide 
arteko gutxieneko soldataren azpitik  

Horrenbestez, inolako ordainsaririk jasotzen ez duten 
edo ordainsariak dokumentatzeko aukerarik ez duten 
elkarte amateur guztiak programa honetatik kanpo 
geratzen dira. 

Zein da helburua? 

Nori dago  
zuzendua?   

Kultura-jardueraren zer 
eremu sartzen dira? 

Zein da guztizko 
zuzkidura?  

Nork du laguntzak  
lortzeko aukera?  
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Irabazi-asmoarekin:  

Irabazi-asmoko edo merkataritza-asmoko jardueratzat 
hartzen da merkatuaren araberako kontraprestazio 
ekonomiko bat jasotzen duen produktua edo zerbitzua 
sortzeko jarduera. 

¬ Las Kulturaren sektorerako txikizkako 
merkataritzarako jarduerak (liburu-dendak, 
musika-dendak, zinema-aretoak, arte-galeriak, 
etab.). 

¬ hezkuntzaren eremuaren barruan egonik, 
profesionalentzat ez direnak 

¬ kirolarekin, aisiarekin, astialdiarekin eta 
nabarmenki turismoarekin zerikusia duten 
jarduerak 

¬ sozietate publikoak eta zuzenbide publikoko 
erakundeak izanik, erabaki-organoetan, nagusiki, 
Administrazio Publikoek izendatutako pertsonak 
dituztenak 

Gastu finkoak edo egiturazkoak estaltzeko laguntzak 
dira. Honelako gastuak, besteak beste: 

¬ Lokalen edo coworking guneen, sorkuntza-
fabriken edo antzekoen alokairua, betiere 
eskatzailearen etxebizitzaren zati ez badira, edota 
errentatzailearekin ahaidetasunik edo sozietate-
harremanik ez badago. 

¬ Jardueran erabiltzen diren materialen edo garraio-
ibilgailuen alokairua. 

¬ Laneko lokalen hornigaiak: ura. argia, telefonoa, 
internet. 

¬ Honako hauetatik eratorritako interesak: 
o Lokala erosteko maileguengatiko kuotak 
o Alarma-egoera indarrean hasi aurreko 5 

urteetan, jarduera egiteko behar ziren 
ondasunak eskuratzeko formalizatutako 
maileguen kuotak. 

¬ Beste hainbat gastu arrunt, esaterako:  
o Jarduera arruntari lotutako aseguruen 

kuotak 
o Alarma-egoeran kontratatutako profesional 

independenteen (aholkulariak, 
kontsultoreak…) zerbitzuak, auditorietatik 
eratorriak alde batera utzita. 

o Garatutako kultura-jarduerari lotutako udal-
zergak. 

o Zirkulatzailearen finantziaziotik eratorritako 
kostuak 

Zer jarduera geratzen 
dira ekimen honetatik 
kanpo? 

Zer gastu estal 
ditzakete aparteko 
laguntza hauek? 
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o Kultura eta Hizkuntza Politika Sailaren urteko 
aurrekontuen bidez finantzaturik elkarte 
profesionaletan afiliatzeko gastuak. 

 

Zeharkako zergek ezin dute dirulaguntzarik jaso, 
baldin eta berreskuragarriak edo konpentsagarriak 
badira, ezta fakturan jasanarazitako Balio 
Erantsiaren gaineko Zergak ere. 

2020ko martxoaren 14tik irailaren 14ra bitarte 
sortutako gastuek jaso dezakete dirulaguntza. 

Hilean ordaintzen ez diren gastuei dagokienez, 
adierazitako epeari dagokion zenbatekoa ere estaliko 
da.  

Aurkeztutako gastu-kontzeptuen % 80a, gehieneko 
zenbatekoa 10.000€ izanik 

Eskabide bat tramitatzeko gutxieneko zenbatekoa 
1.000 euro izango da, BEZa alde batera utzita. 

BAI. Deialdi honen dirulaguntzak bateraezinak dira 
Euskal Autonomia Erkidegoko aurrekontu orokorretik 
xede berarekin eratorritako beste dirulaguntza, 
laguntza, diru-sarrera edo gainerako baliabideekin.  

Gainfinantzaketarik izanez gero, emandako 
dirulaguntza dagokion gehieneko mugaraino 
murriztuko da. 

 

 

BALDINTZAK

¬ 10 langile baino gutxiago edukitzea, eta, urtean, 2 
milioi eurotik beherako fakturazio bat aurkeztea. 

¬ Jarduera erabat bertan behera utzi izana edo 
fakturazioa % 75etik gora murriztu izana 2019aren 
aldean, alarma-egoeraren deklarazioaren ondorioz 
(2020ko martxotik irailera bitarte). 

¬ Fakturazioaren gutxienez % 70 laguntza hauetarako 
aintzat hartutako jarduera batetik edo batzuetatik 
etortzea 

¬ Kultura-jardueran alta emanda jarraitzea, gutxienez, 
alarma-egoera amaitu ondorengo lau hilabeteetan. 

Zer denboraldi 
estaltzen dute? 

Zein da jaso ahal izango 
den gehieneko 
zenbatekoa? 

Aurreikusten al da 
bateraezintasunen bat? 

Zer baldintza bete 
behar dituzte laguntza 
hori eskatzen duten 
pertsona edo 
erakundeek? 
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¬ Gizarte Segurantzarekiko zerga-betebeharrak 
¬ Dirulaguntzak itzultzeko dagozkion ordainketa 

guztiak eginak edukitzea 
¬ Penalki eta administratiboki zigortuta ez egotea 
¬ Dirulaguntzen onuradun izateko ezgaituta ez 

egotea 

Laguntza eman eta ordainketa egin aurretik, organo 
kudeatzaileak automatikoki egiaztatuko du 
enpresaren IFZ eta Elkarteen Erregistroko inskripzioa, 
baita erakundea zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak betetzeari dagokionez egunean 
dagoela ere. 
Dena den, eskatzaileak espresuki egin ahal izango dio 
aurka egiaztapen automatikoari; horretarako, 
baldintza egiaztatzen duten ziurtagiri eguneratuak 
aurkeztu beharko ditu. 

 

 

ESKABIDEA, DOKUMENTAZIOA ETA EPEAK 

Laguntza tramitatzeko espezifikazioak, eskabide-orria, 
erantzukizunpeko adierazpenak eta gainerako eredu 
guztiak eskuragarri daude Euskal Autonomia 
Erkidegoko Administrazio publikoaren egoitza 
elektronikoan: www.euskadi.eus/zerbitzuak/1106201:  

Epea 2020ko uztailaren 10ean hasi zen, eta uztailaren 
30era arte luzatuko da. 
 

Eskabide-orriarekin batera, honako hauek aurkeztu 
beharko dira: 

¬ Eratze-eskritura eguneratua eta Estatutuak. 
¬ Sozietatearen edo elkartearen izenean diharduen 

pertsonaren lege-ordezkaritzako ahalordea. 
¬ Aipatutako kultura-jardueretako bati lotutako 

Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan benetan 
alta eman izanaren agiria.  

¬ Erakundeko idazkariak emandako eta presidenteak 
sinatutako ziurtagiria, non mikroenpresatzat 

Zer betebehar eduki 
behar dira egunean 
laguntza eskatzeko? 

Nola egiaztatzen dira 
nire betebeharrak? 

Non aurkeztu behar dut 
eskabidea? 

Zer egunera arte aurkez 
dezaket laguntza-
eskabidea? 

Zer dokumentazio 
aurkeztu behar da?  
Zer dokumentazio 
aurkeztu behar da?  

http://www.euskadi.eus/zerbitzuak/1106201
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hartzeko zirkunstantziak eta sektore publikoan 
kokatua ez dagoela egiaztatzen diren. 

¬ Behar diren erantzukizunpeko adierazpenak 
¬ 2019ko Sozietateen gaineko Zerga eta galera eta 

irabazien kontua, eta joan den urtekoaren aldean 
jarduera % 75ean murriztu dela frogatzen duen 
dokumentazioa. 

 

¬ Eskabidean aurkeztutako gastuen egiaztagiriak edo 
aurreikuspena (errentamendu-kontratuak, 
hipoteka-kredituak eratzeko eskriturak, gastu 
arruntak). Eskabidea aurkezteko egunera arte 
egindako gastuak bakarrik jasoko dira fakturetan, 
eta gastuen aurreikuspenean, berriz, 2020ko 
irailaren 14ra arteko gainerako aldian egingo diren 
gastuak aipatuko dira. 

 

www.euskadi.eus/ziurtagiri-elektronikoak webgunean 
eskuragarri daude  

¬ Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Publikoko egoitza elektronikoan onartutako 
identifikazioko eta sinadura elektronikoko 
bitartekoak. 

¬ Gainera, erakundearen izenean eskabidea 
tramitatzen duten erakundeko ordezkariek aukera 
dute Eusko Jaurlaritzako ordezkarien erregistroan 
inskribatzeko. 

Eskabidean eremu guztiak betetzen ez badira, edo 
eskatutako dokumentazioa aurkezten ez bada, 
jakinaraziko dizugu eta 10 eguneko epea izango duzu 
osatzeko. 
10 eguneko epean egiten ez baduzu, ulertuko da ez 
duzula laguntza eskatzeko prozesuarekin jarraitu nahi, 
eta jakinarazpen bat jasoko duzu prozesu horren 
amaiera gisa.  

 

 

 

 

 

Zer gertatzen da 
dokumentazio guztia 
aurkezten ez bada? 

https://www.euskadi.eus/medios-de-identificacion-electronica-admitidos/web01-sede/es/
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ORDAINTZEKO MODUA ETA ONDORENGO 
KUDEAKETA 

Bi ordainketatan. 

Lehen ordainketa bat, hasiera batean justifikatutako 
eta onartutako gastuetarako, eta gainerako 
zenbatekoa, berriz, gainerako egiaztagiriak 
aurkeztearekin batera. 
 

Bai. Ordainketa egin ahal izateko, Ogasun eta 
Ekonomia Sailaren Hirugarrenen erregistroan alta 
emanda egon behar da. 

 
Alta emanda ez bazaude, edo zure banku-datuak 
aldatu nahi badituzu, helbide honetan aurki 
dezakezun formularioa bete behar duzu: 
www.euskadi.eus/altaterceros eta 
www.euskadi.eus/hirugarrenak  
 

Ondorengo izapideak Eusko Jaurlaritzaren 
https://www.euskadi.eus egoitza elektronikoaren “Nire 
karpeta” atalaren bitartez egingo dira. Egoitza 
elektroniko horretan eskuragarri daude kanal 
elektronikoa erabiliz nola izapidetu behar den 
adierazten duten zehaztasunak. 

¬ Eskabide bakoitzari zenbaki bat esleituko zaio 
sarrera-hurrenkeraren arabera. Aurkezteko epea 
amaitu ondoren, notario aurrean zozkatuko da zer 
zenbakitik aurrera hasiko den eskabideak aztertzen. 
Hurrenkera horretan jarraituko da balioesten eta 
laguntza ematen deialdian aurreikusitako 
betekizunak eta baldintzak betetzen dituzten 
eskabide guztiei, eskabideak finantzatzeko 
bideratutako funtsak agortzen diren arte. 

¬ Ebazteko unean ezinezkoa bada dirulaguntzaren 
zenbateko zehatza ezartzea, eskatutako zenbatekoa 
emango da, betiere 10.000 euroko eta % 80ko 
mugaren barruan badago  

¬ Organo kudeatzaileak 6 hileko gehieneko epea 
du ebazpena emateko eta jakinarazteko, 
eskabidea aurkezten den egunetik aurrera 
zenbatzen hasita. Epe horretan jakinarazpenik 

Nola ordainduko da 
laguntza?  

Kobratu ahal izateko, 
erregistroren batean 
alta emanda egon 
behar da? 

Nola kudeatuko dut 
prozesua eskabidea 
aurkeztu ondoren? 

Eskabideari sarrera 
eman ondoren, nola 
ebazten da prozesua? 

https://www.euskadi.eus/altaterceros/
https://www.euskadi.eus/hirugarrenak/
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jasotzen ez bada, dirulaguntza eman dela ulertuko 
da. 

¬ Benetan emandako laguntzei buruzko 
publikotasuna emateko eta jakinarazteko legezko 
betebeharra betetzeko asmoz, esanbidezko eta 
banako jakinarazpenaz gain, honako hau 
argitaratuko da Euskal Herriko Agintaritzaren 
Aldizkarian: alde batetik, emandako laguntzen 
onuradunen zerrenda, jasotako zenbatekoak 
adierazita, baita emandako dirulaguntza aldatu 
behar izan zaien pertsonen zerrenda ere. 

Kultura Sustatzeko Zuzendaritzak tramitatzen du 
eskabidea, eta Kultura eta Hizkuntza Politikako 
sailburuak ebazten du. 

Bai. 2021eko urtarrilaren 29ra arte, honako 
dokumentazio hau aurkeztu behar da: 

¬ Diruz lagundutako gastuen zerrenda sailkatua, 
enpresa hartzekodunaren identifikazioa (IFZ eta 
egoitza soziala), fakturaren data, kontzeptua eta 
zenbatekoa (BEZik gabe) adierazita, Euskal 
Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren 
egoitza elektronikoan 
(www.euskadi.eus/zerbitzuak/116201) emandako 
ereduaren arabera. 

¬ Diruz lagundutako gastuen fakturak eta 
ordainagiriak. proiektuarekin aurkeztu ziren 
dokumentuak ez dira berriz ere aurkeztu behar. 

¬ 2020ko ekitaldiaren itxiera: ustiapen-kontua eta 
balantzea. 

Egiaztagiriak aurkeztean, justifikatutako kopurua 
emandako dirulaguntza baino txikiagoa bada, 
dirulaguntza doitu egingo da, eta aldea itzuli beharko 
da. 

¬ Betekizunak eta baldintzak bete izana eta 
jarduera egin izana justifikatzea. 

¬ Jakinaraztea: 
• Dirulaguntza emateko kontuan hartutako 

edozein baldintza objektibo zein subjektiboren 
aldaketa. 

• Diruz lagundutako jardueren helburua nahiz 
izaera nabarmen aldatzen duen zernahi 
gorabehera. 

• Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio 
Orokorrak eta haren erakunde autonomoek, 

Laguntza ematen 
badidate, zerbait 
gehiago aurkeztu behar 
al da? noiz? 

Zer betebehar ditut 
erakunde onuradun 
gisa? 
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zuzenbide pribatuko Erakunde publikoek eta 
Sozietate publikoek emandako izaera bereko 
laguntzen edo dirulaguntzen esparruan hasi 
eta oraindik izapidetzen ari diren itzultze- edo 
zehapen-prozedurak. 

• Jasotako laguntzak publikoak direla, 
gardentasuna, informazio publikoa eskuratzeko 
aukera eta gobernu ona jakitera ematea. 

• Enpresako dokumentazio, publizitate, irudi edo 
material orok hizkuntzaren erabilera ez-sexista 
egin beharko du, emakumeak baztertzen 
dituen edozein irudi edo estereotipo sexistak 
saihestu beharko ditu eta berdintasun-balioak, 
presentzia orekatua, aniztasuna, 
erantzunkidetasuna eta genero-rolen eta 
genero-identitateen aniztasuna erakusten 
dituen irudia sustatu beharko du. 
 

 
 

  



GUÍA PREGUNTAS FRECUENTES Programa de apoyo a profesionales de la Cultura  

 

 
Gidaliburu honetako edukiak ezin dira hartu, inolaz ere, indarrean 
dauden lege-testuen ordezkotzat. Informazioa emateko 
helburuarekin egin da, ez beste ezertarako. Eusko Jaurlaritzak 
edukiak eguneratzeko eta zuzentzeko eskubidea du. 
 
Dokumentu ofizialarekiko lotura  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informazio gehiago 
Webgunea: kulturklik.euskadi.eus/asesoría/ 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2020/07/2002699e.pdf
http://www.kulturklik.euskadi.eus/asesoria/

