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DESKRIBAPENA
Zibersegurtasunaren hedapena eta balioztapena sustatzea Gipuzkoako enpresa-ehun
industrialean, baita zibersegurtasun arloan pertsonen gaitasun-eskuratzea, profesionalizazioa
eta enplegagarritasuna ere.

ENTITATE ONURADUNAK
• Gipuzkoan kokatutako enpresa-elkarteak eta klusterrak.
• EAEn kokatutako enpresa elkarteak, Gipuzkoan kokatutako enpresen interesak
ordezkatzen dituztenak.
• Euskal Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza Sarean sartuak dauden eta Gipuzkoan
kokatuta dauden erakundeak.
• Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailaren funts publikoen bidez
finantza tutako unibertsitatez kanpoko hezkuntza sistemako ikastetxeen sareko
entitateak, eta entitate horien eta unibertsitateen interesak ordezkatzen dituzten
heziketa entitateen elkarteak edo taldeak. Entitateek Gipuzkoan eduki behar dute beren
egoitza.

DIRU-LAGUNTZAREN XEDE DIREN JARDUERAK
Diruz lagun tze koak diren jarduketak izango dira honelako zibersegurtasun proiektuak
garatzea Gipuzkoako industria ehunean:
— Hedapena, sentsibilizazioa eta kontzientziazioa.
— Gaitasun espezifikoak bereganatzeko jarduketen diseinua eta garapena.

DIRUZ LAGUNDU DAITEZKEEN KOSTUAK
Diruz lagungarriak izango dira erakunde eskatzaileak aurkezten duen aurrekontu banakatu
eta xehatuan jasotako kostuak, jardueraren garapenari zalantzarik gabe lotuta daudenean.
• Langile-kostuak direnean, proiektuan emandako orden ziurtagiria aurkeztuko da.
• Barneko langileen kostuak:
— Barneko langileen kostuak hautagarriak izango dira, 69,29 euro/orduko, gehienez,
Gipuzkoan kokatuta dauden Zientzia, Teknologia eta Berrikuntza ren Euskal Sareko
entitateentzat.
— Barneko langileen kostuak hautagarriak izango dira, 35 euro/orduko, gehienez,
gainerako entitateen tzat.
Kanpoko langileen kostuak hautagarriak izango dira, 69,29 euro/orduko, gehienez.
Zeharkako kostuak edo orokorrak, kostu hautagarri bezala kontatuko direnak,
justifikatu beharrik gabe, barneko langileen zuzeneko kostu diruz lagungarrien % 15.

• Ez dira hautagarriak izango 400 eurotik beherako kostuak.
• Gastu hautagarriak izango dira sustatzaile ez diren entitateetako langileen bidaiei eta
mantenuei dagokienak.
• Ez dira kostu hautagarriak izango onuradunarekin lotura duten pertsonei edo erakundeei
dagozkienak, salbuespen hauekin:
- Merkatuko baldintza arrunten arabera egiten denean; eta.
- Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde Orekako Departamentuaren
baimena lortzen denean, oinarri arautzaile zehatzetan adierazitako moduan

DIRU-LAGUNTZEN ZENBATEKOA
Laguntzak kostu hautagarrien %100 izango dira.

EMATEKO PROZEURA
Laguntza emateko prozedura, lehiaketa bidezkoa izango da, deialdi eta hautapen prozedura
bakar baten bitartez.

BATERAGARRITASUNA ALA BATERAEZINTASUNA
Diru laguntza hauek bateraezinak izango dira Gipuzkoako Foru Aldundiak helburu bererako
eskuratu dituenekin, eta bateragarriak izango dira beste edozein administrazio edo erakunde
publiko nahiz pribatuk –izan Estatukoa, izan Europar Batasunekoa, izan nazioartekoa– helburu
berarekin eman litzakeen beste subentzio, laguntza, diru sarrera edo baliabide batzuekin.

BETETZEKO EPEAK
•

Eskaerak aurkezteko epea: 2019ko maiatzaren 13an, goizeko 12:00etan amaituko da.

•

Jarduerak hasteko epea: diru laguntza eskatu ondoren hasiko dira, urte naturalaren
barruan.

•

Proiektuen exekuzio data: 2020ko maiatzaren 13a.

•

Proiektuak justifikatzeko data: 2020ko ekainaren 13a.

ARAUDI APLIKAGARRIA
“Gipuzkoako enpresa industrialetan zibersegurtasuna sustatzeko programa”ren 2019ko
deialdia (2019ko martxoaren 20ko Diputatuen Kontseiluaren erabakia. GAO 62 zk. 2019ko
apirilaren 1ean).

Oinarriak 2018-06-12ko Diputatuen Kontseiluaren Erabakiz onartu ziren (GAO 2018/120 zk.)
eta 2019-03-20ko Diputatuen Kontseiluaren erabakiz aldatu dira (GAO 2019/62zk.).

ESKAERA EGITEKO URRATSAK
•

Informazioa eta dokumentuak

http://www.gipuzkoa.eus/eu/web/ekonomia/programak-etalaguntzak/zibersegurtasuna/zibersegurtasuna

•

Diru-laguntzak kudeatzeko aplikatiboa
http://sustapena.gipuzkoa.eus/kudeaketa

EDOZEIN ZALANTZA IZANEZ GERO, KONTSULTATU
EKONOMIA SUSTAPENEKO ZERBITZUA
•

Kudeaketa teknikoa: 943.112217/ 943.112216
zibersegurtasuna.laguntzak@gipuzkoa.eus

