
 

NOTA DE PRENSA 

29 enpresa aurkeztu dira produktibitatea eta 
lehiakortasuna hobetzeko Nafarroako 
Gobernuak emango dituen laguntzen deialdira  
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Deialdia Foru Komunitatean jarduten diren industriaren sektoreko 
enpresa ertain eta txikiei zuzendutakoa da, eta aholkularitza-gastuak eta 
inbertsioetarako laguntzak emateko da.   

Martes, 17 de septiembre de 2013

Nafarroako 29 enpresak sustaturiko 36 proiektu aurkeztu dira 
Nafarroako Gobernuak, berriki, produktibitatea hobetzeko sustatu duen 
laguntzen deialdira. Enpresek proiektu horietan inbertitu duten zenbatekoa 
1.296.926 eurokoa da guztira.  

Deialdia, Nafarroako Lehen Ekintzailetza Planaren barruan egin da, 
eta helburua Nafarroako enpresen lehiakortasuna berehala eta modu 
iraunkorrean handitzea da. Horretarako, produktibitatea hobetzeko 
proiektuak ezarri eta gauzatuko dira, gabeziak konpondu ahal izateko. 
Deialdia industriaren sektorean Nafarroan aritzen diren enpresa ertain eta 
txikiei dago zuzenduta, eta proiektua gauzatzeko beharrezko 
aholkularitza-gastuentzako zein proiektua burutzeko ezinbestekoak diren 
inbertsioak egiteko diru-laguntzak ematen ditu. 

Laguntzak aurkeztutako proiektuaren aurrekontuaren % 15 
finantzatzen du. % 30era handi daiteke finantzaketa enpresarentzat 
sortzen dituen aurrezkien, proiektuearen berrikuntzaren eta enpresa gisa 
ezartzeko duten aukeraren arabera. Diru-laguntzen bidez lagundu ahal 
izango den gehienezko aurrekontua 20.000 eurokoa izango da proiektu 
bakoitzeko, hau da, 3.000tik 6.000rainoko diru-laguntza izango da. 

Enpresen kokapen geografikoari dagokionez, 36 proiektuetatik 18 
Iruñerrikoak dira, 8 Erriberakoak, 5 Ipar-mendebaldeko ingurukoak, 4 
Estellerrikoak eta 1 Piriniokoak.  

Jarduera-sektoreei dagokienez, 6 enpresak kautxu eta plastikozko 
produktuak ekoizten dituzte (10 proiektu), beste 6k metalezko produktuak 
egiten dituzte (makinak izan ezik), 2 elikagaien industrian jarduten dira, 
beste bi larruaren eta oinetakoen industrian, beste 2 burdin eta altzairuzko 
produktuen eta ferroaleazioen fabrikazioan aritzen dira, 1 nekazaritzan, 
abeltzaintzan eta ehizan aritzen da, 1 erauzteko industrian jarduten da (4 
proiektu aurkeztu ditu), 1 industria mekanikoan, 1 ikerketaren eta 
garapenaren sektorean eta beste bat publizitatearen eta merkatuaren 
azterketen sektorean.  

Eskaerak aurkezteko epea iragan abuztuaren 31n amaitu zen, eta diru-
laguntza eskatzeko aukera izan dute 2013ko urtarrilaren 1etik 2013ko 
urriaren 31ra arte egindako gastuengatik. Deialdi hau finantzatzeko 
gordetako zenbatekoa osoa 100.000 euro dira. 
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