
 

 

 

 

HUTSEN ZERRENDA ONEKIN! DIGITALA 

 

2021/11/12an oinarrietako 9. orrialdean akats bat zuzendu da, kolektiboa osatu 

behar duten enpresen gehieneko kopurua 4 zela adierazten baitzen, baina, egia 

esan, gutxieneko kopurua da. 

 

2021eko azaroaren 18an zuzendu egin da 4.2. eta 5.c puntuetan agertzen zen 3 

kontraturen eskakizunari buruzko aipamena. Ezarpenaren kasuan, eskaeran 

hornitzaile desberdinen 3 eskaintza aurkeztea beharrezkoa izango da soilik 

kontratatu beharreko zenbatekoak Sektore Publikoko Kontratuen azaroaren 8ko 

9/2017 Legean aipatutako Kontratu Txikiari dagokion zenbatekoa gainditzen 

duenean. 

 

Hala ere, hornitzaile desberdinen 3 eskaintza aurkeztu beharko dira, edo 4.1 

artikuluan aipatutako aholkularitza-proiektuak aurkeztu ez izana justifikatu beharko 

da. 

 

2021eko azaroaren 19an, eskaerak egiteko epea luzatu egin da, eta 2021eko 

abenduaren 2an amaitzetik hurrengo egunera, hau da, 2021eko abenduaren 3ra 

zabaldu da. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Sortutako kontsulten ondorioz informazioa zabaltzea: 

 

“Eraldaketa digitaleko ekipoa” 

 

« Onekin Digitala » programaren ondorioetarako eratutako taldea, premia bati 

erantzuteko edo digitalizazioaren esparruko aukera jakin bat aprobetxatzeko. 

Eraldaketa Digitaleko Taldearen eraketak argi eta garbi identifika daitekeen 

helburu bat lortu behar du, hala nola: 

• Edo irtenbide teknologiko jakin baten irismena ebaluatzea hainbat egoera 

edo egoeratan,  

• Edo irtenbide teknologiko desberdinak dituen premia edo aukera berari 

erantzutea. 

Pertsona fisikoen edo juridikoen talde horiek nortasun juridikoarekin edo 

gabe finkatuta egon daitezke, eta gutxienez 3 kidek osatu behar dituzte, 

elkarren artean harreman organiko, funtzional edo ekonomikorik ez duten 

pertsona fisiko edo juridiko bereiziak izanik. 

 

Talde horietan guztietan, bertan parte hartzen duten pertsona fisiko edo 

juridiko guztiak hartuko dira onuraduntzat, eta programa honetan ezarritako 

baldintzak bete beharko dituzte, eta horietako bakoitzak bere eskabidea egin 

beharko du. Elkarte horiek beren zereginak adierazi beharko dituzte 

eskabidean beren gain hartutako konpromisoak, bai eta konpromiso 

horietako bakoitzari aplikatu beharreko diru-laguntzaren zenbatekoa ere; 

zenbateko hori ere onuraduntzat hartu ahal izateko. 

 

Nolanahi ere, taldearen ordezkari edo ahaldun bakar bat izendatu beharko 

dute, onuradun gisa elkarteari dagozkion betebeharrak betetzeko ahalorde 

nahikoarekin. Elkartearen ordezkari edo ahaldun bakarra izango da eskabidea 

sinatu eta aurkeztuko duena Eraldaketa Digitaleko Taldearen izenean. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Epeak: 

- Laguntza-eskaerak 2021/11/19tik 2022/12/03ra egin behar dira.  

o Eskaeran, egin beharreko ekintzaren aurrekontua sartu beharko da. 

o  Gauzatuz gero, proformako faktura ere gehitu ahal izango da, baita 
ordainagiria ere. 

- Proiektua 2011/01/01etik 2022/05/31ra bitartean gauzatu behar da. 

o Proiektua eskaera egin aurretik gauzatu edo fakturatu ez bada, faktura eta 
ordainagiria aurkeztuko dira gero, 2022/05/31n amaituko dena. Akats edo 
aldaketa justifikaturik ezean, fakturaren zenbatekoa eskaera aurkeztean 
aurrekontuarekin batera ezarritako zenbatekoa izango da. 

- Memoriak, fakturak eta ordainagiriak (edo proiektua ixteko nahitaezkoa dena) 
aurkezteko azken eguna 2022/06/30 izango da. 

 


