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 Aurkibide

• Irungo Udalaren hiriko ekonomiarako laguntzak
· K-biziak alokairua 
· K-biziak birgaitzea 
· Tokiko merkataritza eta elkarteentzako merkataritza  
  dinamizatzeko laguntzak

• Irun.Market
· Saltokientzako online salmentarako plataforma 
· Digitalizaziorako laguntzak

• Merkataritza-lehiakortasuna 
· Merkataritzarako prestakuntza-plana 
· Merkataritza-ekintzailetzari laguntzeko zerbitzuak

• Merkataritza mahaia eta tokikomerkataritzari lotutako beste erakunde batzuk.
· Merkataritza-mahaia

- Espazio publiko-pribatua

· Irungo merkatarien eta ostalarien elkarteak 
· Beste erakunde batzuk: Merkataritza-Ganbera, Gipuzkoa Merkatariak,  
  Eusko Jaurlaritza



Merkataritza funtsezko 
eragile ekonomikoa da 
Irunen, eta hiriko garapen 
ekonomikoaren motorra. 
Tokiko erakundeek, Irungo 
Udalak eta Bidasoa Activa 
Garapen Agentziak, 
sektoreari laguntzeko 
hainbat tresna eta 
ekimen jarri dituzte hiriko 
merkataritza-sektorearen 
eskura, dokumentu 
honetan deskribatzen 
direnak.
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HIRIKO EKONOMIARAKO LAGUNTZAK

K-BIZIAK ALOKAIRUAK

Hiriko ekonomiarako laguntzen bidez, hiriko merkataritza jardueren 
lehiakortasuna hobetzen laguntzen da, hiriko merkataritza-espazioak 
biziberrituz eta Irungo merkataritzairudia hobetuz.

EGOITZA ELEKTRONIKOA (www.irun.org/sac)
• entitatearen ziurtagiri elektronikoarekin: Izenpe, FNMT
• IrunTxartelarekin, NANe edo Izenpe ziurtagiria, 

Udalean inskribatutako ordezkari batena. Irun

• Laguntzaren xedea: 
Enpresen sorrera bultzatzea, enpresen lehiakortasuna hobetzea eta hiriko ekonomiaren sektore 
bultzatzaileetan kontsumoa eta inbertsioa suspertzea.

• Erakunde hartzaileak:
Hiri enpresa sortu berriak eta ireki berriak. Alokairuaren gehieneko prezioa: 15 €metro koadro.

• Epearen amaiera data: 2023/10/31
• Laguntzaren eta ordainketen zenbatekoa:

Jarduera garatzen den lokalaren alokairuaren lehen 24 hilerokoak izango dira dirulaguntzak.

Lehenengo 12 hilabeteetan, alokairu-kostuaren % 50 (BEZik gabe), eta hurrengo 12 hilabeteetan, alokairu-
kostuaren % 25 (BEZik gabe).

Laguntza gehienez ere 400,00 €-koa izango da hileko lehenengo 12 hilabeteetan, eta 200,00 €-koa hileko 
bigarren 12 hilabeteetan.

AURKEZTEKO 
MODUA
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K-BIZIAK - MERKATARITZA-LOKALAK BIRGAITZEKO LAGUNTZAK
• Laguntzaren xedea: 

Jarduera bideragarri berriak erakartzea, bai eta merkataritzako lokal guztiek eta bertan garatzen diren 
jarduerek eragin positiboa izan dezaten ahalbidetzea ere, merkataritza-ingurune lehiakorra eta balio 
erantsia sortzen duena lortzeko, bai saltokientzat, bai bezero, bisitari eta egoiliarrentzat.

• Erakunde hartzaileak:
Irungo merkataritza-establezimenduak

- 1. lerroa. Merkataritza-establezimendu sortu berriak, 6 hilabetetik beherako antzinatasuna dutenak.
- 2. lerroa. Irunen 5 urtetik gorako antzinatasuna duten merkataritza-establezimenduak.

• Epearen amaiera data: 2023/10/31
• Laguntzaren eta ordainketen zenbatekoa:

- Alde Zaharra, Auzoak, San Miguel-Anaka ingurua eta Pio XII.aren ingurua: % 35eko finantzaketa eta 
15.000,00€ -ko gehieneko zenbatekoa.

- Gainerako hiria: finantzaketaren % 30 eta 10.000,00 € gehienez.

IRUNGO MERKATARITZARAKO LAGUNTZAK, IRUNGO MERKATARITZA SUSPER-
TZEKO PLANEAN INTERES ESTRATEGIKOKO PROIEKTUETARAKO (PERCO)

• Laguntzaren xedea: 
Tokiko merkataritza dinamizatzen laguntzea, merkataritza dinamizatzeko eta suspertzeko proiektuak 
finantzatuz. Proiektu horiek lankidetza-izaera argia dute, merkataritza eta hiri-ekonomia indartzeko, 
garapen ekonomikoaren bultzatzaile eta enplegu-sortzaile gisa.

• Erakunde hartzaileak:
Merkatariak eta ostalariak eta nortasun juridiko propiorik ez duten merkatari/ostalarien elkarteak, PERCO 
estrategian jasotako proiekturen baten eragile gisa jarduten dutenak.

• Epearen amaiera data: 
- 1. lerroa: Merkatariak: deialdiaren urteko urriaren 31.
- 2. lerroa: Merkatarien Elkarteak: deialdiaren urteko irailaren 30a.
- 3. lerroa: Ostalariak eta Ostalarien Elkarteak: deialdiaren urteko urriaren 31.

• Laguntzaren eta ordainketen zenbatekoa:
- 1. lerroa: Merkatariak: 10.000 €-ko gehieneko laguntza proiektuko.
- 2. lerroa: Merkatarien elkarteak: 60.000 €-ko gehieneko laguntza proiektu bakoitzeko.
- 3. lerroa: Ostalariak eta Ostalarien Elkarteak: Proiektu bakoitzeko gehienez 15.000 €-ko laguntza.
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Salmenta-prozesuan tokiko merkataritza digitalizatzen laguntzeko 
helburuarekin, online salmentarako plataforma bat garatu da Irungo 
merkataritzaren eskura, salmenta-erakusleiho bat eskainiz eta merkataritza-
hiriaren irudia sustatuz.

• Tokiko merkataritzaren digitalizazioa sustatzea.

• Market Place, Irungo tokiko merkataritzakoa.

• Tokiko merkataritza, salmenta-plataformaren bidez, modu arinean konektatzea, online eskaerak egiteko.

• Banaketa iraunkorreko formulak erabiltzea.

• Lanean hasi aurreko prestakuntza eta etengabeko euskarria.

• Parte hartzen duten saltokiak sare sozialetan zabaltzea
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IRUN.MARKET ONLINE PLATAFORMAN PARTE HARTZEN DUTEN
SALTOKIEN INBERTSIO DIGITALERAKO DIRULAGUNTZAK

• Laguntzaren xedea: 
Irun.market online salmentako plataforman parte hartzen duten saltokien digitalizazioa erraztea, 
prestakuntza eta eraldaketa digitaleko prozesua bultzatzeko beharrezko baliabideak emanez.

• Erakunde hartzaileak:
Irun.market plataforman erregistratuta dauden merkataritza establezimenduak.

• Epearen amaiera data: 2024-01-31
• Laguntzaren eta ordainketen zenbatekoa:

Dirulaguntzaren zenbatekoa diruz lagundu daitekeen gastu justifikatuaren % 80 izango da, eskaera 
bakoitzeko 2.000 euro gehienez.

Gutxienez 500 euroko inbertsioa.

@irun.market

Irunmarket

irunmarket
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IRUNGO MERKATARITZARAKO PRESTAKUNTZA PLANA

Beste erakunde batzuekin lankidetzan, prestakuntza tokiko merkataritzara hurbiltzen dugu, online prestakuntza-
tresnen bidez, edo aurrez aurre Irunen, sektoreko ordutegietara egokituta.

• Digitalizazioko prestakuntza:
Merkataritzarako sare sozialak, online salmentarako produktuen marketina.

• Hizkuntzen prestakuntza: 
Merkataritza frantseseko ikastaroak

• Singular Dendak:
Merkataritza etengabe hobetzeko programa. Gipuzkoa Merkatariak. Salmenta-teknikak, gizarte-trebetasunak.

• Retaileko Euskal Eskola: 
Gipuzkoako Merkataritza Ganbera.

MERKATARITZA-LEHIAKORTASUNA
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MERKATARITZA-EKINTZAILETZARAKO LAGUNTZA

• Saltoki berriak sortzeko aholkularitza eta tutoretza.
K-Biziak bideragarritasun-planak

ekintzailetza@bidasoa-activa.com

• Lehiakortasuna eta berrikuntza merkataritzan:
Laguntzei eta dirulaguntzei buruzko informazioa

Lehiakortasuna hobetzen laguntzea

enpresak@bidasoa-activa.com

otc@bidasoa-activa.com  www.bidasoa-activa.com
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MERKATARITZA MAHAIA
• Foro estrategikoa: 

Irungo merkataritza hobetzeko ildo estrategikoen azterketa.

• Elkarrizketa-foroa: 
Hirian inplikatutako merkataritza-eragileen arteko topagunea.

• Ekintzen komunikazioa: 
Eragileek aurreikusitako ekintzak sektoreari zabaltzea.

• Prestakuntza-plana: 
Sektorerako prestakuntza-ekintzak diseinatzea eta abian jartzea. Retaileko Euskal Eskola.

• Merkataritza-dinamizazioa:
Lankidetza eta koordinazioa hiriko, Eguberrietako, Dies Oiassoniseko eta beste merkataritza-dinamizazioko 
jardueretan.

Irungo Merkataritza Mahaia Irun Ekintzan Irungo Garapen ekonomikoaren eta 
enpleguaren aldeko Itunaren barruan dago. 
Irungo Udalak, Bidasoa activak, Ficobak, merkatarien eta Ostalarien elkarteek, 
Merkataritza Ganberak eta Gipuzkoa Merkatariek osatutako parte-hartze 
publiko-pribatuko tresna da, eta hiriko merkataritza-sektorea hobetzen 
laguntzea du helburu, eragileen arteko lankidetzaren bidez.

MERKATARITZA MAHAIA ETA TOKIKO 
MERKATARITZARI LOTUTAKO BESTE 

ERAKUNDE BATZUK.
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info@mugan-irun.combidashop.irun@gmail.com irunhosteleria@gmail.com

MUGAN IRUNBIDASHOP DENOK BAT

IRUNGO MERKATARIEN ETA OSTALARIEN ELKARTEAK
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www.gipuzkoamerkatariak.comwww.camaragipuzkoa.com

www.euskadi.eus/gobierno-vasco/comercio
www.euskadi.eus/eusko-jaurlaritza/merkataritza

BESTE MERKATARITZA ERAKUNDE BATZUK
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• https://www.irun.org/eu/ekonomia-enplegua-sustatzea
• Posta elektronikoa: irunon@irun.org
• Telefonoa: 943 505335/ 943 505337

• Facebook: Irun on

INFORMAZIOA ETA KONTAKTUA


