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ESKABIDEAK NON AURKEZTU

 LANBIDE EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUAREN ZERBITZU ZENTRALA (Jose Atxotegi 1, 01009 Vitoria-Gasteiz ) edo ondorengo
leku hauetan:
 ARABAKO LURRALDE BULEGOA
Antillak pasabidea 14, behea
VITORIA-GASTEIZ



TOKIKO ENPLEGU BULEGOAK

 BIZKAIKO LURRALDE BULEGOA
Ertzilla kalea 4
BILBAO

 GIPUZKOAKO LURRALDE BULEGOA
San Martzial 12
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

 ZUZENEAN - HERRITARRENTZAKO ZERBITZU BULEGOAK

Horretaz gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako
moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskaerak.

DATUEN BABESA
Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren 5. artikuluan xedatutakoa betez, jakinarazten
zaizu formulario honetan ematen dituzun datu pertsonalak erregistratuta geratuko direla Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
erakunde autonomoaren "ENPLEGURAKO ETA PRESTAKUNTZARAKO DIRU-LAGUNTZAK" izeneko fitxategian. Fitxategi horren
helburuak hauek dira: Lanbideren eskumenekoak diren enplegu- eta prestakuntza-politika aktiboekin lotutako diru-laguntzak
kudeatu eta kontrolatzea; beste administrazio eskudun batzuekin lankidetzan aritzea eta koordinatzea Lanbideren zerbitzuak
eskatzen dituzten pertsonak gizarteratzeko eta laneratzeko; iruzurraren jazarpena eta estatistika-helburuak; Datuak
Babesteko Euskal Agentziaren erregistroan behar bezala inskribatuta egotea, eta datuen segurtasun-neurri egokiak izatea.
Administrazio publikoak erkatu egin ahal izango ditu aurkeztutako datuak, bai eta egoki iritzitako egiaztapenak egin ere,
laguntza behar bezala esleitzeko.
Halaber, jakinarazten dizugu datuok legezko kasuetan bakarrik jakinaraziko direla, eta fitxategi honi dagokionez, Estatuko
Enplegu Zerbitzu Publikoari, foru- aldundiei eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrari jakinaraziko zaizkio.
Entitate eskatzaileak honako hau bermatzen du dokumentu hau sinatzean: dokumentuko datu pertsonalen titularrak
baduela Datuak Babesteko Lege Organikoaren 5. artikuluaren edukiaren berri, eta berariazko baimena eman duela datuok –
erakunde eskatzailearen titulartasuneko fitxategietan jasotakoak– orain tratatu ahal izateko.
Datu pertsonalak babesteari buruzko araudiaren arabera, datuetara iristeko eskubidea balia dezakete interesdunek, baita
haiek ezeztatzeko, zuzentzeko eta tratatzearen kontra egiteko ere. DBLOk berariaz onartzen ditu eskubide horiek, eta,
horretarako, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuarekin jarri behar duzu harremanetan (Zerbitzu Zentralak, Jose Atxotegi 1,
01009 Vitoria-Gasteiz, Araba).
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I. ERANSKINA
EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO DEIALDIAN ERAKUNDE LAGUNTZAILEA
I- Erakunde eskatzailearen identifikazioa
Proiektua garatuko duen udalerria, udalerri-elkartea, mankomunitatea, kuadrilla, edo horiei lotutako edo
horien mendeko erakundea

IFZ/IFK

HELBIDEA

TELEFONOA

UDALERRIA

POSTA-KODEA

UDALERRIA

II- Legezko ordezkariaren identifikazioa
IZEN-ABIZENAK

IFK/IFZ

III- Programa kudeatzeko arduradunaren identifikazioa
IZEN-ABIZENAK

IFK/IFZ

TELEFONOA

FAXA

POSTA ELEKTRONIKOA

IV.- Ekintzailetza-proiektua
Erakunde eskatzaileak ekintzailetza-proiektu bat erantsi beharko du, eta, proiektu horretan, gutxienez, informazio hau jaso
beharko du:



Proiektuaren deskribapena, faseak eta kronograma.
Ekintzaileekin egin beharreko jarduerak aholkularitza- eta laguntza-prozesu osoan.

II. KAPITULUKO ARRETA EMANGO ZAIEN PERTSONEN KOPURUA
30 URTETIK BEHERAKOAK
GIZONA

EMAKUMEA

30 URTEKOAK EDO HORTIK
GORAKOAK
GIZONA

EMAKUMEA

III. KAPITULUKO ARRETA EMANGO ZAIEN PERTSONEN KOPURUA
30 URTETIK BEHERAKOAK

30 URTEKOAK EDO HORTIK
GORAKOAK

GIZONA

GIZONA
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EMAKUMEA

EMAKUMEA




Laguntza-zereginak gauzatzeko gaitasun tekniko eta materialari buruzko ziurtagiria, gutxienez 2 urteko
V.- Eskaera honekin batera aurkeztu behar diren agirien zerrenda
esperientzia egiaztatzen duena eta jarduera aurrera eramango duten bertako langileak zehazten dituena.
Proiektuan parte hartuko duten ekintzaileak hautatzeko prozesuaren deskribapena.

VI.- Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla elektronikoki egiaztatzeko
baimena

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari baimena ematen diot zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak
betetzen ditudala elektronikoki egiaztatzeko. (Horretarako baimenik ematen ez bada, zerga-betebeharretan eta
Gizarte Segurantzarekikoetan egunean dagoela ziurtatzen duten agirien kopia erantsi beharko da).

VII.- Legezko ordezkariaren sinadura

Adierazitako
erakunde(ar)en
honako hauei laguntzeko:

izenean,

deialdi

honetan

sartzeko

eskatzen

dut,

Enpresa-ideia bat garatuko duten ekintzaileei;

Enpresa-proiektu berriak abian jarri nahi dituzten pertsonei;
tokiko ekintzailetza-proiektuen esparruan. Horrez gain, erakunde laguntzaile gisa jarduteko baimena eskatzen dut, baita
dagokion diru-laguntza ere, erakunde honek artatu behar dituen onuradunen kopurua zehaztu eta gero.

.............................................,..……..(e)ko ..........................aren ......... (a)

Sinatzailea (izen-abizenak) eta erakundearen zigilua
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