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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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III. ERANSKINA EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO DIRU-LAGUNTZAK, EKINTZAILETZAKO TOKI-PROIEKTUEN ESPARRUAN

"X" batez markatu zer eskatzen den

II. KAPITULUA – ENPRESA-IDEIA BAT GARATZEKO LAGUNTZAK
III. KAPITULUA – ENPRESA-JARDUERA BERRIAK ABIAN JARTZEKO LAGUNTZAK

I.- ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA
Izen-abizenak.Adina

NAN.Ikasketa- Batxilergotik beherakoak
maila
Goi-mailako LH

Batxilergoa

Erdi-mailako LH

Unibertsitatekoak

Helbidea

Udalerria

Probintzia

Posta-kodea

Tel.

Helbide elektronikoa

II.- ERAKUNDE LAGUNTZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA
Erakunde laguntzailearen izena
Titular juridikoa

IFK/IFZ

Erakundearen helbidea
Udalerria

Tel.

Faxa

Probintzia

Helbide elektronikoa
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III.- ESKABIDEAREN UNEAN ESKATZAILEAK BETE BEHAR DITUEN BETEKIZUNAK
EAEn bizitzea eta bertan erroldatuta egotea.
Langabezian egotea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa izena emanda
egotea.
Lanbidek baimendutako erakunde laguntzaile baten aholkularitza eta laguntza jasotzeko prozesu batean
sartuta egotea.
Enpresa edo negozio berri bat ezartzeko bideragarritasun-plana izatea. (**)
Lehendik alta emanda ez egotea Ekonomia Jardueren gaineko Zergan, ez eta Langile Autonomoen
Araubide Berezian ere. (*)
(*) Aurreko deialdietan Lanbidek ekintzaileei laguntzeko kudeatu dituen deialdietan jasota dauden
laguntzetako bakar baten onuradun ez izatea
(**) Aurreko deialdietan Lanbidek ekintzaileei laguntzeko kudeatu dituen deialdietan jasota dauden
laguntzetako bakar baten onuradun ez izatea
(*) Ideia bat izatea enpresa- edo negozio-proiektu bat garatzeko edozein jarduera-arlotan.
Gurutze  batez markatu behar dira betetzen diren betekizunak.
(*) Ideia berri bat garatzeko diru-laguntza eskatzen bada bakarrik.
(**) Jarduera berri bat abian jartzeko diru-laguntza eskatzen bada
bakarrik

IV.- ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK
-

Bere jarduera bakarra enpresa edo negozioa abian jartzea edo enpresa-ideia garatzea eta
egituratzea izatea.

-

Deialdi honen kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek enpresa edo negozioa
ezartzeko edo enpresa-ideia garatzeko antolatzen dituzten aholkularitza- edo
laguntza-ekintza guztietan parte hartzea.

-

Beste administrazio batzuetatik edo erakunde publiko zein pribatuetatik eskabide hau egin eta gero
lortutako diru-laguntzen berri ematea Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari, baita diruz lagundutako
jardueren helburuari edo izaerari funtsean eragiten dion beste edozein egoeraren berri ere.

-

Egindako jarduerak zehazten dituen azken memoria bat aurkeztea erakunde laguntzaileari, laguntzaprozesua amaitu ondoren eta deialdian ezarritako epean. Erakunde laguntzaileak baliozkotzat jo beharko
du memoria hori, eta memoriaren edukiak lan-plangintzaren eta lortutako emaitzen jarraipena egitea
ahalbidetu beharko du.

-

Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta ematea, negozioa abian jartzeko tutoretza- eta laguntza-prozesua
amaitzen denetik 3 hilabeteko epean gehienez ere. (Jarduera berria abian jartzeko kasuan soilik)
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V.– ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
Ez dut jaso helburu berbererako inolako laguntzarik administrazio publikoetatik.
Ez nago itzultzeko edo zehatzeko inongo prozeduraren eraginpean, Euskal Autonomia Erkidegoko
Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo dirulaguntzaren bat dela-eta.
Ez nago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aipatzen
diren egoeretan, diru-laguntzen onuradun-izaera lortzeko, ezta sexu-diskriminazioa egiteagatik dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzearekin zehatuta ere, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legeak xedatutakoaren arabera.
Eskaeran aurkeztutako dokumentuak eta datuak egiazkoak dira.
Deialdian eskatutako baldintza guztiak betetzen ditut.
Gurutze  batez markatu behar da dagokiona.

VI.- ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHAR DIREN AGIRIEN ZERRENDA




Eskatzailearen NANaren fotokopia edo nortasun-datuak elektronikoki egiaztatzeko baimena.
Eskatzailearen erroldatze-agiriaren fotokopia edo erroldako datuak elektronikoki egiaztatzeko
baimena.
Erakunde laguntzailearen ziurtagiria, eskatzaileak ideiei edo jarduera berriei laguntzeko programan
parte hartzen duela egiaztatzen duena, non aurrez ikusitako jarduerak jasoko baitira.

VII.- DATUAK ELEKTRONIKOKI EGIAZTATZEKO BAIMENA
Baimena ematen diot Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuari nire nortasun- eta errolda-datuak elektronikoki
egiaztatzeko.
BAI

EZ

(Ez bada baimenik ematen, NANaren kopia konpultsatua eta erroldatze-ziurtagiria aurkeztu beharko
dira).
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VIII.- TUTORETZAREN HASIERA-DATA ETA GARATU BEHARREKO IDEIAREN EDO ENPRESAPROIEKTUAREN DESKRIBAPENA
Tutoretza/laguntza ematen hasteko data:
Ideiaren edo enpresa-proiektuaren deskribapena:

IX.- ESKATZAILEAREN SINADURA
Laguntzen deialdi honetan sartzeko eta dagokidan diru-laguntza eman diezadatela eskatzen dut.

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

Sinadura (izen-abizenak)
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