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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

Deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu eta hurrengo egunean hasiko da epea, eta 10 egun geroago
amaituko da.

AURKEZTEKO LEKUA 

 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUKO ZERBITZU ZENTRALAK (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-Gasteiz) edo honako
leku hauek:

 ARABAKO LURRALDE-BULEGOA  BIZKAIKO LURRALDE-BULEGOA GIPUZKOAKO LURRALDE-BULEGOA
Antilletako pasabidea, 14, behea San Martzial, 12 
VITORIA-GASTEIZ

Ercilla 4 
(Cristo 1, 4.-5.aldi baterako) 
BILBAO

DONOSTIA 

 TOKIKO ENPLEGU-BULEGOAK ZUZENEAN BULEGOAK

Horrez gain, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan xedatutako 
moduetako edozeinetan aurkeztu ahal izango dira eskabideak. 

DATUEN BABESA 

Tratamendu-
jarduera 

Diru-laguntzak, enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako. 

Arduraduna Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua 

Helburua Diru-laguntza kudeatzea eta kontrolatzea; hain zuzen ere, lanbidek eskumena duen enplegu-politika 
aktiboetakoak eta formakuntzakoak 

Legitimazioa Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak erabiltzea. 

Lagapenen 
hartzaileak 

Datuak eman ahal izango zaizkie gai honen gainean eskumenak dituzten administrazio publikoei.

Eskubideak Datuak eskuratzeko, zuzentzeko eta ezabatzeko eskubidea duzu, bai eta datuen tratamendua mugatzekoa edota 
aurka egitekoa ere, informazio gehigarrian azaltzen den bezala 

Informazio 
gehigarria 

Datuen babesari buruzko informazio gehigarria eta zehatza kontsultatu ahal duzu gure webguneko datu-

babesari buruzko atalean (http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-
/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/) 

Honako araudi hau betetzeko asmoz: 

 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001- 00088.pdf)

 3/2018 Lege Organikoa, abenduaren 5ekoa, Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari
buruzkoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf)

http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/
https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-%2000088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf
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I. ERANSKINA 
EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO DEIALDIKO 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 

HERRIA POSTA-KODEA HELBIDE ELEKTRONIKOA 

II- Legezko ordezkariaren identifikazioa 

IZEN-ABIZENAK 

III- Programa kudeatzeko arduradunaren identifikazioa 

IZEN-ABIZENAK 

TELEFONOA FAXA HELBIDE 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. KAPITULUAN ARRETA EMANGO ZAIEN PERTSONEN KOPURUA. III. KAPITULUAN ARRETA EMANGO ZAIEN PERTSONEN KOPURUA.

30 URTETIK BEHERAKOAK 
30 URTEKOAK EDO HORTIK 

GORAKOAK 
30 URTETIK BEHERAKOAK 30 URTEKOAK EDO HORTIK GORAKOAK 

GIZONA EMAKUMEA GIZONA EMAKUMEA GIZONA EMAKUMEA GIZONA EMAKUMEA 
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V.- Eskaera honekin batera aurkeztu behar diren agirien zerrenda 

 Laguntza-zereginak   gauzatzeko   gaitasun   tekniko   eta   materialari   buruzko   ziurtagiria,   gutxienez   2   urteko

esperientzia egiaztatzen duena eta jarduera aurrera eramango duten bertako langileak zehazten dituena.

 Proiektuan parte hartuko duten ekintzaileak hautatzeko prozesuaren deskribapena.

VI.- Espresuki ukatzea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak betetzen direla elektronikoki 
egiaztatzeko baimena. 

Erakunde eskatzaileak ez dio baimenik ematen organo kudeatzaileari zerga-betebeharrak eta Gizarte 
Segurantzarekikoak betetzen dituen egiaztatzeko. (Horretarako baimenik ematen ez bada, zerga-betebeharretan eta 
Gizarte Segurantzarekikoetan egunean dagoela ziurtatzen duten agiriak aurkeztu beharko dira). 

VII.- Legezko ordezkariaren sinadura. 

Adierazitako erakunde(ar)en izenean, deialdi honetan sartzeko eskatzen dut, honako hauei laguntzeko: 

 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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