III. ERANSKINA
EKINTZAILEEI LAGUNTZEKO DIRULAGUNTZA-ESKABIDEA, EKINTZAILETZAKO TOKIPROIEKTUEN ESPARRUAN
Administrazioak betetzeko
Prozeduraren kodea

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

1. PERTSONA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK
IZEN-ABIZENAK

NAN/AIZ

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA

TELEFONOA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

ADINA

IKASTEKA-MAILA
Batxilergotik beherakoak

Batxilergoa

Erdi-mailako LH

Goi-mailako LH

2. JAKINARAZPENERAKO DATUAK
KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA
Euskara

Gaztelania
JAKINARAZPEN ELEKTRONIKORAKO BIDEA

Telefono mugikorra

Posta elektronikoa
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Unibertsitatekoak

3. ERAKUNDE LAGUNTZAILEAREN DATUAK
ERAKUNDE LAGUNTZAILEAREN IZENA

IFK/IFZ

TITULAR JURIDIKOA

HELBIDEA

HERRIA

POSTA-KODEA

LURRALDE HISTORIKOA

TELEFONO ZENBAKIA

HELBIDE ELEKTRONIKOA

4. ESKATUTAKO DIRULAGUNTZAREN ZENBATEKOA
ESKATUTAKO DIRU-ZENBATEKOA (EUROTAN)
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5. ESKATZAILEAK BETE BEHAR DITUEN BETEKIZUNAK
EAEn bizitzea eta bertan erroldatuta egotea.
Lanbabezian egotea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea
aholkularitza prozesua hasterakoan eta, hala dagokio, EJZren alta datan.
Lanbidek baimendutako erakunde laguntzaile baten aholkularitza eta laguntza jasotzeko prozesu batean sartuta
egotea.
Aurreko urtean alta emanda ez egotea ekonomia-jardueren gaineko zergan, ez eta Langile Autonomoen Araubide
berezian ere.
Ideia bat izatea enpresa- edo negozio-proiektu bat garatzeko edozein jarduera-arlotan (*)
Aurreko urteetan, Lanbidek ekintzaileei laguntzeko egin dituen deialdietan enpresa-ideia bat garatzeko edo
jarduera berria abian jartzeko dauden laguntzen onuradun ez izana (*)
Enpresa edo negozio berri bat ezartzeko bideragarritasun-plana izatea (**)
Aurreko urteetan, Lanbidek ekintzaileei laguntzeko egin dituen deialdietan jarduera berria abian jartzeko jasota
dauden laguntzen onuradun ez izana (**)
 Markatu dagokiona X batez
(*) Dirulaguntza enpresa-ideia bat garatzeko eskatzen bada soilik.
(**) Dirulaguntza enpresa-jarduera berriak abian jartzeko eskatzen bada soilik.

6. TUTORETZAREN HASIERA-EGUNA ETA GARATU BEHARREKO ENPRESA-IDEIA EDO -PROIEKTUAREN
DESKRIBAPENA
Tutoretza/laguntza ematen hasteko data:
Enpresa-ideia edo –proiektuaren deskribapena:
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7. ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA
 Markatu dagokiona X batez
Lehenengoa:
Pertsona eskatzaileak ez du zigor- edo administrazio-arloan dirulaguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera
galtzea dakarkion zehapenik, ez eta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, sexu-diskriminazioarengatik
gertatuak barne, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen edo Emakumeen eta
Gizonen Benetako Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera.
Bigarrena:
Eskatzaileak ez dauka ordaindu gabeko itzulketa-betebeharrik dirulaguntzen arloan.
Hirugarrena:
Eskatzailea ez dago Dirulaguntzen azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan
aurreikusitako egoeren eraginpean, dirulaguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez
Laugarrena:
Eskatzaileak ez du hasita itzulketa- edo zehapen-prozedurarik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak
edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko dirulaguntza edo laguntza baten ondorioz
Eskatzailea ……………………………………………………………….…………………………………………….. dirulaguntza edo laguntza
itzultzeko prozeduran edo zehazpen-prozeduran sartuta dago (honako hau da dirulaguntzaren edo laguntzaren
emailea: ………………………………………………………………………..……………)
Bosgarrena:
Eskatzaileak ez du jasotzen autoenplegua sustatzeko dirulaguntzarik, laguntzarik edo diru-sarrerarik beste
administrazio edo erakunde publiko edo pribatu batzuetatik
Eskatzaileari
..................................
euroko
honek:.......................................................................... (*).

dirulaguntza

eman

diola

Laguntza eskatu dio ...........................................(a)ri (*), eta ebazpenaren zain dago
(*) Adierazi Administrazioaren edo erakunde publiko edo pribatuaren izena.
Seigarrena:
Egiazkoak dira eskabide honetan adierazitako datuak

8. PERTSONA ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK






Bere jarduera bakarra Enpresa edo negozioa abian jartzen edo enpresa-ideia garatu eta egituratzen jardutea
esklusiboki.
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.
Bestelako administrazioetatik edo erakunde publiko zein pribatuetatik eskabide hau egin eta gero lortutako
dirulaguntzen berri ematea Lanbideari, bai eta diruz lagundutako jardueren helburuari edo izaerari funtsean
eragiten dion egoera ororen berri ere.
Egindako jarduerak zehazten dituen azken memoria bat aurkeztea erakunde laguntzaileari, laguntza-prozesua
amaitu ondoren eta deialdian ezarritako epean. Erakundeak baliozkotzat jo beharko du memoria hori, eta
memoriaren edukiak lan-plangintzaren eta lortutako emaitzen jarraipena egitea ahalbidetu beharko du.
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Ekonomia-jardueren gaineko zergan alta ematea, negozioa abian jartzeko tutoretza- eta laguntze-prozesua
amaitzen denetik 3 hilabeteko epean gehienez ere (jarduera berria abian jartzen denean soilik - III. kapitulua).

9. DATU PERTSONALAK BABESTEARI BURUZKO INFORMAZIOA
Tratamendu-jarduera

Enplegurako eta enplegu-prestakuntzarako dirulaguntzak.

Arduraduna

Lanbide, Euskal Enplegu Zerbitzua.
Lanbideren eskumen diren enplegu-politika aktiboekin lotutako dirulaguntzak
kudeatzea eta kontrolatzea. Iruzurra jazartzea eta estatistikak.
Tratamenduaren arduradunari emandako botere publikoak baliatzea, legezko
betebeharra betetzea

Xedea
Legitimazioa
Datu-lagapenen hartzaileak

Arloan eskumena duten administrazio publikoak.

Eskubideak

Zeure datuak eskuratzeko, zuzentzeko edo ezerezteko eskubidea duzu, bai eta
datuen tratamendua mugatzeko edo haien aurka egiteko ere, informazio
gehigarrian azaltzen diren baldintzetan.

Informazio gehigarria

Gure webgune honetan kontsulta dezakezu datuen babesari buruzko informazio
gehigarri
eta
zehatz
guztia:
(https://www.euskadi.eus/informazioklausulak/web01-sedepd/eu/gardentasuna/074300-capa2-eu.shtml)

Xedapen hauek betetzeko:
 Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (https://www.boe.es/doue/2016/119/L00001-00088.pdf)
 Datu pertsonalak babesteari eta eskubide digitalak bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege
Organikoa (https://www.boe.es/boe/dias/2018/12/06/pdfs/BOE-A-2018-16673.pdf

10.

ESKABIDEAREKIN BATERA AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA


Eskatzailearen NAN/AIZren fotokopia.



Eskatzailearen erroldatze-ziurtagiri eguneratua.



Lan-bizitzari buruzko txostena, laguntza-prozesuaren hasiera-datan eguneratua.



Zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituzula egiaztatzen duten ziurtagiriak.

Eskabideko sinadura:
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