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ESKABIDEAK AURKEZTEKO EPEA 

15 egun, deialdia EHAAn argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasita. 

AURKEZTEKO LEKUA 

 
 

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

 ARABAKO LURRALDE-BULEGOA 
 Antilletako pasabidea, 14, behea 
 VITORIA-GASTEIZ 

 

 BIZKAIKO LURRALDE-BULEGOA 
 Ercilla 4 
 BILBAO 

 

 GIPUZKOAKO LURRALDE-BULEGOA 
 San Martzial, 12 
 DONOSTIA 

 
 
 

 TOKIKO ENPLEGU-BULEGOAK  

 
 

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

 

DATUEN BABESA 

Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016ko apirilaren 27an eman zuen Europar Batasuneko 2016/679 (EB) 
Erregelamendua, datu pertsonalen tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari 
buruzko datuak ezartzen dituena (DBEO), eta datuen babesaren esparruan betetzekoak diren gainerako arauak betetzeko, 
jakinarazten da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua dela tratamenduaren arduraduna, eta xede hauek betetzeko erabiliko 
dituela deialdi honetan arautzen diren diru-laguntzen eskabideak betetzen direnean eskuratuko dituen datu pertsonalak: 
deialdian arautzen diren diru-laguntzak kudeatzeko eta kontrolatzeko; beste administrazio eskudun batzuekin elkarlanean 
aritzeko eta koordinatzeko, Lanbideren zerbitzuak eskatzen dituzten pertsonen gizarteratzea eta laneratzea erdiesteko; 
iruzurren aurka egiteko; eta estatistikak egiteko. 
 
Datuen tratamendua egiten da tratamenduaren arduradunari aplikagarria zaion lege-eginbeharra betetzeko (DBEO, 6.1.c art.), 
eta botere publikoen izenean burututako eginkizunak betetzeko (DBEO, 6.1.e art.). 
 
Datu pertsonalak eskuratzen dituenean, erakunde eskatzaileak horiek nola tratatuko dituen jakinarazi behar die datu pertsonal 
horien titularrei. 
 
Indarreko arauek agintzen dutena aintzat hartuta, datuak irispidean izateko, zuzentzeko, ezabatzeko eta transferitzeko 
eskubideak egikari ditzakete interesdunek, bai eta datuak tratatuak izateko muga ezartzeko eta haien aurka egiteko eskubidea 
ere. Horretarako, idazki bat igorri beharko dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzura (Jose Atxotegi kalea 1, 01009 Vitoria-
Gasteiz).  
 
Datuen babesari buruzko informazio gehiago eta xeheagoa kontsulta daiteke Lanbideren web-orrian: 
http://www.lanbide.euskadi.eus/general/-/informacion/condiciones_de_uso_y_politica_de_privacidad/. 
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V. ERANSKINA  

ENPRESA-JARDUERA BAT HASI ETA PROIEKTUA EZARTZEKO LAGUNTZA BEHAR DUTEN PERTSONENTZAKO 
LAGUNTZAK  

 
 

 

 

 

II.- ESKATZAILEAK BETE BEHARREKO BETEKIZUNAK 

 EAEn bizitzea eta bertan erroldatuta egotea. 

 

 

EJZn alta emateko egunean lanik gabe eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena 

emanda egotea. 

 

 

 

Ekonomia Jardueren gaineko Zergan eta langile autonomoen araubide berezian 

(araubidea edo nahitaezko mutua) alta eman izana 2018/01/01aren eta deialdi hau 

EHAAn argitaratu den dataren artean. 

Ekonomia 

Jardueren 

gaineko Zergako 

alta-data 

adierazi 

 

 Enpresa-jarduerak EAEn du egoitza soziala eta fiskala, baita lantokia ere. 

 
Aurreko deialdietan, laguntza-lerro honen eta V. kapituluan jasotakoaren (proiektua sendotzeko laguntza) 

onuradun ez izatea. 
 
 

III.- ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK 
● Honako hauei gutxienez bi urtez eustea, diruz lagundutako aktiboaren eskuratze-datatik aurrera zenbatzen hasita 

(fakturaren data): 

- EAEn erroldatuta egotea eta benetan bertan bizitzea. 

- EAEn izatea enpresa-jardueraren egoitza soziala eta fiskala eta lantokia. 

- Diru-laguntzaren xede den jardueran alta emanda egotea (enpresaburua, norbanako profesionala edo 

I.- ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

Izen-abizenak NANa 

 

Adina 
 

Ikasketa-
maila 

Batxilergotik beherakoak  Batxilergoa  Erdi-mailako LH  
 

 Goi-mailako LH  Unibertsitatekoak    

 

Helbidea  Udalerria  I.- Ondasun-erkidego edo 
sozietate zibil bateko bazkidea 

naiz: 
BAI                     EZ   
ESKATZAILEARENA 

Probintzia  Posta-kodea   

Tel.  
Helbide 
elektronikoa 
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ondasun-erkidegoko edo sozietate zibileko bazkidea).  

 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. 

IV. – ESKATZAILEAREN ERANTZUKIZUNPEKO ADIERAZPENA 

 Ez dut laguntzarik jasotzen xede eta helburu berarekin administrazio publikoen eskutik. 

 Ez dut jaso zigor- edo administrazio-arloan diru-laguntza edo laguntza publikoak lortzeko aukera galtzeko 

zigorrik, ezta horretarako ezgaitzen duen legezko debekurik ere, Emakumeen eta Gizonen 

Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera edo Emakumeen eta Gizonen Benetako 

Berdintasunerako martxoaren 30eko 3/2007 Lege Organikoaren arabera sexu-diskriminazioarengatik 

gertatutakoak barnean direla. 

 

 Ez nago itzultzeko edo zehatzeko inongo prozeduraren eraginpean, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Administrazio Orokorrak edo haren erakunde autonomoek emandako izaera bereko laguntza edo diru-

laguntzaren bat dela-eta. 

 Ez daukat ordaindu gabeko itzultzeko betebeharrik diru-laguntzen arloan. 

 Ez nago Diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2 artikuluan aurrez ikusitako 

gainerako egoeren eraginpean, diru-laguntzen onuradun izateko baldintzei dagokienez. 

 Eskaeran aurkeztutako dokumentuak eta datuak egiazkoak dira. 

 Deialdian eskatutako baldintza guztiak betetzen ditut. 

"X" bat jarri dagokion laukitxoan 

V.- ESKAERA HONEKIN 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. 

 EJZn alta eman izanaren egiaztagiria. (2018/01/01aren eta deialdia EHAAn argitaratu den dataren artean). 

 Gizarte Segurantzako Langile Autonomoen Araubide Berezian alta eman izanaren egiaztagiria, norberaren 

kontura lan egiten dutenei dagokien araubide berezian, edo kasuan kasuko mutualitate profesionalean 

(2018/01/01aren eta deialdia EHAAn argitaratu den dataren artean). 

 Ondasun-erkidegoa edo sozietate zibila eratu izana egiaztatzen duen agiria, hala badagokio. 

 Gauzatutako inbertsioak frogatzen dituzten fakturak edo merkataritzako trafiko juridikoan horien frogazko 

balio bera duten dokumentuak, edo eraginkortasun administratiboa dutenak, bai eta ordaindu izanaren 

egiaztagiriak ere. 
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VI.- ONDASUN-ERKIDEGO EDO SOZIETATE ZIBIL BATEKO BAZKIDEA IZANEZ GERO, ZERRENDATU BAZKIDE 
GUZTIEN IZENAK, ABIZENAK ETA NANa 

 

 
 

 

 
 

 

 

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). 

 

VIII.- EZARTZEKO DIRU-LAGUNTZA ESKATZEN DENEKO ENPRESA-JARDUERAREN DESKRIBAPENA 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 
    

 / 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.- INBERTSIOEN PLANA, DIRUZ LAGUN DAITEZKEEN AKTIBO FINKOEN ARABERAKOA. 

KONTZEPTUA ZENBATEKOA (BEZik gabe) % 

Eraikuntzak (lokalak eskuratzea izan ezik)   

Makinak   

Instalazioak   

Erremintak   

Altzariak   

Informazioa prozesatzeko ekipoak   

Garraio-elementuak   

Bestelako ibilgetu materialak (diruz lagundu ezin direnak)   

IBILGETU MATERIALAK GUZTIRA   

Frankizia-kontratua   

Aplikazio informatikoak   

Merkataritza-funtsa   

Eskualdatze-eskubideak   

Bestelako ibilgetu ez-ukigarriak (diruz lagundu ezin direnak)   

IBILGETU EZ-UKIGARRIAK GUZTIRA   

AKTIBO FINKOEN INBERTSIOA GUZTIRA   
 

Laguntzen deialdi honetan sar nazatela eskatzen dut, eta dagokion diru-laguntza eman diezadatela. 

 

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

 

 

Sinadura (izen-abizenak)  

IX.- ESKATZAILEAREN SINADURA 
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