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LAN AKTIBAZIOKO  ZUZENDARITZAREN JARRAIBIDEAK, ENPLEGUA SUSTATZEKO 

TOKIKO EKINTZETARAKO 2018KO LAGUNTZEN DEIALDIA GARATZEKOAK.  

 

 
1.  

 

Tokiko erakundeei laguntzak ematea, jardueraren xede den lurraldearen garapen 

sozioekonomikoa eta modernizazioa bultzatze aldera enplegua sortzeko proiektuak martxan jar 

ditzaten, horien bidez Euskadiko eskualde guztietan modu orekatuan enplegu-aukerak sortzeko, 

2020rako Enpleguaren Euskal Estrategiarekin eta emakumeen eta gizonen berdintasunaren 

printzipioarekin bat etorriz. 
 

 

2.  

 

1. MOTA.- Enplegua sustatzea. 

2. MOTA - Kontrataziorako laguntzak. 

3. MOTA.- Enplegua sortzen laguntzen duten toki-garapenerako beste ekintza batzuk. 

4. MOTA.- Proiektu Estrategikoak. 
 

 

3.  

 

Lanbide EEZn enplegu-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeei. 

Hauek hartzen ditugu langabetzat: Lanbideren enplegu-bulegoetan izena emanda dauden 

enplegu-eskatzaileak, eta Gizarte Segurantzaren Erregimen Orokorrean langile gisa altan ez 

daudenak, ezta Langile Autonomoen Erregimen Berezian ere.  

Deialdiaren arabera: “lortu nahi den azken helburua da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan 

izena emandako langabeen enplegagarritasuna hobetzea”, “Kontratatuek langabeak izan eta 

izena emanda egon behar dute Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa.” (2. art. 

6.1.2.f-), “Laguntza hauen helburua laguntza ekonomikoa ematea da, Lanbiden enplegu-

eskatzaile gisa inskribatuta dauden langabeak kontratatzeko erraztasunak emateko..” (2. art. 

6.2.1 y 2. art. 6.4.1) 

 

 
 

Aurrekontua: 22.000.000,00 €.  

1. eta 2. motako ekintzak: 15.500.000,00 €. 

3. motako ekintzak: 5.500.000,00 € langabezia-tasa handia duten udalerrientzat.  

4. motako ekintzak : 1.000.000,00 €. 

HELBURUA 

 

EKINTZA MOTAK 

NORI ZUZENDUTA DAUDE? 

 

 DOTACIÓN PRESUPUESTARIA 
1.  

2.  

3.  

 

ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZETARAKO 2018KO 

LAGUNTZAK 
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Ordaintzeko modua: 

 

-1., 2. eta 3. Motetako jarduketetarako: lehenik, % 55 ordainduko da, ebazpena igorri ostean eta 

bigarrenik % 45a ordainduko da, amaierako kitapenarekin (2019). 

 

-4. Motako jarduketetarako: : lehenik, % 45 ordainduko da, ebazpena igorri ostean eta  

Bigarrenik % 55a ordainduko da, amaierako kitapenarekin (2019) 
 

 

4.  

 

Eskaera aurkezteko epea: 1., 2. eta 3. Motetarako  Deialdia  Euskal Herriko Agintaritzaren 

Aldizkarian argitaratzen deneko egunaren biharamonetik hasita 2018ko uztailaren 13ra arte. 

 

Eskaera aurkezteko epea  4. Motetarako  irekita izango da 2018ko urriaren 15era arte. 

 

Eskaeraren eredua: eredu ofiziala deialdiaren IV. eranskinean jasoko da (1., 2. eta 3. Motetarako) 

eta V (4. Motarako). Lanbideren webgunean egongo dira eskuragarri. 

 

Proiektuak garatzeko aldia: deialdia EHAAn argitaratzen denetik 2019ko ekainaren 30era arte. 

 

 

5.  

 

1. eta 2. motako jarduerak egiteko, Euskal Autonomia Erkidegoko mankomunitateak, 

kuadrillak, udalerri taldeak edo udalerriak, azken hauek bere izenean, hiru Lurralde 

Historikoetako hiriburuen kasuan edo 24.000 biztanletik gorako udalerrien kasuan, udal-

erroldaren 2016ko urtarrilaren 1eko Berrikuspenaren arabera. Kontratazioak eta jarduerak  

tokian-tokian sustatuko dira, eta toki-erakundeen mendeko erakundeek egin ahal izango dute.  

 

3. motako ekintzen kasuan, aurreko paragrafoan adierazitako erakundeez gain, proiektua 

bakarka aurkeztu duten udalerriak ere izan daitezke onuradun. Ekintza-ildo hau 

langabeziak bereziki astindutako eskualde eta udalerrietara dago bideratuta, III. 

eranskinean baitaude jasota 

 

4. motako jardueren kasuan, tokiko enpresa pribatuek ere onoradun izan daitezke, proiektua 

sustatzen duen tokiko erakundearen lurralde-esparruan lantokia eta jarduera ekonomikoa duten 

izaera pribatuko pertsona fisiko edo juridikoak hartuko dira tokiko enpresatzat. 

 

 

1.  

 

a) Dagokien esparru geografikoan tokiko enplegua garatzeko helburua duten tokiko 

     DEIALDIAREN EPEAK 
 

4.  

5.  

6.  

 

     ERAKUNDE ONURADUNAK 

 
7.  

8.  

 

DIRU-LAGUNTZAK JASO DITZAKETEN PROIEKTUAK 
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enplegu-proiektuak. Oro har, tokiko enplegu-proiektuak EAEko eskualde bakoitzaren 

arabera multzokatuta lagunduko dira diruz. Horretarako, eskualde jakin horretako 

udalerrien gehiengoak edo gutxienez biztanleen % 51k adostu beharko dituzte 

proiektuok, udal-erroldaren 2016ko urtarrilaren 1eko Berrikuspenaren arabera. 

Proiektuak mankomunitate, kuadrilla edo udalerri-multzoek aurkezten dituztenean, eta, 

haien osaeraren arabera, gehiengoa osatzen dutenean, adostasun hori dagoela ulertuko da. 

Gainerakoan, eskabidea egiten duen erakundeak egiaztatu egin beharko du adostasun 

hori. 

 

Salbuespenez, aurreko atalean adierazitako eskualde izaera hori ez duten tokiko enplegu-

proiektuak lagundu ahal izango dira diruz, honako kasu hauetan:  

1.- Egitura sozioekonomiko berezitua, eskualdekotze naturala edo zerbitzuen kudeaketa 

mankomunatua direla medio, horrela justifikatzen badute behar bezala.  

2.- Proiektuak 24.000 biztanletik gorako udalerrietarako badira, betiere udal-erroldaren 

2016ko urtarrilaren 1eko Berrikuspenaren arabera. 

 

b) Deialdian deskribaturiko ekintza-tipologiarekin bat etortzea.. 

c) Ez dezatela gainditu deialdiaren II. eranskinean udalerri eta/edo eskualde bakoitzarentzat 

ezarritako gehieneko aurrekontua.  

d) Jarduketen hasiera (emplegua sustatzeko kontratazioak edo kontrataziorako diru-

laguntzeen Tokiko-Erakundeen deialdien oinarri arautzaileen argitalpena) deialdi hau 

EHAAn argitaratzen deneko egunaren biharamonetik  eta 2018ko abenduaren 31ra 

bitartean izango da  eta bukaera, gehienez,  2019ko ekainaren 30a. 

 

e) Gainera, krisiak gogorren jotako eta langabezia-maila handieneko (%11,20) 

eskualdeetako proiektuak sustatuko dira, deialdiaren III. eranskina oinarri hartuta. 

 

1. MOTA: ENPLEGUA SUSTATZEA: 

 Toki-erakundeek, horien mendeko erakundeek barne, zuzenean kontratatzea.  

 Laneratzeko enpresen bidez, enplegu-zentro berezien bidez edo zailtasun bereziak 

dituzten pertsonen laneratzeaz eta gizarteratzeaz arduratzen diren irabazi-asmorik gabeko 

erakundeen bidez kontratatzea, haiekin adostu denean proiektua, edo haren gauzatzea 

haiei esleitu zaienean. Kontratazio berriak izango dira beti. 

 Nolanahi ere, hauek kudeatu beharko dituzte lan-eskaintzak: Lanbide-EEZk edo jarduera 

hori gauzatzeko baimena duten erakunde kolaboratzaileek ere, Lanbideko zuzendari 

nagusiaren 2015eko urtarrilaren 23ko Ebazpenaren arabera (EHAA - 2015-02-02). Azken 

horiek erakunde onuradunekin ariko dira lankidetzan hautagaiak aukeratzeko prozesuan. 

Kontuan izan behar da enplegu-eskaintzan sartu ahal izango direla hauek ere: eskatzen 

diren baldintzak betetzen dituzten kolektiboak, baina dituzten ezaugarri bereziengatik 

ikertu edo zundatu ezin direnak. 
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 Edozein kontratazio-modalitate formalizatu ahal izango da, prestakuntza eta 

ikaskuntzarako kontratua izan ezik. 

 

 GARRANTZITSUA: Diru-languntzen emakida ebazpena eman aurretik enplegu-

eskaintzak aurkeztu eta kontratuak egin ahal izango dira. Kasu hauetan ondorengo 

pausoak emango dira: 

o 1.- Tokiko Erakundeak aurkeztuko du , era egokian eta epean, Toki-ekintzetarako 

Diru-laguntzen eskabidea dagokion Lanbideko Lurralde- Bulegoan, 

o 2.-Tokiko Erakundeak jakinaraziko dio Lurralde-Bulegoari ebazpena eman 

aurretik enplegu-eskaintza aurkezteko bere interesa, egin nahi duen eskaintza 

zehatza eta eskaintza hori aurkeztu nahi duen Tokiko Bulegoan edo Erakunde 

Laguntzilean jakinaraziz.  

o 3.-Lurralde-Bulegoak, egin  nahi den enplegu-eskaintza aurkeztutako 

proiektuarekin bat datorrela konprobatu ondoren, jakinaraziko dio idatziz (posta 

elektronikoa) Tokiko Erakundeari eskabidearen ebazpenak baldintzatuko duela 

ebazpena eman aurretik egindako kontratuen diru-laguntza, ondorengo testuaren 

bidez:  

 

“PROIEKTUAREN IDENTIFIKAZIOA: ***** 

AURKEZTUTAKO DATA:****** 

 

Goian aipatutako proiektuari dagokionez Tokiko Erakunde horri 

jakinarazten diogu:  

 

Egin nahi den enplegu-eskaintza aurkeztutako proiektuarekin bat datorrela 

konprobatu duela ******* Lurralde Bulego honek.  

 

 

Aldi berean, jakinarazten zaio Tokiko Eranundeari eskabidearen ebazpenak 

baldintzatuko duela ebazpena eman aurretik egindako kontratuen diru-

laguntza. Hau da, aipatutako kontratu horiek lortuko ez balute diru-

laguntzaren aldeko ebazpen bat, kontratu horien kostuak Tokiko 

Erakundeari osoki legozkiokeela. 

 

 

Jakin dezazuen eta dagozkion ondorioak izan ditzan” 
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o 4.-Azkenean, Tokiko-Erakudeak aurkeztuko dio  bere enplegu-eskaitza, Lurralde-

Bulegoaren jakinerapenarekin batera, horren kudeaketa egiteko hautatutako 

Tokiko Bulegoari edo Erakunde Laguntzileari. Tokiko Bulegoak edo Erakunde 

Laguntzileak izapidetuko du enplegu-eskaitza hori ondorengo atalean, oro har, 

deskribatzen den prozedurari jarraituz.  

ENPLEGU-ESKAINTZA KUDEATZEKO PROZEDURA: 

Enplegu-eskaintzaren erregistroa / alta; horretarako eskaintzaren altan sustapen-programan 

jarriko da: 030-LPE-emplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2018ko diru-laguntzen 

deialdia. 

 Badago informazio gehiago duten dokumentuak eransteko Aukera esteka baten 

bidez, beti pdf formatuan, eskaitza hedatzean jartzen den unean. 

 

 Hautagaitzak lortzeko sistema eskaitzen dituen ondorengo aukera ezberdinen bidez 

egingo da, aukeratu behar diren kolektiboen ezaugarrien eta kolektibo bakoitzaren 

hautagaitzen portzentaiaren beharrezko kontrolaren arabera. 

 

-Parekatze automatikoa  

-Hedatzea. 

-Esleipen nominala. 

GARRANTZITSUA: Parekatze automatikoa erabiltzean, eskaintzen kudeatzaileak diruz 

laguntzeko moduko kontratazio-kolektiboei ezarritako baldintza guztiak sartu behar ditu, ahal 

den neurrian betiere. Parekatze berean txandaka kolektibo bat baino gehiagotan egotea 

nahitaezko baldintza moduan hartu ezin denez, bete beharreko baldintza moduan jasoko da 

baldintza hori, eta eskaintzan adieraziko da hautagaitzak aldez aurretik berrikusi beharko 

direla, erabilgarritasuna egiaztatzera doazen pertsona guztiak diruz laguntzeko moduko 

kolektiboren batean sartzen direla bermatu ahal izateko. Familia-zamak dituzten emakumeei 

eskaintzaren esleipen izenduna egingo zaie nagusiki, baina, hala ere, interesdun horrek 

inguruabar hori betetzen duela frogatzen duten dokumentuak aurkeztu beharko ditu 

hautagaitza bidali baino lehen. 

 

 Hautagaiak jasotzea 

 Hautapenean lankidetzan aritzea 

 Emaitzen berri ematea 

 **Laguntza honekin zerikusia duten kontratuak mekanizatzea identifikatzaile honen 

bidez:    LPE kanpaina, 2018 urtea. 

 

 

**Gogorarazten da oso garrantzitsua dela hautagai bakoitzean azkenengo emaitza 

mekanizatzea, hautagaia eskuragarri egon dadin beste enplegu-eskaintza batzuetarako. 
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KONTRATAZIOEN BALDINTZAK: 

1. Onura publikoko edo gizarte-intereseko jarduerak izan behar dute, Tokiko 

Administrazioak lehentasunezkotzat jotzen dituen sektoreetakoak. 

2. Ez du ekarri behar egiturazko funtzioak betetzen dituzten langileak ordezkatzerik. 

3. LANALDI OSOAN EDO PARTZIALEAN (GUTXIENEz, %50) formalizatu behar dira. 

4. GUTXINEZ HIRU HILABETEKO IRAUPENAREKIN formalizatu behar dira.  

5. Lanbideko bulegoetan izena emandako langabeak izan behar dute kontratatuek. 

 

KONTRATATU BEHARREKO KOLEKTIBOA: 

 

 Gutxienez % 30 izango dira DBE jasotzen duten titularrak edo  onuradunak. 

 Gainerako %-a: 

1. 35 urtetik beherako pertsona langabeak.  

2. Kontratazioaren aurretik 180 egunetan izena emanda egon diren 45 urtetik 

gorako pertsona langabeak. 

3. 55 urtetik gorako pertsona langabeak.   

4. Luzaroko langabeak. Hauek joko dira luzaroko langabetzat: kontratatu aurretiko 

540 egunetan, gutxienez, Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan lan-eskatzaile gisa 

inskribatuta egon eta langabezian 360 egunetan eman dutenak 

5. Baztertuta geratzeko arriskua duten pertsona langabeak.  

a) DBE eta bere bizikidetza-unitateko kideak. 

b) > 18 eta < 30 gazteak, adingabeak babesteko erakundeetatik badatoz 

c) Drogazaletasun- edo adikzio-arazoak dituzten eta errehabilitazioan edo 

gizarteratzen ari diren pertsonak. 

d) Espetxeratuak, baldin eta beren espetxe-egoerak enplegu bat eskuratzeko 

aukera ematen badie eta beren lan-harremana ez badago uztailaren 6ko 

782/2001 Errege Dekretuaren 1. artikuluan araututako lan-harreman 

bereziaren aplikazio-eremuaren barruan; orobat, baldintzapeko 

askatasunean daudenak eta preso ohiak. 

e) Barneratutako adingabeak, adingabeen zigor-erantzukizuna arautzen duen 

urtarrilaren 12ko 5/2000 Lege Organikoaren aplikazio-eremuan daudenak, 

baldin eta beren egoerak enplegu bat eskuratzeko aukera ematen badie eta 

beren lan-harremana ez badago adierazitako Legearen Erregelamenduaren 

53.4 artikuluak aipatzen duen lan-harreman bereziaren aplikazio-

eremuaren barruan (uztailaren 30eko 1774/2004 Errege Dekretuz onartu 

zen Erregelamendu hori); orobat, zaintzapeko askatasunean daudenak eta 

barneratu ohiak. 

f) Eskumeneko agintariek baimendutako ostatu alternatiboetatik datozen 

pertsonak. 

6. esgaitasunen bat duten pertsona langabeak. 

7. Familia-erantzukizunak dituzten emakume langabeak: Familia-

erantzukizunak dituzten emakume deritze beren kargura ezkontidea eta/edo 26 urtetik 

beherako seme-alabaren bat edo 26 urtetik gorako seme-alaba ezinduren bat edo 
harreran hartutako 18 urtetik beherako bat dutenei, beti ere familia-unitateko kideen 

bataz besteko banakako errenta ez bada Llanbide-arteko Gutxieneko Soldataren % 75 
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baino handiagoa. Agiri bidez behar bezala egiaztatu beharko dira aurreko baldintza 

horiek, gero Lan Aktibazioko Zuzendaritzak konprobatzeko. 
 

8. Genero-indarkeriaren biktimak diren emakume langabeak.  

 

Kolektibo horiek guztiak, familia-erantzukiznunak dituzten emakumeak izan 

ezik, ikertu edo zundatu ahal izango dira Lanbideren aplikazio informatikoaren 

bidez,  

 

Baztertutako pertsonak edo baztertuta geratzeko arriskua duten pertsonak 19 edo 

RE kolektiboaren parametroarekin  identifikatuko dira hurrenez hurren, DBE 

eta bere bizikidetza-unitateko kideak izan ezik, hauentzat erabiliko da 13 

kolektiboa- GIZA-SOLDATAREN EDO DIRU-SARRERAREN 

GUTXIENEKO ERRENTAREN HARTZAILEA  

 

GARRANTZITSUA 

 Kontratatutako pertsonen gutxienez % 40k emakumeak izan behar dute. 

 

 Kontratatutako pertsonen gutxienez % 15ek 55 urtetik gorako langabeak izan 

behar dutela eta Lanbide-EEZ-n izena emanda egon behar dutela. 

 

DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA: 

 

Gehieneko diru-laguntza: HAMABI MILA ETA BOSTEHUN EURO (12.500,00 €) lan-

kontratu bakoitzeko. 

 

Honakoak lagunduko dira diruz: Soldata-kostuen % 100, barne hartuta kontratu-amaierako 

kalte-ordainak eta kontratatutako pertsonei dagozkien enpresaren Gizarte Segurantzako 

gastuak, 6 hilabeteko kontratazioaren gehieneko mugarekin. 

 

KONKURRENTZIA: 

 

Kontratuak zuzenean egiten badira, laguntza horiek BATERAGARRIAK IZANGO DIRA 

kontzeptu eta helburu berarengatik ematen den beste edozein diru-laguntza motarekin, baina 

inoiz ezingo da gainditu diru-laguntzaren xedeko jardueren benetako kostua. Kostu hori 

gaindituz gero, diru-laguntzaren zenbatekoa murriztuko da. 

 
Tokiko erakundeek edo horien mendeko entitateek ez badituzte zuzenean egiten kontratazioak, 

laguntzak BATERAEZINAK IZANGO DIRA  deialdi honetako gainerako diru-laguntzekin. 

 

2. MOTA: KONTRATAZIORAKO LAGUNTZAK: 

GARRANTZIZKOA, KONTRATATU BEHARREKO KOLEKTIBOARI 

DAGOKIONEZ 
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 Kontratatutako pertsonen gutxienez % 40k emakumeak izan behar dute. 

ENPRESA KONTRATATZAILEAK ENPLEGU-ESKAINTZA IREKITZEA 

AUKERATUZ GERO HAUTAGAIAK HAUTATZEKO. 

 Erakunde onuradunak aukeran izango du izangaiak edo hautagaiak hartzeko enplegu-

eskaintza bat egitea, zeinaren kudeaketaz arduratuko baitira Lanbide-EEZren bulegoak 

edo jarduera hori gauzatzeko baimena duten erakunde kolaboratzaileak, Lanbideko 

zuzendari nagusiaren 2015eko urtarrilaren 23ko Ebazpenaren arabera (EHAA - 2015-02-

02). Erakunde horiek, era berean, lankidetza emango dute hautagaiak hautatzeko 

prozeduran. 

 Lanbideren aplikazio informatikoan identifikatuko da sustapen-programan aukeratuz: 

030-LPE-emplegua sustatzeko tokiko ekintzetarako 2016ko diru-laguntzen deialdia. 

 

 Kontratua edozein kontratazio-modalitateren arabera formalizatu ahal izango da, 

prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratua izan ezik. 

 Kontratuak identifikatzaile honekin erregistratuko dira: LPE kanpaina, 2018 urtea. 

 

 

KONTRATAZIOEN JUSTIFIKAZIOA: 

Erakunde kontratatzaileak kontratuak formalizatzerakoan beharrezko tramiteak beteko dituzte 

eskuratzeko, kontratatutako pertsonak zuzenean eskatuta edo enplegu-eskaitza kudeatuko 

duen  Enplegu Bulegoaren edo erakude kolaboratzailearen lankidetzarekin (bakarrik enplegu-

eskaintza kudeatu baldin badute), kontratatutako pertsonek deialdian ezartzen diren 

kolektiboren bateko baldintzak betetzen dituztela eta kideak direla egiaztatzen duen 

dokumentazioa. Hori egiaztatzen duen dokumentazioa nolanahi ere erakunde onoradunak 

aurkeztuko du programaren justifikazioa entregatzerakoan, deialdiaren 9.1 a) artikuluaren 

bigarren atalean ezartzen denaren arabera. 

 

 

DIRU-LAGUNTZAREN ZENBATEKOA 

 

ZENBAT

EKOA 
LANALDIA IRAUPENA TALDEA AZKEN ZENBATEKOA 

3.000 € % 100 
3 

HILABETE 

 Ez du gaindituko soldaten kostuaren 

% 75, barne hartuta kontratu-

amaierako kalte-ordainak eta 

kontratatutako pertsonen enpresaren 

Gizarte Segurantza. 
6.000 € % 100 

>= 6 

HILABETE 

9.000 € % 100 
>= 6 

HILABETE 

DBEren titular hartzaileak.  Ez du gaindituko soldaten kostuaren 

% 100, barne hartuta kontratu-

amaierako kalte-ordainak eta 

kontratatutako pertsonen Gizarte 

Segurantza. 

35 urtetik beherakoak,  

 

kontratatu aurretiko 18 hiletan, 

gutxienez, Lanbide-Euskal 

Enplegu Zerbitzuan lan-

eskatzaile gisa inskribatuta egon 

eta langabezian 12 hilabete 
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eman dutenak  
Denbora partzialeko kontratuen kasuan (gutxienez % 50) edo 3 eta 6 hilabete bitartekoen kasuan, lanaldiaren edo/eta 

lan egindako denboraren proportziokoa izango da diru-laguntza. 

Laguntza horiek emateari dagokionez, tokiko erakundeek ezarritako oinarriek publizitate-, konkurrentzia- eta 

objektibotasun-printzipioak bermatu behar dituzte. Kontratatuetatik gutxienez % 40 emakumeak izateko 

aurreikuspena jaso beharko da.  

 

OINARRI ARAUTZAILEAK argitaratu aurretik (oinarriak, ediktua edo udaleko deialdi publikoa), Lanbideko 

Laneratze Aktiboaren Zuzendaritzari jakinarazi beharko zaizkio, hasteko baimena eman dezan.  

 

KONKURRENTZIA: 

Laguntza horiek BATERAEZINAK IZANGO DIRA 4. Motako diru-laguntzekin eta kontzeptu 

eta helburu berarengatik ematen den beste edozein diru-laguntza motarekin, salbu eta Gizarte 

Segurantzak emandako hobariak. 

 

 

3. MOTA: TOKI GARAPENERAKO BESTE EKINTZA BATZUK, ENPLEGUA 

SORTZEN LAGUNTZEN DUTENAK. 

Deialdiaren III. eranskinean zehazturiko udalerrientzat bakarrik. Ez dira autoenpleguko eta 

ikaskuntzako ekintzak onartuko, ezta edonolako prestakuntza-jarduketak ere. 

 

a) Hasieran esleituriko aurrekontura bildu ezin izan diren 1. eta 2. motako ekintzak. Diru-

laguntzen zenbatekoak mota bakoitzari esleiturikoak izango dira. 

b) Toki-garapenerako beste ekintza batzuk, aurreko paragrafoaz bestelakoak, enplegua sortzeko 

helburua badute eta deialdiko 2. artikuluan zerrendatutako enplegu-nitxo berriei dagozkien 

proiektu berritzaileak badira:  

Proiektu hauek nahitaez osatzen dira 1. motako ekintzekin eta diru-laguntza 1. motako 

ekintzetarako zenbatekoa izango da, baina %10 gehiago. 

 

Edonola ere, proiektuari loturiko eremuaren gaineko azterlan estrategiko bat egin beharko dute, 

sor daitezkeen toki-garapeneko proiektuetara bideratutako jarduketa bat gauzatzeaz gain. 

 

Proiektu berritzaile hauen enplegu nitxo berriak izango dira: 

 

 Eskualde- eta toki-esparrura bideratutako proiektuak. 

 Biozientziekin loturiko proiektuak. 

 Energiarekin zerikusia duten proiektuak. 

 Energia jasangarria sartzeko proiektuak. 

 

Hautapen-prozesuari eta kolektiboen ehuneko-eskakizunei dagokienez, dagokien tipologian 

ezarritakoa hartuko da kontuan. 
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Proiektu horiek gauzatzeko kanpoko baliabideak kontratatuz gero, erakunde onuradunak 

hauek aurkeztu beharko ditu kontratatu baino lehen: egiaztagiriak, egingo den kontratuari 

buruzkoak eta erakunde adjudikatzailearen identifikazioari buruzkoak. 

4. MOTA: PROIEKTU ESTRATEGIKOAK: 

Kontuan izan, mota honetako eskaerak  nahiz eta tokiko enpresa pribatuek Tokiko Bulegoetan 

zein Lurraldeetako Bulegoetan aurkeztu  ahal izan, azkenean bidal behar dira  Gasteizko 

Zerbitzu Zentraleko Emplegua Sustatzeko Zerbitzura bere azterketa eta ondorengo ebazpena 

emateko. 

 

ESKAERAREN DOKUMENTAZIOAREN ERREGISTROA 

 

Epigrafe bat dugu deialdi honetan behar den dokumentazioa erregistratzeko. 

 

  LPEa- ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO LAGUNTZA-DEIALDIA. 

Destinoko atala: FOMEMT: ENPLEGUA SUSTATZEA  

Paperezko dokumentazioari dagokionez jarraituko zaio  KOM-ENS-002 KOMUNIKAZIOan 

adierazten den banaketari (intraneten: Enplegua Sustatzeko Zerbitzuan/Dokumentazio 

Organizatiboan): 

 

Hots, 1.,2. eta 3. Motak : 

 
 OFICINA TERRITORIAL 

ÁLAVA / ARABAKO 

LURRALDE-BULEGOA  

Pasaje de las Antillas 14 bajo  

01012 VITORIA-GASTEIZ  

OFICINA TERRITORIAL 

BIZKAIA / BIZKAIKO 

LURRALDE-BULEGOA  

Ercilla, 4  

48009 BILBAO  

OFICINA TERRITORIAL 

GIPUZKOA / GIPUZKOAKO 

LURRALDE-BULEGOA  

San Marcial, 12  

20005 DONOSTIA-SAN 

SEBASTIÁN  

 

eta 4. Mota: 
 
SERVICIO DE FOMENTO DE EMPLEO/ ENPLEGUA SUSTATZEKO ZERBITZUA 

DIRECCION DE ACTIVACION LABORAL/LAN AKTIBAZIORAKO ZUZENDARITZA 

José Atxotegi, nº 1 

01010 VITORIA-GASTEIZ 

 

POSTA ELEKTRONIKOA ETA ENPLEGUA SUSTATZEKO ETA LURRALDEETAKO 

BULEGOETAKO HARREMANETARAKO TELEFONOAK:  

Posta elektronikoa: tokikolaguntzak @lanbide.eus 

 

Enplegua Sustatzeko Zerbitzuao: 945-062.375 

 

Arabako Lurraldeko Bulegoa: 945-062.407 

 

http://intranet.lanbide.lan/recursos/organizacion/Notas%20Informativas/nota%20informativa%20039%20%20LPE%202015.pdf
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Bizkaiko Lurraldeko Bulegoa : 944-986.065/944-986.067 

 

Gipuzkoako Lurraldeko Bulegoa: 943-596.217  


