2017ko deialdia diru laguntzen ekintzaileei laguntzeko enpresaideia bat garatzeko

Nori dago zuzenduta:
Ekintzaileak, negozio-ideia bat izanik, jardueraren edozein arlotan, berau aztertu
eta garatu nahi dutenak, berariazko arduraldi erregimenean, erakunde
laguntzaileak ikuskaritzapean eta tutoretzapean. Lanbide-EEZk aurretiaz emango
du eginkizun horietarako baimena.

Eskakizunak:
•

•
•
•
•
•
•

•
•

EAEn erroldatuta egotea eta benetan bizitzea
o NANaren fotokopia
o Errolda-ziurtagiria, edo datu horiek elektronikoki egiaztatzeko baimena.
Langabezian egotea eta Lanbide-EEZn enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
Erakunde laguntzaile baimenduetako baten aholkularitza-prozesuan sartuta egotea.
o Erakunde laguntzailearen ziurtagiria
Enpresa edo negozio berri bat edozein jarduera-arlotan garatzeko ideia bat izatea.
Ekonomia-jardueren gaineko zergan eta langile autonomoen araubide berezian lehendik
alta eman ez izana.
Enpresa-ideia aztertzeko eta garatzeko zereginetan arduraldi esklusiboan jardutea.
Enpresa-ideia sortze eta garatze aldera deialdi honen kudeaketan parte hartzen duten
erakunde laguntzaileek definitutako aholkularitza emateko eta laguntzeko jarduera
guztietara bertaratzea..
Xede horretarako beste diru-laguntzarik jaso ez izana.
Aurreko deialdietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ekintzaileei laguntzeko kudeatu
dituen deialdietan jasota dauden laguntzetako bakar baten onuradun ez izatea.

Betekizun orokorrak:
•

Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak, zergabetebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean dagoela egiaztatzea

Informazio xehetua
Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatutako tributu-betebehar eta
Gizarte Segurantzarekiko betebehar horiek egunean dituztela, eta,
horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko, hala xedatzen baitu
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren
50.3 artikuluak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori,
eta, halakorik egiten baldin badu, egoera hori egiaztatzeko agiri
eguneratuak aurkeztu beharko ditu.

•

•

Ez egotea diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2
artikuluan aipatzen diren gainerako egoeretako batean dauden pertsonak edo
erakundeak, ezta sexu-diskriminazioa egiteagatik diru-laguntza edo laguntza publikoak
lortzeko aukera galtzearekin zehatuta daudenak ere, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomoek
emandako izaera bereko diru-laguntzengatik, zigor-prozedura batean edo diru-laguntzak
itzultzeko prozedura batean sartuta ez egotea.
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Nori dago zuzenduta:
Ekintzaileak, negozio-ideia bat izanik, jardueraren edozein arlotan, berau aztertu
eta garatu nahi dutenak, berariazko arduraldi erregimenean, erakunde
laguntzaileak ikuskaritzapean eta tutoretzapean. Lanbide-EEZk aurretiaz emango
du eginkizun horietarako baimena.
Eskakizunak:
•

•
•
•
•
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•

•
•

EAEn erroldatuta egotea eta benetan bizitzea
o NANaren fotokopia
o Errolda-ziurtagiria, edo datu horiek elektronikoki egiaztatzeko baimena.
Langabezian egotea eta Lanbide-EEZn enplegu-eskatzaile gisa inskribatuta egotea.
Erakunde laguntzaile baimenduetako baten aholkularitza-prozesuan sartuta egotea.
o Erakunde laguntzailearen ziurtagiria
Enpresa edo negozio berri bat ezartzeko bideragarritasun-plan bat izatea, dagokion
erakunde laguntzaileak baliozkotua.
Esklusiboki enpresa edo negozioa martxan jartzeko jardueretan aritzea.
Deialdi honen kudeaketan parte hartzen duten erakunde laguntzaileek enpresa edo
negozioa ezartzeko zehaztutako aholkularitzako eta laguntzako jarduera guztietara
joatea.
Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta ematea, gehienez ere 3 hilabeteko epean,
negozioa abian jartzeko diruz lagundutako tutoretza eta laguntzako prozesua amaitzen
denetik zenbatzen hasita
o Erakunde laguntzailearen ziurtagiria
Xede horretarako beste diru-laguntzarik jaso ez izana.
Aurreko deialdietan Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak ekintzaileei laguntzeko kudeatu
dituen deialdietan jasota dauden laguntzetako bakar baten onuradun ez izatea.

Betekizun orokorrak:
•

Foru Ogasunaren eta Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorraren ziurtagiriak, zergabetebeharretan eta Gizarte Segurantzarekikoetan egunean dagoela egiaztatzea

Informazio xehetua
Organo kudeatzaileak automatikoki egiaztatutako tributu-betebehar eta
Gizarte Segurantzarekiko betebehar horiek egunean dituztela, eta,
horretarako, ez du eskatzaileen baimenik beharko, hala xedatzen baitu
azaroaren 11ko 1/1997 Legegintzako Dekretuak onartutako Euskadiko
Ogasun Nagusiaren Antolarauei buruzko Legearen Testu Bateginaren
50.3 artikuluak. Hala ere, eskatzaileak berariaz uka dezake baimen hori,

eta, halakorik egiten baldin badu, egoera hori egiaztatzeko agiri
eguneratuak aurkeztu beharko ditu.
•

•

Ez egotea diru-laguntzei buruzko azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorraren 13.2
artikuluan aipatzen diren gainerako egoeretako batean dauden pertsonak edo
erakundeak, ezta sexu-diskriminazioa egiteagatik diru-laguntza edo laguntza publikoak
lortzeko aukera galtzearekin zehatuta daudenak ere, Emakumeen eta Gizonen
Berdintasunerako otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.
Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrak edo bere erakunde autonomoek
emandako izaera bereko diru-laguntzengatik, zigor-prozedura batean edo diru-laguntzak
itzultzeko prozedura batean sartuta ez egotea

