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1- TESTUINGURUAN KOKATZEA.  

TXOSTENAREN XEDEA 
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Testuinguruan jartzea. Txostenaren helburuak 

Lehendakaria izendatzeko eztabaida-ekitaldian, lehendakarigai zen Iñigo Urkulluk adierazi zuen Jaurlaritzaren X. Legegintzaldian lehentasunezkoa zela lehendik 

dagoen enplegua babestea eta enplegu gehiago sortzeko beharrezko baldintzak eta pizgarriak sustatzea. Konpromiso hori, jakina, osasuneko, hezkuntzako eta 

gizarte-politiketako oinarrizko zerbitzuei erantzuna emanez aurrekontu-orekari eusteko beharraren barruan kokatzen da, horiek Jaurlaritzaren lerro gorriak baitira; 

halaber, uste dugu oraingo krisialdi ekonomikotik irteteko eta suspertzeko beharrezkoa dela oreka egoki bat lortzea aurrekontu-austeritatearen eta jarduera 

ekonomikoa bultzatzen duen eta enplegua sortzen laguntzen duen estimulu-politikaren artean. 

 

Estimulu-estrategia hori sustatzeko Jaurlaritzak emandako lehen erantzuna Jaurlaritzaren lehen 100 egunetan enpleguaren aldeko talka-plan baten proposamen 

bat egitea izan zen, eragin neurgarri eta kuantifikagarria duten neurriak jasota. Proposamen hori erakundeetako eta gizarteko eragileei igorri zitzaien, azter 

zezaten eta ekarpenak egin zitzaten. Hala ere, egoera larria zenez, behar-beharrezkoa izan zen esku-hartze zuzena eta adostasuna lortzea aldi berean. 

Horregatik, adostasun hori lortzearekin batera, lehen proposamenean jasotako ekimenak ezarri ditu Jaurlaritzak 2013an, eta, aldi berean, akordioen ondorioz 

sortutakoak ere erantsi ditu; horrenbestez, 2014-2016 aldirako Enplegu Plan bat eratu da azkenean. 

 

Txosten hori 2014-2016 aldirako Enplegu Planaren esparruan sartzen da 2013an Planarekin lotuta garatutako ekimenen jarduera-memoria baten moduan.  

 

Horregatik, Planaren jarraipenaren eta ebaluazioaren barruan formalki sartzen ez bada ere, ekintza horiek 2013an enpleguari dagokionez izandako eragina 

erakutsi nahi da txosten horretan (enplegua sortzea, enpleguari eustea eta enplegagarritasuna handitzea). 

 

Azkenik, memoria hori aurkezteko orduan 2014-2016rako Enplegu Planaren Programa Operatiboen eta Ardatzen egitura jarraitzen da. 
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2.- 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 
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1 

Enpresa txiki eta 

ertainak eta tokiko 

garapena sustatzea 

1.1 Enpresa txiki eta ertainen eta autonomoen finantziazioa. 

1.2 Turismoa eta tokiko merkataritza eta enplegua. 

1.3 Lehen sektorearen eta enpleguaren garapena. 

2 Ekintzailetza sustatzea 

2.1 «Euskadi, lurralde ekintzailea». Euskal Ekintzailetza Sistema bultzatzea 

eta optimizatzea. 

2.2 Autoenplegua eta mikroekintzailetzari laguntzea. 

2.3 Enpresa berritzaile berriak. 

3 

Gazteen enplegua 

sustatzea. 

Gazteentzako Bermea 

3.1 Gazteen ekintzailetzari laguntzea. 

3.2 Heziketa duala. 

3.3 Lehen lan-esperientzia. 

3.4- Gazte-talentua. 

4 
Enplegurako 

prestakuntza 

4.1 Langabeentzako prestakuntza. 

4.2 Landunentzako prestakuntza. 

5 

Enplegu inklusiboa. 

Enpleguarekiko 

elkartasuna 

5.1 Enplegu-planak tokiko eta eskualdeko esparruan. 

5.2 Bestelako kontratazio-pizgarriak. 

5.3 Baztertuta geratzeko arriskuan daudenak gaitzea eta laneratzen 

laguntzea. 

6 RENOVE Birgaitzea 

6.1 RENOVE Etxebizitza. 

6.2 RENOVE Hezkuntza. 

6.3 RENOVE Osasuna. 

2013an garatutako 

jarduerak 2014-2016 

aldirako Enplegu 

Planaren Ekintza 

Programa eta 

Jarduketa Ardatzen 

barnean sartzen dira 

6 ekintza-programa eta 18 jarduketa-ardatz komun 2014-2016 aldirako 
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2013an, enpleguan eragin zuzena izan duten 77 ekimen zehatz garatu dira 

1. Enpresa txiki eta ertainak eta tokiko 

garapena sustatzea 

2. Ekintzailetza sustatzea 

3. Gazteen enplegua sustatzea.  

Gazteentzako Bermea 

4. Enplegurako prestakuntza 

5. Enplegu inklusiboa.  

Enpleguarekiko elkartasuna 

6. RENOVE Birgaitzea 

2013an garatutako 77 ekimenak 

2014-2016 aldirako Enplegu 

Planaren Ekintza Programa eta 

Jarduketa Ardatzekin lotuta 

daude. 

 

 

Proposatutako ekintza guztiek 

enpleguarekin zerikusi zuzena dute, hiru 

alderdi osagarri hauek oinarri hartuta: 

  

Enplegua 

Lehendik dauden 
enpleguei eustea 

Enplegagarritasuna 
handitzea 

Lanpostu berriak 

sortzea 
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1. Ekintza-programa  

Enpresa txiki eta ertainak eta tokiko garapena 

sustatzea 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

1.1.1. Inbertsioa Finantzatzeko Babesa 

  

Inbertsioa Finantzatzeko Babesa Programa, SPRIk kudeatuta, industria. merkataritza eta turismo alorreko ETEak lagundu eta finantzatzeko tresna integratua da. 

Horri esker, inbertsioak merkatuko ahalik eta baldintza onenetan egiten laguntzen du, finantza-erakundeekin izenpetutako akordioen bitartez.  Akordio horiek 

eragiketen finantza-kostua murrizten dute, ETEen ibilgetu ukiezin eta material berrien inbertsioa eta zirkulatzailea finantzatzeko asmoz mailegu-eragiketa eta 

finantza-errentamenduei aplikatutako interes-tasetarako hobaria emanez. Hobari hori ehuneko 1ekoa da lehen kasuan eta ehuneko 0,5ekoa bigarren kasuan. 

Epealdiak 1 eta 7 urte bitartekoak izango dira, kasu bakoitzaren arabera, eta ETE berak egindako inbertsioaren guztizko balioa ezingo da 1,5 milioi euro baino 

handiagoa izan. 

 

Ekitaldi honetako deialdia Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen urtarrilaren 17an eta irailaren 16an amaitu zen. 961.788 euro finantzazioa 

banatu zen 116 enpresen artean, eta, kalkuluen arabera, 3.400 lanposturi eusten lagundu zen. 

 

 

1.1.2. Partaidetza-maileguen LUZARO BEI programa, Europako Inbertsio Bankuak finantzatua 

  

Luzaro sozietatea Eusko Jaurlaritza, Kutxabank, Banco de Sabadell, Laboral Kutxa, Bankoa eta ENISA (Empresa Nacional de Innovación) erakundeen artean 

eratu zen, eta horren helburua da kreditu parte-hartzaileak ematea, ETEen inbertsio eta berregituratze finantzarioa sustatzea. Europako Inbertsio Bankuarekin 

finantzazio-hitzarmena du, ETEentzako inbertsio eta kapital zirkulatzaileko proiektuak finantzatzeko, eta horiei epe labur eta luzera emango dizkie lehiakortasuna 

sendotzeko beharrezkoak duten funtsa. Horri esker, ETEek 1.000.000 euroko finantziazioa lor dezakete (salbuespen gisa 1.600.000 euro ere), aktibo materialak 

(lursailak izan ezik), ez-materialak eskuratzeko eta bi urte baino gehiagorako antolatutako kapital zirkulatzailean inbertitzeko helburua duten inbertsioetarako, 25 

milioi euro baino kostu baxuagoa badute betiere. Halaber, Euriborraren interes-tasa gehi 2.95 puntu ordainduko dira, 10 urteko epealdian gehienez, eta 5 urtera 

arteko gabealdia eskura daiteke, mailegu parte-hartzaileen kasuan, eta 7 urtera artekoa (10 urtera arte luza daitekeena) eta 3 urtera arteko gabealdia finantza-

finkapeneko maileguen kasuan. 

 

2013ko ekainean 2012ko ekainaren 12ko Esparru Hitzarmeneko finantza-baldintzen urteko moldaketa egin zen. Ekimen horrek 35.476.972 euro mugiarazi ditu, 

95 enpresa finantzatu eta 1.990 lanpostu mantentzen lagundu dela kalkulatu da. 

1.1 ardatza- ETEak eta autonomoak finantzatzea 
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1.1.3. Hitzarmena finantza-erakundeekin, ETEen eta autonomoen finantzaketa sendotzeko 

  

Hitzarmen hori Eusko Jaurlaritzaren eta hainbat finantza-erakunderen artean izenpetu zen, eta finantza-erakundeak, Administrazioak bermeak eskaintzearen 

bitartez, finantzatzeko modu berri bat arautzea da. Horren helburua ETEen eta pertsona autonomoen finantzazio modu berri bat erraztea da, aktibo finko edo 

zirkulatzailea eskura dezaten. Akordio horren bitartez, partekatutako arriskuen bidezko abalak emango dira. Bertan, operazio bakoitzaren % 60 Eusko 

Jaurlaritzak hartuko du gain, eta gainerako % 40a finantza-erakundeek.  

 

Hori gauzatzeko, 750.000 eurora bitarteko maileguak emango zaizkie ETEei eta 100.000 eurora bitartekoak norbanako eta profesional autonomoei, Euriborraren 

interes-tasari % 4 gehiago gehituta. Amortizazio-plana hiru hilerokoa edo sei hilerokoa izango da, eta epea 3 edo 5 urtekoa hautazko urte bateko gabealdiarekin, 

edo 7 urtekoa, hautazko 2 urteko gabealdiarekin. 

 

Indarrean egongo da 2012ko uztailaren 5eko hitzarmena, eta horrek 77.072.483 euro mugiarazi ditu, 475 enpresa finantzatu eta 8.828 lanpostu mantentzen 

lagundu duela kalkulatu da. 

 

 

1.1.4. ETE eta autonomoen zirkulatzailea finantzatzeko funts osagarria, Elkarrekiko Berme Baltzuak bermatuta 

 

Funts horren helburua da enpresa txiki eta ertainei, norbanako enpresariei eta profesional autonomoei bankuen finantzazioa eskuratzen laguntzea, zirkulatzaile-

beharrizanei erantzuteko, epe laburreko zorra berritzeko eta epe laburreko zorra epe ertain eta luzera egokitzeko. 

 

Horretarako, 2013ko martxoaren 25ean lankidetza-hitzarmena sinatu zen Eusko Jaurlaritzaren eta Elkarrekiko Berme Baltzuen (ELKARGI, EBB eta OINARRI, 

EBB) eta 10 finantza-erakunde laguntzaileen artean. Eragiketa horien interes-tasa hamabi hileko Euriborrari % 3,5 gehituta izango da eta maileguen zenbatekoa 

50.000 eta 650.000 euro artekoa izango da enpresa txiki eta ertainentzat eta 10.000 eta 100.000 euro artekoa norbanako enpresari eta profesional 

autonomoentzat. 

  

2013rako enpresen eskura ipiniko den maileguen zenbatekoa, guztira, 280 milioi eurokoa izango da enpresa txiki eta ertainentzat eta 20 milioi eurokoa 

norbanako enpresari eta profesional autonomoentzat. 2013an zehar, 756 enpresa eta autonomo finantzatu dira, eta 127.090.214 eurorainoko eragiketak onartu 

dira. Horrez gain, 16.250 lanpostu mantendu direla kalkulatu da. 

 

Deialdia (2013ko martxoaren 25eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2013ko apirilaren 4an. 
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1.1.5. Zailtasunak dituzten enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko bideragarritasun-azterketak egiteko aholkularitza 

  

Programaren asmoa da honako ezaugarri hauek dituzten sozietate anonimoen edo mugatuen ekonomia- eta finantza-bideragarritasunaren azterlana egitea: 

galera-maila handia, negozio-bolumenaren murrizketa, izakinen gehikuntza, ahalmen handiegia, autofinantzaketarako marjina gordinaren gutxitzea, gero eta 

zorpetze handiagoa, finantza-gastuen igoera eta aktibo garbiaren ahultasuna edo desagerpena. Horren helburua da gizarte-ekonomiaren alorreko enpresak 

sustatzea. 

 

Laguntza hori gauzatzeko, bideragarritasun-azterlanaren kostu garbiaren % 70 ere laguntzen da diruz, egindako azterlan bakoitzeko 3.000 euroko gehienezko 

kopuruarekin. 

 

Deialdia (2013ko abuztuaren 1eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen abuztuaren 14an eta irailaren 16an itxi zen. 33.000 euro 

banatu dira 11 enpresa laguntzeko eta 100 lanpostu mantentzen lagundu dela kalkulatu da.  

 

 

1.1.6. Zailtasunak dituzten enpresak birfinantzatzeko kapital funtsa, langileen kapital sozialean parte hartuz (Euskadi funtsa) 

  

Ekimen horren helburua da Kapital-Arriskurako Funts bat sortzea da, langileek enpresetako kapitalean parte hartzeko prozesuak laguntzeko asmoz. Hartara, 

enpresa berriak sortzea, ondorengotza-prozesuak eta, eredu parte-hartzailea oinarri hartuta, horiek garatu eta sendotzea sustatuko da.  

 

Funts horretan parte hartzeko aukera duten enpresak honako hauek dira: negozioaren jarraipena ahalbidetzeko bazkideak ordezkatzea pentsatzen duten 

sozietateak; sortu berri diren sozietateak, bereziki berau osatzen duten pertsonen ezagueran oinarritzen direnak; zailtasunak dituzten enpresetan langileek 

negozio osoa edo zati bat gain hartu eta jabegoa hartzen dutenentzat; langileen partaidetza edo partaidetza-prozesu sakonagoen bitartez enpresa-masa 

hedatzea helburu duten enpresa txiki eta ertainak.  

 

Funts hori Eusko Jaurlaritzaren (Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko Saila, Enplegu eta Gizarte Politikako Saila), hiru Lurralde Historikoetako Foru 

Aldundien eta ASLE eta ERKIDEren parte-hartzeari esker eratu da. 2013an Funtsa eratzeko emandako diru kopurua 2.500.000 eurokoa izan da, eta 2014tik 

aurrera abian jartzea espero da.  
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1.1.7. Aurrezki pribatua bideratzeko zerga neurriak 

  

Ekimen honen helburua da Foru Aldundiekin lankidetza gauzatzea, aurrezki pribatua euskal ETE eta autonomoetara eta lanpostu berriak sortzeko ahalmena 

duten start-up-etara bideratzeko aukera emango duten zerga-pizgarriak abian jartzeko. 

 

Jarraian proposatzen diren zerga-neurriak Araba eta Bizkaiko Lurralde Historikoetako Batzar Orokorretan 2013an onartutako Foru Arauen baitan daude; 

Gipuzkoan 2014an onartzea espero da: 

 

-37/2013 Foru Araua, abenduaren 13koa, Arabako Sozietateen gaineko Zergari buruzkoa (2013-12-27ko ALHAO, 148. zenb.).  

-33/2013 Foru Araua, azaroaren 27koa, Arabako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (2013-12-9ko ALHAO, 140. zenb.). 

-11/2013 Foru Araua, abenduaren 5ekoa, Bizkaiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (abenduaren 13ko BAO). 

-13/2013 Foru Araua, Bizkaiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzkoa (abenduaren 13ko BAO). 

-Gipuzkoako Lurralde Historikoko Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Araua (2014ko urtarrilean onartzea aurreikusi da). 

-Gipuzkoako Lurralde Historikoko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Araua (2014ko urtarrilean onartzea aurreikusi da). 

 

Beste kasu batzuetan, Eusko Jaurlaritzak, zerga-neurriak sustatzean, Zerga Kideketarako Sailaren alorrean parte hartzen du. Kasu honetan, aldiz, izapidetutako 

neurriak (Araba eta Bizkaian) eta izapidetzen ari direnak (Gipuzkoan), alderdi politikoek adostu dituzte, eta ondoren igorri dira Zerga Kideketarako Sailera. 

  

Foru-arau horiek indarrean sartuko dira eta ondorioak izango dituzte 2014ko urtarrilaren 1etik aurrera. 

 

Aurrezki pribatua bideratzeko zerga-neurrien baitan, honako aldaketak egin dira Tributu Arauan: 

  

 a)PFEZ-ean:   

 

-Hiru lurraldeetan txertatu da merkatu antolatuetan kotizatzen ez duten enpresa sortu berri edo enpresa berrietan inbertsioa sustatzeko kenkaria. Berau, enpresa 

horietan eskuratutako akzio edo partizipazioen bidezko kopuruaren % 20 kenduko da, hainbat muga dituelarik (Araba eta Bizkaiko PFEZ Foru Arauaren 90. art, 

Gipuzkoako PFEZ Foru Arau proiektuaren 89. art.). Oharra: Jarduera ekonomiko berrien abiaraztean inbertitzeko kreditu-erakundeetan gordailuengatiko kenkaria 

kendu da (94. art.). Gipuzkoa enpresa berri edo sortu berrietan inbertitzea sustatzeko zerga-neurria bazegoen aurretik, eta horren arabera, enpresa horietan 

akzio edo partizipazioak eskualdatzeagatik ondare-irabaziak salbuesten ziren. Orain desagertu egingo litzateke, erregimen iragankorra ezarriz (proiektua, 25. 

xedapen iragankorra) 
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b) Sozietateen gaineko Zergan:  

 

- Ekintzailetza sustatzeko erreserba (53. art. 2d): Enpresa-proiektu berri bat garatzeko lehen fasean edo ondorengoetan eta hazteko aukera duten 

mikroenpresa eta ETEetako kapitalean parte hartzearen bidezko inbertsioa, inbertitzaile pribatu informal edo business angels deiturikoen bidez. Tributu-

oinarriaren zenbatekoaren % 45 ere murritz daiteke, erreserbara atxikitzen diren irabaziengatik (mugekin). 

- Beste erreserba batzuk: Enpresak kapitalizatzea bultzatzeko neurriak txertatzea, berezko funtsak hazi eta zorpetzera jotzeko beharra murriztea oinarri 

duten egituren trataera hobetzearekin lotuta (51. eta 52. art.). 

 

Gainera, lanbide-heziketako gastuengatiko kenkariak kendu egin dira. Bestalde, langileek enpresaren % 10eko partaidetzagatiko kenkarian, urteko gehienezko 

muga 1.800 €-tik 1.200 €-ra murriztu da. Aldiz, Euskal Herri Administrazioak eratutako Funtsen bidezko maileguak eskuratutako akzioen kasurako, muga 6.000 

€-ra handiagotu da (89. art.). 
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1.2 ardatza- Turismoa eta tokiko merkataritza eta enplegua 

ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

  

1.2.1. Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko bekak  

 

Ekimen horren helburua da merkataritza-banaketaren sektorearen profesionalizazioa hobetzen laguntzen duten beharrezko baldintzak sortzen laguntzea eta, 

horretarako, merkataritza alorrean profesionalak prestatzeko bekak emango dira. Beka horiek 32 urte baino gutxiagoko gazteei zuzenduta daude eta barne 

hartzen dute merkataritza-banaketaren kudeaketari buruzko berariazko prestakuntza-ikastaro bat eta Merkataritza Dinamizaziorako Bulego batean edo 

merkataritza-banaketarekin lotutako erakunde batean 12 hileko praktika-epealdia burutzea. Beka bakoitza 15.000 eurokoa izango da.  

 

Deialdia (2011ko ekainaren 15eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen uztailaren 23an eta irailaren 13an itxi zen.  2013an zehar 

lehen ordainketa egin da, 45.000 eurokoa, eta 2014an 420.000 € ordaintzeko konpromisoa hartu da. Beka horiek 30 gazteri eman zaizkie. 

 

 

1.2.2. Merkataritza-saltokiak modernizatzea 

 

MSM programaren helburua da merkataritza-saltokiak modernizatzera bideratutako inbertsio-proiektuak sustatzea, horien erreformarako beharrezkoak diren 

merkataritza-ekipamendu, obra zibil eta altzariak finantzatzearen bitartez.  

 

Laguntza horiek % 15 edo % 20-ko itzulgarriarekin osatutako diru-laguntzen bitartez emango dira, orokorki, saltokiaren, altzarien eta ekipamenduaren erreforma 

eta modernizaziorako edo horien ekipo informatiko, aplikazio eta osagarriak erreformatu eta modernizatzeko diren arabera. Diru-laguntzen portzentajeak 2 eta 5 

puntu bitartean hazi daitezke, enpresak kalitate edo enpresa-bikaintasuneko ziurtagiria baldin badu, eta elkarteren bati lotuta badago. Diru-laguntzaren gehieneko 

zenbatekoa 12.000 eurokoa da, proiektu eta urte bakoitzeko.  

 

Deialdia (2010eko maiatzaren 12ko Agindua, 2011ko ekainaren 15ean aldatuta) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen maiatzaren 13an eta 

ekainaren 17an itxi zen. 2.895.726 euro banatu dira 1.287 enpresa laguntzeko eta 3.900 lanpostu mantentzen lagundu duela kalkulatu da. 
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1.2.3. Turismo-lehiakortasunerako laguntzak 

 

Turismo-lehiakortasuna sektorean aberastasuna eta enplegua sortzeko elementu modura sustatzeko asmoz, turismo-kalitatean jomugetan praktika egokiak 

bultzatzeko programak ezarri eta garatzen parte hartzen duten enpresak lagunduko dira, baita IKT praktika egokiak dituzten enpresak ere. Praktika egokiak 

ezartzeko programa horiek turismo-lankidetzarako erakundeek kudeatzen dituzte, eta langile teknikoen gastuak turismo-sektorera bideratutako laguntzen 

esparruan laguntzen dira diruz. 

 

Deialdia (2011ko uztailaren 13ko Agindua, 2011ko martxoaren 8an aldatuta) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen apirilaren 12an eta 

maiatzaren 13an itxi zen. 1.000.000 euro eman dira, eta horiei esker 891 enpresak parte hartu dute praktika egokien programetan. Horrez gain, 3.000 lanpostu 

mantentzen lagundu duela kalkulatzen da. 

 

 

1.2.4. Enpresa turistikoak modernizatzeko laguntzak 

 

Programa horren helburua da turismo-enpresentzako laguntzak ematea, berrikuntza teknologikoak ezartzeko, IKTak barne, kudeaketa- eta merkaturatze-

prozesuetan, azpiegiturak eta zerbitzuak zaharberritzeko, eta turismo-eskaintza Euskadiko turismo-irisgarritasunaren eredura egokitzeko. 

 

Laguntza horiek diru-laguntza ez-itzulgarrien bitartez emango dira eta zenbatekoa jarduketa-motaren arabera aldatuko da: inbertsio garbiaren % 20 

ekipamendu informatiko, horien osagarri eta aplikazioak lortzeko; inbertsio garbiaren % 30 zerbitzuak Euskadiko turismo-irisgarritasunaren eredura egokitzeko; 

eta inbertsio garbiaren % 15 saltoki, altzari edo ekipamendua erreformatu eta modernizatzeko. (Portzentaje horik % 5 haz daitezke, enpresak irisgarritasun 

berdearen zigilua badu, kalitate-ziurtagiriren bat badu, Basquetour-ek garatutako praktika egokien programetan parte hartu badu edo turismo-elkarteren bateko 

kide baldin bada). Kasu guztietan, laguntza bakoitzeko gehienezko zenbatekoa 12.000 eurokoa da.  

 

Deialdia (2011ko uztailaren 27ko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen uztailaren 4an eta uztailaren 11n itxi zen, zegokion 

aurrekontuaren kreditua amaitu baitzen. 761.764 euro banatu dira 197 enpresa modernizatzen laguntzeko eta 650 lanpostu mantentzen lagundu duela 

kalkulatu da.  
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1.3 ardatza- Lehen sektorea eta enplegua garatzea 

ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

1.3.1. Leader programa 

 

Leader programaren helburua da landa-ekonomia dibertsifikatzeko eta landa-eremuetan bizitzaren kalitatea hobetzeko jarduerak eta inbertsioak finantzatzeko 

laguntza ekonomikoak ematea, Landa Garapen Iraunkorreko Programaren esparruan mikroenpresak sortuz eta garatuz, besteak beste, eta landa-eremuko 

biztanleen enpresa-espiritua eta trebakuntza sustatuz. 

 

Mikroenpresen sorreren kasuan, proiektu eta obra-zuzendaritzaren ondoriozko gastuak, hirigintza- eta eraikuntza-obren egikaritze-materiala eta makineria, 

tresneria, altzariak, ekipo informatikoak eta komunikazio-ekipoak eta bestelako azpiegiturak eskuratzea lagunduko da. Garapen eta modernizazioaren kasuan, 

helburu hori duten inbertsio material edo ez-materialak lagunduko dira. Orokorrean, emandako laguntzen portzentajea gastu hautagarrien % 70 ere izan da. 

Laguntza horiek de minimis araudiari (1998/2006) lotuta daude eta, araudiaren arabera, enpresa batu emandako de minimis gehienezko laguntza ez da 200.000 

euro baino gehiagokoa izango, hiru zerga-ekitaldiko edozein ekitalditan zehar. 

 

Deialdia (185/2008 Dekretua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen irailaren 25ean eta eskaerak aurkezteko epea urriaren 26an amaitu zen. 

Txosten hau amaitu bitartean, 2013ko deialdiari esleitutako aurrekontua Kontrol Ekonomikorako Bulegoak kontabilizatzeko zain dago. Halaber, aipatu behar da 

programa honek babestutako inbertsio-jarduerak ez direla deialdiko ekitaldian zehar erabat gauzatzen, denboran luzatzen dira, nahiz eta ez diren konpromiso-

krediturik izendatu. 

435.000 euroko finantzazioa ematea kalkulatzen da, 17 mikroenpresentzat, eta horiek 19 lanpostu sortzen lagunduko dute. 

 

 

1.3.2. Programa Erein 

 

Erein programaren helburua da landa-eremuetako sustapen- eta garapen-jarduera eta -inbertsioak finantzatzen laguntzea, gune horietan lanpostuak sortzen. 

 

Laguntza horiek honako hauei zuzenduta daude: alde batetik, inoiz lanposturik izan ez edo aurretik zuten lanpostua galdu duten pertsonak besteren kontura 

kontratatzen dituztenei eta, bestetik, jarduera independenteak sortzen dituztenentzat, hau da, langile autonomoak txertatzea sustatu edo gizarte-ekonomiako 

araubide juridikoan (besteak beste, lan-elkartuko kooperatibetan) txertatzen diren enpresei.  
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Enpresa batek sortzen duen lanpostu bakoitzeko laguntzen gehienezko zenbatekoa, orokorrean, 5.592 eurokoa izango da. Zenbateko hori 6.102 eurora arte 

ere igo daiteke, epe luzeko langabezia duten pertsonak, familia-zamak dituzten emakumeak edo minusbaliotasuna duten pertsonak kontratatzen badira. 

kontratazio hori, gutxienez, bost urteko epealdirako baldin bada betiere. Edonola ere, laguntzek ez dute kontratatutako pertsonaren 2 urteri dagokion soldata 

gordinaren % 35a gainditu, hau da, zerga eta beharrezko gizarte-kotizazioak kalkulatu baino lehen. Emandako laguntzak behin-behinekoa izango dira, hau da, 

behin emango da sortutako lanpostu berri bakoitzeko. 

 

Deialdia (171/2008 Dekretua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen irailaren 25ean eta eskaerak aurkezteko epea urriaren 26an amaitu zen. 

Txosten hau amaitu bitartean, 2013ko deialdiari esleitutako aurrekontua Kontrol Ekonomikorako Bulegoak kontabilizatzeko zain dago. 391.000 euroko 

finantzazioa ematea kalkulatzen da, 68 mikroenpresa sortzen laguntzeko, eta horiek 68 lanpostu sortzen lagunduko dute. 

 

 

1.3.3. Itsaspen programa 

 

Itsaspen programari esker, itsasertzeko eremuak sustatu eta garatzea bultzatzen da, biztanleriaren oinarrizko zerbitzuak eta bizi-kalitatea hobetzeko, eta 

kostaldeko herriak biziberritzen eta berritzen lagunduko duten jarduera ekonomiko berriak sortzen laguntzeko, enpresak eta autoenplegua sortuz, zabalduz eta 

zaharberrituz, besteak beste. 

 

Enpresen sorrera, hedatze eta modernizaziorako laguntzak izaera berritzailea duten edota IKT oinarria duten mikroenpresei zuzenduta daude, lehentasunez 

itsasoari eta arrantzari lotutakoei, suspertzen ari diren sektoreen aldeko apustua egiteko. Proiektu eta obra-zuzendaritzaren ondoriozko gastuak, hirigintza- eta 

eraikuntza-obren egikaritze-materiala eta makineria, tresneria, altzariak, ekipo informatikoak eta komunikazio-ekipoak eta bestelako azpiegiturak eskuratzea 

lagunduko da. Laguntzak kostuen % 20 eta % 60 artean estaliko du, proiektuen balorazioaren arabera. 

 

Bestalde, itsasertzeko guneetan langile autonomoen lanpostuak sortzea sustatuko duten jarduera independenteak sortzen lagunduko da. Laguntzak behin 

bakarrik emango dira, sortzen den lanpostu bakoitzeko, eta 5.592 eurokoak izango dira. Lanean hasten direnak langabezian luzaro egondako pertsonak, beren 

ardurapean senideak dituzten emakumeak edo ezintasunen bat duten pertsonak badira, berriz, laguntzak 6.0102 eurokoak izango dira. 

 

86.300 euroko finantziazioa eman da, 5 mikroenpresa sortzen laguntzeko, eta horiek 8 lanpostu sortzen lagundu dute. 2013an ez da deialdirik argitaratu 

(22/2012 Dekretua), nahiz eta aurreko urtetik indarrean dauden espedienteak dauden. 
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1.3.4. Garapen eta ikerketarako bekak nekazaritza eta arrantzaren sektorean 

 

Beka horien helburua da gazte ikertzaile eta teknologoen prestakuntza honako alor hauetan: zientifiko-teknologikoa, merkatuak, arrantza eta elikaduraren 

euskal sektorean marketina eta enpresa-antolakuntza. Horrez gain, sektore horretarako lehentasunezkoak diren gaietan tituludun gazteen trebakuntza eta 

espezializazioa sustatu nahi da, doktoretza-tesiak edo ikerketa, garapen teknologiko eta berrikuntzari buruzko proiektuen garapena bultzatuta. Proiektuak 

ikerketa-zentro eta enpresa pribatuetan egiten dira. 

 

Laguntzak bi programen bidez ezartzen dira: 

 

-Prestakuntzan dauden ikertzaileak: elkarren segidako 4 urteko eperako beka, urteko 14.000 euroko laguntza beka-epealdian, eta urteko 2.000 eurorainoko 

laguntza osagarria, doktoretza-ikastaroetan izena emateko, kongresu, jardunaldi eta antzekoetara bertaratzeko. 

-Teknologoak: elkarren segidako 2 urteko eperako beka, urteko 12.000 euroko laguntza eta urteko 1.000 eurorainoko laguntza osagarria. 

 

Deialdia (185/2007 Dekretua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen urriaren 23an eta eskaerak aurkezteko epea azaroaren 5ean amaitu zen. 

641.268 euro eta 16 beka eman dira.  

 

 

1.3.5. Gaztenek. Gazteak nekazaritza-sektorean sartzeko programa 

 

Gaztenek Eusko Jaurlaritzak eta hiru Aldundiek sustatutako ekimena da. Horren helburua da gazte nekazariak nekazaritza-sektorean sartu eta bertan 

mantentzen laguntzea, eta jada nekazaritza-jardueran dabiltzan gazteei jarduerari eusten laguntzea. Programak gazteak nekazaritza-sektorean ustiapen berri 

baten bidez lehen aldiz ezartzea lagunduko du, hark erretiratutako norbait edo aldez aurretik jarduera eten duen norbait ordezkatzen badu edo aurretik zegoen 

ustiapen batera bazkide modura txertatu bada. Halaber, programak aholkularitza eta laguntza pertsonalizaturako zerbitzua eskaintzen du. 

 

Lehen ezartzea laguntzeko neurriak honako hauen bidez egingo dira: hazi-kapitala, lehen ezartzera begirako nekazaritza-politika komunitarioa, interes baxuko 

kreditu espezifikoak, sektorera hurbiltzeko bekak, zerga-laguntzak, belaunaldi-aldaketa sustatzeko laguntzak eta nekazari gaztearen Estatutua. Laguntza 

horien gehienezko zenbatekoa 70.000 eurokoa izango da, lan-unitateko eta urteko. 

 

Laguntza lehenengo hiru urteetan zehar proiektua tutorizatu eta monitorizatzearen bidez emango da, goi-mailako kualifikazio teknikoa eta sektorearen 

errealitatearen gaineko ezaguera zabala duten profesional-taldeak etengabeko aholkularitza pertsonalizatua eskainiko du. Laguntza horien gehienezko 

zenbatekoa 7.200 eurokoa izango da, pertsonako eta urteko, eta zenbateko horren herena epe horretan proiektuaren gutxieneko bideragarritasuna lortzeak 

baldintzatuko du. 
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2013an zehar, programak 200.000 euroko laguntza eman du eta 174 gazteri aholkularitza eta laguntza eman zaie; horietatik 47 nekazaritza-sektorera txertatu 

dira. 

 

 

1.3.6. Nekazaritza-sektorean enplegurako prestakuntza 

 

Programa horrek lehen sektoreko profesionalei eta nekazaritzako elikagaien enpresei zuzendutako prestakuntza-ekintza sorta bat barne hartzen du, nahiz 

sektorera eta ingurunera sartu nahi duten –nekazaritzako enpresa-proiektu bat abian jartzearen bidez edo landa-ingurunean ezarritako baten bidez– pertsonei, 

bai eta landa-inguruneko biztanleriari ere. Ekintza horien helburua da sektore horretan lan egiten duten pertsonen lanbide-prestakuntza eta balio-kate osoa 

egokitzea da, eta, hartara, EAEko lehen sektore, nekazaritza-elikagaien eta lan-ingurunearen lehiakortasuna eta iraunkortasuna hobetzen lagunduko da. 

 

2013an zehar, programak 700.000 euroko laguntza egon da eta 246 ikastaro emateko (7.989 ordu) balio izan du; ikastaro horretan 5.064 pertsonek parte hartu 

dute. 

 

 

1.3.7. Geroa programa 

 

Geroa programaren helburua da autoenplegua eta gazteek gidatutako enpresen sorrera bultzatzea da, aholkularitza, monitorizazio eta laguntza 

pertsonalizatuaren bitartez. Landa- eta itsasertz-ingurunean negozio bat ezartzeko asmoa duten gazte ekintzaileei zuzenduta dago.  Begirale baten laguntzaz, 

ekintzaileek beren negozio-ideia garatzen dute ikuspuntu tekniko eta ekonomikotik, hasierako ideia, hala badagokio, errealitate bihurtu arte.  

 

2013an zehar, programak 30.000 euroko laguntza eman du eta 12 gazteri aholkularitza eta laguntza eman zaie, guztira banakako 7 ekimen eta 5 ekimen 

kolektibo jarri dira abian. 
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2. Ekintza-programa 

Ekintzailetza sustatzea 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

2.1.1. Ekintzailetza-legea garatzea. Leihatila bakarra eta administrazio-izapideak sinplifikatzea  

  

Ekimen honen helburua da Leihatila Bakarreko (one-stop shop) eredurantz joatea. Eredu horretan, pertsona ekintzaileek aholkularitza pertsonalizatua izango 

dute, bere proiektuari egokitzen zaizkion zerbitzuei eta tresnei buruzko beharrezko informazioa eta haiekiko deribazio efizientea duena, Baliabideen Mapa eta 

jarraibide argiak ezarriz ekimen bakoitzaren arreta-puntuarekiko, ezaugarri batzuen arabera: sustatzaileak zer kolektibotakoak diren, jarduera-sektorea, 

berrikuntza-maila edo ekimenaren dimentsioa. Halaber, enpresa berriak sortzeko izapideak sinplifikatzea sustatzen du. 

 

Horrez gain, 16/2012 Legean, ekainaren 28koan, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari laguntzeari buruzkoan xedatzen diren beste neurri batzuk garatzen 

laguntzen du, hala nola, Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko Programa, udal-tasen konpentsazioa, business angels eta horien sareei laguntzak, business angels 

eta horien sareen direktorioa, etab. 

 

 

2.1.2. Ekintzailetza sustatzea SPRIren bitartez  

  

Kultura ekintzailea hainbat ekimenen bitartez sustatzen da, pertsona ekintzaileentzako prestakuntza-jardunaldiak antolatu eta "Euskadi Emprende" webgunea 

sortzearen bidez esaterako. Horietan, Ekintzailetzarako Euskal Zerbitzuak Euskadin ekintzailetzarekin lotutako informazio guztia zentralizatzen du, ezaguera eta 

proiektu-garapenerako elkartruke-sare bat sortu eta, hartara, eskuragarri dauden ekintzailetzari laguntzeko zerbitzu eta programa guztiei buruzko informazioa 

kontsultatzeko aukera dago. 

 

Ekimen horrek 40.000 euroko laguntza izan du prestakuntza-tailerrak antolatzeko. Horietan, 575 pertsonak hartu dute parte eta "Euskadi Emprende" webguneak 

135.126 bisita jaso ditu. 

2.1 ardatza- «Euskadi, lurralde ekintzailea».  

Euskal Ekintzailetza Sistema bultzatzea eta optimizatzea  
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2.1.3. DEMA Bizkaia programa  (sentsibilizazioa) 

  

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua DEMA enpresa-garapenerako agentziarekin elkarlanean ari da, Bizkaiko gazteen enplegua sustatzeko, bereziki, langabezia-

tasa altua duten guneetan. Programa horren helburua da ekintzailetza sustatzea, gaur egungo haurrek eta gazteek etorkizunean beren enpresa-proiektuen buru 

izateko aukera izan dezaten ekintzailetza-abileziak hezkuntza-sisteman bertan lantzea. 

 

2011n adostutako hitzarmenak indarrean dirau. 2013an zehar, programak 546.865 euroko laguntza izan du, eta ekintzailetza-kultura sustatzeko honako ekintza 

hauek garatzen lagundu du: 161 sentsibilizazio eta ideiak garatzeko tailer (horietan 2.900 pertsonak eta 32 ikastetxek hartu dute parte); negozio-ideia lehiaketa 

bat (271 ideia aurkeztu dira, eta 23 ikastetxetako 731 pertsonek parte hartu dute) eta enpresa-proiektuetarako lehiaketa bat (50 proiektu aurkeztu dira, 22 

ikastetxetako 133 pertsonak aurkeztuta). 

 

 

2.1.4. Ekintzailetzari laguntzea Enpresa eta Berrikuntza Zentroen bitartez  

  

Enpresa eta Berrikuntza Zentroek ekintzailetza-ekimenak merkatura sartzen lagundu eta bideratzen dituzte. Lehentasuntzat ekimen berritzaileak eta oinarri 

teknologikoa dutenak hartzen dituzte eta ekintzailetza-kultura sortzen laguntzen dute. Sozietate horiek, EAEko puntu geografiko ezberdinetatik, proiektuak 

antzeman eta abian jartzeko zerbitzuak, bideragarritasun-planak egiteko aholkularitza, enpresa-prestakuntza eta aldeko baldintzetan enpresa berriak kokatzeko 

laguntza eta azpiegiturak eskaintzen dituzte. 

 

Ekimen honek 814.300 euroko laguntza izan du eta 727 ekintzaile lagundu eta informatzeko bideratu dira. 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

2.2.1. Langabezia kapitalizatzea enplegu autonomoa sortzeko 

  

Lanbideren programa horrek 1994ko apirilaren 13ko Lan eta Gizarte Segurantzako Ministerioaren Aginduan (1044/1985 Errege Dekretuan) aurreikusitako diru-

laguntzen finantziazioari zuzendutako baliabide ekonomikoak izendatzea du helburu. Diru-laguntza horrek langabeziagatiko prestazioak jasotzen dituzten 

pertsonei Gizarte Segurantzaren kuotak ordaintzean datza, ordainketa bakarrean.  Hartara, langabeziatik datorren enplegu autonomoa sortzen lagunduko da, 

autonomoen gutxieneko kuotaren % 50 ordainduko da edo langileak Gizarte Segurantzan duen kuotaren % 100. Onuradun bakoitzeko hobariaren gehienezko 

zenbatekoa hileko 132 eurokoa izango da eta epealdia kapitalizatutako denborak irauten duena izango da. 

 

Programa horretan parte har dezaketen kolektiboak honako hauek dira: modu egonkorrean kooperatiba edo lan-sozietateetan lan-bazkide modura txertatzeagatik 

laguntzak jaso dituztenak, autonomo modura alta ematen diren gazte eta % 33-ko desgaitasuna edo handiagoa duten pertsonak, eta 30 urte baino gutxiago izan 

eta jasotako laguntza sortu berri den merkataritza-erakunde edo merkataritza-erakunde berri bateko kapital sozialera bideratzen dutenak, izaera mugagabeko 

lan-jarduera garatzen badute betiere. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko apirilaren 22an onartua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2013ko maiatzaren 31n, 

enpresa-ekimen berrietarako 200 proiektu finantzatzeko 413.274 euro eman dira eta 572 lanpostu berri sortzen lagundu du. 

 

 

2.2.2. Enpresa-ekimen berriak abian jartzeko laguntzak (tokiko ekintzailetza-proiektuak) 

 

Enpresa-proiektu berriak sustatzeko laguntzak dira, negozio-ideia definitua duten eta ekintzailetzako tokiko-proiektuetan parte harten duten ekintzaileei 

zuzenduak, hartara enpresa-jarduera abiarazteko egin beharrekoak dedikazio osoz egin ahal izan ditzaten.  

 

Programa horretan parte hartzen duten pertsonek enpresa ezartzeko aholkularitza eta laguntza-jarduera guztietara bertaratzeko eta negozioa abiarazteko 

tutorizazio eta laguntza-prozesua amaitu eta 3 hilabete gehienezko epean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emateko konpromisoa hartzen dute. 

Laguntzaren gehienezko zenbatekoa 2.250 eurokoa da proiektuko: 1.500 euro enpresa ezartzeko eta 750 euro Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta 

emateko. 

2.2 ardatza- Autoenplegua eta mikroekintzailetza laguntzea 
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Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko urriaren 8an onartua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2013ko urriaren 18an, 317 

proiektu finantzatzeko 475.000 euro bideratu dira eta 317 lanpostu sortzen lagunduko duela kalkulatzen da (egiaztatzeko benetako daturik ez dagoenez, proiektu 

bakoitzeko lanpostu bana kalkulatu da, baina baliteke benetako zifra altuagoa izatea, proiektuko 1,2 lanpostu inguru). 

 

 

2.2.3. Bizkaiko DEMA programa (mikroekintzailetzak laguntzea) 

 

Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua enpresa-garapenerako DEMA agentziarekin elkarlanean ari da, aukeragatik nahiz beharragatik mikroekintzailetza lan-

munduan txertatze eta lanpostuak sortzeko pentsatzen ari diren pertsonen artean ekintzailetza sustatzeko. Horretarako, aholkularitza eta laguntza 

pertsonalizatua eskaintzen da proiektu berrien bideragarritasuna aztertzeko, negozio-planak egiteko eta enpresa berriak abian jartzeko. 

 

2011n adostutako hitzarmenak indarrean dirau. 2013an zehar, programak 546.865 euroko laguntza izan du, 434 mikroenpresa eta autonomo berri sortzen 

lagundu du eta 434 lanpostu sortzen lagundu duela kalkulatzen da (behin betiko lanpostuen zenbaketa ez denez egin – ekintzaileei urtebete igarotakoan 

telefono-bidezko inkestaren bidez galdetzen zaie–, proiektu bakoitzeko lanpostu bana kalkulatu da, baina baliteke benetako zifra handiagoa izatea, proiektuko 1,2 

lanpostu inguru). 

 

 

2.2.4. Mikrokreditu-programa  

  

Programa horren helburua da mikrofinantziazioan adituak diren erakundeekin hitzarmenak egitea, mikroekintzailetzek behar duten finantziazioa lor dezaten, 

finantziazioaren bermeak (proiektuaren bermea) eta kostua onartzeko modukoak izanik. Horrez gain, mikroekintzailetzen finantziazio- eta laguntza-aukera horien 

berri ere eman nahi du, aukera hori baliatzeko. 

 

2013an zehar, erakunde adituekin lankidetza-hitzarmena sinatzeko negoziazioari ekin zaio, mikrokreditu horiek bete beharreko gutxieneko baldintzak arautzeko. 

Horrez gain, laguntzen oinarriak garatzen hasi dira, ekintzaileek eragiketei aplika dakizkiokeen interes-tasetan murrizketak izan ditzaten. Programa 2014an abian 

jartzea aurreikusi da. 



 25 

2.2.5. Belaunaldi-aldaketa programa  

  

Ekimen horrek mikroenpresetan, ETEetan eta autonomoetan kudeaketa edota jabegoaren ondorengotzari buruzko hausnarketa-prozesuak laguntzen ditu. Horrez 

gain, prozesu horiek modu ordenatuan egitea du helburu, enpresen jarraipena eta, beraz, lanpostuen mantentzea bermatzeko. SPRIk bi laguntza-programa ditu: 

"Enpresa txiki eta ertainaren ondorengotza" eta "Autonomoaren ondorengotza merkataritzan".  

 

Lehenengo laguntza-programaren helburua da enpresetan ondorengotza modu ordenatu eta planifikatuan egoten laguntzea, horren garapen eta jarraipena 

bermatzeko eta ahalik eta lanpostu gehien mantentzeko. Horretarako, kanpoko aholkulariak kontratatzeko laguntzen da diruz, haiek arduratuko baitira 

enpresaren kudeaketa, gobernu eta jabegoari buruzko aurretiazko diagnosia egiteaz eta ondorengotza-protokoloa egin eta ondoren formalizatzeaz, baita 

protokoloa abian jarri eta aldizka berrikusteaz ere. Laguntzen zenbatekoa aholkularitza-gastuen % 30 da, eta gehienez 1.000 euro diagnosirako, 10.000 euro 

protokolorako eta 4.000 euro laguntzarako bideratuko dira. 

 

Bigarren laguntza-programaren helburua da autonomoek merkataritzan belaunaldi-aldaketarako prozesuak laguntzea, ondorengotza lagundu, enpresen 

jarraipena bermatu, adineko enpresaburuen ordezkapena sustatu eta sektorean merkataritza-egitura eta enplegua mantentzeko. Horretarako, itzuli beharrik 

gabeko diru-laguntzak ematen dira, Gizarte Segurantzako Erregimenera gehitzen den pertsona fisiko bati merkataritza-jarduera eskualdatzeko. Laguntzen 

zenbateko orokorra 9.000 eurokoa da (6.000 euro eskualdatzen duenari eta 3.000 euro jasotzen duenari). Edonola ere, inoiz ez da 18.000 euro baino 

gehiagokoa izan onuradun bakoitzeko. 

 

Deialdia (SPRIren Administrazio Kontseiluak 2013ko martxoaren 22an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen apirilaren 24an. 139.760 

euro banatu eta 31 enpresa eta 812 lanpostu mantendu dira. 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

2.3.1.  Arrisku-kapitala eta hazi-kapitala bultzatzea. Basque Fondo (Fondo Ekintzaile XXI) 

  

Eusko Jaurlaritza eta SPRIren partaidetza duen arrisku-kapitaleko funts hori informazioaren teknologia berrien erabilera intentsibo eta estentsiboa duten enpresa 

berritzaileen lehen faseak finantzatzera zuzenduta dago. Horren helburua da enpresa berritzaile gazteak abiarazi eta garatzeko faseak laguntze da. Horretarako, 

horien kapitalean partaidetza txiki bat hartuko da, kapitalean edo 300.000 eta 500.000 euro bitarteko ekarpenekin kreditu parte-hartzaileak txertatuta. 

 

2013an zehar, Fondo Ekintzaile XXI programa aurretik zegoen "Basque Fondo" funtsera gehitu da. Funts hori 28 milioi eurok osatzen dute. Bertatik 5 milioi 

ekintzailetza aurreratu, industrial berritzaile edota teknologikora bideratu dira. Arrisku-kapitalaren bidez izapidetzen da, Foru Aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren 

onarpenarekin. 2014an jarriko da abian. 

 

 

2.3.2. Ekintzaile  

  

Ekintzaile programaren helburua da industria-izaera berritzailea duten enpresa-proiektu berrietarako edo lotutako zerbitzuak finantzatzea, Enpresa eta 

Berrikuntza Zentro (CEI) batek babestuak, ideia umotzeko eta enpresa abian jartzeko faseetarako. Babes hori bi laguntza moten bidez gauzatzen da: 

- Ideia umotzeko prozesuan pertsona edo talde gidariari laguntzea, eta enpresa-plana egitea, enpresa abian jarri arte. Itzuli beharrik gabeko laguntza 

honek aholkularitza/laguntza-gastuen % 100 ordaintzen du, 30.000 euroko gehieneko mugarekin. 

- Enpresa abian jartzeko beharrezko inbertsioen finantziazioa eskuratzeko aukera, mailegu-eragiketen finantza-kostua murriztuz eta Luzarorekin adosten 

den hitzarmenaren arabera. Maileguak 40.000 eta 180.000 euro bitartekoak izango dira, interes-tasa sei hilabeteetarako Euriborrari 1,25 gehituta 

izango da eta amortizazio-plana 7 urtera artekoa ere izan daiteke. 

 

Deialdia 2013ko urtarrilaren 1ean hasi eta abenduaren 31n itxi zen. 1.978.150 euro banatu dira 124 enpresa berri laguntzeko eta 600 lanpostu mantentzen 

lagundu duela kalkulatu da. 

2.3 ardatza- Enpresa berritzaile berriak 



 27 

2.3.3. Gauzatu Industria 

 

Gauzatu Industria programaren helburua oinarri teknologikoko ETEak nahiz ETE berritzaileak sortzen eta garatzen laguntzea da, lehiakor izateko estrategia gisa, 

enplegua sortzeko inbertsioa lagunduz.   

 

Laguntza horiek oinarri teknologikoko industria-enpresei edota enpresa berritzaileei zuzenduta daude, gutxienez 120.000 euroko inbertsioa egingo duten 

proiektuentzat eta gutxienez 3 lanpostu sortuko dituztenentzat, 36 hilabeteko epean. Aurrerakin itzulgarrien bitartez ematen dira laguntzok, eta helburua da 

enpresaren aktiboetara gehituko diren enpresaren gizarte-xedea osatzen duen jarduerarekin zuzeneko lotura duten aktibo finkoak eskuratzea. Laguntzen 

zenbatekoa laguntza jaso dezakeen inbertsioaren % 35-ekoa ere izan daiteke, sortutako lanpostu bakoitzeko gehienez 120.000 euroko laguntzak emango 

direlarik, eta gehienez, osotasunean, enpresako 1.500.000 euro emango dira. 

 

Deialdia (2007ko maiatzaren 21eko Agindua, 2007ko maiatzaren 21ean aldatua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen maiatzaren 27an eta 

uztailaren 5ean itxi zen. 25.894.056 euro banatu dira 53 enpresa berri laguntzeko eta 678 lanpostu sortzen lagundu duela kalkulatu da. 

 

 

2.3.4. Gizarte-ekintzailetza: Gizarte-ekonomiako enpresa berriak sortzeko laguntza osoa ematea 

  

Programa horren helburua da Gizarte-ekonomiako enpresak eratu eta sustatzen laguntzea. Alde batetik, gizarte-ekonomiako enpresak (kooperatibak eta lan-

sozietateak) eratzeko jarduerak laguntzen dira, aurretik enpresa-jarduera zuten erakundeen eraldaketa kasuak barne. Laguntza horrek enpresa-proiektuaren % 

70 babesten du, eta erakunde onuradun bakoitzeko 30.000 euroko gehienezko muga du. 

 

Bestalde, horri dagozkion sustapen-ekintzak ere laguntzen dira, enpresa-kudeaketan ondorengo jarraipena eta doako aholkularitza barne. Horren helburua da 

enpresa sortu eta urtebeteko epean enpresen jarraitutasuna babestu eta mantentzea da. Laguntza hori enpresa-proiektuaren gainerako % 30a babesten du. 

 

Deialdia (2013ko abuztuaren 1eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen abuztuaren 14an eta irailaren 16an itxi zen. 914.189 euro 

banatu dira 181 gizarte-ekintzailetza berri laguntzeko eta 615 lanpostu sortzen lagundu duela kalkulatu da. 
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2.3.5. Gizarte-ekintzailetza: Gizarte-ekonomiako enpresetan kide berriak lortzeko laguntzak 

  

Bazkideak gizarte-ekonomiako enpresetan txertatzeko laguntza horien asmoa da enpresa mota horietako sozietatearen oinarria hedatzea, eta etorkizuneko 

bazkideak erakundearen kapital sozialera egin beharreko ekarpena ordaintzen laguntzen du. Kolektibo onuradunak langabezian dauden pertsonak dira, bazkide 

egingo diren enpresa berean besteren kontura lanean daudenak eta desgaitasuna duten pertsonak. Programa honek langabezian dauden pertsonak 

txertatzeagatik 2.500 euroko laguntza ematen du, 1.500 eurokoa besteren konturako langileen kasuan eta 2.000 eurokoa desgaitasuna duten pertsonen kasuan. 

 

Deialdia (2013ko abuztuaren 1eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen abuztuaren 14an eta irailaren 16an itxi zen. 116.448 euro 

eman dira, gizarte-ekonomiako 29 enpresetan 73 bazkide berri txertatzeko. 

 

 

2.3.6. Gizarte-ekintzailetza: Gizarte-ekonomiaren alorreko enpresa-haztegia 

 

Gizarte-ekonomiaren alorreko enpresa-haztegiak sortzea beharrezkotzat hartzen da gizarte-ekonomiako enpresen lurralde plangintza sustatzeko jarduteko plana 

osatu, garatu eta gauzatzeko esparrua. Gizarte-ekonomiako enpresa horiek lanaren partaidetzan, aberastasunaren sorrera eta banaketa ekitatiboan eta 

enpleguaren sorreran oinarrituko dira. 

 

Programa horrek jarduera zirkunskribatzen den lurraldean gizarte-ekonomiako enpresak sustatzeko gastu orokorren % 75 laguntzen du diruz, gehienez 30.000 

euroko laguntzen bidez, eta eratutako enpresa-proiektu bakoitzeko jarduteko planean aurreikusitako gastuaren % 75, bakoitzarentzat gehienez 9.000 euro 

urtean. Gizarte-ekonomiako enpresa bakoitzak 70.000 euro jaso ditzake gehienez.  

 

Deialdia (2013ko abuztuaren 1eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen abuztuaren 14an eta irailaren 16an itxi zen. 210.000 euro 

eman dira eta, kalkuluen arabera, gizarte-ekintzailetzako 9 proiektu berri babestu dira. Horiek, 60 lanpostu berri sortzen lagundu dutela kalkulatu da (benetako 

emaitzak justifikatzeke zeuden txosten hau egiten ari zenean).  
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2.3.7. Ekintzailetza estrategikoen inguruko Connect eta Miniconnect programak  

 

Programa horien helburua da industria-enpresa gazte berritzaileek (edo lotutako zerbitzuek) eta hazteko potentzial handia dutenek (gutxienez 25 lanpostu 

sortzea Connect programaren kasuan eta 10 Miniconnect programaren kasuan) eta Enpresa eta Berrikuntza Zentro batek babestutakoek garatutako enpresa-

proiektuak finantzatzea. Laguntzak enpresa-proiektua abian jartzeko gastuak lagunduko ditu diruz, langileen gastuak, tresneria eta ekipamendua, lokalen 

alokairua, aholkularitza eta patenteen zerbitzuak, enpresa-prestakuntza eta berariazkoa, kanpoko aholkularitza eta laguntza teknikoa, azterketa- eta 

dokumentazio-lana eta azoka edo bidaietara laguntzea barne. 

 

Bi laguntzok proiektuaren gastuen % 100 ordaintzen dute, itzuli beharrik gabe. Connect programaren kasuan 400.000 euro ordainduko dira gehienez eta 

Miniconnect programaren kasuan 100.000. 

 

Deialdia maiatzean hasi zen eta ekainean itxi. 700.000 euro banatu dira, 49 lanpostu sortzen lagundu duten 3 proiektu finantzatzeko. 
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3. Ekintza-programa 

Gazteen Enplegua Sustatzea. Gazteentzako Bermea 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

3.1.1. Enpresa-ekimen berrien sustatzaile diren gazteentzako laguntzak (tokiko ekintzailetza-proiektuak) 

  

Programa horren baitan 3 hileko bekak banatzen dira, 35 urte bitarteko gazte ekintzaileek beren enpresa-proiektuak gara ditzaten eta beren proiektuen 

bideragarritasuna aztertzeko beharrezko gastuei aurre egin diezaieten.   

 

Proiektu horiek negozio-ideia jakin bat eduki behar dute, bideragarritasuna nolabait egiaztatu, abiaraztean parte hartu eta sustatzaileek arduraldi esklusiboa 

eskaini behar diote bideragarritasun-azterketa eta negozio-plana egiteko, baita fase horri dagozkion gastuei aurre egiteko ere (azoka batetara bertaratu, 

merkataritza-azterketarako bisitaren bat egitea, etab.). Halaber, Ekintzailetzarako Euskal Zerbitzuko eragileren baten tutoretzapean behar dute egon. 

 

Hilero 500 euroko laguntzak ematen dira, gazte ekintzaile bakoitzeko 1.500 euro, eta laguntza bana ematen da proiektuko, nahiz eta proiektu bera ekintzaile bat 

baino gehiagok osatu.  

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko urriaren 8an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2013ko urriaren 18an eta 

265.500 euroko laguntza eman zen 175 proiekturi laguntzeko. 

 

 

3.1.2. Gaztenpresa 

  

Gaztenpresa ekimena Laboral Kutxaren ekimen bat da. Horren helburua da enplegua sustatu eta enpresak sortzen laguntzea, eta, horretarako, gazteek 

sustatutako enpresa-ekimenen proiektuen bideragarritasun-azterketan, negozio-planen osaeran eta abian jartzean laguntza eta aholkularitza pertsonalizatua 

eskaintzen da, baita finantziazioa bilatzen lagundu ere. Horrez gain, on line bidezko ekintzaileen sare sozial bat kontsultatzeko aukera ematen du, esperientziak 

partekatu eta informazioa elkartrukatzeko asmoz. Horretarako, Gaztenpresak finantziaziorako baldintza onenak eskaintzen ditu: Euriborraren interes-tasa gehi % 

1 lehenengo 60.000 euroentzat eta Euriborra gehi % 1,50 gainerako inbertsioarentzat. Amortizazio-epeak 12 urtera artekoa izan daiteke eta gehienez 150.000 

eurokoa izango da. 

 

Eusko Jaurlaritzaren laguntza 2013ko ekainean onartu zen eta hitzarmena 2013ko abenduan amaitzen da. Guztira, 172.000 euro eman dira 458 lanpostu berri 

sortzen lagundu duten 265 enpresa sortzen laguntzeko.  

3.1 ardatza- Gazte-ekintzailetza babestea 
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3.1.3. Urrats bat 

  

Urrats bat TKNIKAk koordinatutako programa bat da, lanbide-heziketako ikasleek beren berezko enpresa sor dezaten. Hartara, ikastetxeak berak enpresa-

haztegi eta inkubagailu bihurtzen dira. Programa erdi-maila eta goi-mailako lanbide-heziketako bigarren mailako ikasleei, ikastetxe horietako ikasle ohiei eta 

horiekin arautu gabeko prestakuntza edo prestakuntza ez-presentzialaren bidez loturarik duen edozein pertsonari zuzenduta dago. Ikastetxe bakoitzak enpresa-

proiektuen inguruko sentsibilizazio, dinamizazio eta aholkularitza.lanak egiten dituen arduradun bat du, eta gazte sustatzaileari enpresa sortzeko prozesu osoan 

zehar laguntzen dio. 

 

2012-2013 ikasturtean 42 ikastetxek hartu dute parte, 6.066 ikasle sentsibilizatu dira eta 147 enpresa-proiektu tutorizatu dira. Programak 900.000 euroko 

laguntza jaso du eta 60 enpresa sortzen lagundu du (autonomo eta mikroenpresa gazteak). Horiek, 98 lanpostu sortzen lagundu dute. 

 

 

3.1.4. Gizarte-ekonomian trebatzeko eta hura zabaltzeko ikastaroak gazteentzat 

  

Ekimen horrek helburu du unibertsitate- eta sozietate-alorretako (unibertsitate, kooperatiba eta lan-sozietate eta prestakuntza-zentroetara lotutako) hezkuntza-

eragileek egindako prestakuntza- eta hedatze-jardueren laguntzari esker gizarte-ekonomian trebatzen laguntzea. 

 

Laguntza horrek, alde batetik, gizarte-ekonomian berariazko prestakuntza bereizia eskaintzen du, kooperatibismoari edo lan-sozietateei buruzko ezagutza 

unibertsitate- edota sozietate-alorrean sustatzeko eta testuinguru horretan ohiz kanpoko jardunaldi edo kongresuak egiteko eta, bestetik, kooperatiba eta lan-

sozietateei buruzko aldizkako argitalpenen bidezko hedapena egitea eta aldizkako jardunaldiak antolatzea. Laguntzek jardueraren kostu garbiaren % 85 

ordainduko dute. 

 

Deialdia (2013ko abuztuaren 1eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen abuztuaren 14an eta irailaren 16an itxi zen. Txostena 

osatzen ari ziren bitartean, benetako datuak justifikatzeke zeuden. Kalkuluen arabera, prestakuntza- eta hedatze-jardueretarako 100.000 euro bideratzea espero 

da eta horietan 1.500 pertsonak parte hartuko lukete. 
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3.1.5. Junior-kooperatibak 

  

Programa horrek forma juridikoa ematen dio hezkuntza alorrean kooperatiben sorrerari, eta prestakuntza jarduerak eta, aldi berean, benetako lanak egiten 

dituzten gazteen espiritu ekintzailea garatu eta bideratzen du. Junior kooperatiba honela definitzen da: "sozietatearen helburutzat abilezien inplementazio 

praktikoa eta bazkide erabiltzaileek, matrikulatuta dauden ikastetxeetan garatzen dituzten jardueretan eskuratzen dituzten ezagutzak dituztenak, ikasleek sortzen 

dituzten eskaintzak eta proiektuak merkatuan abian jarriz".  

 

Uztailean, Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultatean aurkeztu ziren eratzea aurreikusi ziren 8 kooperatiba berri, 9 eta 15 pertsona bitarteko taldeek 

osatzen zituzten. Ikasketak hastean elkarte modura eratzen dira eta, ondoren, Lan Elkartuko Junior kooperatiba bihurtzen dira. Kooperatiba horiek honako 

hauetara zuzenduta daude: aholkularitza-zerbitzuak eta coaching-a, gizarte- eta hezkuntza-berrikuntza, marketin esperientziala, gizarte-ekintzailetza, ekitaldien 

diseinu eta antolakuntza, teknologia eta aplikazioen sorrera eta musika-ekoizpenerako zerbitzuak.  

 

Junior Kooperatiba bat eratzeko 2.100 euroko laguntza jasotzen da, taldera txertatutako pertsona bazkide bakoitzeko (ekintzailetzarako laguntza), eta pertsona 

horrek izenpetutako kapitala da muga. Langabezian egon ondoren langile bazkide bat txertatzen den kasuan, zenbatekoa 2.500 eurokoa da txertatutako langile 

bazkide bakoitzeko (txertatzeko laguntza). 

 

Deialdia (2013ko abuztuaren 1eko Agindua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen abuztuaren 14an eta irailaren 16an itxi zen. 50.6506 euro 

eman dira, 6 kooperatiba Junior eratzen laguntzeko eta 19 lanpostu sortu dira. 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

3.2.1. Hezibi programa 

  

Prestakuntza eta Laneko HEZIBI programak alternantziako lanbide-heziketa eredua garatzen du. 16 eta 30 urte arteko lanbide-heziketako ikasleei eta 

langabezian dauden pertsonei zuzendua dago, lanbide-gaitasunak hobe ditzaten. Horretarako, profesionaltasun-ziurtagiri bat edo lanbide-heziketako titulu bat 

eskuratzen dute, enpresan ordainpean egiten duten lan-jarduerarekin txandakatuta. Hartara, enpresen beharrizanak langileek eskuratzen dituzten gaitasunetara 

egokitzen laguntzen du.  

 

Programa horren baitan prestakuntza eta ikaskuntzarako kontratuak egiten dituzten enpresek 2.000 euroko laguntza jasotzen dute, kontratu-urte bakoitzeko. 

Kontratuaren iraupena urtebete baino luzeagoa edo laburragoa baldin bada, laguntza proportzionalki areagotu edo txikiagotu egingo da.  

 

Deialdia (2012ko urriaren 3ko Agindu bateratua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen uztailaren 26an eta eskaerak aurkezteko epea urriaren 

amaitu zen. 571.000 euro banatu dira, eta profesionaltasun-ziurtagirirako 53 pertsona eta lanbide-heziketarako titulurako 205 pertsona kontratatu dira. 

 

 

3.2.2. Lan-zentroetako prestakuntza praktikoa  

  

Lan-zentroetan prestakuntza praktikoa egitearen helburua da heziketa-zikloetako ikasleen prestakuntza sustatzea, ikasleek benetako ekoizpen-testuinguruan 

parte hartuta bereganatutako ezaguera, jarrera eta trebetasunak praktikan jar ditzaten. Hala, eta aldi berean, Lanbide Heziketaren eta ekoizpen-prozesuen 

benetako beharrizanen arteko doikuntza handiagoa lortzen da. 

 

Programa hori Lanbide Heziketak heziketa-ziklo guztietan garatzen da. Lan-zentroetan 3 hileko prestakuntza praktikoa jasotzen dute, ikasturteko epealdi eta 

ordutegien barnean, irailetik ekainera. Astean 25 eta 35 ordu bitartean jasotzen dute prestakuntza eta, bertan, ikaslea enpresa batetara bertaratzen da lortu nahi 

duen lanbide-tituluak berezkoak dituen ekoizpen-jarduerak garatzera.  

 

Programa horren deialdiak urteko izaera du (718/2008 TAS Agindua) eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2013ko uztailaren 5ean. 

3.197.159 euro banatu dira, ikasleei 31.614 beka eta hileko laguntzak emateko eta 1.281 konpentsazio eman dira enpresei. 

3.2 ardatza- Heziketa duala 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

3.3.1. Lehen Aukera  

 

Lanbide Heziketa edo unibertsitateko tituludun gazteak lehen lanpostura hurbiltzeko programa da. Hiru hileko iraupena edo iraupen baliokidea duen epean 

heziketa-modulu bat egiten dute, enpresa batean haien profil akademikoarekin lotutako prestakuntza praktikorako epealdian. Programaren helburua da 2013-

2013 ikasturtean unibertsitate-titulu bat eskuratu duten ikasleei lanbide-gaitasuna handiagoa eskaintzea eta hezkuntza-alorretik lan-bizitza aktiborako pasabidea 

erraztea. 

 

2013an zehar Confebaskekin eta Lanbide Heziketarako IKASLAN eta HETEL zentroekin sinatu da lankidetza-hitzarmena. Akordio horri esker, programa 

esperientzia pilotu baten bidez jarri da abian. Berau, azaroaren lehen eta hirugarren asteen artean abiarazi zen eta Lanbide Heziketako 585 ikasle ohik parte 

hartu zuten. Guztira, 960.000 euro bideratu dira. 

 

 

3.3.2. Euskal enpresek atzerrian dituzten zentroetan tituludun gazteak kontratatzea  

  

Programa horren helburua da langabezian egon eta aurretik lan-esperientziarik ez edo askorik ez duten 34 urte baino gutxiagoko gazteak lan-mundura txertatzen 

laguntzea, Hori, haien tituluekin lotutako lanpostuen bidez egiten da, atzerrian lantegiak dituzten euskal enpresetan praktika-kontratuen bidez. Kontratuak barne 

hartzen du aipatu lantegietan ikaskuntza-epealdiak egitea. Xedea enpresen beharrizanetara egokitutako lanbide-esperientzia eta ziurtagiria eskuratzen laguntzea 

da, baita nazioartekotzean ahalegin handia egiten ari den EAEko enpresa-ehuna babestea ere. 

 

Unibertsitateko, lanbide-heziketako edo antzerako titulua duten gazteentzako gutxienez 12 hilabeteko epea duten eta lanaldi osoan egiten diren praktika-

kontratuak laguntzen dira diruz. Langileen eta Gizarte Segurantzaren gastuetarako diru-laguntzaren gehienezko zenbatekoa jomugako herrialdearen eta 

prestakuntza-mailaren araberakoa da; gutxienez 16.310 eurokoa eta gehienez 22.120 eurokoa izango da. Horri gehitu behar zaizkio 350 euro hilean, pertsona 

bakoitzeko, atzerrian dagoen bitartean ostatu hartu eta mantentzeko dieta-kontzeptu modura. 

 

Deialdia (Lanbideren Lan Aktibazioko Batzordeak 2013ko maiatzaren 10ean onartutako laguntzak) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 

uztailaren 5ean eta 2013ko deialdiko eskaerak aurkezteko epea irailaren 30ean amaitu zen. Guztira, 2.099.633 euro banatu dira eta 82 gazte kontratatu ahal izan 

dira. 

3.3 ardatza- Lehen lan-esperientzia 
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3.3.3. Errelebu-kontratuak egiteko laguntzak  

  

Ekimen horren helburua da Lanbiden izena emana duten 30 urte baino gutxiagoko gazteen eta iraupen mugatuko kontratuarekin enpresa batean lanean 

diharduten gazteen enplegua sustatzea. Horretarako, gazte-talde horrekin errelebu-kontratuak egiten dituzten enpresak laguntzen dira diruz. Baldintza da 

kontratuak lanaldi osokoak eta mugagabeak izatea, edo bestela, iraupen mugatuko kontratuen kasuan, bertan jasotzea hasierako konpromisoa, hau da, 

kontratua amaitzean edo lehenago, kontratu mugagabe bihurtzeko asmoa erakustea. 

 

Kontratu bakoitzeko laguntza, gutxienez, 4.510 eurokoa da eta, gehienez, 6-012 eurokoa. Edonola ere, ezingo du kontratutako gazteak jaso beharreko urteko 

soldata gordinaren % 60 gaindituko.  

 

Deialdiak 329/2003 Dekretuaren aurretiko agindu batean du jatorria eta 2013an indarrean zegoen. Guztira, 1.018.360 euroko laguntza izan du eta 387 gazte 

kontratatu ahal izan dira. 

 

 

3.3.4. Lanbide-orientabiderako hitzarmenak Unibertsitateekin eta Novia Salcedo Fundazioarekin  

  

Lanbidek lankidetza-hitzarmenak ezarri ditu Deustuko Unibertsitatearekin, Euskal Herriko Unibertsitatearekin, Mondragon Unibertsitatearekin eta Novia Salcedo 

Fundazioarekin, unibertsitate-ikasketetako azken urtea egiten ari diren edo unibertsitate-ikasketak amaitu berri dituzten gazteei lan-munduan txertatzen 

laguntzeko. 

 

Unibertsitateekin egindako akordioak aipatu unibertsitateetan titulua jaso aurreko urtean izena emana duten gazteentzako campusetan kokatutako lan-informazio 

eta orientabiderako zerbitzuak dira. Novia Salcedo Fundazioarekin adostutako akordioaren helburua da titulua eskuratu berri duten gazteak lan-mundu 

txertatzeko esperientzia berritzaileak abian jartzea da eta, horretarako, bekadun heziketa-praktikak egiten dira enpresetan, prestakuntza-ekintzak suspertzen ari 

diren alor eta zeharkako gaitasunetan, eta nazioarteko mugikortasunean. 

 

Akordioak Lanbideren Lan Aktibazioko Batzordeak onartu zituen 2013ko maiatzaren 10ean, eta guztira 637.545 euro bideratu dira. Babestutako orientabiderako 

hitzarmenak 2013ko uztailaren 1etik 2014ko ekainaren 30era bitarteko epealdia hartzen dute, 2.318 gaztek hartu dute parte 2013ko bigarren sei hilekoan, 1.435 

gaztek unibertsitateen bidez eta 883 gaztek Novia Salcedo Fundazioaren bidez. 

 

3.3.5. Laneko orientabide eta laguntza espezifikoak gazteentzat  

  

Lanbidek gazteentzat eskaintzen dituen orientabide eta laguntza espezifikoak, informazioa, lagun egitea, motibazioa eta aholkularitza sustatzeko neurriak 

jasotzen dituzte, pertsona bakoitzaren egoera profesionala kontuan hartuz, haren gaitasunak eta interesak zehaztu eta ikasketarako banakako ibilbidea diseinatu 

ahal izateko, lan bilaketa edo enpresa-ekimenak kudeatzeaz gainera. 
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Programa honek ezarritako ibilbide pertsonalizatuaren ondorioz enplegu- eta autoenplegu-orientazioko zerbitzuak eskaintzen lagundu nahi duten erakundeei 

ematen die laguntza.  

 

Ekimen hau, 4.1.8. Lan-orientabide generikoa eta 5.3.6. Baztertuta geratzeko arriskuan dauden 45 urtetik gorakoentzako orientabide espezifikoa ekimenekin 

batera, deialdi orokor bakarraren bidez kudeatzen da, enplegu-orientabiderako ekintza eta zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen aginduak araututa. Deialdia 

(Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 21ean onartua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen martxoaren 27an eta eskaerak 

aurkezteko epea apirilaren 18an amaitu zen. Laguntza, guztira, 7.835.010 eurokoa izan da eta guztira 67.000 pertsonari (43.000 baino gehiagori erakundeetan) 

eman zaie laguntza uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko epealdian. 

 

 

3.3.6. Nazio Batuen proiektuak egiteko diru-laguntzak  

  

Nazio Batuen proiektuko bekak, herrialde pobretuetan Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeek garatzen dituzten proiektuetan parte hartzen duten 35 

urte baino gutxiagoko borondatezko lankideei laguntza ematea dute helburu. Beka bakoitzak urtebeteko iraupena du, orokorrean, baina beste urtebete ere luza 

daitezke.  

 

Beka bakoitzaren oinarrizko zenbatekoa 15.000 eurokoa da (pertsona kooperatzailearen konpentsazioa, segurantza eta herrialdera bidaiak), eta herrialde 

hartzailearen bizi-mailaren araberako osagarria ere badu, hilabeteko 750 euro gehienez.  

 

Beka hauek 22/2007 Dekretuak arautzen ditu. 2013an zehar 144.000 banatu dira eta 2014an 96.000 euro banatzeko konpromisoa hartu da; guztira 15 pertsonari 

eman zaie laguntza. Kopuru horri gehitu behar zaio 2012ko aurreko deialdian emandako beken luzapena, 148.450 euro guztira, eta 16 pertsonari eman zaie. 

 

 

3.3.7. Garapenerako lankidetza arloan profesionalak espezializatzeko bekak  

  

Beka hauen helburua da garapenerako lankidetza alorrean profesionalak espezializatu eta prestatzea, 12 hilabeteko epealdian zehar, Lankidetza eta 

Garapenerako Euskal Agentzian. Prestakuntzak, halaber, Agentziaren programekin lotutako konferentzia, ikastaro, jardunaldi eta mintegietara bertaratzea ere 

barne hartzen du. Beka bakoitzaren oinarrizko zenbatekoa 18.000 eurokoa da, eta 10.000 euroko osagarria ere badu, kanpoko prestakuntzarako, bekadun 

guztien artean proportzionalki banatzeko. 

 

Beka hauek ekainaren 17ko 138/1997 Dekretuak arautzen ditu. 2013an zehar 30.000 banatu dira eta 2014an 88.000 euro banatzeko konpromisoa hartu da; 

guztira 6 beka eman dira. 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

3.4.1. Enplegu berdea  

  

Enplegu berdea programak unibertsitateko edo goi-mailako lanbide-heziketako titulua duten gazteek enplegu berdearen eta ekintzailetzaren sektoreak eskatzen 

dituen gaitasunak bereganatzeko neurriak jasotzen ditu. Horretarako, prestakuntza-ekintzak eta diruz lagundutako praktikak egiten dira enpresetan. Azken 

helburua, gaitasun handikoak diren eta langabezian dauden gazteek garapen iraunkorrarekin lotutako alorretan duten enplegagarritasuna hobetzea da.   

 

Programak 3 eta 6 hilabete arteko prestakuntza-ekintzak eta praktikak barne hartzen ditu enplegu berdeko sektoreko enpresetan. Deialdia (Lanbideren 

Administrazio Kontseiluak 2012ko uztailaren 6an onartua) zenbait urtetarako izaera du eta Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2012ko 

irailaren 17an.  

 

Ekimen horren bitartez, 2.466.747 euro banatu dira, diruz lagundutako praktiketan 524 pertsonak parte hartu dute eta 453 enpresei eman zaie diru-laguntza. 

 

 

3.4.2. Nazioartekotze-bekak  

  

Beka hauen helburua da 28 urte baino gutxiagoko eta unibertsitate-titulua duten gazteak nazioartekotze-alorrean prestatzea. Horretarako, nazioartean hedapena 

duten unibertsitate, enpresa eta organismoekin lankidetza sinatu da. Bekak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak dira, eta 3 fasetan antolatzen dira: 1) 3 

hilabeteko iraupena duen prestakuntza teorikoa; 2) erakunde laguntzaileetan prestakuntza praktiko espezializatua, 12 hilabeteetan egitekoa; eta 3) enpresa 

laguntzaileetan prestakuntza praktikoa, 8 hilabeteetan egitekoa.   

 

Fase horiek hiru beka-motarekin bateratzen dira: a) 1. fasean zehar ikastaro teorikoaren gastuaren % 100 ordaintzen da; b) 1, 2 eta 3. faseetarako ikastaroaren 

gastuaren % 100 ordaintzen da eta 20.000-50.000 euroko laguntza, jomugako herrialde eta hirietako bizi-mailaren arabera; eta c) 1 eta 3. faseetarako, 

ikastaroaren gastuaren % 100 ordaintzen da eta 8.000 eta 20.000 euro artean herrialde/hiriaren arabera. 

 

Deialdia maiatzean egin zen (2011ko apirilaren 13ko Agindua, 2013ko martxoaren 20an aldatua) eta, guztira, 2.502.123 euro banatu dira, 100 beka emateko. 

Prestakuntza-prozesua uztailean hasi eta azaroan amaituko da. Prestakuntza praktikoa abendutik 2015eko uztailera bitarte egingo da. 

3.4 ardatza- Gazte-talentua 
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3.4.3. Global Training  

  

Global Training bekak unibertsitateko titulua eta goi-mailako lanbide-heziketako titulua duten gazteei zuzenduta daude, enpresetan eta erakundeetan praktikan 

egiteko atzerrian. EAEko gazteak nazioartean mugitzera bultzatzea du helburu, beren profil akademikoari eta profesionalari lotutako jarduerak eta proiektuak 

atzerriko herrialdeetako enpresetan eta erakundeetan egiteko, aldez aurretik planifikatutako trebakuntza praktikoko plan batekin. 

 

Beka bakoitzak 6 hileko iraupena du, eta aurretiko prestakuntza-aldia 40 eta 60 ordu artekoa da, besteak beste, honako gai hauek jorratzeko: atzerrian praktikari 

ekin, kulturen arteko negoziazioa, komunikazio-teknikak, talde-lana, adimen emozionala eta berrikuntza. Bekadun bakoitzak 1.125 euroko hileko zuzkidura 

izango du Euskaditik herrialdera joateko bidaia-gastuak, janaria, ostatua, Gizarte Segurantzaren kotizazioak, eta bisak eta txertoak –beharrezkoa balitz– 

ordaintzeko.  

 

Deialdia (2012ko apirilaren 10eko Agindua) 2013ko ekainetik uztailera bitarte garatu da. Prestakuntza-aldia irailean eta praktikak 2014ko urritik apirilera bitarte 

egingo dira. Guztira, 3.200.000 euro banatu dira, 380 beka emateko. 
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4. Ekintza-programa 

Enplegurako prestakuntza 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

4.1.1. Metalaren sektoreko EEEtatik datozen pertsonentzako prestakuntza (Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsa)  

 

Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsaren Metal Euskadi proiektuaren helburua da EAEn "Produktu metalikoen Fabrikazioa" azpisektorean lan egin eta 

2011ko epealdian lanpostua galdu zuten pertsonei lan-munduan txertatzen laguntzea. Horretarako, hainbat ekintza barne hartzen dituen ibilbide osatu eta 

pertsonalizatua eskainiko zaie. Proiektu horretan parte hartzen dute Metal alorreko Enpresen Bizkaiko Federazioak, Gipuzkoako Enpresaburuen Elkarteak 

(Adegi) eta Arabako Enpresaburuak-SEA elkarteak; Euskadi Prestakuntza Funtsaren laguntza teknikoa ere jasotzen du. Globalizaziora Egokitzeko Europako 

Funtsak (FEAG) kofinantzatutako proiektu honek globalizazioaren ondorioz munduko merkataritzako ereduetan emandako egitura-aldaketek ekarrita lanpostua 

galdu duten pertsonei laguntza eskaintzea du helburu.  

 

Ekintza horrek birkokatzeko prozesu integralak abiarazi nahi ditu. Horretarako, lan-munduan txertatzeko ibilbide pertsonalizatuak erabiltzen dira eta horiek barne 

hartzen dituzte banakako laguntzak, gaitasun tekniko eta zeharkakoen eta enplegurako trebetasunen prestakuntza, birkokatzeko laguntza, pizgarri eta laguntza 

pertsonalizatuak eta ekintzailetzarako babesa.  

 

Deialdia (2012ko abenduaren 24ko Gobernu Kontseiluaren akordioan onartua) 2012an egin zen, enpresekin adostutako hitzarmena ezarriz. Gaur egun, metal 

alorreko eta enpresen federazioko elkarteekin mantendu egin da. 2013an zehar, guztira 602.000 euro banatu dira, 390 pertsona lan-munduan txertatzeko ibilbide 

pertsonalizatuak egiteko (datu hori egiaztatzeke dago, behin betiko zenbaketa egin ostean). 

 

 

4.1.2. Beste sektore batzuetako EEEtatik datozen pertsonentzako prestakuntza 

   

Programa horren helburua da metalaren alorrekoak ez diren sektoreetako EEEtatik datozen pertsonak lan-munduan txertatzen laguntzea. Horretarako, 

prestakuntza eguneratu dezaten, sektore eta jarduera ekonomikoei aplikagarriak zaizkien gaitasun eta trebetasunak bereganatzeko hainbat gaitako 

prestakuntza-ekintzak eskainiko zaizkie. 

 

Prestakuntza-ekintza horiek enplegurako lanbide-heziketaren azpisistemaren esparruko diru-laguntzen aginduaren bidez arautzen dira, eskaintza-prestakuntza 

alorrean. Horiek lehentasunez langabezian dauden langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak egiteko dira. 

4.1 ardatza- Langabeentzako prestakuntza 
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Ekimen hori, 4.1.3 Bigarren aukerarako prestakuntza eta 4.1.5 Enplegurako prestakuntza ekimenekin batera, ekintza mota horiek barne hartzen dituen 

enplegurako prestakuntzarako deialdi orokor bakarrean kudeatzen da (martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua eta martxoaren 7ko 718/2008 TAS Agindua). 

Berau maiatzaren 31n argitaratu eta ekainaren 25ean itxi zen.  

 

Metalaren alorrekoak ez diren EEEtatik datozen pertsonen prestakuntzarako laguntza, guztira, 2.017.878 eurokoa izan da. Lagundutako prestakuntza-ekintzak 

irailean hasi ziren eta 2.095 pertsonek parte hartu zuten. 

 

 

4.1.3. Bigarren aukerarako prestakuntza  

  

Ekimen hori langabezian egon eta trebakuntza gutxi edo zaharkituak dituzten pertsonen prestakuntza eguneratu eta lan-munduan txertatzen laguntzera 

zuzenduta dago. Horretarako, sektore eta jarduera ekonomikoei aplikagarriak zaizkien gaitasun eta trebetasunak bereganatzeko hainbat gaitako prestakuntza-

ekintzak eskainiko zaizkie. 

 

Prestakuntza-ekintza horiek enplegurako lanbide-heziketaren azpisistemaren esparruko diru-laguntzen aginduaren bidez arautzen dira, eskaintza-prestakuntza 

alorrean. Horiek lehentasunez langabezian dauden langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak egiteko dira. 

 

Ekintza mota horiek barne hartzen dituen enplegurako prestakuntzarako deialdi orokor bakarrean kudeatzen da (martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua eta 

martxoaren 7ko 718/2008 TAS Agindua). Berau maiatzaren 31n argitaratu eta ekainaren 25ean itxi zen.  Prestakuntza-ekintzak irailean hasi ziren eta 3.363.131 

euroko laguntza izan dute. Guztira, 873 pertsonek hartu dute parte. 

 

 

4.1.4. Berrikuntza trebakuntzan  

  

Ekimen horren helburua da enpresa-berrikuntzarako prestakuntza-proiektuak sustatzea. Proiektu horien xedea izango da lan-aukerak hobetzea eta langabetuak 

lan-munduan txertatzea sustatzea, ikuspuntu berritzaile batetik.   

 

2013an zehar ez da proiekturik garatu, aurrekontu-kreditua 327/2003 Dekretuaren prestakuntza-programak bereganatu baitu. Dekretu horren helburua da 

langabezian dauden pertsonei zuzendutako prestakuntza-ekintza kopurua areagotzea, ekitaldian zehar Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuan izena eman duten 

pertsona kopurua hazi baita. Azken xedea pertsona horiei, ahalik eta eperik laburrenean, haien beharrizanei egokitutako prestakuntza-ekintza eskuratzea da. 
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2015ean, egungo dekretua (327/2003 Errege Dekretua) ordezkatuko duen Prestakuntza Dekretua argitaratzen denean, antzeko moduan txertatuko ditu proiektu 

horiek, baina prestakuntza ez-formalaren barnean esplizituki txertatuko da prestakuntza-baliabide hori. 

 

 

4.1.5. Enplegurako prestakuntza  

  

Ekimen hori langabezian dauden pertsonen prestakuntza eguneratu eta lan-munduan txertatzen laguntzera zuzenduta dago. Horretarako, enplegurako aukera 

duten alorrei aplikagarriak zaizkien gaitasun eta lanbide-trebetasunak bereganatzeko hainbat gaitako prestakuntza-ekintzak eskainiko zaizkie. 

 

Prestakuntza-ekintza horiek enplegurako lanbide-heziketaren azpisistemaren esparruko diru-laguntzen aginduaren bidez arautzen dira, eskaintza-prestakuntza 

alorrean. Horiek lehentasunez langabezian dauden langileei zuzendutako prestakuntza-ekintzak egiteko dira. 

 

Ekintza mota horiek barne hartzen dituen enplegurako prestakuntzarako deialdia (martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua eta martxoaren 7ko 718/2008 TAS 

Agindua) maiatzaren 31n argitaratu eta ekainaren 25ean itxi zen. Prestakuntza-ekintzak irailean hasi ziren eta 18.938.671 euroko laguntza izan dute. Guztira, 

5.193 pertsonek hartu dute parte. 

 

 

4.1.6. Prestakuntza, kontratatzeko konpromisoarekin 

  

Programa horren bidez langabezian dauden pertsonak lan-munduan berriz txertatzea lagundu nahi da. Horretarako, prestakuntza-ekintzak egingo dira eta parte 

hartzen duten erakundeek ondoren kontratatzeko konpromisoa hartuko dute. Prestakuntza-ekintza horiek aurrez aurreko eskoletan irakatsiko dira eta oinarrizko 

gaitasun eta trebetasunak garatzeko ikasgai orokor edo zeharkakoak irakatsiko dira (oinarrizko maila), eta programazio- edo zuzendaritza-lanetarako gaitasunak 

garatzeko espezializazioa edo ahalmena eskatzen duten ikasgaiak irakatsiko dira (goi-maila).  

 

Programa horretan parte hartzen duten enpresa, elkarte edo bestelako erakundeek prestakuntza-ekintza horietan prestatutako ikasleen % 60 kontratatzeko 

konpromisoa hartzen dute; ekintzetan, gehienez, 25 pertsonek hartzen dute parte. Lan-kontratuak mugagabeak izango dira lehentasunez, edo bestela gutxienez 

6 hilabetekoak eta lanaldi osokoak.  

 

Deialdia (martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua eta martxoaren 7ko 718/2008 TAS Agindua) 2013ko maiatzaren 31n argitaratu zen. Guztira, 2.451.050 

euro banatu dira, 472 pertsonentzako 31 prestakuntza-proiektu laguntzeko; 285 pertsona kontratatzeko konpromisoa hartu da. 
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4.1.7. Eskualdeetako enplegu-planen baitan aukera duten lanpostuetan prestatzea (prestakuntza espezializaturako proiektuak) 

 

Ekintza hori Lanbideren prestakuntza alorrean urteko eta eguneratutako ohiko programazioan barne hartzen ez diren prestakuntza-planek osatzen dute. 

Lagundutako prestakuntza-ekintzen xedea izango da langileei trebakuntza ematea lanpostu jakin bat betetzeko; langileak duen esperientziaren osagarri den 

prestakuntza emango zaio eta/edo berriz trebatzeko prestakuntza berria. Edonola ere, ad-hoc prestakuntza bat da, pertsona-taldeen eta enpresa jakinen 

beharren arabera antolatuko dena.  

 

Bi prestakuntza mota handi aurreikusi dira: aplikatzekoa da lurraldeari atxikitako EEE prozesuan dauden enpresetako langileen prestakuntza eguneratzeko 

prestakuntza; eta langabezian dauden langileentzako prestakuntza, enpresaren jarduera-ildoei lotutakoa. Prestakuntza eman ahal dezakete prestakuntzan 

espezializatutako berezko erakundeek edo bestelakoek, publiko edo pribatuek. 

 

Laguntzen gehienezko zenbatekoa prestakuntzara bideratutako ordu kopuruaren araberakoa izango da; orduko 13 eurokoa. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2012ko uztailaren 16an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2012ko abuztuaren 29an. 

Guztira, 5.749.417 euro banatu dira eta 3.462 pertsonen prestakuntza lagundu da (datu horiek egiaztatzeke daude txostena amaitzean). 

 

 

4.1.8. Lan-orientabide generikoa 

  

Lanbidek langabezian dauden pertsonei, langabezia-arriskuan dauden langileei edo lanpostua hobetzeko eta aktiboak diren pertsonei eskaintzen dien enplegu-

orientazioko zerbitzuak informazioa, lagun egitea, motibazioa eta aholkularitza sustatzeko neurriak jasotzen ditu, pertsona bakoitzaren egoera profesionala 

kontuan hartuz, haren gaitasunak eta interesak zehaztu eta ikasketarako banakako ibilbidea diseinatu ahal izateko, lan bilaketa edo enpresa-ekimenak 

kudeatzeaz gainera.  

 

Programa honek ezarritako ibilbide pertsonalizatuaren ondorioz enplegu- eta autoenplegu-orientazioko zerbitzuak eskaintzen lagundu nahi duten erakundeei 

ematen die laguntza. 

 

Ekimen hau, 3.3.5. Laneko orientabide eta laguntza espezifikoak gazteentzat eta 5.3.6. Baztertuta geratzeko arriskuan dauden 45 urtetik gorakoentzako 

orientabide espezifikoa ekimenekin batera, deialdi orokor bakarraren bidez kudeatzen da, enplegu-orientabiderako ekintza eta zerbitzuak garatzeko diru-

laguntzen aginduak araututa. Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko urtarrilaren 21ean onartua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 

argitaratu zen martxoaren 27an eta eskaerak aurkezteko epea apirilaren 18an amaitu zen. Laguntza, guztira, 7.835.010 eurokoa izan da eta guztira 67.000 

pertsonari (43.000 baino gehiagori erakundeetan) eman zaie laguntza uztailaren 1etik abenduaren 31ra bitarteko epealdian. 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

4.2.1. Landunentzako prestakuntza  

  

Programa hori Hobetuzek kudeatzen du eta helburua da landunei zuzendutako enplegurako prestakuntza-planak garatzea. Plan horien barnean, gaitasun eta 

trebetasunak hobetzera begirako prestakuntza-ekintzak eta pertsona horiek prestakuntzazko eguneratzeko ekintzak daude. Prestakuntza-planak sektore-

artekoak izan daitezke (hainbat jarduera-sektoreen gaitasun horizontal eta zeharkakoak), sektorekakoak (sektore jakin baterako berariazko gaitasunak) eta 

gizarte-ekonomiaren alorrean, langile autonomoei edo Kualifikazio Sistema Nazionalaren Katalogo Modularrera atxikitako langileei zuzenduak.  

 

Deialdia (martxoaren 23ko 395/2007 Errege Dekretua eta martxoaren 7ko 718/2008 TAS Agindua) 2013ko maiatzaren 31n argitaratu eta ekainaren 25ean itxi 

zen.  Guztira, 21.200.000 euro banatu dira 30.000 pertsonek parte hartu duten prestakuntza-ekintzak laguntzeko. 

 

 

4.2.2. Gaitasunak egiaztatzea 

  

Gaitasunak egiaztatu ahal izatea beharrezko tresna da, bizialdi osoko ikaskuntza errealitate izango den egoera berrian. Hori, pertsonen enplegagarritasuna 

areagotu eta gure ekonomiaren lehiakortasuna hobetzeko.  

 

Ekimen horren emaitza modura, 463/2013 Dekretua argitaratu zen, abenduaren 17koa (Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian 2013ko abenduaren 20an 

argitaratu zen). Horren bitartez, Profesionaltasun Ziurtagirietarako eta Pilatzeko Egiaztatze Partzialerako Erregistroa sortu zen, eta ziurtagiri eta egiaztatzeak 

eskuratzeko izena eman eta igortzeko prozedura arautzen da. 2013an zehar 14.974 eskaera jaso dira, 10.023 espediente balioetsi eta 8.748 titulu igorri dira. 

 

Bestalde, lanbide-esperientzia eta ikaskuntza ez-formala aintza hartzeko prozedura sortuko duen Dekretua argitaratzeke dago. Aurten ez da deialdirik argitaratu, 

araudi erregulatzailerik ez baitzegoen. 

 

4.2 ardatza- Landunentzako prestakuntza 
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5. Ekintza-programa 

Enplegu inklusiboa. Enpleguarekiko elkartasuna 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

5.1.1. Eskualdeetako enplegu-planen baitako enplegu-prestakuntza planak (enplegu-prestakuntza proiektuak) 

 

Programa horrek barne hartzen ditu eskualdeetako enplegu-planekin lotutako proiektuak, eta enplegua eta prestakuntza eskaintzen dizkiete laneratzeko 

zailtasunak dituzten eta lana aurkitzeko egoera hobe dezaketen eta hobetu nahi duten pertsonei. Helburua da prestakuntza teoriko-praktikorako eta lanpostuko 

prestakuntzarako tresnak eskaintzea, baita proiektu osoan zehar jarraipen pertsonalizatua egitea ere, 3 fasetan banatuta: espezialitate batean lanerako 

prestakuntza teoriko eta praktikoa; parte-hartzaileak lanpostuan prestatzea gutxienez 6 hileko iraupena duten kontratuen bitartez eta; proiektua amaitzean 

jarraipen pertsonala egin eta laneratze-plana definitzea. 

 

Laguntzen gehienezko zenbatekoa 5.500 eurokoa da lan-kontratu bakoitzeko, eta gutxienez 6 hileko iraupena izango du. Gizarte Segurantzari lotutako gastuak 

ez dira diruz lagunduko. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2012ko uztailaren 16an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2012ko abuztuaren 29an. 

Guztira, 1.577.933 euro banatu dira eta toki-erakundeek 307 pertsona kontratatzen lagundu da (datu horiek itxi eta egiaztatzeke daude). 

 

 

5.1.2. Eskualdeetako enplegu-planen baitan kontratazioak laguntzea (kontratazioak laguntzeko proiektuak) 

 

Laguntza hauen helburua Lanbiden lan-eskatzaile gisa izena emanda dauden langabeak ohiko lan-merkatuan eta toki-enpresetan kontratatzeko laguntza 

ekonomikoa ematea da.  

 

Kontratuek, gutxienez, 6 hilabeteko iraupena izango dute eta lanbide arteko gutxieneko soldataren % 100 ordainduko da, gizarte-segurantzaren gastuak izan 

ezik. Edonola ere, kontratazio horiek enplegu-sorrera garbia ekarri behar dute berekin, diruz lagunduko den kontratuaren xede den langilea lanean hasi aurreko 

hiru hilabeteotan enpresak batez beste duen langile kopuruarekiko. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2012ko uztailaren 16an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2012ko abuztuaren 29an. 

Guztira, 2.101.573 euro banatu dira eta enpresek 565 pertsona kontratatzen lagundu da (datu horiek egiaztatzeke daude txostena amaitzean). 

5.1 ardatza- Enplegu-planak tokiko eta eskualdeko esparruan 
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5.1.3. Eskualdeetako enplegu-planen baitan enpresak sortzen laguntzea (ekintzailetza eta autoenplegurako proiektuak) 

 

Laguntza hauen helburua tokiko korporazioen enpresa-ekimenen sorrera babestea eta sustatzea da; dela autoenplegua sustatzen dutenak, dela enplegu-gune 

eta interes estrategikoko sektore berriei lotuta daudenak lurralde-esparru bakoitzean.    

 

Laguntza horiei esker, bideragarritasun-analisia, enpresa-plana eta enpresaren osaketa egiteko eta abiarazteko aholkularitza eskaintzen da, baldin eta jarduera 

ekonomikoen gaineko zergan alta emanda egoten badira. Lagundutako enpresa bakoitzak gehienez 5.500 euro jasoko ditu. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2012ko uztailaren 16an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen 2012ko abuztuaren 29an. 

Guztira, 3.037.883 euro banatu dira, 871 ekimen berri sortzen lagundu da eta horiek 871 lanpostu sortzen lagunduko dutela kalkulatu da (datu horiek egiaztatu 

eta ixtea falta denez, proiektu bakoitzeko lanpostu bana kalkulatu da, baina baliteke benetako zifra handiagoa izatea, proiektuko 1,2 lanpostu inguru). 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

5.2.1. Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak 

 

Programa horren helburua da langabe modura izena emandako pertsonen kontratazioa sustatzea, besteren kontura, langile-bazkide modura edo kooperatiba-

sozietateetan lan-bazkide modura lanean dauden eta seme-alabak eta menpekotasun edo larritasun egoeran dauden senideak zaintzeko (lana eta familia 

bateragarri egiteko) eszedentzian dauden edo lanaldiaren murrizketa eskatu duten pertsonak ordezkatzeko. Era berean, diruz lagunduko da aldez aurretik lanaldi 

partzialerako kontratatutako langile baten lanaldiaren luzapena, eszedentzia edo lanaldi-murrizketa duen beste langile baten lanpostua betetzeko egin baldin 

bada.  

 

Laguntzen zenbatekoa egindako kontratu-motaren arabera ezberdina izango da, eta orokorrean, gehienez, enpresak gertakizun arruntengatik gizarte-

segurantzaren kotizazioaren % 100 ordainduko da. 

 

Deialdia (ekainaren 29ko 177/2010 Errege Dekretua) 2013ko maiatzaren 31n argitaratu zen. Guztira, 1.916.310 euroko laguntza jaso du eta 1.844 kontratazio 

lagundu dira. 

5.2 ardatza- Kontratazio-pizgarriak 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

5.3.1. Egoera ahulean dauden taldeentzako enplegurako prestakuntza  

  

Programa horren helburua da langabezian dauden pertsonak trebatzea, Lanbidek kudeatzen duen laneratzerako zerbitzuaren menpeko Prestakuntza 

Baliabideen Katalogoaren baitako prestakuntza-baliabide eta ekintzen bitartez.  Horretarako, hainbat erakundek parte hartzen dute prestakuntza-baliabide eta 

ekintza horien irakaskuntzan.  

 

327/2003 Dekretuaren II. Kapituluak arautzen du (laneratzearen zerbitzurako Prestakuntza Baliabideen Katalogoa) eta etengabe garatzen da. Aurten, 14.945.000 

euro banatu dira prestakuntza-ekintzen espedienteetarako, eta 12.360 pertsonek parte hartu duten 817 ekintza lagundu dira. 

 

 

5.3.2. Enplegu-zentro bereziak (EZB)  

  

Laguntza horiek helburua da desgaitasuna duten pertsonei lanpostu batean txertatu, bertan iraun eta aurrera egiteko prozesuan laguntzea da. Horretarako, 

enplegu-zentro berezietan lanbide-jarduera garatzeko laguntza-unitateak sortzen dira eta desgaitasuna duten pertsonek bertan irautea sustatzen da.  

 

Laguntza-unitateen langileen soldata-gastuak estaltzeko zuzentzen dira, 1.200 euro urtean eta kontratu mugagabea duen desgaitasuna duen langileko edo 600 

euro urtean aldi baterako kontratatu baina 6 hilabete edo gehiagoko kontratua duen langileko.  Halaber, enplegu-zentro berezian alta emana duen desgaitasuna 

duen langileko une bakoitzeko lanbide arteko gutxieneko soldataren % 50 ordaintzen da. 

 

Deialdia (Lanbideren 2013ko apirilaren 22ko Administrazio Kontseiluak onartua eta apirilaren 1eko 469/2006 Errege Dekretuak eta 1998ko urriaren 16ko Lan eta 

Gizarte Segurantza Ministerioaren Aginduak arautua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen maiatzaren 17an. Guztira, 33.293.389 euroko 

laguntza jaso du eta 82 enplegu-zentro berezitan 7.570 lanpostu mantentzen lagundu du. 

5.3 ardatza- Baztertuta geratzeko arriskuan daudenak gaitzea eta laneratzen laguntzea 
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5.3.3. Laneratze-enpresak  

  

Programa horren helburua da laneratze-enpresa berriak sortzen lagundu eta aurretik sortu direnak mantentzen laguntzea. Enpresa berriak sortzera bideratutako 

laguntzek barne hartzen dute beren bideragarritasuna aztertzeko merkatuko ikerketa, eta horren gastuaren % 50 ordaintzen da, gehienez 6.000 euro. Aurretik 

sortutakoak mantentzeko, aktibo finkoetako inbertsioen % 85-era bitarteko finantziazioa eskaintzen da, gehienez 12.000 euro, baita laneratze-prozesuan dauden 

pertsonei zuzendutako lanpostuak sortu eta mantentzeko laguntza ere. 

 

Halaber, merkatu berriak ireki edo enpresaren jarduera birbideratzeko asmoz merkatu-ikerketa berriak egiteko laguntza teknikoaren % 50 ere laguntzen da, 

gehienez 6.000 euro, baita laneratze-prozesuan dagoen pertsonak egiten duen prestakuntzaren (izen-ematearen gastuaren) % 80-ra arte ere. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko apirilaren 22an onartua eta 2009ko maiatzaren 4ko Aginduak eta 182/2008 Dekretuak arautua) Euskal 

Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen maiatzaren 17an. Guztira, 7.734.113 euro banatu dira 37 laneratze-enpresei 189 lanpostu berri mantentzen 

laguntzeko (datu hori itxi eta egiaztatzeke dago). 

 

 

5.3.4. Desgaitasunak dituzten pertsonei enpresa arruntetan lan-kontratu mugagabeak egiteko laguntzak  

  

Laguntza horiek desgaitasuna duten langileen txertatze laboral, pertsonal eta soziala sustatzea dute helburu. Horretarako, beren baldintza fisiko, psikiko edo 

adimenekoei egokitutako lanpostuak eskura jartzea bultzatzen da. Desgaitasuna duten langileak kontratu mugagabearekin txertatzen dituzten eta lanpostua 

egokitu eta arkitektura-oztopoak deuseztatzen dituzten enpresa eta lan elkartuko kooperatibek 3.907 euroko laguntza jasotzen dute lanaldi osorako 

kontratatutako langile bakoitzeko, eta 901 eurora arteko laguntza jasotzen dute egokitzea edo oztopoak deuseztatzea behar duen lanpostu bakoitzeko. 

 

Deialdia (1451/83 Errege Dekretua, 13/04/1994 MTAS Agindua eta 170/04 Errege Dekretua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen maiatzaren 

31n eta irekita egon da abenduaren 31ra bitarte. 392.418 euro banatu dira, eta desgaitasuna duten 17 pertsona enpresa arruntetan txertatzen lagundu du. 
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5.3.5. Sendotu  

  

Sendotu gizonen eta emakumeen berdintasunaren ikuspegitik eta hezkuntza- eta enpresa-alorretarako gizarte-eragileen artean koordinatuta enplegagarritasuna 

eta gizarteratzea sustatzeko programa da. Peñascal Fundazioak eta Sartu Fundazioak sustatzen dute eta % 50 EAErako Europako Gizarte Funtsak 

kofinantzatzen du. 

 

Programak barne hartzen dituen jarduerak honako hauek dira: lan-merkaturako funtsezkoak diren gaitasunak bereganatzeko prestakuntza-ibilbideak garatzea, 

lanpostua lortu eta bertan mantentzeko tutoretza, ekintzailetza-kultura sustatzea, teknologia berrien erabilera lankidetzaren ikuspuntutik, gizarteratze-enpresak 

eta enplegua sortzen duten bestelako ekimenak sustatzea eta gizartearen sentsibilizaziorako kanpainak garatzea. 

 

2013an zehar, programak 180.000 euroko laguntza jaso du trebatzeko jarduerak egiteko (trebatzeko ekintza horietan parte hartu duen pertsona kopurua itxi eta 

egiaztatzeke dago). 

 

 

5.3.6. Baztertuta geratzeko arriskuan dauden eta 45 urtetik gorakoentzako orientabide espezifikoa  

  

Lanbidek baztertuta geratzeko arriskuan dauden eta 45 urtetik gorakoei eskaintzen dien enplegu-orientazioko zerbitzuak informazioa, lagun egitea, motibazioa 

eta aholkularitza sustatzeko neurriak jasotzen ditu, pertsona bakoitzaren egoera profesionala kontuan hartuz, haren gaitasunak eta interesak zehaztu eta 

ikasketarako banakako ibilbidea diseinatu ahal izateko, lan bilaketa edo enpresa-ekimenak kudeatzeaz gainera.  

 

Programa honek ezarritako ibilbide pertsonalizatuaren ondorioz enplegu- eta autoenplegu-orientazioko zerbitzuak eskaintzen lagundu nahi duten erakundeei 

ematen die laguntza.  

 

Ekimen hau, 3.3.5. Laneko orientabide eta laguntza espezifikoak gazteentzat eta 4.1.8. Lan-orientabide generikoa ekimenekin batera, deialdi orokor bakarraren 

bidez kudeatzen da, enplegu-orientabiderako ekintza eta zerbitzuak garatzeko diru-laguntzen aginduak araututa. Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 

2013ko urtarrilaren 21ean onartua) Euskal Herriko Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen martxoaren 27an eta eskaerak aurkezteko epea apirilaren 18an 

amaitu zen.  Laguntza, guztira, 7.835.010 eurokoa izan da eta guztira 67.000 pertsonari (43.000 baino gehiagori erakundeetan) eman zaie laguntza uztailaren 

1etik abenduaren 31ra bitarteko epealdian. 
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5.3.7. Enplegurako laguntzak merkatu arruntean  

  

Programa horren helburua da desgaitasuna duten eta laneratzeko zailtasun handien duten pertsonak lan-merkatu arruntean txertatzen laguntzea. Horretarako, 

enplegu-jarduerak egiten dira laguntzarekin. Ekimen hori elkarte, irabazi asmorik gabeko fundazio eta enplegu-zentro berezien arteko lankidetzari esker jarri zen 

abian, eta horiek laguntzen dituzte laguntza duten enplegu-unitatea sortzen duten profesionalen soldataren eta gizarte-segurantzaren gastuak. Erakunde 

laguntzaileek kontratu mugagabeak edo gutxienez 6 hilekoak egiten dituzte, enpresaren egituraren barneko lanpostu bat betetzeko. 

 

Laguntzen zenbatekoa langile kopuruaren eta desgaitasun mota eta mailaren araberakoa da, txertatze bakoitzeko 4.700 eta 7.800 euro bitartekoa. 

 

Deialdia (Lanbideren Administrazio Kontseiluak 2013ko ekainaren 17an onartua) Euskal Herri Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen uztailaren 8an eta 

abendura arte egon da irekita. Guztira, 665.106 euroko laguntza jaso da. (Enpresetara txertatutako pertsonen datua itxi eta egiaztatzeke dago). 

 

 

5.3.8. Zeinu-hizkuntzarako itzulpenak trebakuntza-ekintzetan  

  

Lanbidek hitzarmena dauka Euskal Gorrak elkartearekin –2013ko apirilaren 12an izenpetu zen– eta horren helburua da zeinu-hizkuntzarako itzulpen-

zerbitzuaren bitartez pertsonak trebatzea, beren bulegoetan zerbitzua eskain dezaten. Guztira, 47.200 euroko laguntza jaso da. (Trebatzeko ekintza horietan 

parte hartu duten pertsonen datua itxi eta egiaztatzeke dago). 
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6. Ekintza-programa 

RENOVE Birgaitzea 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

6.1.1. Banakako birgaikuntzak eta jabeen erkidegoetakoak egiteko laguntzak 

 

Programa horrek enplegua sortzea du helburu, banakakoek eta jabeen erkidegoetakoek eraikin eta etxebizitzen birgaikuntzarako proiektuak garatzearen bitartez. 

Laguntza horien azken xedea da sektorean enplegua sortzeko eta mantentzeko balio duten birgaitze-proiektuen eskaria sustatzea. 

 

Laguntzak itzuli beharrik gabeko diru-laguntzen bidez banatzen dira, esku-hartzearen benetako kostua laguntzeko 5.940 euro gehienez eta merkataritza-

saltokien titularrei zuzendutako mailegu kualifikazioen bitartez (amortizazio-epea 5 eta 15 urte artekoa izango da, gehienez 3 urteko gabealdiarekin). Laguntza 

horiek Revive programarekin osatzen dira; azken hori eraikitako ondarean esku hartzeko proiektuak garatzeko diseinatu da. Laguntza horiek jabeen 

erkidegoetara zuzenduta daude, eta proiektua idazteko laguntza kostu garbiaren % 90-era artekoak eta obrak egiteko % 50-era artekoak izan daitezke.  

 

2013an zehar, programak 14.869.515 euro jaso ditu, eta horiek 247.936.869 euroko balioa duten baliabide pribatuak mugiarazi dituzte. 13.750 ekintza egin dira 

etxebizitza eta bestelako lokaletan eta 3.369 lanpostu sortzen lagundu duela kalkulatu da. 

 

 

6.1.2. Birgaitze integraturako laguntzak  

 

Programa horrek enplegua sortzen lagundu nahi du. Horretarako, udaletxeen eta toki-erakunde txikiagoen irisgarritasunerako planak egin eta eguneratzea, 

dagozkien hobetzeko obrak egitea eta hiri-ingurune eta eraikinen irisgarritasuna bermatuko duten igogailu eta plataforma jasogailuak eskuratu eta instalatzea 

sustatzen da. Laguntza horien azken xedea da sektorean enplegua sortzeko eta mantentzeko balio duten plan mota hauen eskaria sustatzea. 

 

Laguntza horiek itzuli beharrik gabeko diru-laguntza modura banatzen dira, gehienez 300.000 euroko laguntzak dira erakunde onuradun bakoitzeko eta 

eskatutako irisgarritasun-aurrekontuaren % 50 eta % 80 bitarteko zenbatekoa finantzatzen da. Halaber, itzuli beharrik gabeko diru-laguntzak banatzen dira 

urbanizatu eta eraikitako ondarea birgaitzeko planak osatzeko ere, birgaitze integratu eta kaltetutako etxebizitza-guneetan. Horiez gain, hirigintza- eta gizarte-

izaerako arazo bereziak dituzten guneetako hirigintza-birsorkuntzarako jarduerak ere laguntzen dira. 

 

2013an zehar, 180.000 euro banatu dira eta 189 ekintza gauzatu dira udaletxe eta toki-erakunde txikiagoetan. Guztira, 4 lanpostu berri sortzen lagundu duela 

kalkulatu da. 

6.1 ardatza- RENOVE Etxebizitza 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

6.2.1. Birgaitze-lanak ikastetxeetan 

  

Programa horrek enplegua sortzen lagundu nahi du, ikastetxeetan birgaitze-lanak egiteko zuzeneko esku-hartzeen bitartez. 

 

2013an zehar, 32.160.442 euro banatu dira hainbat ikastetxeetan 378 esku-hartze egiteko; 390 lanpostu berri sortzen lagundu duela kalkulatu da. 

6.2 ardatza- Renove Hezkuntza 
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ARDATZ HONEN BAITAN 2013an GARATUTAKO EKIMENAK 

 

 

6.3.1. Birgaitze-lanak osasun-zentroetan 

 

Programa horrek enplegua sortzen lagundu nahi du, osasun-zentroetan birgaitze-lanak egiteko zuzeneko esku-hartzeen bitartez. 

 

2013an zehar, osasun-zentro bat birgaitu da oso-osorik (ESI Kirurgia Blokea, Deba Beherea).  

 

Beste bi osasun-zentroetako obrak (ESI Goierriko Kanpoko kontsultak eta Kirurgia Blokea eta HUB Erreanimazioa) gauzatzen ari dira, eta horiek 2014ko 

abenduaren 31n eta 2014ko maiatzaren 15ean amaitzea aurreikusi da, hurrenez hurren,. Beste bi osasun-zentrotan (HUD 4. Birmoldaketa eta ESI Bidasoako 

larrialdietarako boxak) proiektua idazteko fasean daude, eta obrak 2014ko irailean eta azaroan, hastea aurreikusi da, hurrenez hurren. 

 

2013an zehar 5 zentro horietan egindako esku-hartzeak finantzatzeko 3.325.000 euro jaso dira guztira eta lanaldi osoan 40 lanposturen baliokidea sortzen 

lagundu duela kalkulatu da. 

6.3 ardatza- RENOVE Osasuna 
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4.- BALIABIDE EKONOMIKOEN ETA ENPLEGUAN 

IZANDAKO  

ERAGINAREN LABURPEN OROKORRA 
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BALIABIDE EKONOMIKOAK, ekintza-programen arabera 

Oharra: Zifra horiek itxi eta egiaztatzeke daude. 

Eusko Jaurlaritzaren 

Finantziazioa 2013

Mugiarazitako baliabide 

pribatuak 2013
Baliabideak guztira 2013

1.- ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA TOKIKO GARAPENA 

SUSTATZEA
10.680.846 € 239.639.669 € 250.320.515 €

2.- EKINTZAILETZA SUSTATZEA 37.789.407 € 0 € 37.789.407 €

3.- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO 

BERMEA
21.075.042 € 0 € 21.075.042 €

4.- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 56.933.817 € 0 € 56.933.817 €

5.- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO 

ELKARTASUNA
68.502.598 € 0 € 68.502.598 €

6.- RENOVE BIRGAITZEA 50.534.957 € 247.936.869 € 298.471.826 €

GUZTIRA 245.516.668 € 487.576.538 € 733.093.206 €
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BALIABIDE EKONOMIKOAK, ardatzen arabera 

Oharra: Zifra horiek itxi eta 

egiaztatzeke daude. 

Eusko Jaurlaritzaren 

Finantziazioa 2013

Mugiarazitako baliabide 

pribatuak 2013
Baliabideak guztira 2013

1.1.- ETEak ETA AUTONOMOAK FINANTZATZEA 3.494.788 € 239.639.669 € 243.134.457 €

1.2.- TURISMOA ETA TOKIKO MERKATARITZA ETA 

ENPLEGUA
4.702.490 € 0 € 4.702.490 €

1.3.- LEHEN SEKTOREA ETA ENPLEGUA GARATZEA 2.483.568 € 0 € 2.483.568 €

2.1.- “EUSKADI, LURRALDE EKINTZAILEA” EUSKAL 

EKINTZAILETZA SISTEMA BULTZATZEA ETA OPTIMIZATZEA
1.401.165 € 0 € 1.401.165 €

2.2.- AUTOENPLEGUA ETA MIKROEKINTZAILETZA 

LAGUNTZEA
1.575.399 € 0 € 1.575.399 €

2.3.- ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK 34.812.843 € 0 € 34.812.843 €

3.1.- GAZTE EKINTZAILETZA BABESTEA 1.488.356 € 0 € 1.488.356 €

3.2.- HEZIKETA DUALA 3.768.159 € 0 € 3.768.159 €

3.3.- LEHEN LAN ESPERIENTZIA 7.649.657 € 0 € 7.649.657 €

3.4.- GAZTE TALENTUA 8.168.870 € 0 € 8.168.870 €

4.1.- LANGABEENTZAKO PRESTAKUNTZA 35.733.817 € 0 € 35.733.817 €

4.2.- LANDUNENTZAKO PRESTAKUNTZA 21.200.000 € 0 € 21.200.000 €

5.1.- ENPLEGU PLANAK TOKIKO ETA ESKUALDEKO 

ESPARRUAN
6.717.391 € 0 € 6.717.391 €

5.2.- KONTRATAZIO PIZGARRIAK 1.916.310 € 0 € 1.916.310 €

5.3.- BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN DAUDENAK 

GAITZEA ETA LANERATZEN LAGUNTZEA
59.868.897 € 0 € 59.868.897 €

6.1.- RENOVE Etxebizitza 15.049.515 € 247.936.869 € 262.986.384 €

6.2.- RENOVE Hezkuntza 32.160.442 € 0 € 32.160.442 €

6.3.- RENOVE Osasuna 3.325.000 € 0 € 3.325.000 €

GUZTIRA 245.516.668 € 487.576.538 € 733.093.206 €
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 Jarraian aurkezten dira Enplegu Planari lotuta 2013an garatu diren aurretiko ekintzen eragina. Jarraian aurkezten diren ekimenen aurretiazko eragina da, 

benetako datuak itxi eta egiaztatzeke baitaude: 

 

− 2.2.2. Enpresa-ekimen berriak abian jartzeko laguntzak (tokiko ekintzailetza-proiektuak). 

− 2.2.3. Bizkaiko DEMA programa (mikroekintzailetzak laguntzea). 

− 4.1.1. Metalaren sektoreko EEEtatik datozen pertsonentzako prestakuntza (Globalizaziora Egokitzeko Europako Funtsa). 

− 4.1.7 Eskualdeetako enplegu-planen baitan aukera duten lanpostuetan prestatzea (prestakuntza espezializaturako proiektuak). 

− 5.1.1. Eskualdeetako enplegu-planen baitako enplegu-prestakuntza planak (enplegu-prestakuntza proiektuak). 

− 5.1.2 Eskualdeetako enplegu-planen baitan kontratazioak laguntzea (kontratazioak laguntzeko proiektuak). 

− 5.1.3 Eskualdeetako enplegu-planen baitan enpresak sortzen laguntzea (ekintzailetza eta autoenplegurako proiektuak). 

− 5.3.3 Laneratze-enpresak.   

− 5.3.5. Sendotu. 

− 5.3.7. Enplegurako laguntzak merkatu arruntean. 

− 5.3.8. Zeinu-hizkuntzarako itzulpenak trebakuntza-ekintzetan. 

 

 Enplegu Planaren kasuan bezala, hiru atal nagusitan banatu dugu eragina: 

 

− Enplegua sortzea, enpresa berriak sortuz eta lehendik dauden enpresetan enplegu berriak sortuz. 

− Enplegua mantentzea, zailtasunak dituzten enpresei lagunduz eta tokiko garapenari lotutako sektore ekonomikoetako lehiakortasuna hobetuz, 

egungo enpleguari eusteko. 

− Gaikuntza- eta orientabide-ekintzetan eta enpleguaren laguntzan parte hartzen duten pertsonen enplegagarritasuna handitzea. 

Aurreikusitako eragina 
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Eragina ENPLEGUAN, ekintza-programen arabera 

Oharra: Aurreko orrialdean aipatutako ekimenen aurretiazko eragina da, benetako datuak itxi eta egiaztatzeke baitaude. 

Sortutako 

enplegua 

GUZTIRA

Sortutako/ 

hazitako 

enpresak

Enplegua 

birgaitzean

Kontrataziorako 

zuzeneko 

pizgarriak

Mantendutako 

enplegua 

GUZTIRA

Enpresentzako 

finantziazioa

ETEen 

lehiakortasun/ 

finkatzearen 

hobekuntza

Ondorengotza, 

belaun. ald. eta 

giz. 

ekonomiarako 

aldaketa

Enplegu Zentro 

Bereziei eta 

Laneratze 

Enpresei 

babesa

Enplegagarri-

tasunaren 

hazkundea 

guztira

Gazteen Lehen 

Esperientzia

Enplegagarrita-

sunaren 

bestelako 

hazkundeak

1.- ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA TOKIKO GARAPENA 

SUSTATZEA
142 142 0 0 38.162 30.471 7.621 70 0 5.249 173 5.076

2.- EKINTZAILETZA SUSTATZEA 3.358 3.285 0 73 812 0 0 812 0 0 0 0

3.- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO BERMEA 575 575 0 0 0 0 0 0 0 39.066 2.353 36.713

4.- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.233 0 51.233

5.- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA 3.704 871 0 2.833 7.759 0 0 0 7.759 12.360 0 12.360

6.- RENOVE BIRGAITZEA 3.806 0 3.806 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 11.585 4.873 3.806 2.906 46.733 30.471 7.621 882 7.759 107.908 2.526 105.382

Sortutako enplegua 2013 (pertsonak) Mantendutako enplegua 2013 (pertsonak)
Enplegagarritasunaren hazkundea 2013 

(pertsonak)
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Sortutako 

enplegua 

GUZTIRA

Sortutako/ 

hazitako 

enpresak

Enplegua 

birgaitzean

Kontrataziorako 

zuzeneko 

pizgarriak

Mantendutako 

enplegua 

GUZTIRA

Enpresentzako 

finantziazioa

ETEen 

lehiakortasun/ 

finkatzearen 

hobekuntza

Ondorengotza, 

belaun. ald. eta 

giz. 

ekonomiarako 

aldaketa

Enplegu Zentro 

Bereziei eta 

Laneratze 

Enpresei 

babesa

Enplegagarri-

tasunaren 

hazkundea 

guztira

Gazteen Lehen 

Esperientzia

Enplegagarrita-

sunaren 

bestelako 

hazkundeak

1.1.- ETEak ETA AUTONOMOAK FINANTZATZEA 0 0 0 0 30.541 30.471 0 70 0 0 0 0

1.2.- TURISMOA ETA TOKIKO MERKATARITZA ETA ENPLEGUA 0 0 0 0 7.621 0 7.621 0 0 30 30 0

1.3.- LEHEN SEKTOREA ETA ENPLEGUA GARATZEA 142 142 0 0 0 0 0 0 0 5.219 143 5.076

2.1.- “EUSKADI, LURRALDE EKINTZAILEA” EUSKAL EKINTZAILETZA 

SISTEMA BULTZATZEA ETA OPTIMIZATZEA
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.- AUTOENPLEGUA ETA MIKROEKINTZAILETZA LAGUNTZEA 1.323 1.323 0 0 812 0 0 812 0 0 0 0

2.3.- ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK 2.035 1.962 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.- GAZTE EKINTZAILETZA BABESTEA 575 575 0 0 0 0 0 0 0 1.500 0 1.500

3.2.- HEZIKETA DUALA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33.153 258 32.895

3.3.- LEHEN LAN ESPERIENTZIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.409 1.091 2.318

3.4.- GAZTE TALENTUA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.004 1.004 0

4.1.- LANGABEENTZAKO PRESTAKUNTZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.485 0 12.485

4.2.- LANDUNENTZAKO PRESTAKUNTZA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38.748 0 38.748

5.1.- ENPLEGU PLANAK TOKIKO ETA ESKUALDEKO ESPARRUAN 1.743 871 0 872 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.- KONTRATAZIO PIZGARRIAK 1.844 0 0 1.844 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3.- BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN DAUDENAK GAITZEA 

ETA LANERATZEN LAGUNTZEA
117 0 0 117 7.759 0 0 0 7.759 12.360 0 12.360

6.1.- RENOVE Etxebizitza 3.373 0 3.373 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.2.- RENOVE Hezkuntza 392 0 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3.- RENOVE Osasuna 41 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GUZTIRA 11.585 4.873 3.806 2.906 46.733 30.471 7.621 882 7.759 107.908 2.526 105.382

Sortutako enplegua 2013 (pertsonak) Mantendutako enplegua 2013 (pertsonak)
Enplegagarritasunaren hazkundea 2013 

(pertsonak)

Eragina ENPLEGUAN, ardatzen arabera 

Oharra: 61. orrialdean aipatutako 

ekimenen aurretiazko eragina da, 

benetako datuak itxi eta egiaztatzeke 

baitaude. 
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BESTE ERAGIN BATZUK, ekintza-programen arabera 

Oharra: 61. orrialdean aipatutako ekimenen aurretiazko eragina da, benetako datuak itxi eta egiaztatzeke 

baitaude. 

Lehendik 

dauden 

enpresak

Enpresa 

berriak
Etxebizitzak

1.- ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA TOKIKO GARAPENA 

SUSTATZEA
3.827 137 0

2.- EKINTZAILETZA SUSTATZEA 60 1.312 0

3.- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO BERMEA 0 331 0

4.- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA 0 0 0

5.- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA 0 871 0

6.- RENOVE BIRGAITZEA 0 0 13.750

GUZTIRA 3.887 2.651 13.750

Beste batzuk 2013
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BESTE ERAGIN BATZUK, ardatzen arabera 

Oharra: 61. orrialdean aipatutako 

ekimenen aurretiazko eragina da, 

benetako datuak itxi eta egiaztatzeke 

baitaude. 

Lehendik 

dauden 

enpresak

Enpresa 

berriak
Etxebizitzak

1.1.- ETEak ETA AUTONOMOAK FINANTZATZEA 1.452 0 0

1.2.- TURISMOA ETA TOKIKO MERKATARITZA ETA ENPLEGUA 2.375 0 0

1.3.- LEHEN SEKTOREA ETA ENPLEGUA GARATZEA 0 137 0

2.1.- “EUSKADI, LURRALDE EKINTZAILEA” EUSKAL EKINTZAILETZA 

SISTEMA BULTZATZEA ETA OPTIMIZATZEA
0 0 0

2.2.- AUTOENPLEGUA ETA MIKROEKINTZAILETZA LAGUNTZEA 31 951 0

2.3.- ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK 29 361 0

3.1.- GAZTE EKINTZAILETZA BABESTEA 0 331 0

3.2.- HEZIKETA DUALA 0 0 0

3.3.- LEHEN LAN ESPERIENTZIA 0 0 0

3.4.- GAZTE TALENTUA 0 0 0

4.1.- LANGABEENTZAKO PRESTAKUNTZA 0 0 0

4.2.- LANDUNENTZAKO PRESTAKUNTZA 0 0 0

5.1.- ENPLEGU PLANAK TOKIKO ETA ESKUALDEKO ESPARRUAN 0 871 0

5.2.- KONTRATAZIO PIZGARRIAK 0 0 0

5.3.- BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN DAUDENAK GAITZEA 

ETA LANERATZEN LAGUNTZEA
0 0 0

6.1.- RENOVE Etxebizitza 0 0 13.750

6.2.- RENOVE Hezkuntza 0 0 0

6.3.- RENOVE Osasuna 0 0 0

GUZTIRA 3.887 2.651 13.750

Beste batzuk 2013


