LANBIDE 2019-2021EKO DIRU-LAGUNTZEN DEIALDIA
II. KAPITULUA: OROKORREAN LANBIDEKO ERABILTZAILEEI ZUZENDUTAKO
ORIENTAZIO-EKINTZA ETA -ZERBITZU PROFESIONALAK GARATZEKO.
A) Eskaera egiteko egoitza elektronikoan lau fase bete behar dira:

LEHENENGO FASEA - IDENTIFIKATU
Lehenik eta behin, zehaztu zure izenean ari zaren (titularra gisa) ala beste pertsona edo entitate baten ordezkari gisa.
Kasuaren arabera, sartu eskabidean zure datuak: titularrarenak edo ordezkariarenak.

BIGARREN FASEA - DATUAK BETE
Eskatutako datuak sartu ondorengo ataleetan:
- ESKABIDEAREN DATUAK
Sar itzazu: erakunde eskatzailearen identifikazio-datuak, helbide soziala, jakinarazpen eta
komunikazioetarako kanala, abisuak jasotzeko datuak, jakinarazpen, komunikazio eta abisuen hizkuntza,
eskatutako eremuak eta/edo azpieremuak, ordu gehiago egitea onartzen baduzu, deialdiko 9.3.e eta f
artikuluko egoera gertatzen bada eta aukeratutako eremuetan edota azpi-eremuetan bigarren egoitzak
eskaintzen badira.
- ZINPEKO AITORPENA
Zure erantzukizupean aitortu adierazpenetan azaltzen diren datuak benetakoak direla.

- ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
Deialdiaren arabera erantsi beharreko dokumentazioaren zerrenda agertzen da. Ondoren, hirugarren
fasean, dokumentazioa erantsi.
-I ERANSKINA
- ALDEZ AURRETIKO ESPERIENTZIA (6.2 artikulua)
Agertutako diru-laguntzen programetan aldez aurretiko esperientzia baldin badaukazu seinalatu.
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- ERAKUNDEAREN IBILBIDEAREN DESKRIBAPENA (9.2.artikulua)
Agertutako diru-laguntzen programetan eta deialdietan erakundearen ibilbidearen deskribapena seinalatu.
Halaber, egindako enplegurako beste orientazio- programak eta –jarduerak eta haien iraupena.
-II ERANSKINA
- AURKEZTUTAKO ZENTROEN KOKAPEN ZEHATZAK
Eremu edo azpieremu batean eta baita udalerri batean ere orientazio-zerbitzuak emateko hainbat helbide
baldin badago, bakoitzaren helbideak zehaztu behar dira.

HIRUGARREN FASEA - DOKUMENTUAK ERANTSI
III.fase honetan deialdiaren arabera beharreko dokumentuak erantsi.

LAUGARREN FASEA – SINATU ETA BIDALI
Sinatu eta bidali eskaera eta deskargatu erregistroaren frogagarria.
Gero, betetako eskaera deskargatu.
ESKAERA DESKARGATZEA OSO GARRANTZITSUA DA. IZAN ERE, GEROAGO EZIN DA HORI EGINGO “NIRE KARPETA”
ATALETIK IZAPIDEGILEAK ESPEDIENTEA SORTU ARTE. Horretarako, “ESKABIDEA DESKARGATU” aukeratu:
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Espedientea sortzea ez da automatikoki egiten. Horregatik, ezin da kontsultatu minutu batzuk pasa eta gero,
itxaron behar da izapidegileak espedientea sortu arte.

B) II.kapitulo honetan agertzen diren laguntzak eskatzeko bakarrik eskaera bat beteko da. Izapidegileak
espedientea sortu eta gero, dokomentuak erantsi ahalko dituzu “Nire karpeta” atalean egoitza
elektronikoaren bidez.

Baremazioa egiteko bakarrik izango dira kontuan epe barruan aurkeztutako dokumentuak.

Eskabide aurkezpenaren ondorengo tramiteak “Nire Karpeta” ataletik egin beharko dira elektroniko
moduaren bidez.

Horrez gain, gogorazten da Lanbideren http://www.lanbide.euskadi.eus/ web-orrialdean argitaratuko direla
zuzenketak behar dituzten eskaerak, behin-behineko ebazpen-proposamena eta esleipenaren behin betiko
ebazpena, jakinarazpen-ondorioekin (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren
1eko 39/2015 Legearen 45. artikulua).
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