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1- TESTUINGURUAN KOKATZEA
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Enplegua da Jaurlaritzaren lehentasun nagusia
 X. Legegintzaldiko Eusko Jaurlaritzak Gobernu Plan gisa enplegu-plan bat formulatu eta onartzeko konpromisoa hartu zuen, oinarritzat hartuta
enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren inguruko kezka; era horretan, jarduera horien izaera estrategikoa aitortu zuen, beroriek osatzen baitute,
beste plan batzuekin batera, euskal gizartearen aurrean hartutako konpromisoen erdigune garrantzizkoena.
 2014ko urtarrilean 2014 – 2016 Enplegu Plana onartu zen, honako xede hauetara zuzendutako oinarrizko tresna moduan: Euskadin dauden
enpleguak sendotzera bideratutako ekimen publiko egokiak sustatzea, enpresa- eta produkzio-sarearen aldetik lanpostuak sortzea eta populazio
aktiboaren enplegagarritasuna areagotzea.
 2014-2016 Enplegu Planaren helburuak honako hauek dira:
-

Egoera ahulean dauden pertsonek eta batez ere gazteek enplegua lor dezaten eta haiek laneratzea lor dezaten sustatzea.

-

Ekintzailetza sustatzea eta enpresa txiki eta ertainei laguntzea.

-

Enpleguan eragin zuzena duten lanetan eta proiektuetan inbertsio pribatua sustatzea.

-

Erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza publiko-pribatua sustatzea, enplegu-suntsiketa arintze aldera.

 Enplegu Planak 6 ekintza-programa ditu; programok, aldi berean, 18 ardatz hartzen dituzte eta horietako bakoitzaren barruan, berriz, ekimen- edo
ekintza-kopuru aldakorra aurki dezakegu. Honako hauek dira ekintza-programak:
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.
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2014-2016 Enplegu Plana Urteko Ekintza Planen bidez hedatzen da
 Jarduteko moduari eta plana hedatzeari eta jarraipena egiteari dagokienez, Urteko Ekintza Planen bitartez zehazten da plana, ekimen edo ekintza eta
helburu kuantitatiboekin eta EAEko aurrekontuetan islatuko diren aurrekontu zehatzekin, planaren egituran definiturik dauden ekintza-programak eta
ardatzak mantenduz.
 Urteko ekintza planak prestatzeko, berriz, Enplegu Planeko ekimenen etengabeko jarraipenetik datorren informazioa aztertzeaz gainera, egoera
sozioekonomikoaren bilakaera eta horrek enpleguaren esparruan duen eragina hartuko dira kontuan.
 Zehazki, Enplegu Plana jarraitzeko eta ebaluatzeko Sail Arteko Batzordeak, Urteko Ekintza Plana egiteaz arduratzen denak, lehen Ekintza Plan egin
zuen, 2014. urtean, eta bigarren Ekintza Plana 2015. urteari dagokiona.
 Urteko ekintza-planetan bigarrena izango da 2016ko Ekintza Plana, eta honako hauek barne hartuko ditu:
-

2014ko Ekintza Planean eta 2015eko Ekintza Planean proposatutako programen eta ekimenen betetze-mailaren urteko jarraipena.

-

2014 eta 2015 urteetan zehar abian jarritako zenbait ekimen berritzaileren jarraitutasuna edo urte anitzeko izaera.

-

Planari lotutako aurrekontu-partidak, Euskal Autonomia Erkidegoko 2016. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzeko abenduaren 23ko 9/2015
Legearen bidez onartutakoak.

-

Enplegua suspertzea xede duten urteko jarduketa-aurreikuspenak, planean inplikatutako Eusko Jaurlaritzako sailek eta erakunde
autonomo eta sozietate publikoek egindakoak.

-

Enplegua suspertzeko helburuarekin inguruko beste eragile batzuek gauzatutako aurreikuspenak, konpromisoak, estrategiak eta ekintzak.

-

Ekonomiaren eta lan-merkatuaren egoera autonomia-, estatu- eta Europa-mailan.

 Urteko Ekintza Plana egindakoan, Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuak Gobernu Kontseilura bidali du, horren berri izan
dezan.
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2016ko Enplegu Planak ekonomiaren eta eraginaren inguruko informazio zehatza ematen du
 Egitura eta edukiari dagokienez, 2016ko Ekintza Planak informazio ekonomikoa eta ekintzen eraginaren kalkuluak ematen ditu. Eraginari
dagokionez, zehazki, enplegua sortu edo mantendu den eta enplegagarritasuna handitu den adierazten du; horretaz gainera, enpresekin
lotutako beste eragin batzuen berri ematen du, bai eta ekintzak gauzatzeko ardura duen administrazio-organoa identifikatzen ere.
 2016ko ekonomiaren eta eraginaren informazioa hiru mailatan sailkatuta dago: ekintza-programen, ardatzen eta ekintza edo ekimenen arabera.
2014-2016 Enplegu Planarekin konparatuta, informazio gehiago eskaintzen du, hiru urteko planean, informazio ekonomikoa zein eraginarekin
lotutakoa ardatz bakoitzaren kasuan eta plana indarrean egongo den urte guztiak orokorrean hartuta baino ez da ematen, ekintza edo ekimen zehatzen
araberako azterketarik egin gabe.
 Hala, 2016ko Ekintza Planaren eranskinean aurkituko dugu 84 ekintza edo ekimen bakoitzaren inguruko informazio xehatua. Hain zuzen, urteko
planaren gauzatzea eta eragina jarraitzea ahalbidetuko du horrek.
 2016ko Urteko Plana orokorrean hartuta, Eusko Jaurlaritzak 279.354.942 euro bideratuko ditu 2015eko aurrekontuen barruan. Horiei 481.754.062
euro gehitu behar zaizkie, baliabide pribatuak mobilizatzearen ondoriozkoak direnak, eta helburu espezifiko gisa ETEak sustatu, ekintzailetza
sustatu eta eraikinak birgaitzeko Renove programa garatzearekin lotutako ekintza-programak izango dituztenak.
 Era berean, 2016rako planifikatutako ekintza guztiek eragin hauxe izango dutela kalkulatu da:
-

Sortuko den enpleguari dagokionez, kalkuluen arabera 13.249 pertsona hasiko dira lanean, kontrataziorako zuzeneko pizgarrien,
birgaitzearen, sektoreko enpleguaren nahiz enpresak sortu edo handitzearen bidez.

-

45.969 pertsonak beren enplegua mantentzea espero da, hainbat formularen bidez: enpresak finantzatzea; ETEen lehiakortasuna hobetzea
edo horiek sendotzea; oinordetza, belaunaldi-aldaketa eta gizarte-ekonomiarako transferentzia babestea; enplegu-zentro bereziei eta
laneratze-enpresei laguntzea.

-

Enplegagarritasuna handituko da: 60.480 pertsona laneratzea espero da; kalkuluek diote horietatik 3.439 lehenengo esperientzia izango
duten gazteak izango direla.

 Informazio ekonomikoaren kasuan bezalaxe, eranskinean aurkituko dugu eraginaren inguruko informazio xehatua, 84 ekimen edo ekintza
bakoitzarentzat.
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2016ko Enplegu Planak ekimenen gauzatzearen inguruko etengabeko jarraipena aurreikusten du




Jarraipen eta ebaluazio prozesuei dagokienez, zera ezartzen du planak:
-

a) Ekimenen gauzatzearen eta horien emaitzen inguruko jarraipen etengabea eta sailen artekoa.

-

b) Enplegu Planaren bi ebaluazio, bata tartekoa, helburuak lortzen ari diren aztertuko duena; eta ex post edo azken ebaluazioa bestea,
esku-hartze publikoaren arrakasta edo porrota eta aurreikusitako kudeaketa- eta jarraipen-mekanismoak egokiak izan diren balioestea
ahalbidetuko duena; horrela ezagutza sortuko da, enpleguaren arloan politika berriak formulatzeko.

Herritarrek Enplegu Planari buruzko informazioa jaso dezaten, urteko ekintza-planen jarraipenen eta horiei dagozkien enplegu-planen ebaluazioen
datuak zabalduko dira, besteak beste, Irekiaren bidez, herritarren eta administrazioaren arteko zuzeneko harremana bideratzeko Interneteko kanala
dena.
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2- 2016KO EKINTZA PLANA
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2.1- Planaren ikuspegi orokorra
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2016an enplegua suspertzeko aurreikusitako baliabide ekonomikoak

279 M €

761 M €

2016an erabilitako
baliabide publikoak

2016an, enplegua
suspertzeko
zerbitzura
bideratutako
baliabide publikoak
eta pribatuak, guztira

482 M €
2016an erabilitako
baliabide pribatuak
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Eusko Jaurlaritzak 2016rako aurreikusitako finantzaketa 279.354.942 eurokoa da. Horrek esan nahi du % 8 areagotu dela, 2015erako aurreikusitako
finantzaketaren aldean. 2014koari dagokionez, esan beharra dago 214.273.106 €-ko zenbatekoa urtean zehar exekutatutako aurrekontua dela; hau da,
hasiera batean aurreikusitako aurrekontuaren % 85.



Iazko datuak kontuan hartuta 2016rako aurreikusitako aldakera nagusiak honako alderdi hauetan laburtzen dira:
−

% 26 areagotu da Gazteentzako Enplegua Sustatzeko aurreikusitako aurrekontua, Lehen Aukera programari bultzada handiagoa
emateko eta errelebo-kontratuen bitartez gazteak enpresetan sartzeko deialdi berri bat abiarazteko.

−

% 12 murriztu da Enplegurako Prestakuntzarako aurreikusitako aurrekontua, araudi berri bat garatu delako lanean daude pertsonentzako
prestakuntzaren esparruan.

−

Hainbat aurrekontu-egokitzapen egin dira (handitu egin da aurrekontua), ordainketa-kredituak arautu direlako eta programa batzuen deialdiak
egiteko konpromisoa hartu delako. Egokitzapen horiek honako hauei eragiten diete: Ekintzailetzaren Sustapena (Gauzatu), Enplegu Inklusiboa,
Enpleguaren aldeko Elkartasuna (Enplegua Sustatzeko Tokiko Ekintzak) eta Renove Birgaitzea (Renove Etxebizitza).

−

% 20 handitu da, gutxi gorabehera, ETEak eta Tokiko Garapena Sustatzeko aurreikusitako aurrekontua; izan ere, 2015ean, merkataritzarekin eta
turismoarekin lotutako ETEei laguntzeko programei dagozkien proiektu batzuk ezin izan ziren aurrekontuan sartu, eta 2016an sartu dira.

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa 2014
(gauzatua) (€)

EKINTZA PROGRAMAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa 2015
(aurreikuspena) (€)

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa 2016
(aurreikuspena) (€)

1

ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

13.327.838

14.839.373

17.679.593

2

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

18.049.721

19.315.829

22.500.300

3

GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO BERMEA

13.809.491

24.200.473

30.634.966

4

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

47.696.274

60.255.838

52.854.164

5

ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA

71.717.450

75.223.174

78.570.146

6

RENOVE BIRGAIKUNTZA

49.672.331

64.600.713

77.115.774

214.273.106

258.435.399

279.354.942

GUZTIRA
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Enplegu-sorreran eta maila eustean izandako egiazko inpaktua 2016an

3.507 lanpostu sortu dira, eta 1.725 autonomo berri

13.249
LANPOSTU
SUSTATU DIRA

eta mikroenpresa

4.822 pertsona kontratatu dira, enpleguratzeko
zailtasunak zituztenak, pizgarri ekonomikoen
bidez

Horietatik 2.570
lanpostu tokiko eta
eskualdeko planen
bidez sustatu dira

4.920 pertsona ari dira parte hartzen birgaitzejardueretan

36.059, 4.519 autonomoren eta ETEen finantzaketa eta lehiakortasuna
hobetzeko laguntzen bidez

45.969
LANPOSTURI
EUTSI ZAIE

1.510,

ondorengotza-prozesuei, belaunaldi-erreleboari edo enpresa
ekonomia sozialeko bihurtzeari emandako laguntzen bidez

8.400, Enplegu Zentro Berezietan eta Laneratzeko Enpresetan
LEHEN LAN ESPERIENTZIA

3.439 GAZTERENTZAT
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2016. urtean, enpleguaren sorrera % 20 handitzea
espero da 2015. urtearekin alderatuta; izan ere,
birgaikuntzan sortutako enpleguak eragin handiagoa
izango du (Renove Etxebizitza programa), eta
areagotu egingo dira Enplegua Sustatzeko Tokiko
Ekintzetatik eratorritako kontratatzeko pizgarri
zuzenak.
Enplegua mantentzeari dagokionez, 2016rako oro
har mantendu egingo dela aurreikusten da, baina,
hala ere, enpresak finantzatuz mantendutako
enplegua murriztea aurreikusten da. Horren
ordainetan, ordea, ETEen lehiakortasuna hobetuko
da, eta, horri esker, enplegua areagotuko da.
Aldaketa horien arrazoia da, batetik, 2016ean ez
dela Inbertsiorako Finantza Laguntzak (IFL)
programaren deialdirik egingo eta, bestetik, EIKTak
ETEetan txertatzeko laguntzen artean Basque
Industriy 4.0 programa sortu dela eta horrek esan
nahi duela enpresa handiagoak egongo direla.

ERAGIN MOTAREN ARABERAKO XEHETASUNAK
Sortutako enplegua, GUZTIRA

2014ko
benetako
eragina

2015erako
2016rako
aurreikusitako aurreikusitako
eragina
eragina

11.843

11.004

13.249

Enpresen sorrera/ hazkundea

3.833

3.876

3.507

Birgaikuntza alorreko enplegua

4.110

3.390

4.920

Kontrataziorako pizgarriak

3.900

3.739

4.822

Mantendutako enplegua, GUZTIRA

50.673

45.355

45.969

Enpresen finantzaketa

12.430

18.100

16.720

ETEen lehiakortasuna eta kontsolidazioa hobetzea

25.075

17.235

19.339

847

1.420

1.510

Enplegu Zentro Bereziak eta Gizarteratze Enpresak babestea

12.321

8.600

8.400

Enplegagarritasuna handitzea

84.964

85.808

60.480

Gazteen lehenengo esperientzia

1.795

2.729

3.439

83.169

83.079

57.041

Belaunaldi berriak eta transf. ekosoziala babestea

Bestelako enplegagarritasun hazkundeak



% 26 igoko dira gazteentzako lehenengo lan-esperientziak, alde batetik, Lehen aukera programa eta, bestetik, errelebo-kontratuen bitartez gazteak
enpresetan sartzea sustatuko direlako.



Nabarmen egingo du behera enplegagarritasuna hobetzeko kalkulatutako eraginak (% 30 inguru), pertsona okupatuen prestakuntza-programa arautuko
duen araudi berria dela eta.



Enpleguan izango den eragin-aurreikuspenen aldaketak zuzenean islatzen dira enpresetan eta etxebizitzetan aurreikusitako eraginean. Hala, eragin
handiagoa aurreikusten da (% 50) Renove Etxebizitza programaren ondoriozko etxebizitza-birgaikuntzan eta beherakada aurreikusten da (% 19) enpresen
sorreran, batez ere Mikroekintzailetza babesteko DEMA Bizkaia programa Bizkaiko Foru Aldundiaren mende egongo delako erabat. Enpresetan
aurreikusitako eragina jaitsi egingo da, oro har; hala ere, gorako eta beherako zenbait aldaketa egongo dira, honako hauengatik: enpresentzako
finantzaketaren bitartez izandako eragina txikiagoa izango dela kalkulatu delako, enpresa-proiektu berriak finkatzeko laguntzen ondoriozko eragina
handiagoa izango dela kalkulatu delako eta lana eta familia uztartzeko laguntzen enpresa onuradunak gutxitu egingo direlako (azken puntu horretan
ñabardura bat egin behar da; izan ere, enpresa onuradunen murrizketa aurreko urteetako benetako datuetatik eratorritako kalkuluaren beheranzko
egokitzapen baten ondorio da, nahiz eta aurrekontu-eragina eta pertsonenganako eragina mantendu egiten den.
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ERAGINA ENPLEGUAN ETA ENPRESETAN, EKINTZA-PROGRAMEN ARABERA

ERAGINA ENPLEGUAN (PERTSONAK)
2015erako AURREIKUSITAKO ERAGINA
(pertsonak)

2014ko BENETAKO ERAGINA (pertsonak)

EKINTZA PROGRAMAK
1

ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

2

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

3

GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO
BERMEA

4

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

5
6

Sortutako
enplegua

Mantendutako
enplegua

Enplegagarritas
una

Sortutako
enplegua

2016rako AURREIKUSITAKO ERAGINA (pertsonak)

Mantendutako Enplegagarritas
enplegua
una

Sortutako
enplegua

Mantendutako Enplegagarritas
enplegua
una

131

36.522

109

184

34.751

114

170

35.079

44

2.591

1.342

0

2.634

1.662

0

2.210

1.990

0

480

55

15.035

1.133

342

20.174

1.327

500

16.392

0

0

61.415

0

0

62.500

0

0

38.345

ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO
ELKARTASUNA

4.531

12.754

8.405

3.664

8.600

3.020

4.622

8.400

5.699

RENOVE BIRGAIKUNTZA

4.110

0

0

3.390

0

0

4.920

0

0

11.843

50.673

84.964

11.004

45.355

85.808

13.249

45.969

60.480

GUZTIRA

BESTE ERAGIN BATZUK (ENPRESAK)
EKINTZA PROGRAMAK
1

ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

2

EKINTZAILETZA SUSTATZEA

3

GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO
BERMEA

4

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

5

ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO
ELKARTASUNA

6

RENOVE BIRGAIKUNTZA

GUZTIRA

2014ko BENETAKO BESTE ERAGIN BATZUK
Lanean
diharduten
enpresak

Enpresa sortu
berriak

Etxebizitzak

3.835

85

0

726

1.182

55

2015erako AURREIKUSITAKO BESTE ERAGIN
BATZUK

2016rako AURREIKUSITAKO BESTE ERAGIN
BATZUK

Lanean
diharduten
enpresak

Lanean
diharduten
enpresak

Enpresa sortu
berriak

Etxebizitzak

Enpresa sortu
berriak

Etxebizitzak

4.970

127

0

3.475

120

0

0

365

1.257

0

702

870

0

343

0

285

733

0

500

735

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.852

626

0

1.800

0

0

463

0

0

0

0

12.755

0

0

12.435

0

0

18.800

6.468

2.236

12.755

7.420

2.117

12.435

5.140

1.725

18.800
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6 ekintza-programa eta 18 jarduketa-ardatz komun 2014-2016 aldirako
2016an 84 neurri zehatz garatuko dira, enpleguan zuzeneko eragina izango dutenak
Planeko ekintza-programen eta ardatzen taula

1

Enpresa txiki eta
ertainak eta tokiko
garapena sustatzea

1.1- Enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak finantzatzea.

1.2- Turismoa eta tokiko merkataritza eta enplegua.
1.3- Lehen sektorea eta enplegua garatzea.

2.1- «Euskadi, lurralde ekintzailea». Euskal ekintzailetza-sistema sustatzea eta optimizatzea.
2

Ekintzailetza sustatzea

2.2- Autoenplegua eta mikroekintzailetzari laguntzea.
2.3- Enpresa berritzaile berriak.
3.1- Gazteen ekintzailetzari laguntzea.

3

Gazteen enplegua
3.2- Heziketa duala.
sustatzea. Gazteentzako
3.3- Lehen lan-esperientzia.
Bermea
3.4- Gazte-talentua.

4

Enplegurako
prestakuntza

5

Enplegu inklusiboa.
Enpleguarekiko
elkartasuna

4.1- Langabeentzako prestakuntza.
4.2- Landunentzako prestakuntza.
5.1- Enplegu-planak tokiko eta eskualdeko esparruan.

5.2- Bestelako kontratazio-pizgarriak.
5.3- Baztertuta geratzeko arriskuan daudenak gaitzea eta laneratzen laguntzea.

6.1- RENOVE Etxebizitza.
6

RENOVE Birgaitzea

6.2- RENOVE Hezkuntza.
6.3- RENOVE Osasuna.
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2.2- 2016an garatuko diren ekimenak

16

2016an garatuko diren ekimenen xehetasuna, ekintza-programa eta ardatzen arabera

1- ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

1.2 TURISMOA ETA TOKIKO
MERKATARITZA ETA ENPLEGUA

1.1. ETE-AK ETA AUTONOMOAK
FINANTZATZEA

1.3 LEHEN SEKTOREA
ETA ENPLEGUA GARATZEA

•

1.1.1 Inbertsioa Finantzatzeko Laguntza (IFL
industria).

•

1.2.1 Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak
prestatzeko bekak.

•

1.3.1 Leader.

•

1.3.2 Erein.

•

1.1.2 Bideratu.

•

1.2.2 Merkataritza-saltokiak modernizatzea.

•

1.3.3 Itsaspen.

•

1.1.3 Luzaro-Europako Inbertsio Bankua.

•

1.2.3 EIKTak ETEetan txertatzea

•

•

1.1.4 Hitzarmena finantza-erakundeekin, ETEen
eta autonomoen finantzaketa sendotzeko.

•

1.2.4 Kalitate-ziurtagiriak merkataritzan.

1.3.4 Landa-eremuetako ekonomia garatzeko eta
dibertsifikatzeko laguntzak.

•

1.1.5 ETEen eta autonomoen
finantzatzeko funts osagarria.

1.2.5 Eskualdeko turismo-proiektuetarako
laguntzak.

•

•

1.3.5 Garapen eta ikerketarako bekak
nekazaritza eta arrantzaren sektorean.

•

1.1.6 Zailtasunak dituzten enpresak gizarteekonomiako
enpresa
bihurtzeko
bideragarritasun-azterketak egiteko aholkularitza.

1.2.6 Enpresa turistikoak modernizatzeko eta
hobetzeko laguntzak.

•

•

1.3.6 Gaztenek - Gazteak nekazaritza-sektorean
sartzeko programa.

•

1.1.7
Zailtasunak
dituzten
enpresak
birfinantzatzeko kapital-funtsa, langileen kapital
sozialean parte hartuz (Lanpar Funtsa).

•

1.1.8 Aurrezki
neurriak.

pribatua

zirkulatzailea

bideratzeko

zerga-
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2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA

2.1 «EUSKADI, LURRALDE
EKINTZAILEA». EUSKAL EKINTZAILETZA
SISTEMA SUSTATZEA ETA
OPTIMIZATZEA
•

2.1.1
Ekintzailetza
Legea
Ekintzailetzaren
Erakundearteko
lanen garapena.

•

2.1.2. Bizkaiko Foru Aldundiko DEMA programa
(sentsibilizazioa).

•

garatzea.
Mahaiaren

2.2 AUTOENPLEGUA ETA
MIKROEKINTZAILETZA LAGUNTZEA

2.3 ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK

•

2.2.1 Langabezia kapitalizatzea enplegu
autonomoa sortzeko.

•

2.3.1 Arrisku-kapitala eta hazi-kapitala
bultzatzea. Basque Funtsa.

•

2.2.2. «Enpresa ideia» bat garatzeko laguntzak
ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan.

•

2.3.2 Ekintzaile.

•

2.3.3 Gauzatu Industria.

•

2.2.3 Ekintzailetzako tokiko proiektuen barruan
enpresa jarduera berriak abiaraztea sustatzeko
laguntzak.

•

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

•

2.2.4 Enpresa-jarduera hasita proiektua
sendotzeko laguntza behar duten pertsonentzako
laguntzak.

•

2.3.5 Gizarte-ekintzailetza: Gizarte-ekonomiako
enpresetan kide berriak lortzeko laguntzak.

•

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

•

2.3.7 Ekintzailetza estrategikoen inguruko
Miniconnect programa.

2.1.3. Ekintzailetzari laguntzea Enpresa eta
Berrikuntza Zentroen bitartez.

•

2.2.5. Bizkaiko Foru Aldundiko DEMA programa
(mikroekintzailetzak laguntzea).

•

2.2.6 Mikrokreditu-programa.

•

2.2.7 Belaunaldi-aldaketa programa.
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3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO
BERMEA

3.1 GAZTEEN EKINTZAILETZA
BABESTEA

•

•

•

3.1.1. «Enpresa ideia» bat garatzeko
laguntzak gazteentzat ekintzailetzako
tokiko proiektuen esparruan.

3.3 LEHEN
LAN ESPERIENTZIA

3.2 HEZIKETA DUALA

•

3.2.1 Hezibi programa.

•

3.2.2 Lan-zentroetako
prestakuntza praktikoa.

•

3.1.2 Ekintzailetzako tokiko
proiektuen barruan enpresa jarduera
berriak abiaraztea sustatzeko
laguntzak gazteentzat.
3.1.3 Enpresa-jarduera hasita
proiektua sendotzeko laguntza behar
duten laguntzak gazteentzat.

•

3.1.4 Gaztenpresa.

•

3.1.5 Urrats bat.

•

3.1.6 Gizarte-ekonomian trebatzeko
eta hura zabaltzeko ikastaroak
gazteentzat.

•

3.1.7 Junior-kooperatibak.
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3.3.1 Lehen Aukera (gazteen
enplegua sustatzeko ekintza
berritzaileak).

•

3.3.2 Euskal enpresek
atzerrian dituzten zentroetan
tituludun gazteak kontratatzea.

•

3.3.3 Errelebu-kontratuak
egiteko laguntzak.

•

3.3.4 Hitzarmenak
unibertsitateekin eta Novia
Salcedo Fundazioarekin.

•

3.3.5 Laneko orientabide eta
laguntza espezifikoak
gazteentzat.

3.4 GAZTE TALENTUA

•

3.4.1 Nazioartekotze-bekak.

•

3.4.2 Global Training.

•

3.4.3 Estatu arteko
mugikortasuna gazteen
artean.

•

3.4.4 Gazteak itzultzea
bultzatzea.

•

3.4.5 Nazio Batuen
proiektuak egiteko dirulaguntzak.

•

3.4.6 Laguntzak euskal
kooperanteentzat.

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

4.1 LANDUNENTZAKO
PRESTAKUNTZA
•

4.1.1 Beste sektore batzuetako EEEtatik datozen
pertsonentzako prestakuntza.

•

4.1.2 Prestakuntzarako bigarren aukera.

•

4.1.3 Berrikuntza trebakuntzan: Ekintza berritzaileak
gazteen enplegurako prestakuntzan.

•

4.1.4. Enplegurako prestakuntza.

•

4.1.5 Prestakuntza, kontratatzeko konpromisoarekin.

•

4.1.6 Lan-orientabide generikoa.

•

4.1.7 Enpresa-zerbitzuak garatzeko lankidetza-akordioak.

4.2 LANDUNENTZAKO
PRESTAKUNTZA
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•

4.2.1 Landunentzako prestakuntza.

•

4.2.2 Gaitasunak egiaztatzea.

5- ENPLEGU INKLUSIBOA ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA

5.1. ENPLEGU PLANAK TOKIKO ETA
ESKUALDEKO ESPARRUAN
•

5.1.1 Enplegua bultzatzea enplegua
sustatzeko tokiko ekintzen barruan (1.
motako ekintzak).

•

5.1.2 Kontrataziorako laguntzak, enplegua
sustatzeko tokiko ekintzen barruan (2.
motako ekintzak).

•

5.1.3 Enplegua sortzeko bestelako tokiko
garapen-ekintzak enplegua sustatzeko tokiko
ekintzen barruan (3. motako ekintzak).

5.3 BAZTERTUTA GERATZEKO
ARRISKUAN DAUDENAK GAITZEA
ETA LANERATZEN LAGUNTZEA

5.2 BESTELAKO KONTRATAZIO
PIZGARRIAK
•

5.2.1 Lana eta familia bateragarri egiteko
laguntzak.

•

5.3.1 Egoera ahulean dauden taldeentzako
enplegurako prestakuntza.

•

5.2.2 Euskal enpresek kanpoan dituzten
lantokietan 35 urtetik gorako langabeak
kontratatzea.

•

5.3.2 Enplegu-zentro bereziak (EZB).

•

5.3.3 Laneratze-enpresak.

•

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

•

5.3.5 Baztertuta geratzeko arriskuan dauden
pertsonentzako orientabide espezifikoa

•

5.3.6 Babestutako enplegurako laguntzak
merkatu arruntean

•

5.3.7 Izaera integrala duten jarduketak
kolektibo bereziekin

•

5.3.8 Zeinu-hizkuntzarako itzulpenak
trebakuntza-ekintzetan

•

5.2.3 Enplegu Agentziekin lankidetzan
aritzea: lan-munduan sartzen laguntzeko
ekintza osoak.
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6- RENOVE BIRGAIKUNTZA

6.1 RENOVE
ETXEBIZITZA
•

6.1.1 Banakako birgaikuntzak eta
jabeen erkidegoetakoak egiteko
laguntzak.

•

6.1.2 Birgaitze integraturako
laguntzak.

6.2 RENOVE
HEZKUNTZA
•

6.2.1 Birgaitze-lanak ikastetxeetan.
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6.3 RENOVE
OSASUNA
•

6.3.1 Birgaitze-lanak osasunzentroetan.

2016an gauzatzeko ekimenak, 2014-2016ko Enplegu Planean aurreikusi gabekoak
 2016ko Ekintza Planak 2014-2016ko Enplegu Planean esplizituki aurreikusten ez diren ekimen batzuk proposatzen ditu. Hauek dira ekimen horiek:
-

Landa-eremuetako ekonomia garatzeko eta dibertsifikatzeko laguntzak (1.3.4).

-

Garapen eta Ikerketarako bekak nekazaritza eta arrantzaren sektorean (1.3.5)

-

Estatu arteko mugikortasuna gazteentzat (3.4.3).

-

Laguntzak euskal kooperanteentzat (3.4.6).

-

Berrikuntza prestakuntzan. Ekintza berritzaileak gazteentzako enplegurako prestakuntzan (4.1.3).

-

Enpresentzako zerbitzuak garatzeko lankidetza-akordioak(4.1.7).

-

Euskal enpresek kanpoan dituzten lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzea (5.2.2).

-

Lankidetza enplegu-agentziekin: lan munduan sartzeko laguntza-zerbitzu integrala (5.2.3).

-

Izaera integrala duten jarduketak kolektibo bereziekin (5.3.7).
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2.3- 2016an aurreikusitako baliabide ekonomikoak
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BALIABIDE EKONOMIKOAK, ekintza-programen arabera

Eusko
Mobilizatutako
Jaurlaritzaren
Baliabideak guztira
baliabide pribatuak
finantziazioa 2016
2016 (€)
2016 (€)
(aurreikuspena) (€)
1- ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

17.679.593 €

158.000.000 €

175.679.593 €

2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA

22.500.300 €

5.000.000 €

27.500.300 €

3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO
BERMEA

30.634.966 €

0€

30.634.966 €

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

52.854.164 €

0€

52.854.164 €

5- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA

78.570.146 €

0€

78.570.146 €

6- RENOVE BIRGAIKUNTZA

77.115.774 €

318.754.062 €

395.869.836 €

279.354.942 €

481.754.062 €

761.109.004 €

GUZTIRA
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BALIABIDE EKONOMIKOAK, ardatzen arabera
Eusko
Mobilizatutako
Jaurlaritzaren
Baliabideak guztira
baliabide pribatuak
finantziazioa 2016
2016 (€)
2016 (€)
(aurreikuspena) (€)
1.1- ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA AUTONOMOAK
FINANTZATZEA

1.700.000 €

158.000.000 €

159.700.000 €

11.085.628 €

0€

11.085.628 €

1.3- LEHEN SEKTOREA ETA ENPLEGUA GARATZEA

4.893.965 €

0€

4.893.965 €

2.1- «EUSKADI, LURRALDE EKINTZAILEA». EUSKAL
EKINTZAILETZA SISTEMA SUSTATZEA ETA OPTIMIZATZEA

1.374.062 €

0€

1.374.062 €

2.2- AUTOENPLEGUA ETA MIKROEKINTZAILETZA LAGUNTZEA

4.092.559 €

5.000.000 €

9.092.559 €

17.033.679 €

0€

17.033.679 €

3.1- GAZTEEN EKINTZAILETZA BABESTEA

5.695.133 €

0€

5.695.133 €

3.2- HEZIKETA DUALA

1.250.000 €

0€

1.250.000 €

15.848.411 €

0€

15.848.411 €

7.841.421 €

0€

7.841.421 €

4.1- LANGABEENTZAKO PRESTAKUNTZA

39.504.164 €

0€

39.504.164 €

4.2- LANDUNENTZAKO PRESTAKUNTZA

13.350.000 €

0€

13.350.000 €

5.1- ENPLEGU PLANAK TOKIKO ETA ESKUALDEKO
ESPARRUAN

17.485.271 €

0€

17.485.271 €

3.720.000 €

0€

3.720.000 €

5.3- BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN DAUDENAK
GAITZEA ETA LANERATZEN LAGUNTZEA

57.364.875 €

0€

57.364.875 €

6.1- RENOVE Etxebizitza

25.547.991 €

318.754.062 €

344.302.053 €

6.2- RENOVE Hezkuntza

41.793.383 €

0€

41.793.383 €

9.774.400 €

0€

9.774.400 €

279.354.942 €

481.754.062 €

761.109.004 €

1.2- TURISMOA ETA TOKIKO MERKATARITZA ETA ENPLEGUA

2.3- ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK

3.3- LEHEN LAN ESPERIENTZIA
3.4- GAZTE TALENTUA

5.2- BESTELAKO KONTRATAZIO PIZGARRIAK

6.3- RENOVE Osasuna
GUZTIRA
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2.4- 2016an aurreikusitako eragina
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Aurreikusitako eragina

 Jarraian, 2016rako ekintzen aurreikusitako eragina ageri da.
 Planaren kasuan bezala, hiru ataletan 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.
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Eragina ENPLEGUAN, ekintza-programen arabera

Enpleguaren sorrera 2016 (pertsonak)

Enplegagarritasuna handitzea 2016
(pertsonak)

Enplegua mantentzea 2016 (pertsonak)
ETEen
Mantendulehiakortasuna
tako
Enpresen
eta
enplegua, finantziazioa
kontsolidazioa
GUZTIRA
hobetzea

Belaunaldi
berriak eta
transf.
ekosoziala
babestea

Enplegu
EnplegagaZentro
Gazteen
Bestelako
Bereziak eta rritasunaren lehenengo enplegagarriGizarteratze hazkundea,
lantasun
Enpresak
esperientzia hazkundeak
guztira
babestea

Sortutako
enplegua,
GUZTIRA

Enpresen
sorrera/
hazkundea

170

170

0

0

35.079

16.650

18.239

190

0

44

44

0

2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA

2.210

2.010

0

200

1.990

70

600

1.320

0

0

0

0

3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA.
GAZTEENTZAKO BERMEA

1.327

1.327

0

0

500

0

500

0

0

16.392

3.395

12.997

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38.345

0

38.345

5- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO
ELKARTASUNA

4.622

0

0

4.622

8.400

0

0

0

8.400

5.699

0

5.699

6- RENOVE BIRGAIKUNTZA

4.920

0

4.920

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.249

3.507

4.920

4.822

45.969

16.720

19.339

1.510

8.400

60.480

3.439

57.041

1- ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA

GUZTIRA

Birgaikuntza
enplegua

Kontrataziorako
pizgarriak
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Eragina ENPLEGUAN, ardatzen arabera
Enpleguaren sorrera 2016 (pertsonak)

Enplegagarritasuna handitzea 2016
(pertsonak)

Enplegua mantentzea 2016 (pertsonak)
ETEen
Mantendulehiakortasuna
tako
Enpresen
eta
enplegua, finantziazioa
kontsolidazioa
GUZTIRA
hobetzea

Belaunaldi
berriak eta
transf.
ekosoziala
babestea

Enplegu
EnplegagaZentro
Gazteen
Bestelako
Bereziak eta rritasunaren lehenengo enplegagarriGizarteratze hazkundea,
lantasun
Enpresak
esperientzia hazkundeak
guztira
babestea

Sortutako
enplegua,
GUZTIRA

Enpresen
sorrera/
hazkundea

0

0

0

0

16.840

16.650

0

190

0

0

0

0

0

0

0

0

18.239

0

18.239

0

0

28

28

0

170

170

0

0

0

0

0

0

0

16

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

640

640

0

0

1.920

0

600

1.320

0

0

0

0

2.3- ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK

1.570

1.370

0

200

70

70

0

0

0

0

0

0

3.1- GAZTEEN EKINTZAILETZA BABESTEA

1.327

1.327

0

0

500

0

500

0

0

1.020

20

1.000

3.2- HEZIKETA DUALA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.450

450

10.000

3.3- LEHEN LAN ESPERIENTZIA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.325

2.375

1.950

3.4- GAZTE TALENTUA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

597

550

47

4.1- LANGABEENTZAKO PRESTAKUNTZA

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.345

0

13.345

4.2- LANDUNENTZAKO PRESTAKUNTZA

1.1- ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA
AUTONOMOAK FINANTZATZEA
1.2- TURISMOA ETA TOKIKO MERKATARITZA ETA
ENPLEGUA
1.3- LEHEN SEKTOREA ETA ENPLEGUA GARATZEA
2.1- «EUSKADI, LURRALDE EKINTZAILEA». EUSKAL
EKINTZAILETZA SISTEMA SUSTATZEA ETA
OPTIMIZATZEA
2.2- AUTOENPLEGUA ETA MIKROEKINTZAILETZA
LAGUNTZEA

Birgaikuntza
enplegua

Kontrataziorako
pizgarriak

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25.000

0

25.000

5.1- ENPLEGU PLANAK TOKIKO ETA ESKUALDEKO
ESPARRUAN

2.570

0

0

2.570

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2- BESTELAKO KONTRATAZIO PIZGARRIAK

1.836

0

0

1.836

0

0

0

0

0

600

0

600

216

0

0

216

8.400

0

0

0

8.400

5.699

0

5.699

6.1- RENOVE Etxebizitza

4.291

0

4.291

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.2- RENOVE Hezkuntza

510

0

510

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.3- RENOVE Osasuna

119

0

119

0

0

0

0

0

0

0

0

0

13.249

3.507

4.920

4.822

45.969

16.720

19.339

1.510

8.400

60.480

3.439

57.041

5.3- BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN
DAUDENAK GAITZEA ETA LANERATZEN LAGUNTZEA

GUZTIRA
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BESTE ERAGIN BATZUK, ekintza-programen arabera

Beste eragin batzuk 2016
Lanean
diharduten
enpresak
1- ETE-AK ETA TOKIKO GARAPENA SUSTATZEA

Enpresa sortu
berriak

Etxebizitzak

3.475

120

0

2- EKINTZAILETZA SUSTATZEA

702

870

0

3- GAZTEEN ENPLEGUA SUSTATZEA. GAZTEENTZAKO BERMEA

500

735

0

0

0

0

463

0

0

0

0

18.800

5.140

1.725

18.800

4- ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZA
5- ENPLEGU INKLUSIBOA. ENPLEGUAREKIKO ELKARTASUNA
6- RENOVE BIRGAIKUNTZA
GUZTIRA
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BESTE ERAGIN BATZUK, ardatzen arabera
Beste eragin batzuk 2016
Lanean
diharduten
enpresak
1.1- ENPRESA TXIKI ETA ERTAINAK ETA AUTONOMOAK
FINANTZATZEA

Enpresa sortu
berriak

Etxebizitzak

987

0

0

2.438

0

0

50

120

0

0

0

0

630

620

0

72

250

0

500

735

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

0

0

1.2- TURISMOA ETA TOKIKO MERKATARITZA ETA ENPLEGUA
1.3- LEHEN SEKTOREA ETA ENPLEGUA GARATZEA
2.1- «EUSKADI, LURRALDE EKINTZAILEA». EUSKAL EKINTZAILETZA
SISTEMA SUSTATZEA ETA OPTIMIZATZEA
2.2- AUTOENPLEGUA ETA MIKROEKINTZAILETZA LAGUNTZEA
2.3- ENPRESA BERRITZAILE BERRIAK
3.1- GAZTEEN EKINTZAILETZA BABESTEA

5.2- BESTELAKO KONTRATAZIO PIZGARRIAK

463

0

0

5.3- BAZTERTUTA GERATZEKO ARRISKUAN DAUDENAK GAITZEA
ETA LANERATZEN LAGUNTZEA

0

0

0

6.1- RENOVE Etxebizitza

0

0

18.800

6.2- RENOVE Hezkuntza

0

0

0

6.3- RENOVE Osasuna

0

0

0

5.140

1.725

18.800

GUZTIRA
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3- ERANSKINA
Baliabide ekonomikoen eta eraginaren xehetasuna,
ekintza-programaren eta ardatzen arabera
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1. Ekintza-programa
Enpresa txiki eta ertainak eta tokiko garapena
sustatzea
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1. Ekintza-programa: Enpresa txiki eta ertainak eta tokiko garapena sustatzea

1.1 ardatza- ETEak eta autonomoak finantzatzea
EKIMENA

1.1.1 Inbertsiorako Finantza Laguntza (IFL)

ARDURADUNA

SPRI

XEDEA
Inbertsiorako Finantza Laguntzen programa industria-, merkataritza- eta turismo-arloko ETEei laguntzeko eta horiek finantzatzeko tresna integrala da, eta merkatutako
baldintza onenetan inbertsioak egiten laguntzen du, Finantza Erakundeekin sinatutako hitzarmenen bitartez..
Akordioek eragiketen finantza-kostua murrizten dute, ibilgetu ukiezinetan eta material berrietan eginiko inbertsioak finantzatzeko eta ETEen zirkulatzailea finantzatzeko
mailegu- eta errentamendu-eragiketen gainean aplikatutako interes-tasen hobari baten bidez. Hobaria ehuneko puntu batekoa da lehen kasuan, eta ehuneko 0,5 puntukoa
bigarrenean. Epeak 1 eta 7 urte artekoak dira kasu bakoitzaren arabera, eta 1.500.000 euro arteko muga bat dago ETE batek egin beharreko inbertsioen balio osoan
(baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
700.00€
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

2016. urtean ez da deialdirik aurreikusi.
Zenbateko hori aurreko urteetako
deialdietan egin gabeko ordainketei
dagozkio.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegua mantentzea, enpresak finantzatuz
(pertsonak)
Dauden enpresak
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Inbertsiorako Finantza Laguntzen
Programak (IFL) ez du eraginik
izango; izan ere, ez da aurreikusten
2016. urtean deialdirik egitea.

EKIMENA

1.1.2 Bideratu

ARDURADUNA

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

XEDEA
Bideratu berregituratze-prozesuan dauden industria-proiektuak luzera begira eta interesik gabe itzuli daitezkeen aurrerakinen bitartez berriro abiarazteko programa bat da, eta
helburua da sustatzea krisian dauden enpresek beraiek egindako berregituratze-planetan dauden neurriak gauzatzea, proiektu bideragarriak izatea, gizartearen adostasunean
oinarritzea eta jabetzarekin partekatutako kostuak izatea.
Krisian dauden ETEek 1.000.000 euroko aurrerakinak lor ditzakete gehienez ere, 5 urteko amortizazio-epearekin eta 2 urteko gabealdiarekin. Gabealdi hori Berregituratze
Planaren gauzatze-epearen araberakoa izango da (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.000.000€

Enplegua mantentzea, enpresak finantzatuz
(pertsonak)

250

Mobilizatutako Baliabide Pribatuak

3.000.000€

Dauden enpresak

4
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INICIATIVA

1.1.3 Luzaro-Europako Inbertsio Bankua

RESPONSABLE

Ogasuna eta Finantzak

OBJETIVO
Luzaro Eusko Jaurlaritzaren, Kutxabanken, Banco Sabadellen, Laboral Kutxaren, Bankoaren eta ENISAren (Empresa Nacional de Innovación ) artean sortutako sozietate bat da,
eta helburu du inbertsiorako eta ETEen finantza-berregituraketarako parte-hartze kredituak ematea. Finantzaketa-hitzarmen bat du Europako Inbertsio Bankuarekin (EIB),
ETEei lehiakortasun-posizioa indartzeko behar dituzten epe ertainera eta epe luzera begirako funtsak emanez ETEentzako inbertsio-proiektuak eta kapital zirkulatzaileen
proiektuak finantzatzeko.
Hala, ETEek 1.000.000 eurora arteko finantzaketa lor dezakete (salbuespen gisa, 1.600.000 eurora arte), aktibo materialak (lursailak izan ezik) eta aktibo materiagabeak
erosteko inbertsioetarako eta bi urte baino gehiagoz erabiltzeko kapital zirkulatzaileetan inbertsioak egiteko. Era berean, Euriborra gehi 0,4 puntutik Euriborra gehi 2,8 puntura
arteko interes-tasa bat lortzen dute, bai eta gehienez ere 5 urteko gabealdia duen 10 urtera arteko epe bat ere parte-hartze maileguen kasuan, eta 3 urtera arteko gabealdia
duen eta 10 urtera luzatu daitekeen 7 urtera arteko epea, finantza-finkapeneko maileguetarako (baldintzak2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Mobilizatutako Baliabide
Pribatuak

Enplegua mantentzea, enpresak finantzatuz
(pertsonak)

2.400

Dauden enpresak

120

15.000.000€
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EKIMENA

1.1.4 Hitzarmena finantza-erakundeekin, ETEen eta autonomoen finantzaketa sendotzeko

ARDURADUNA

Ogasuna eta Finantzak

XEDEA
Eusko Jaurlaritzaren eta hainbat finantza-erakunderen artean sinatutako hitzarmen honek finantzaketa-bide berri bat arautzen du, administrazioaren bermeak finantzaerakundeei emanez, ETEen eta autonomoen finantzaketa berri bat errazteko, eta, hala, aktibo finkoa edo zirkulatzailea eskuratzeko. Hitzarmen honek arrisku partekatuan
ematen ditu abalak: Eusko Jaurlaritzak eragiketa bakoitzaren arriskuaren % 60 hartzen du eta finantza-erakundeek gainerako % 40a.
Gehienez ere 750.00 euroko maileguak ematen zaizkie ETEei eta 100.000 euroko maileguak enpresari indibidualei eta profesional autonomoei, Euriborra gehi gehienez ere %
2,5 puntuko interes-tasarekin. Amortizazio-plana hiruhilekokoa edo seihilekokoa da, eta 3-5 urte arteko epea du, urtebeteko aukerako gabealdiarekin, edo 7 urteko epea
aukerako 2 urteko gabealdiarekin (baldintzak 2015eko deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Mobilizatutako Baliabide Pribatuak

Enplegua mantentzea, enpresak finantzatuz
(pertsonak)

5.000

Dauden enpresak

300

40.000.000€
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INICIATIVA

1.1.5 ETEen eta autonomoen zirkulatzailea finantzatzeko funts osagarria

RESPONSABLE

Ogasuna eta Finantzak

OBJETIVO
Funts honen xedea da enpresa txikiei eta ertainei, enpresari indibidualei eta langile autonomoei banku-finantzaketa lortzen laguntzea, haien zirkulatzaile-beharrei erantzuteko,
epe laburreko zorra berritzeko eta epe laburreko zorra epe ertaineko edo epe luzeko zor bihurtzeko.
Horretarako, 2013ko martxoaren 25ean, lankidetza-hitzarmen bat sinatu zen Eusko Jaurlaritzaren eta Elkarren Bermerako Sozietateen (ELKARGI EBS eta OINARRI EBS) eta
finantza-erakunde laguntzaileen artean. Urtero berritzen da hitzarmen hori. Lerro honen interes-tasa Euriborra gehi 2, 2,25 edo 2,5 mailan dago hautatutako epeak 3, 5 edo 7
urte diren kontuan hartuta, eta maileguen zenbatekoak 50.000 eta 650.000 euro artekoak dira enpresa txikientzat eta ertainentzat eta 5.000 eta 100.000 euro artekoak
enpresari indibidualentzat eta langile autonomoentzat (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Mobilizatutako Baliabide Pribatuak

Enplegua mantentzea, enpresak finantzatuz
(pertsonak)

9.000

Dauden enpresak

550

100.000.000€
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EKIMENA:

1.1.6 Zailtasunak dituzten enpresak gizarte-ekonomiako enpresa bihurtzeko bideragarritasun-azterketak egiteko aholkularitza

ARDURADUNA

Enplegua eta Gizarte Politikak

OBJETIVO
Programa honek sozietate anonimoen edo hainbat arrazoi direla-eta (galeren kopurua handitzea, negozioen bolumena murriztea, izakinak areagotzea, ahalmena handitzea,
autofinantzaketarako marjina gordina murriztea, zorra handitzea, finantza-gastuak areagotzea, aktibo garbia ahultzea edo desagertzea) mugatuta dauden sozietateen
ekonomia- eta finantza-bideragarritasunari buruzko ikerketa egitea du helburu, gizarte-ekonomiako enpresa bat sustatzeko. Horretarako, bideragarritasun-ikerketaren kostu
garbiaren % 70era arteko diru-laguntza bat ematen du; gehienez ere, 3.000 euro ikerketa bakoitzeko (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Ekimen honen aurrekontua 2.3.4
ekimenaren (Ekintzailetza Soziala:
ekonomia sozialeko enpresa berriak
sortzeko babes osoa) aurrekontu
orokorraren barruan dago.

Enplegua mantentzea, enpresak gizarteekonomiako enpresa bihurtuz (pertsonak)

100

Dauden enpresak

10
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EKIMENA

1.1.7 Zailtasunak dituzten enpresak birfinantzatzeko kapital-funtsa, langileen kapital sozialean parte hartuz (Lanpar Funtsa)

ARDURADUNA

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Lanpar Funtsa arrisku-kapitaleko funts bat da, langileei enpresen kapitalean parte hartzeko prozesuetan laguntzeko sortutakoa. Helburua da enpresa berriak sortzen laguntzea,
ondorengotza-prozesuak erraztea eta parte-hartze eredu batean oinarrituz enpresa horiek garatzen eta finkatzen laguntzea.
Funtsak honako enpresa hauetan hartzen du parte: negozioak aurrera egin ahal izateko bazkideak aldatzea pentsatzen ari diren sozietateak; sortu berri diren sozietateak;
zailtasunak dituzten enpresak, zeinetan langileek negozioarekin jarraitzea erabakitzen baitute jabetza euren gain hartuz; eta langileek parte hartuz edo parte-hartze prozesu
sakonen bitartez enpresa-masa zabaltzeko asmoa duten ETE enpresak.
Funtsak bi inbertsio-modalitate aurreikusten ditu: kapital sozialean eta/edo parte-hartze maileguan. Era berean, Funtsak aukera eskaintzen du parte hartzeko prestakuntzaprograma bat egiteko eta enpresa-eredua aldatzeko laguntza gisa tutoretza bat izateko.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

2016an zehar, 2013an 2.500.000 euroz osatuta zegoen Funtsaren kargura
finantzatuko dira proiektuak. 2014an, 1.000.000 euroko ekarpen osagarri bat
egin zen.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegua mantentzea, ondorengoen bitartez
(pertsonak)

90

Dauden enpresak

3
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EKIMENA:

1.1.8 Aurrezki pribatua bideratzeko zerga-neurriak

ARDURADUNA

Ogasuna eta Finantzak

OBJETIVO
Ekimen hau foru-aldundiekin hitzarmen bat egitean datza, aurrezki pribatua ETEentzat eta euskal autonomoentzat eta enplegu berriak sortzeko gaitasuna duten start-upentzat
behar bezala bideratzeko aukera ematen duten zerga-pizgarriak abiarazteko.
Neurri fiskalak 2013an Araba eta Bizkaian lurralde historikoetako Batzar Nagusietan eta Gipuzkoako Lurralde Historikoko Batzar Nagusietan onetsitako Foru Arauetan daude.
Foru Arau horiek guzitak 2014ko urtarrilaren 1ean sartu ziren indarrean, eta indarrean daude oraindik ere 2015ean eta 2016an. Aurrezki pribatua bideratzeko neurri fiskalen
barruan, hainbat aldaketa ezarri dira, Zerga Araudian, PFEZean eta Sozietateen gaineko Zergan.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Ez dago aurrekontu zuzenik.

Kuantifikazio-aurreikuspenik gabe.
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1.2 ardatza- Turismoa eta tokiko merkataritza eta enplegua
EKIMENA

1.2.1 Merkataritza-banaketaren dinamizatzaileak prestatzeko bekak

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Ekimen honen helburua da merkataritza-banaketaren sektorearen profesionalizazioa hobetzeko behar diren baldintzak sortzen laguntzea, merkataritza arloan profesionalak
prestatzeko bekak emanez. Bekak 32 urtetik beherako gazteentzat dira, eta bertan sartzen dira honako hauek: merkataritza-banaketa kudeatzeari buruzko prestakuntza
espezifikoko ikastaro bat, 12 hilabeteko praktikak merkataritza-dinamizazioko bulego batean eta merkataritza-banaketarekin lotutako beste erakunde batean. Beka
bakoitzaren zenbatekoa 15.000 eurokoa da.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

484.500€

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)
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28

INICIATIVA

1.2.2 Merkataritza-saltokiak modernizatzea

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Merkataritza-saltokiak modernizatzeko (MEC) programaren xedea da merkataritza-saltokiak modernizatzeko inbertsio-proiektuak sustatzea, eraberritzeko behar diren
merkataritza-ekipamenduak, obra zibila eta altzariak finantzatuz.
Horretarako % 15etik % 20ra arteko diru-laguntza ez-itzulgarriak emango dira. Diru-laguntzaren zenbatekoa honako hauen araberakoa izango da: lokala, altzariak edo
ekipamendua eraberritzeko edo modernizatzeko den, edo informatika ekipoetarako, aplikazioetarako edo horien osagarrietarako. Diru-laguntzen ehunekoak 2 eta 5 puntura
arte areagotu daitezke enpresak kalitatezko ziurtagiria edo enpresa-bikaintasunaren ziurtagiria badu eta elkarteren bati lotuta badago. Diru-laguntzaren gehienezko
zenbatekoa 12.000 eurokoa da saltokiko eta urteko.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna hobetuz (pertsonak)

3.225

Dauden enpresak

1.061

3.750.000€
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INICIATIVA

1.2.3 EIKTak ETEetan txertatzea

RESPONSABLE

SPRI

OBJETIVO
Ekimen honen xedea da ETEen barne-prozesuak eta euren bezeroekin, hornitzaileekin eta administrazioekin dituzten harreman-prozesuak digitaliza ditzaten sustatzea,
Elektronika, Informazio eta Komunikazio Teknologiak (EIKTak) erabiliz, euren lehiakortasuna hobetzeko eta egonkortzeko. Horretarako, 3 programa erabiltzen dira
«LANKIDETZA +DIGITAL@», «Basque Industry 4.0», eta «Industria Digitala» (industria da azken bien sektore onuraduna).
«LANKIDETZA +DIGITAL@» programak beharren diagnostikoa eta EIKTak ezartzeko planak egiten laguntzen du. Proiektuaren % 50 eta % 75 artean estaltzen du, oro har;
gehienez ere 33.000 euro proiektuko .
«Industria Digitala» programak EIKTak manufaktura-industrian ezartzeko proiektuekin lotutako aholkularitza-, hardware- eta software-gastuetan laguntzen du. Proiektuaren
kostuen % 30 (enpresa ertainen kasuan) eta % 50 (mikroenpresa eta enpresa txikien kasuan) artean estaltzen du. Gehienez ere 20.000 euro aholkularitza eta ingeniaritzari
dagokionez, 10.000 hardwarearen kasuan eta 5.000 euro softwarearen kasuan (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).
«Basque Industry 4.0» programak “teknologia-hornitzaileek” manufaktura-industrietara egiten dituzten teknologia-transferentzia proiektuak laguntzen ditu, Fabrikazio
Aurreratuari aplikatutako EIKTen arloan. Gastuen % 50 estaltzen dute (gehienez ere 150.000 euro proiektuko), honako kontzeptu hauengatik: hornitzailearen lana, laguntza,
aholkularitza eta industria-jabetza lortzea. Proiektua elkarlanean egitekoa bada, proiektuaren % 60 estaltzen da, enpresako 150.000 euroko mugarekin eta elkarlan-proiektuan
parte hartzen duen enpresa-multzoarentzako 300.000 euroko mugarekin (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

4.621.128€

Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna hobetuz (pertsonak)

9.600

Dauden enpresak

320
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INICIATIVA

1.2.4 Kalitate-ziurtagiriak merkataritzan

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Merkataritza-banaketaren sektoreko berrikuntza- eta bikaintasun-ekimen honen xedea da merkataritza-enpresetako kudeaketa eta berrikuntza hobetzea sustatzea eta
horretan laguntzea, eta sektoreko enpresa-lehiakortasunerako tresnak sustatzen eta zabaltzen laguntzea. Horretarako, bi laguntza-lerro handi proposatzen dira dira: bat,
merkataritza-banaketako enpresetako Kudeaketa Aurreraturako eta bestea Merkataritzari buruzko Ezagutza, Berrikuntza eta Lehiakortasuna sustatzeko eta zabaltzeko.
Kudeaketa Aurratuaren programaren helburua da merkataritza-banaketako enpresa txikien kudeaketa hobetzeko plan bat diseinatzea, haren lehiakortasuna hobetze aldera.
Horretan oinarrituz, lankidetza-hitzarmen bat sinatu da Euskalit-Bikaintasunerako Euskal Erakundearekin, programa hori finantzatzeko.

Merkataritzaren Ezagutza, Berrikuntza eta Lehiakortasuna sustatzeko eta zabaltzeko laguntza-programaren helburua da enpresa-berrikuntza eta -lehiakortasuna zabaltzeko eta
hobetzeko eta merkataritza-sektoreko negozio-joera berriak ezagutarazteko jarduerak sustatzea.
Horretarako, hainbat ikastaro egiten dira, merkatariek eta langileek ekonomia eta kudeaketa aldetik euren saltokiaren benetako egoera zein den jakin dezaten eta, hala, euren
enpresaren egoera hobetzeko behar diren jarduketak egin ditzaten. Horrez gain, eta ikastaroez gaindiko osagarri praktiko gisa, jardunaldi tekniko batzuk antolatzen dira, batez
ere sektoreko beste eragile batzuen esperientziak ezagutzeko.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

250.000€

Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna hobetuz (pertsonak)

629

Dauden enpresak

207
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INICIATIVA

1.2.5 Eskualdeko turismo-proiektuetarako laguntzak

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Lehiakortasuna turismoaren sektorean aberastasuna eta enplegua sortzeko elementu gisa sustatze aldera, helmugetako kalitateen (SICTED) praktika onen eta IKTen praktika
onen programak ezartzen eta garatzen parte hartzen duten enpresak laguntzen dira. Praktika onak ezartzeko programa hauek lankidetza turistikoko erakundeek kudeatzen
dituzte, eta langileen gastuak ere sektore turistikoko laguntza hauen esparruan laguntzen dira diruz.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.280.000€

Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna finkatuz (pertsonak)

2.103

Dauden enpresak

638
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INICIATIVA

1.2.6 Enpresa turistikoak modernizatzeko eta hobetzeko laguntzak

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Programa honen xedea da enpresa turistikoei teknologia-berrikuntzak (IKTak barne) kudeaketa- eta merkaturatze-prozesuetan ezartzen, euren azpiegiturak eta zerbitzuak
modernizatzen eta euren eskaintza turistikoa Euskadiren turismo-irisgarritasunaren eredura egokitzen laguntzea.
Horretarako, diru-laguntza ez-itzulgarriak ematen ditu, eta zenbatekoa jarduketa motaren araberakoa izan ohi da: inbertsio garbiaren % 20 ekipamendu informatikoak, horien
osagarriak eta aplikazioak erosteko eta instalatzeko; inbertsio garbiaren % 30 zerbitzuak Euskadiko turismo-irisgarritasunaren eredura egokitzeko; eta inbertsio garbiaren % 15
lokala, altzariak eta ekipamendua eraberritzeko eta modernizatzeko. Kasu guztietan 12.000 eurokoa da gehienez emango den laguntza.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

700.000€

Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna hobetuz (pertsonak)

2.681

Dauden enpresak

212
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1.3 ardatza- Lehen sektorea eta enplegua garatzea
INICIATIVA

1.3.1 Leader

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Leader programak landa-ekonomia dibertsifikatzeko eta landa-eremuetako bizi-kalitatea hobetzeko jarduerak eta inbertsioak finantzatzeko diru-laguntzak ematen ditu,
besteak beste, Landa Garapen Jasangarriko Programaren esparruan mikroenpresak sortzen, garatzen edo modernizatzen lagunduz eta landa-eremuko biztanleen enpresaizaera eta -gaitasuna indartuz.
Mikroenpresak sortzeari dagokionez, honako hauetatik eratortzen diren gastuak ordaintzen laguntzen dute diru-laguntzek: obra-proiektua eta –zuzendaritza; urbanizazio- eta
eraikuntza-obretako material-exekuzioa; eta makineria, lanabesak, altzariak, informatika- eta komunikazio-ekipoak eta beste azpiegitura batzuk erostea. Garapenari eta
modernizazioari dagokionez, helburu horretarako inbertsio materialetan edo immaterialetan laguntzen da. Oro har, emandako laguntzen ehunekoa gastu hautagarrien %
70era artekoa da.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

250.000€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

50

Dauden enpresak

14

Enpresa berriak

36
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INICIATIVA

1.3.2 Erein

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Erein programaren xedea da landa-eremuetan sustapenari eta garapenari lotutako jarduerak eta inbertsioak finantzatzea, eremu horietan enplegua sortuz. Laguntza hauek,
alde batetik, inoiz enplegurik izan ez duten edo aurretik zutena galdu duten langileak besteren kontura kontratatzeko daude pentsatuta eta, beste alde batetik, jarduera
independenteak sortzeko; hau da, langile autonomoak edo gizarte-ekonomiako araubide juridiko baten mendeko enpresak (elkarlaneko kooperatibak, etab.) ezartzea
sustatuko dutenak.
2015ean, aldaketa orokor bat izan du Europako araudiak nekazaritza eta landa-garapenaren arloan, eta, azkenen, onetsi egin da 2020ko Landa Garapenerako Programa berria.
Hori dela eta, aldatu egin behar dira berriro aurretik ematen ziren laguntzak. Behin-behineko egokitzapen-testuinguru hau dela eta, ez da programaren deialdirik egingo
2016an.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
172.500€
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

2016. urtean ez da deialdirik egingo;
zenbateko hori aurreko urteetan
ordaindu gabe geratutakoari dagokio.

Erein programak ez du eraginik izango; izan ere, 2016an ez da aurreikusten deialdirik
egitea.
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INICIATIVA

1.3.3 Itsaspen

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Itsaspen programaren xedea da itsasertzeko eremuak sustatzea eta garatzea, enpresak eta autoenplegua sortuz, zabalduz eta modernizatuz eta, horri esker, biztanleen
oinarrizko zerbitzuak eta bizi-kalitatea hobetuz eta kostako herriak suspertzen eta berritzen lagunduko duten jarduera ekonomikoak sortuz. Enpresak sortzeko, handitzeko eta
modernizatzeko laguntzak itsasoarekin eta arrantzarekin lotutako mikroenpresa berritzaileentzat eta/edo IKTetan oinarritutakoentzat daude pentsatuta, susperraldian diren
sektoreen alde apustu egiteko.
2015ean, aldaketa orokor bat izan du Europako araudiak nekazaritza eta landa-garapenaren arloan, eta, azkenen, onetsi egin da 2020ko Landa Garapenerako Programa berria.
Hori dela eta, aldatu egin behar dira berriro aurretik ematen ziren laguntzak. Behin-behineko egokitzapen-testuinguru hau dela eta, ez da programaren deialdirik egingo
2016an.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
803.916€
Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

2016. urtean ez da deialdirik egingo;
zenbateko hori aurreko urteetan ordaindu
gabe geratutakoari dagokio.

Itsaspen programak ez du eraginik izango; izan ere, 2016an ez da aurreikusten deialdirik
egitea.
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INICIATIVA

1.3.4 Landa-eremuetako ekonomiaren garapenera eta dibertsifikaziora bideratutako laguntzak

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Dibertsifikazioa

OBJETIVO
Programa hau Europako araudi berrian eta 2020ko Landa Garapenerako Programa berrian sartzen da, eta haren xedea da Euskal Autonomia Erkidegoko landa-eremuetan
enplegua mantentzen edo areagotzen lagunduko duten eta nekazaritzakoak ez diren jarduerak sortzeko eta garatzeko inbertsioetan laguntzea. Bi laguntza mota handi daude.
Alde batetik, nekazaritza-sektorearen dibertsifikazioa eta mikroenpresen, enpresa txikien eta enpresa ertainen osaketa- eta garapen-jarduerak bultzatzen dituzten jarduerak
laguntzen dira, inbertsioen eta gastuen % 30 eta % 80 artean estaliz, betiere inbertsioak ez badira nekazaritzako elikagaien produktuak ekoiztera, eraldatzera eta
merkaturatzera bideratzen. Beste alde batetik, enplegu garbia sortzeko proiektuak laguntzen dira kontratazioarekin lotutako kostuak diruz lagunduz. Sortutako lanpostu
bakoitzeko 6.160€ emango dira gehienez ere (2015eko azken deialdiari dagokion baldintzak).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

2.651.675€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

120

Dauden enpresak

36

Enpresa berriak

84
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INICIATIVA

1.3.5 Garapen eta ikerketarako bekak nekazaritza eta arrantzaren sektorean

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Beka hauen helburua da zientziaren eta teknologiaren, merkatuen eta nekazaritza- eta arrantza-sektoreko eta euskal elikaduraren marketing eta enpresa-antolakuntzaren
arloko ikertzaile eta teknologo gazteen prestakuntza sustatzea, eta sektore horretarako lehentasunezkoak diren gaietan tituludunak diren gazteek horren inguruko
prestakuntza eta espezializazioa jaso dezaten erraztea, doktoretza-tesiak eginez edo ikerketako, garapen teknologikoko eta berrikuntzako proiektu bat eginez. Proiektuak
ikerketa-zentroetan eta enpresa pribatuetan egiten dira.
Laguntzak honako hauentzat dira: ikasten ari diren ikerlarientzat (ondoz ondoko 4 urterako bekak, urtean 14.000 eurokoak bekak irauten duen enpean, eta urtean 2.000 euro
arteko laguntza osagarri bat doktoretza-ikastaroetako izen-emate gastuetarako, kongresuetarako eta lan-jardunaldi eta antzekoetarako) eta teknologoentzat (ondoz ondoko 2
urterako bekak, urtean 12.000 eurokoak, eta urtean 1.000 eurora arteko laguntza osagarri bat).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.000.707€

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)
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16

INICIATIVA

1.3.6 Gaztenek – Gazteak nekazaritza-sektorean sartzeko programa

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Gaztenek ekimenaren xedea da nekazari gazteak nekazaritzaren sektorean sar daitezen eta bertan manten daitezen sustatzea eta jada finkatuta dauden gazteek nekazaritzajarduerari eustea. Programak gazteak nekazaritzan finkatu daitezen laguntzen du, ustiategi berri bat sortuz, erretiroa hartzen duen edo jarduera lehenago uzten duen norbait
ordezkatuz edo lehendik bazegoen ustiategi batean bazkide gisa sartuz. Programak, halaber, aholkularitza- eta laguntza-zerbitzu pertsonalizatu bat eskaintzen du.
Nekazaritzarako egiturazko eta ingurumeneko laguntzei buruzko Dekretuak (uztailaren 8ko 133/2008 Dekretuak, hain zuzen ere) arautzen ditu laguntza hauek. 2014. urtera
arte, Eusko Jaurlaritzak eta 3 aldundiek elkarrekin sustatzen zuten programa hau, baina 2020ko Landa Garapenerako Programa berriak ez du Eusko Jaurlaritzaren laguntza
jasotzen; aldundien mende dago orain erabat.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
15.167€
Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Gaztenek programak ez du eraginik izango; izan ere, 2016tik aurrera foru-aldundien
mende egongo da.

Agertzen den aurrekontua aurreko
urteetako deialdietan egin gabe dauden
ordainketei dagokie.
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2. Ekintza-programa
Ekintzailetza sustatzea
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2. Ekintza-programa: Ekintzailetza sustatzea

2.1 ardatza - “Euskadi, lurralde ekintzailea”. Euskal Ekintzailetza-sistema sustatzea eta optimizatzea
INICIATIVA

2.1.1 Ekintzailetza-legea garatzea: Ekintzailetzaren Erakunde Arteko Mahaiaren lanak gauzatzea

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
2014ko maiatzaren 14an, Ekintzailetzaren Erakunde Arteko Mahaia eratu zen, Euskadiko Ekintzaileei eta Enpresa Txikiari Laguntzeko Legean (ekainaren 28ko 16/2012)
ezarritakoa betetzeko. Erakunde Arteko Mahaia 2013-2016ko Ekintzailetza Jarduerari Laguntzeko Erakunde Arteko Plana (EJLEAP) betetzen dela bermatzen duen organoa da,
organo horrek egiten du planaren ebaluazioa eta jarraipena ere. Mahaiak izaera politiko/teknikoa du, eta Ekintzailetza jarduerari Laguntzeko Erakunde Arteko Planean parte
hartzen duten erakunde bakoitzeko ekintzailetzaren arloko arduradun politikoek eta teknikoek osatzen dute. Mahaia, oro har, 2 edo 3 aldiz biltzen da urtean.
Bertan, Planaren jarduketa-eremu estrategikoekin bat zetozen lantaldeak eratu ziren: Ideiak eta Aukera Berriak; Hazi Kapital Funtsa; Ekintzailetzaren Kultura eta Balioak;
Barneko Ekintzailetza; Sinplifikazio Administratiboa; Enpresa eta Berrikuntza Zentroak (EBZ) Berrantolatzea; Adierazleak ezartzea eta horien jarraipena egitea.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Ez dago aurrekontu zuzenik.

Kuantifikazio-aurreikuspenik gabe.
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INICIATIVA

2.1.2 Bizkaiko DEMA programa (sentsibilizazioa)

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Lanbide – Euskal Enplegu Zerbitzua DEMA Enpresa Garapena agentziarekin aritu da elkarlanean, Bizkaiko gazteen artean enplegua sustatzeko, bereziki langabezia tasa altua
den lekuetan. Programa hau ekintzailetza sustatzera dago bideratuta. Horretarako, ideia da hezkuntza-sisteman ekintzaile-gaitasunak lantzea, gaur egungo haurrak eta gazteak
etorkizunean euren enpresa-proiektuen lider bihur daitezen.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
206.211€
Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Agertzen den aurrekontua aurreko
urteetako deialdietan egin gabe dauden
ordainketei dagokie.

DEMA programak ez du eraginik izango; izan ere, 2016tik aurrera Bizkaiko Foru
Aldundiaren mende egongo da soilik.
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INICIATIVA

2.1.3 Ekintzailetzari laguntzea Enpresa eta Berrikuntza Zentroen bitartez

RESPONSABLE

SPRI

OBJETIVO
Enpresa eta Berrikuntza Zentroak (EBZ) egitasmo ekintzaileak merkatura bideratzen laguntzen dute. Lehentasuna ematen diete egitasmo berritzaileei eta oinarri teknologikoa
dutenei, kultura ekintzaile bat sortze aldera. Sozietate horiek EAEko hainbat lekutan daude banatuta, eta honako zerbitzu hauek ematen dituzte: proiektuak hautemateko eta
martxan jartzeko zerbitzua, bideragarritasun-planak egiteko aholkularitza-zerbitzua, enpresa-prestakuntza emateko zerbitzua eta azpiegiturak lortzeko zerbitzua, enpresa
berriak baldintza onuragarrietan kokatu daitezen.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.167.851€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
100 ekintzailetza-proiekturi laguntzea. (Programa honek enpresa sortu aurretik dauden
ekintzei laguntzen die; horren ondoren, 2.2 eta 2.3 ardatzetan dauden ekintzen bitartez
osatzen dira proiektuak. Hori dela eta, zenbatuko dira, baina ez dira Planaren ekintza gisa
finkatuko).
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2.2 ardatza - Autoenplegua eta mikroekintzailetza laguntzea
INICIATIVA

2.2.1 Langabezia kapitalizatzea enplegu autonomoa sortzeko

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Lanbideren programa honek 1994ko apirilaren 13ko Lan eta Gizarte Segurantza Ministerioaren Aginduan (1044/1985 Errege Dekretua) aurreikusitako diru-laguntzak
finantzatzeko baliabide ekonomikoak esleitzen ditu. Diru-laguntza horiek langabezia-prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenei Gizarte Segurantzako
kuoten ordainketan oinarrituta daude. Hala, helburua da langabeziatik datorren enplegu autonomoa sortzea, Autonomoen gutxieneko kuotaren % 50 edo langileak Gizarte
Segurantzan ordaindu behar duen kuotaren % 100 ordainduz.
Honako kolektibo hauek har dezakte parte programan: kooperatibetan edo lan-sozietateetan bazkide gisa modu egonkorrean sartzen diren prestazioen onuradunak,
autonomo diren gazteak edo % 30eko edo gehiagoko desgaitasuna dutenak; eta jasotako zenbatekoa eratu berri den merkataritza-erakunde baten kapital sozialari ekarpen bat
egiteko erabiltzen duten 30 urtetik beherakoak, betiere izaera mugagabea duen lan-jarduera bat egiten badute erakunde horri dagokionez.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

500.000€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

500

Enpresa berriak

500
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INICIATIVA

2.2.2 «Enpresa-ideia» bat garatzeko laguntzak, ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Laguntza hauek 25 urte edo gehiago dituzten ekintzaile izan daitezkeen pertsonentzat dira, ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan enpresa-ideia bat sortzen, aztertzen
eta egituratzen aritu daitezen soilik. Horrez gain, aholkularitza- eta laguntza-jarduerak egiten dira, ekintzailetzarekin lotutako gaitasunak eta trebetasunak lortzeko.
Programa honetan parte hartzen dutenek konpromisoa hartzen dute soilik euren enpresa-ideia aztertzen eta garatzen aritzeko eta euren enpresa-ideia sortzeko eta garatzeko
antolatzen diren aholkularitza- eta laguntza-jarduera guztietara bertaratzeko. Laguntzen gehienezko zenbatekoa 1.000 eurokoa da sustatzaile bakoitzeko (1.150 euro
emakumea bada), eta jarduketek 3 hilabetekoak izan behar dute gutxienez (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

320.000€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

140

Enpresa berriak

120
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INICIATIVA

2.2.3 Ekintzailetzako tokiko proiektuen barruan enpresa jarduera berriak abiaraztea sustatzeko laguntzak

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Laguntza hauen helburua da 25 urte edo gehiago dituzten ekintzaileen enpresa-proiektu berriak sustatzea, enpresa-proiektu edo negozio hori martxan jartzeko behar diren
tutoretza- eta laguntza-ekintzen bitartez. Proiektu horiek negozio-ideia definitu bat izan behar dute tokiko ekintzailetza-proiektuen esparruan. Jarduketek 3 hilabetekoak izan
behar dute.
Programa honetan parte hartzen dutenek konpromisoa hartzen dute enpresa martxan jartzean soilik lan egiteko, enpresa egonkortzeko aholkularitza- eta laguntza-jarduera
guztietara bertaratzeko eta tutoretza- eta laguntza-prozesua amaitu eta gehienez ere hiru hilabeteko epean Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergan alta emateko, negozioa
martxan jarri ahal izateko. Laguntzen gehienezko zenbatekoa 1.500 eurokoa da proiektuko (1.725 eurokoa sustatzailea emakumea bada) (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta handituz
(pertsonak)

120

Enpresa berriak

120

213.333€
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INICIATIVA

2.2.4 Enpresa-jarduera hasita proiektua sendotzeko laguntza behar duten pertsonentzako laguntzak.

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Laguntza hauek 25 urte edo gehiago dituzten ekintzaileek eginiko enpresa-proiektu berriak egonkortzeko ematen dira, pertsona horiek enpresa-jarduera bat hasi dutelako eta
proiektua egonkortzeko laguntza behar dutelako.
Laguntzaren barnean sartzen dira enpresaren eguneroko kudeaketaren laguntza- eta aholkularitza-gastuak eta Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen Araubide Bereziari
dagozkion 6 hilabeterako kotizazio-kostuak. Laguntzen gehienezko zenbatekoa pertsonako 2.500 eurokoa da (2.875 euro emakumea bada) (baldintzak 2015eko azken
deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

1.413.333€
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Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna hobetuz (pertsonak)

600

Dauden enpresak

600

INICIATIVA

2.2.5 Bizkaiko DEMA Programa (mikroekintzailetzak laguntzea)

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Lanbide- Euskal Enplegu Zerbitzuak DEMA Enpresa Garapena agentziarekin lan egiten du, aukera zein beharra dela-eta lan-munduan sartzeko eta enplegua sortzeko aukera
gisa mikroekintzailetza plantea dezaketen pertsonak ekintzaile bihur daitezen sustatzeko. Horretarako aholkularitza eta laguntza pertsonalizatua ematen da proiektu berrien
bideragarrtasuna aztertzeko, negozio-planak egiteko eta enpresa berriak martxan jartzeko.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
206.211€
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Agertzen den aurrekontua aurreko
urteetako deialdietan egin gabe
dauden ordainketei dagokie.

DEMA programak ez du eraginik izango; izan ere, 2016tik aurrera Bizkaiko Foru
Aldundiaren mende egongo da soilik.
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INICIATIVA

2.2.6 Mikrokreditu-programak

RESPONSABLE

Lanbide

OBJETIVO
Programa honen xedea da mikrofinantzaketan espezializatutako erakundeekin hitzarmenak ezartzea, mikroekintzaile-proiektuek behar duten finantzaketa berme
(proiektuaren bermearekin) eta kostu onargarriekin lor dezaten. Horrez gain, finantzaketa- eta laguntza-aukera horiek mikroekintzaile-proiektu horietara zabaltzen ditu,
horietaz balia daitezen. 2014an egin zen programaren lehen deialdia, eta 4 erakunderekin (Kutxabank, Laboral Kutxa, La Caixa eta Caja Navarra) sinatu ziren lankidetzahitzarmenak.
Programa honetako finantzaketa-eragiketak maileguzkoak zein finantza-errentamenduzkoak izan daitezke, eta sortu berri diren enpresak (Kontabilitateko Plan Orokorraren
210-219 kategorietan daudenak) martxan jartzeko behar diren aktibo multzoaren inbertsioa finantzatzeko erabili behar dira. Mailegu eta finantza-errentamendu horiek 50.000
eurokoak dira gehienez ere pertsonako (ezin dute proiektuaren inbertsioaren % 95 gainditu); 5 urteko epea dute gehienez ere (6 hilabeteko hasierako gabealdia barne
maileguen kasuan) eta UTBren % 5eko interes-tasa aplika daiteke gehienez ere (komisio eta gastu guztiak barne). Azpimarratu behar da kasu batean ere ez dela bermerik edo
abalik eskatzen eta ez dela azterketa- edo irekiera-komisiorik ezartzen.
Diru-laguntzaren kopurua finantza-eragiketari aplika dakiokeen interesaren eta % 2ari dagokion interes-tasaren artean dagoen aldearen baliokidea den zenbatekoa da; hori da
ekintzaileek ordaintzen duten tasa efektiboa. Zenbateko hori maileguaren eta finantza-errentamenduaren hasierako kapitala amortizatzean aplikatuko da, eta interes-tasaren
hobaria ezingo da eragiketa formalizatu zaion interes-tasa baino handiagoa izan (baldintzak 2016ko zirriborrokoak dira).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

1.000.000€

Enplegua sortzea enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

165

Mobilizatutako Baliabide
Pribatuak

5.000.000€

Enpresa berriak

165
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INICIATIVA

2.2.7 Belaunaldi-aldaketa programa

RESPONSABLE

SPRI

OBJETIVO
Ekimen mikroenpresetako, ETEetako eta autonomoen hausnarketa-prozesuetan laguntzen du, enpresen ondorengotza modu ordenatu eta planifikatu batean egin dadin,
haren garapena eta jarraipena bermatzeko eta ahalik eta lanpostu gehienei eusteko. Horretarako, diru-laguntzak ematen dira kanpoko aholkulariak kontratatzeko, kudeaketari,
gobernuari eta enpresaren jabetzari buruzko aurretiko diagnostikoa egin dezan, ondorengotza-protokoloa egin eta ondoren formalizatu dezan eta protokoloa martxan jartzen
eta aldizkako jarraipena egiten lagundu dezan. Diru-laguntzen zenbatekoa aholkularitza-gastuen % 30 da. Gehienez ere 1.000 euro ematen dira diagnostikoa egiteko, 10.000
euro protokolorako eta 4.000 euro laguntzarako (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

439.682€

Enplegua mantentzea, belaunaldi-aldaketan
lagunduz (pertsonak)

1.320

Dauden enpresak

30
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2.3 ardatza - Enpresa berritzaile berriak
INICIATIVA

2.3.1 Arrisku-kapitala eta hazi-kapitala bultzatzea. Basque Funtsa.

RESPONSABLE

SPRI

OBJETIVO
Basque Funtsa 2014an jarri zuen abian Eusko Jaurlaritzak, sortu berri diren enpresak (gehienez ere 5 urteko antzinatasuna dutenak) sustatzeko inbertsio-tresna publiko gisa. 5
milioi euroko hornidura du; kapitalarekiko partaidetzaren edo eta partaidetza-maileguen konbinazio bat da, eta funtsaren helburua da Ekintzaile programan parte hartu duten
industria-sektoreko enpresa berritzaile berriei garapen- eta egonkortze-faseetan laguntzea.
Funtsak bi tarte ditu, ibilbidearen urrats ezberdinetan dauden proiektuen beharrei erantzun ahal izateko. I. tartearen bidez, enpresa sortzea erabaki eta berehalako une
delikatuetan finantzatzen lagunduko dute; II. tartea, berriz, harago doa eta ondorengo hazkuntza-urratsetan finantzaketa baldintzak hobetzen lagunduko du.
Hala, I. tartean Funtsaren ekarpena enpresako sustatzaileek kapital sozialean duten ekarpenaren bikoitza izan daiteke, 100.000 euroko gehienezko mugarekin. Partaidetzamaileguak 7 urtekoak dira (2 urtez kapitala ordaindu beharrik ez), eta Euribor + % 1,25 interes-tasa dute. II. tartean, funtsaren ekarpena 300.000 € eta 400.000 € artekoa izan
daiteke gehienez ere, eta partaidetza-maileguek I. tarteko baldintza berak dituzte.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

2016an hainbat proiektu finantzatu dira Funtsaren kargura (2013an
28.000.000 euroko hornidura). Horietatik 5.000.000€ ekintzailetza aurreratu,
industrial, berritzaile eta/edo teknologikora bideratu dira.

Enplegua mantentzea, enpresak finantzatuz
(pertsonak)

70

Dauden enpresak

7
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INICIATIVA

2.3.2 Ekintzaile

RESPONSABLE

SPRI

OBJETIVO
Ekintzaile programak finantza-laguntza eman nahi die industriaren edo industriari loturiko zerbitzuen sektoreko enpresa-proiektu berritzaileei. Proiektu horiek EBZk
babestutakoak dira, eta ideia garatzeko zein enpresa abian jartzeko izango da laguntza. Laguntza hau bi laguntzaren bidez emango da (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio):
-

Laguntza emango zaio pertsonari edo talde sustatzaileari ideia garatzeko orduan eta enpresa-plana egiteko, harik eta ideia hori abian jarri arte. Laguntza hori itzuli beharrik
gabeko diru-laguntza izango da, eta bertan sartuko da aholkularitza/laguntza-gastuen % 100, muga 30.000 euro izanik.

-

Enpresa abian jartzeko egin behar dituen inbertsioetarako finantzazioa lortzen lagunduko zaio; horretarako, Luzarorekin sinatuko den hitzarmenarekin bat etorriz
gauzatuko diren mailegu-eragiketen kostuak gutxituko dira. Maileguak 40.000 €-tik 180.000 €-ra artekoak izango dira, eta 6 hilabeterako Euribor interes-tasa gehi 1.25 eta
7 urtera arteko amortizazio-epea izango dute.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

2.285.000€

Enplegua sortzea enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

270

Enpresa berriak

90
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2.3.3 Gauzatu Industria

RESPONSABLE

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

OBJETIVO
Gauzatu Industria programaren helburua da oinarri teknologikoa duten eta/edo berritzaileak diren ETEak sortzen eta garatzen laguntzea, etorkizunerako lehiakortasunestrategia gisa, eta, horretarako, enplegua sortzen duten inbertsioak babestea.
Laguntza hauek oinarri teknologikoa eta/edo berritzailea duten enpresentzat dira, baldin eta euren proiektuek gutxienez 120.000 euroko inbertsioa badute eta gehienez ere
36 hilabetean gutxienez 3 enplegu sortzen badituzte. Aurrerakin itzulgarrien bitartez ematen dira, eta horien helburua da enpresaren aktibora txertatzen diren eta enpresaren
helburu soziala osatzen duen jarduerarekin zuzenean lotuta dauden aktibo finkoak erosten laguntzea. Laguntzen zenbatekoa lagunduko den inbertsioaren % 35era artekoa
izan daiteke, sortutako enplegu bakoitzeko gehienez ere 150.000 €-koa, eta, denera, gehienez ere 1.500.000 eurokoa enpresako (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

11.961.748€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

500

Dauden enpresak

40

Enpresa berriak

10
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INICIATIVA

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

RESPONSABLE

Enplegua eta Gizarte Politikak

OBJETIVO
Programa hau Gizarte Ekonomiako enpresak eratzera eta sustatzera bideratuta dago. Alde batetik, gizarte-ekonomiako enpresei laguntzen zaie (kooperatibak eta lansozietateak), lehendik dauden eta enpresa-jarduera duten erakundeen ustezko eraldaketak barne.

Beste alde batetik, dagozkien sustapen-ekintzak laguntzen dira, eta ondorengo jarraipena eta enpresa-kudeaketaren doako aholkularitza ere ematen da, enpresa sortu eta
urtebeteko epean enpresen jarraipenean laguntzeko eta enpresa mantentzeko.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.785.100€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

600

Enpresa berriak

150
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INICIATIVA

2.3.5 Gizarte-ekintzailetza: Gizarte-ekonomiako enpresetan kide berriak lortzeko laguntzak

RESPONSABLE

Enplegua eta Gizarte Politikak

OBJETIVO
Gizarte-ekonomiako enpresetan bazkideak sartzeko laguntza hauen helburua da enpresa mota horien sozietate-oinarria handitzea, etorkizuneko bazkidea egin nahi duen
erakundearen kapital sozialaren ekarpena ordaintzen laguntzeko. Kolektibo onuradunak langabeak, bazkide egiten diren enpresan besteren kontura lan egiten duten langileak
eta desgaitasunen bat duten pertsonak. Programa honek 2.5000 euroko diru-laguntza ematen du langabeak kontratatzeko, 1.500 euroko diru-laguntza besteren kontura lan
egiten dutenak kontratatzeko eta 2.000 eurokoa desgaitasunen bat duten pertsonak kontratatzeko (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
Finantzaketa

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko
pizgarri zuzenen bitartez (pertsonak)

200

Dauden enpresak

25

222.000€
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EKIMENA

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

ARDURADUNA

Enplegua eta Gizarte Politikak

XEDEA
Gizarte-ekonomiaren alorreko enpresa-haztegiak sortzea ezinbestekoa da lurraldean gizarte-ekonomiaren alorreko enpresen sustapen planifikatua gauzatzeko plan bat
egiteko, garatzeko eta exekutatzeko; enpresa horien oinarriak laneko parte-hartzea, aberastasunaren sorrera eta banaketa zuzena eta enpleguaren sorrera izango dira.
Programa honek jarduketaren eskumeneko lurraldean gizarte-ekonomiaren alorreko enpresak sustatzeko gastu orokorren % 75 finantzatzen ditu (gehienez ere 30.000 €).
Horrez gain, eratu den enpresa-proiektu bakoitzaren jarduketa-planerako aurreikusi diren gastuen % 75 ere finantzatzen du (gehienez ere 9.000 € bakoitzeko). Gizarteekonomiaren alorreko enpresa bakoitzak gehienez ere 70.000 € jaso ditzake (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

32

Enpresa berriak

8

210.000€
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EKIMENA

2.3.7 Ekintzailetza estrategikoen inguruko Miniconnect programa

ARDURADUNA

SPRI

XEDEA
Programa honen helburua da industriaren (edo horri loturiko zerbitzuen) alorreko enpresa gazteen enpresa-proiektu berritzaileak eta hazkuntza-potentzial handia dutenak
(proiektua garatzeko epean gutxienez 10 lanpostu sortu beharko dituzte) finantzatzea; enpresa horiek Euskal Autonomia Erkidegoko Enpresa eta Berrikuntza Zentro baten
gidaritza izango dute.
Laguntza honen helburua da aipatu enpresa-proiektua martxan jartzeko gastuak ordaintzen laguntzea; horrek barne hartzen ditu langileen, tresnen eta ekipamenduaren
gastuak, lokalen alokairuak, aholkulartiza- eta patente-zerbitzuak, enpresaren prestakuntza eta prestakuntza berezitua, kanpoko aholkularitza eta laguntza, prospekzioikerketak eta dokumentazioa, eta azoketara joatea eta bidaiatzea.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
569.831€
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Aurrekontuko zenbatekoa aurreko
deialdietan oraindik ordaindu gabe
dauden ordainketei dagokie.

MiniConnect programak ez du eraginik izango; izan ere, ez dugu aurreikusten 2016an
deialdirik egitea.
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Gazteen enplegua sustatzea. Gazteentzako Bermea
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3. Ekintza-programa: Gazteen enplegua sustatzea. Gazteentzako Bermea

3.1 ardatza - Gazteen ekintzailetzari laguntzea
EKIMENA

3.1.1 «Enpresa ideia» bat garatzeko laguntzak ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Laguntza hauek ekintzaile izateko asmoa duten 18 urtetik gorako eta 35 urtetik beherako gazteentzat dira, bete-betean jardun dezaten enpresa-ideia bat sortzen, aztertzen eta
egituratzen, ekintzailetzako tokiko proiektuen esparruan. Aldi berean, ekintzailetzari loturiko gaitasunak eta trebetasunak barneratzeko aukera ere ematen du ekimen honek,
aholkularitza- eta babes-jarduketen bitartez.
Programa honetan parte hartzen duten pertsonek hitz ematen dute bete-betean jardungo dutela haien enpresa-ideia aztertzen eta garatzen, eta enpresa-ideia hori sortzeko
eta garatzeko aholkularitza- eta babes-jarduera guztietan parte hartuko dutela. Laguntzaren gehieneko zenbatekoa sustatzaileko 1.150 € da (1.300 €, emakumeen kasuan), eta
jarduketak gutxienez 3 hilabete iraungo du (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz(pertsonak)

170

Enpresa berriak

150

426.667€
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EKIMENA

3.1.2 Ekintzailetzako tokiko proiektuen barruan enpresa jarduera berriak abiaraztea sustatzeko gazteei zuzenduriko laguntzak

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Laguntza hauen xedea da 18 urtetik gorako eta 25 urtetik beherako gazte ekintzaileei laguntzea enpresa-proiektu berriak sustatzen. Gazte horiek negozio-ideia zehatza izango
dute, eta laguntza ekintzaileentzako tokiko proiektuen esparruan emango da. Laguntza horrek barne hartzen ditu enpresa- edo negozio-proiektua martxan jartzeko tutoretzaeta laguntza-jarduerak, eta jarduera horiek 3 hilabeteko iraupena izango dute.
Programa honetan parte hartzen duten pertsonek hitz ematen dute bete-betean jardungo dutela haien enpresa martxan jartzen, eta enpresa martxan jarri ahal izateko
aholkularitza- eta babes-jarduera guztietan parte hartuko dutela. Horrez gain, Ekonomia Jardueren gaineko Zergan izena eman beharko dute negozioa martxan jartzeko
tutoretza- eta laguntza-prozesua bukatu eta gehienez ere 3 hilabeteko epean. Laguntza hauen gehieneko zenbatekoa proiektuko 1.725 € da (1.950 €, sustatzailea
emakumezkoa bada) (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

213.333€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

110

Enpresa berriak

110
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3.1.3 Enpresa-jarduera hasita proiektua sendotzeko laguntza behar duten laguntzak gazteentzat

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Laguntza hauek gazte ekintzaileek (18 urtetik gorakoek eta 25 urtetik beherakoek) eginiko enpresa-proiektu berriak egonkortzeko ematen dira, pertsona horiek enpresajarduera bat hasi dutelako eta proiektua egonkortzeko laguntza behar dutelako.
Laguntzaren barnean sartzen da enpresaren eguneroko kudeaketaren laguntza- eta aholkularitza-gastuak eta Gizarte Segurantzaren Langile Autonomoen Araubide Bereziari
dagozkion 6 hilabeterako kotizazio-kostuak. Laguntzen gehienezko zenbatekoa pertsonako 2.875 eurokoa da (3.250 € emakumea bada). (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

1.413.333€

Enplegua mantentzea, ETEen
lehiakortasuna/egonkortasuna hobetuz (pertsonak)

500

Dauden enpresak

500
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EKIMENA

3.1.4 Gaztempresa

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Gaztempresa ekimena Laboral Kutxak jarri zuen martxan eta helburu ditu enplegua sustatzea eta enpresen sorrera bultzatzea. Horretarako, aholkularitza eta laguntza
pertsonalizatua eskaintzen ditu proiektuen bideragarritasuna aztertzeko, negozio-planak egiteko, gazteen enpresa-ekimen berriak martxan jartzeko eta finantzaketa bilatzeko.
Horrez gain, ekintzaileen on-line sare sozial batera sartzeko aukera ere ematen du, bizipenak eta informazioa trukatu ahal izateko. Hori dela eta, Gaztempresak finantzaketa
eskaintzen du baldintza eskuragarriagoetan: Euriborraren interes-tasa gehi % 1 hasierako 60.000 euroetan eta Euriborra gehi % 1,50 hortik gorako inbertsioan, eta 12 urte
arteko amortizazio-epeak gehienez ere 150.000 eurorako (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

1.000

Enpresa berriak

500

255.000€
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EKIMENA

3.1.5 Urrats bat

ARDURADUNA

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

XEDEA
Urrats bat programa TKNIKAk koordinatzen du, eta lanbide-heziketako ikasleei zuzentzen zaie. Programaren helburua da ikasle horiei euren enpresa sortzen laguntzea; hala,
lanbide-heziketako ikastetxeak enpresa-haztegi eta -inkubagailu bilakatuko dira. Programa lanbide-heziketako erdi- eta goi-mailako zikloetako ikasleei zuzentzen zaie, bai eta
ikasle ohiei eta lanbide-heziketarekin nolabaiteko lotura duten beste pertsona batzuei ere (ikasketa ez-arautuak edo urruneko prestakuntza jaso dituzten ikasleak, esaterako).
Ikastetxe bakoitzean arduradun bat egongo da, eta hura arduratuko da sentsibilizazio-, dinamizazio- eta aholkularitza-lana egiteaz ikasleen enpresa-proiektuei dagokienez, eta
sustatzailearen ondoan egongo da enpresa sortzeko prozesuak irauten duen bitartean.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Enpresak sortzea, enpresak sortuz eta/edo handituz
(pertsonak)

132

Enpresa berriak

80

2.784.800€
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3.1.6 Gizarte-ekonomian trebatzeko eta hura zabaltzeko ikastaroak gazteentzat

ARDURADUNA

Enplegua eta Gizarte Politikak

XEDEA
Ekimen honen xedea da gizarte-ekonomiaren alorreko trebakuntza eskuragarri jartzea; horretarako, unibertsitateko eta gizarteko hainbat hezkuntza-eragilek (zehazki,
unibertsitatearekin, kooperatibekin, lan-sozietateekin eta ikastetxeekin nolabaiteko lotura dutenak) gauzatzen dituzten trebakuntza- eta hedapen-jarduerak sustatuko dira.
Horrek barne hartzen ditu gizarte-ekonomiaren alorreko prestakuntza espezifikoa eta berezitua helburu duten trebakuntza-jarduerak, gizarte-ekonomiaren arloko enpresa bat
diseinatzeko eta martxan jartzeko ekintzak eta hedapen-ekintzak, kooperatibei eta lan-sozietateei buruzko aldizkarien argitalpenaren bitartez eta aldian-aldian jardunaldiak
antolatuz.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

402.000€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)

79

1.000

EKIMENA

3.1.7 Junior-kooperatibak

ARDURADUNA

Enplegua eta Gizarte Politikak

XEDEA
Programa honek forma juridikoa ematen dio hezkuntzaren alorrean kooperatibak sortzeari; izan ere, prestakuntza-jarduerak benetako lanak garatzearekin uztartzen dituzten
gazteen ekintzaile-espiritua garatzea eta bideratzea du helburu. Junior kooperatibak gizarte-kooperatibak dira, eta haien helburua da bertako bazkideek, hau da, ikasleek,
haien ikastetxeetan egindako ikaskuntza-jardueren bitartez barneratzen dituzten trebetasunak eta ezagutzak praktikan jartzea, ikasleek sortzen dituzten eskaintzak eta
proiektuak merkatuan martxan jarriz.
Hasiera, kooperatiba berriak elkarte gisa eratzen dituzte ikasle taldeek ikasturte hasieran. Aurrerago, programaren laguntzarekin, Elkarlaneko Junior Kooperatiba bilakatuko
dira. Hauek dira kooperatiba horien lan esparruak, besteak beste: aholkularitza-, laguntza- eta coaching-zerbitzuak, gizarte- eta hezkuntza-berrikuntza, esperientzietan
oinarritutako marketinga, gizarte-ekintzailetza, ekitaldiak diseinatzea eta antolatzea, teknologia eta app-en sorrera eta musika-ekoizpen zerbitzuak. Kooperatiba horiek batez
ere hezkuntzaren bitartez jasotzen dute babesa; izan ere, ulertzen da haien izaera gertuago dagoela hezkuntzaren arloko kooperatibetatik.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

200.000€

Enplegua sortzea, enpresak sortuz eta/edo
handituz (pertsonak)

25

Enpresa berriak

5

80

3.2 ardatza – Heziketa duala
EKIMENA

3.2.1 Hezibi programa

ARDURADUNA

Lanbide + Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

XEDEA
HEZIBI Prestakuntza eta Lan programak alternantzia bidezko lanbide-heziketa eredu bat garatzen du; eredu hori 16 eta 30 urte arteko lanbide-heziketako ikasleentzat eta gazte
langabeentzat da, eta helburu du pertsona horien gaitasun profesionalak hobetzea profesionaltasun-ziurtagiri bat eskuratuz edo ikasketa-lana eta enpresako lan ordaindua
uztartzen dituen alternantzia erregimeneko hasierako lanbide-heziketa titulu bat lortuz. Modu horretan lortuko da langileek eskuratuko dituzten gaitasunak enpresen
beharrizanetara egokitzea.

Programa honen baitan prestakuntza- eta ikasketa-kontratuak gauzatzen dituzten enpresek 2.000 € jasoko dituzte kontratuaren urte bakoitzeko. Kontratua laburragoa edo
luzeagoa bada, diru-laguntza proportzionalki egokituko da. Ikasle-langileek haien lanegunaren araberako soldata bat jasoko dute, sektore bakoitzean praktiketako langileen
hitzarmenak dioenari jarraikiz, baina soldata hori ezingo da inoiz izan lanbide arteko gutxieneko soldata baino baxuagoa.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren
finantzaketa

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)

1.250.000€

81

450

EKIMENA

3.2.2 Lan-zentroetako prestakuntza praktikoa

ARDURADUNA

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

XEDEA
Lan-zentroetako prestakuntza praktikoaren helburua da lanbide-heziketako zikloetako ikasleen prestakuntza sustatzea; horretarako, aukera ematen zaie egiazko ekoizpentestuinguruetan aktiboki parte hartzeko eta testuinguru horietan ikastetxean barneratu dituzten ezagutzak, jarrerak eta trebetasunak aplikatzeko. Horrez gain, ekimen hau
baliagarria da Lanbide Heziketak eskaintzen duena ekoizpen-prozesuek benetan behar dutenera eraginkortasun handiagoz egokitzeko.
Programa hau Lanbide Heziketako prestakuntza-ziklo guztietan gauzatzen da. Lan-zentroetan hiru hilabeteko prestakuntza praktikoa egiten da, eskolako egutegiaren eta
ordutegiaren baitan, iraila eta ekaina bitartean. Epe horretan, ikasleak astean 25-35 ordu ematen ditu enpresa batean, lortu nahi duen titulu profesionalari dagozkion
ekoizpen-jarduerak egiten.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Ez dago aurrekontu zuzenik; izan ere, praktikaldiek ez dute hobaririk jasotzen.
Hala ere, praktikaldiak antolatzen jarraitzen dugu.

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)

82

10.000

3.3 ardatza - Lehenengo lan-esperientzia
EKIMENA

3.3.1 Lehen Aukera (gazteen enplegua sustatzeko ekintza berritzaileak)

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lehen Aukera programa 2013an sortu zen, Lanbide Heziketako edo unibertsitateko titulua zuten ikasleei lan-mundura sartzen laguntzeko. Programaren helburua zen gaitasun
profesional handiagoa ematea eta hezkuntzaren alorretik lan-mundura igarotzen laguntzea. 2014. urtean programaren fokua egokitu egin zen, gizarteko hainbat eragilek hala
eskatuta, eta gazteak kontratatzeko laguntza bilakatu zen. Ordudanik, izaera horri eutsi dio.
Hala, programak 30 urte baino gutxiago dituzten, Lanbide Heziketako edo unibertsitateko titulua (edo baliokidea) duten, langabezian dauden eta Lanbiden izena emanda duten
pertsonak kontratatzea sustatzen du, eta lehentasuna ematen dio Gazteentzako Berme Sistemaren datu-basean ageri diren pertsonak kontratatzeari. Laguntza jasotzen duten
kontratuak 6 hilabeteko gutxieneko iraupena duten praktikaldiak edo kontratu mugagabeak izan behar dira, lanaldi osokoak edo partzialekoak (baina inoiz ez ezarritako
lanaldiaren % 70etik beherakoak), eta lanpostuek bat etorri behar dute ikasleen ikasketa edo prestakuntza mailarekin. Halaber, kontratu hauen bitartez enpresak lanpostu
sorrera garbia izan behar du.
Laguntzaren zenbatekoa kontratu motaren araberakoa izango da. Praktikaldien kasuan, zenbatekoa titulazioaren araberakoa izango da (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio):
− Praktiketako kontratuen gutxieneko urteko soldata gordina 11.200 € eta 18.000 € artekoa izango da, titulu akademikoaren arabera. Sei hilabeteko lanaldi osoko
kontratu bati dagokion diru-laguntza 2.800 €-4.500 €-koa izango da, eta 3.080 €-4.950 € -koa, berriz, 12 hilabeteko kontratu batean.
− Kontratu mugagabeetan, lehenengo urteko soldataren % 50 diruz lagunduko da (gehienez ere 6.700 € kontratuko).
Kontratuak emakumezkoei egiten bazaizkie, zenbatekoak % 10 handituko dira, bi kasuetan.
Horrez gain, babesa emango zaie ikastetxe kolaboratzaileek egiten dituzten lan-eskaintzen kaptazio-, erregistro- eta kudeaketa-lanei, horien ondorioz programa honek diruzlagundutako kontratuak gauzatzen diren kasuetan.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

6.250.000€

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia (pertsonak)

83

1.500

EKIMENA

3.3.2 Euskal enpresek atzerrian dituzten zentroetan tituludun gazteak kontratatzea

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da 34 urtetik behera dituzten, langabezian dauden eta lan-esperientzia gutxi edo bat ere ez duten gazteei lan-munduan sartzen laguntzea, haien
ikasketekin zerikusia duten lanpostuetan. Horretarako, atzerrian lan-zentroak dituzten euskal enpresek praktiketako kontratuak egingo dizkiete, eta kontratu horrek ikasketaaldi bat ere hartuko du barne aipatu lan-zentro horietan. Horren helburua da gazteei aukera ematea enpresen beharretara egokitzen den lan-esperientzia eta prestakuntza
lortzeko, bai eta nazioartekotzeko ahalegin handiak egiten ari diren EAEko enpresen sareari laguntzea ere.
Diru-laguntza emango zaie gutxienez 12 hilabeteko iraupena duen lanaldi osoko praktiketako kontratuei, eta kontratu horien hartzaileak unibertsitateko, Lanbide Heziketako
edo bestelako tituluak dituzten gazteak izango dira. Kontratu horren bitartez bermatuko da gazteek 7-9 hilabete emango dituztela enpresari loturiko atzerriko lan-zentro
batean. Soldataren eta Gizarte Segurantzaren gastuei aurre egiteko diru-laguntza honen zenbatekoa harrera-herrialdearen eta gaztearen prestakuntza mailaren araberakoa
izango da.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

2.440.000€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)

84

125

EKIMENA

3.3.3 Errelebu-kontratuak egiteko laguntzak

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekimen honen xedea da Lanbiden izena eman duten gazten artean eta enpresa batean aldi baterako kontratua duten gazteen artean enplegua sustatzea (30 urtetik
beherakoak, betiere). Horretarako, diruz lagunduko dira enpresek kolektibo horietako gazteekin egiten dituzten errelebo-kontratuak, baldintza hauekin: kontratuak lanaldi
osokoak eta mugagabeak izatea edo, aldi baterako kontratuak direnean, enpresak konpromisoa hartzea kontratu hori bukatzean edo bukatu aurretik kontratu mugagabe
bilakatzeko.
2016an beste deialdi bat egingo da eta programaren funtsak handituko dira, 2015eko Gizarte Elkarrizketako Mahaian hartutako konpromisoa betetze aldera.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)

3.332.818€

85

750

EKIMENA

3.3.4 Hitzarmenak unibertsitateekin eta Novia Salcedo Fundazioarekin gazteei lan munduan sartzen laguntzeko eta arreta
emateko

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lanbidek lankidetza hitzarmenak ezarri ditu Deustuko Unibertsitatearen, Euskal Herriko Unibertsitatearen, Mondragon Unibertsitatearen eta Novia Salcedo Fundazioaren
artean; lankidetza horren helburua da unibertsitateko azken urtea egiten ari diren edo unibertsitateko ikasketak duela gutxi bukatu dituzten eta lan bila ari diren gazteei lanmunduan sartzen laguntzea.
Unibertsitateekin lorturiko akordio horien emaitza dira campusetan jarri diren enplegu-zentroak. Zentro horietan, ikasleek lana bilatzeari buruzko autokontsulta tresnak dituzte
eskura, baita orientatzaile bat ere, lan-munduan sartzeko bideari eta hori egin ahal izateko tresnak erabiltzeari buruzko aholkua emateko. Halaber, ikasle bakoitzaren
beharretara egokitutako informazio- eta orientazio-ekintzak ere egingo dira, ikasleek hobeto ezagutu ditzaten lan-mundua, bertan sartzeko mekanismoak eta horien
funtzionamendua. Akordio horiek honako helburu hau ere badute: artatutako pertsona guztien % 10 inguru laneratzea, 3 edo 6 hilabeteko kontratuekin edo kontratu
luzeagoekin.
Novia Salcedo Fundazioarekin egindako akordioaren bitartez arreta ematen zaie 30 urte baino gutxiago dituzten eta unibertsitateko titulu bat zein goi mailako lanbideheziketako titulu bat duten gazteei. Gazte horiek laguntza eta orientazioa jasotzen dute, eta prestakuntza-ibilbideetan parte hartzen dute haien gaitasun teknikoak eta
zeharkako gaitasunak lantzeko eta enpresa-mundura hurbiltzeko. Akordio horrek honako helburu hau ere badu: artatutako pertsona guztien % 10 inguru laneratzea, 3 edo 6
hilabeteko kontratuekin edo kontratu luzeagoekin.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

616.721€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)

86

1.950

EKIMENA

3.3.5 Laneko orientabide eta laguntza espezifikoak gazteentzat

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lanbidek lan arloko orientazio- eta laguntza-zerbitzu espezifikoa eskaintzen die gazteei; zerbitzu horren bitartez, hainbat ekintza eta neurri martxan jartzen dira gazteei
laguntzeko, motibatzeko eta aholkua emateko, pertsona bakoitzaren egoera profesionala aintzat hartuta, pertsona hori gai izan dadin dituen gaitasunak eta interesak
zehazteko eta ikasteko, lana bilatzeko edo enpresa bat sortzeko jarraitu behar duen ibilbidea kudeatzeko. Zerbitzu hori Lanbidek kudeatzen dituen bulego mugikorrekin
osatzen da.
Programa honek laguntza eskaintzen die lanaren eta autoenpleguaren arloko orientazio-zerbitzuak eman nahi dituzten erakundeei, ezartzen diren ibilbide pertsonalizatuetatik
abiatuz. Ekimen hau, 4.1.6 Lan Orientabide Generikoarekin eta 5.3.6 Baztertuta geratzeko arriskuan daudenentzako orientabide espezifikoarekin batera, bi deialdi orokorren
bitartez kudeatuko da. Deialdi horiek enplegurako orientazio-zerbitzuak eta -ekintzak garatzeko diru-laguntzei buruzko Aginduak arautzen ditu.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

3.208.872€

Guztira 56.000 pertsorari arreta ematea (ekintza honek aurretiko orientazio-izaera du
eta, gero, orientazio hori 3.3 ardatzeko beste ekintza batzuekin osatuko da; hori dela
eta, kuantifikatu egingo da, baina ez da kontsolidatuko Planaren efektu agregatuei
dagokienez)

87

3.4 ardatza – Gazte-talentua
EKIMENA

3.4.1 Nazioartekotze-bekak

ARDURADUNA

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

XEDEA
Beka honen xedea da 28 urtetik behera duten eta unibertsitateko ikasketak dituzten ikasleei nazioartekotzearen alorreko prestakuntza ematea, unibertsitateen, enpresen eta
nazioarteko sustapen-erakundeen arteko lankidetzaren bitartez. Bekek itzuli ezin daitezkeen diru-laguntza izaera dute, eta hiru fase hauetan sailkatuta daude: 1) 3 hilabeteko
prestakuntza teorikoa (masterra Euskal Herriko Unibertsitatearekin); 2) 12 hilabeteko prestakuntza praktiko berezitua erakunde kolaboratzaileetan; eta 3) 8 hilabeteko
prestakuntza praktikoa enpresa kolaboratzaileetan.
Hiru fase horiek konbinatuz 3 beka modalitate ateratze dira: a) 1. fasea eta ikastaro teorikoaren % 100 ordaintzeko laguntza; b) 1., 2. eta 3. fasea, ikastaroaren zenbatekoaren
% 100 ordaintzeko laguntza eta 20.000 € – 50.000 € harrera herrialdeko eta hirietako bizi-mailaren arabera; eta c) 1. eta 3. fasea, ikastaroaren zenbatekoaren % 100
ordaintzeko laguntza eta 8.000 € – 20.000 € harrera herrialdearen/hiriaren arabera (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

3.060.680€

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)

88

100

EKIMENA

3.4.2 Global Training

ARDURADUNA

Ekonomiaren Garapena eta Lehiakortasuna

XEDEA
Global Training bekak unibertsitateko edo lanbide-heziketako goi mailako ikasketak dituzten gazteei zuzenduta daude, eta atzerriko enpresa zein erakundeetan praktikak
egiteko aukera ematen dute. Horren bitartez, EAEko gazteen nazioarteko mugikortasuna hobetu nahi da, haien profil akademiko eta profesionalarekin bat datozen jarduerak
eta proiektuak gauza ditzaten atzerriko enpresa eta erakundeetan, aurrez planifikatutako prestakuntza praktikoaren plan bati jarraikiz.
Beka bakoitzaren iraupena 6 hilabetekoa da. Aurretik 40-60 orduko prestakuntza bat jasoko dute gazteek, atzerriko praktikaldia nola egin ikasteko, kulturarteko negozioazioan
trebatzeko, komunikazio-teknikak lantzeko, talde-lanean aritzen ikasteko, inteligentzia emozionala garatzeko eta berritzen jakiteko. Bekaren zenbatekoa 1.125 € izango da
hilean, eta bekak barne hartuko ditu, era berean, Euskaditik harrera herrialderainoko bidaia, mantenua, etxebizitza, Gizarte Segurantzako kotizazioa eta, beharrezkoa balitz,
bisak lortzeko ordaindu beharrekoa zein txertoak (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

3.659.997€

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)

89

400

EKIMENA

3.4.3 Estatu arteko mugikortasuna gazteen artean

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa hau ekimen aitzindaria da, eta helburu du TLN – Movility programaren barruan gazteentzako Europan zeharreko mugikortasun proiektuak garatzea. 18 eta 25 urte
arteko gazte langabeentzat da programa, zehazki unibertsitateko titulua, lanbide-heziketako erdi- edo goi-mailako titulua, artearen edo kirolaren arloko goi mailako titulua edo
profesionaltasun-ziurtagiria izanda azken 18 hilabeteetan 3 hilabetetik behera lan egin dutenentzat.
Hauek dira mugikortasun-ekimen honen helburu orokorrak: parte-hartzaileei prestakuntza-jarduerak egiteko aukera ematea, haien garapen pertsonalean lagunduko dieten
ezagutzak, trebetasunak eta kualifikazioak lor ditzaten; lanbide-heziketaren eta pertsonentzako mugikortasunaren erakargarritasuna hobetzea; prestakuntza jasotzen ari diren
pertsonen mugikortasuna hobetzea eta sistemen, erakundeen, hezkuntza-praktiken eta lanbide-heziketaren kalitatea eta berrikuntzarako gaitasuna.
Bi fase ditu: lehenengo fasea prestakuntza-fasea da, eta 6 asteko (180 ordu) iraupena du, gutxienez; bertan, gazteei hizkuntza- eta kultura-prestakuntza sakona ematen zaie.
Bigarren fasean, ikasleek praktikaldiak egingo dituzte Europako hainbat hiritako enpresetan, 6-8 astez.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

470.759€

Gazteentzako lehenengo lan-esperientzia
(pertsonak)

90

50

EKIMENA

3.4.4 Gazteak itzultzea bultzatzea

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da nazioarteko lan-esperientzia bat bizi izan ondoren Euskadira itzultzen diren gazteei kalitatezko lan bat lortzen laguntzea. Programak, alde batetik,
lagundu egin nahi die atzerrian eskuratutako esperientzia baliatuta haien lanpostua sortu nahi duten gazteei; beste alde batetik, Euskadira itzuli diren eta besteentzat lan egin
nahi duten gazteei ere lagundu nahi die. Bai kasu batean bai bestean, prozesu osoan zehar laguntzea da ekimenaren asmoa, gaztea oraindik atzerrian bizi denetik hasita.
Une honetan, programa azterketa-fasean dago, eta hurrengo ekitaldietan jarriko da martxan, eskura dauden aurrekontuaren horniduren arabera. 2016an hasierako egoerari
buruzko diagnostiko bat egitea aztertzen ari dira.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Ez dago aurrekontu zuzenik, ekintza azterketa-fasean baitago oraindik.

Jarduketa zehaztu arte ezingo da jakin eragina zenbatekoa izango den.

91

EKIMENA

3.4.5 Nazio Batuen proiektuak egiteko diru-laguntzak

ARDURADUNA

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

XEDEA
Beka hauen xedea da Nazio Batuen sistemako Nazioarteko Erakundeek herrialde pobretuetan dituzten garapenerako proiektuetan lankidetzan ari diren 35 urtetik beherako
gazteei laguntzea. Beka bakoitza urtebetekoa da, oro har, baina beste urte batez luza daiteke. Bekaren oinarrizko zenbatekoa 15.000 € da (kooperazioan ari den gaztearen
gastuak, aseguruak eta helmuga herrialdera joateko bidaia hartzen ditu barne), eta horri helmuga herrialdeko bizi-mailaren araberako osagarri bat gehitu behar zaio (gehienez
ere hilean 750 €) (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

444.000€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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33

EKIMENA

3.4.6 Laguntzak euskal kooperanteentzat

ARDURADUNA

Garapenerako Lankidetzaren Euskal Agentzia

XEDEA
Beka hauen xedea da profesionalak prestatzea eta berezitzea garapenerako lankidetzaren esparruan. Bekak 12 hilabeteko iraupena izango du, eta Garapenerako Lankidetzaren
Euskal Agentziak gidatuko du. Prestakuntzak barne hartzen ditu, halaber, Agentziaren programekin zerikusia duten konferentzietara, ikastaroetara, jardunaldietara eta
mintegietara bertaratzea. Bekaren oinarrizko zenbatekoa 18.000 € da, eta horri gehitu egin behar zaio beka jasoko duten pertsona guztien artean banatu beharreko 10.000 €ko osagarria (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

205.985€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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14

4. Ekintza-programa
Enplegurako prestakuntza
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4. Ekintza programa: Enplegurako Prestakuntza

4.1 ardatza – Langabeentzako prestakuntza
EKIMENA

4.1.1 Beste sektore batzuetako EEEtatik datozen pertsonentzako prestakuntza

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen helburua da metalarena ez beste sektore batzuetan EEEak direla-eta langabezian gelditu diren pertsonen laneratzea ahalbidetzea, kualifikazio berriak
eskuratzeko aukera emanez. Horretarako, prestakuntza-ekimenak egingo dira hainbat arlotan, langile horiek hainbat sektore eta jarduera ekonomikotan erabilgarriak diren
gaitasunak eta kualifikazioak eskuratu ahal izan ditzaten.
Ekintza horiek modu iraunkorrean aplikatzen dira, eta 2015ean argitaratu zen Enplegurako Lanbide Heziketari buruzko Dekretuak arautzen ditu (ikus 4.1.4 Enplegurako
prestakuntza ekimena).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.943.559€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)

95

2.500

EKIMENA

4.1.2 Prestakuntzarako bigarren aukera

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekimen honen xedea da kualifikazio baxuak edo zaharkituak dituzten pertsonei kualifikazio berriak lortzen laguntzea, berriz ere lan-munduan sartu ahal izan daitezen.
Horretarako, hainbat arlotako prestakuntza-ekintzak gauzatuko dira, parte-hartzaileek hainbat sektore eta ekonomia-jardueratan aplikagarriak diren gaitasunak eta
kualifikazioak eskura ditzaten.
Ekintza horiek modu iraunkorrean aplikatzen dira, eta 2015ean argitaratu zen Enplegurako Lanbide Heziketari buruzko Dekretuak arautzen ditu (ikus 4.1.4 Enplegurako
prestakuntza ekimena).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

2.226.937€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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1.000

EKIMENA

4.1.3 Berrikuntza trebakuntzan: Ekintza berritzaileak enplegurako prestakuntzan

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekimen hau irekia da, eta xede du indarra hartzen ari diren sektoreetan proiektu berritzaileak babestea, bai eta esku-hartze metodologiak eta langabezian dauden gazteei
prestakuntza eskaintzeko ekimenak babestea ere. Lehentasuna emango zaie, batez ere, kualifikazio baxua duten gazteen gaikuntza hobetzea helburu duten proiektuei; izan
ere, kualifikazio baxudun gazteek zailtasunak dituzte epe ertain eta luzean lana aurkitzeko.
Ekintza horiek modu iraunkorrean aplikatzen dira, eta 2015ean argitaratu zen Enplegurako Lanbide Heziketari buruzko Dekretuak arautzen ditu (ikus 4.1.4 Enplegurako
prestakuntza ekimena).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

734.130€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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1.000

EKIMENA

4.1.4 Enplegurako prestakuntza

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekimen honen xedea da langabezian dauden pertsonei kualifikazio berriak ematea, berriz ere lan-merkatuan sartu ahal izan datiezen. Horretarako, langileak behar dituzten
lanbideetan erabilgarriak diren gaitasunak eta kualifikazio profesionalak emango dizkieten prestakuntza-ekintzak gauzatuko dira hainbat arlotan.
2015ean prestakuntza-ekintzak arautzen dituen Dekretu bat (4/2015 Errege Lege Dekretua, martxoaren 22koa, enplegurako lanbide-heziketaren sistema presaz
erreformatzeko lan-arloan) argitaratu zen. Dekretu horren helburua da prestakuntza-sistema egokitzea, langileei enplegua eskuratzen, mantentzen eta berreskuratzen
laguntzeko. Horrez gain, Dekretu horren bitartez, herritarren garapen pertsonala eta sustapen profesionala babesten dira eta, horretarako, ezagutzak barneratzea eta
eguneratzea sustatzen da, enplegu iraunkorra eta kalitatezkoa izateko aukerak areagotzeko.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

29.522.127€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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8.500

EKIMENA

4.1.5 Prestakuntza, kontratatzeko konpromisoarekin

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da langabezian dauden pertsonei lan-mundura itzultzen laguntzea. Horretarako, prestakuntza-ekintzak egiteaz gain, parte hartzen duten erakundeek
prestakuntzaren ondoren kontratatzeko konpromisoa hartzen dute. Prestakuntza-ekintza horiek aurrez aurrekoak dira, eta eduki orokorrak zein zeharkakoak hartzen dituzte
barne; prestakuntzaren helburua da oinarrizko kualifikazioak eta gaitasunak (oinarrizko maila) garatzea eta programazio edo zuzendaritza mailako (goi maila) egitekoak
gauzatzeko behar diren gaitasunak edo espezializazioak garatzea.
Hala, prestakuntza espezifikoa da, eta helburu du enpresei behar dituzten langileak aurkitzen laguntzea, dituzten beharrak asetzeko bilatzen duten profila lan-merkatuan
aurkitu ezin dutenean eta enpresan lanean hasteko langileek kualifikazio osagarriak behar dituztenean. Kontratatzeko konpromisoa hartzeak esan nahi du prestakuntza
antolatu duen enpresak prestakuntza horretan parte hartu duten langileen % 60 kontratatuko dituela, gutxienez, aurrekontuaren kargura, 6 hilabetez edo gehiagoz, lanaldi
osoarekin; lanaldia partziala bada, kontratatu beharreko gutxieneko parte-hartzaile kopurua horren arabera egokituko da.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.368.538€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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345

EKIMENA

4.1.6 Lan-orientabide generikoa

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lanbidek enplegua lortzeko orientazio- eta laguntza-zerbitzua eskaintzen die langabezian dauden pertsonei, lana galtzeko arriskuan dauden pertsonei, lanpostu hobea lortu
nahi duten pertsonei eta potentzialki aktiboak diren pertsonei. Zerbitzu horrek hainbat ekintza eta neurri barne hartzen ditu, herritarrak informatzeko, laguntzeko,
motibatzeko eta aholkua emateko. Hala, pertsona bakoitza, bere egoera profesionala kontuan hartuta, gai izango da bere gaitasunak eta interesak zehazteko eta bere
ikasketa-prozesua, lan-bilaketa edo ekintzailetza-proiektua kudeatzeko. Zerbitzu hau Lanbidek kudeatutako bulego mugikorrek osatzen dute.
Programa honek laguntzak eskaintzen dizkie ezartzen diren ibilbide pertsonalizatuen araberako enplegurako eta autoenplegurako orientazio-zerbitzuak eskaini nahi dituzten
erakundeei. Ekimen hau, 3.3.5 Laneko orientabide eta laguntza espezifikoak gazteentzat eta 5.3.6 Baztertuta geratzeko arriskuan dauden kolektiboentzako orientabide
espezifikoa ekimena bi deialdi orokorren bitartez kudeatzen dira; deialdi horiek Enplegurako orientazio-ekintzak eta -zerbitzuak gauzatzeko diru-laguntzen aginduak arautzen
ditu.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

3.208.872€

Guztira 56.000 pertsona artatuko dira (ekintza honek, aurretiko orientabide izaera du;
gero, esku-hartzea 4.1 ardatzeko beste ekintza batzuekin osatuko da eta, ondorioz,
kuantifikatu egingo da baina ez da kontsolidatuko Planaren ondorio agregatuetarako).

100

EKIMENA

4.1.7 Lankidetza hitzarmena Lanbideren enpresentzako zerbitzua garatzeko

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekimen honen xedea da erakundeekin eta eragileekin lankidetza estuagoan jardutea enpresei zerbitzuak eskaintzeko eta etorkizuneko beharrizanei erantzuteko jarduketak
artikulatzeko. Lankidetza hori gauzatzeko, lankidetza hitzarmenak ezarriko dira erakundeekin eta eragileekin. 2016an 8 hitzarmen egitea aurreikusten da.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

500.000€

Jarduketa zehaztu egin behar da eragina nolakoa izango den jakiteko.
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4.2 ardatza – Landunentzako prestakuntza
EKIMENA

4.2.1 Landunentzako prestakuntza

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa hau Hobetuzek kudeatzen du, eta helburu du enplegurako prestakuntza-planak garatzea dagoeneko lanean ari diren pertsonentzat. Plan horrek barne hartuko ditu
langileen gaitasunak eta kualifikazioak hobetzeko prestakuntza-ekintzak eta langileak banan-banan berriz kualifikatzeko ekintzak. Prestakuntza-planak sektoreartekoak
(gaitasun horizontalak, hainbat jarduera-sektore zeharkatzen dituztenak) edo sektorialak (sektore zehatz bati dagozkion gaitasunak) izan daitezke, gizarte-ekonomian aplika
daitezke eta autonomoek edo Kualifikazioen Sistema Nazionaleko Moduluen Katalogkoko kideek jaso ditzakete. Plan horiek funtsezko tresna dira bizi osorako prestakuntza
bermatzeko, hala langileak nola enpresak ezagutzan oinarritutako gizarte berrira egokitzen direla ziurtatzeko eta Europako Enplegu Estrategiaren baitan gertatzen diren
ekoizpen-prozesuen aldaketei aurre egin ahal izateko langileen gaikuntza profesionala mantentzeko.
2015ean, araudi berria garatu zen esparru horretan; araudi hori aplikatuko da 2016ko deialdian.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

12.750.000€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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22.000

EKIMENA

4.2.2 Gaitasunak egiaztatzea

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Gaitasunak egiaztatzea beharrezkoa da egungo testuinguru berrian; izan ere, gaur egun, bizi osoko ikaskuntza errealitate bat izan behar da bai pertsonen enplegagarritasuna
hobetzeko bai gure ekonomia lehiakorragoa izan dadin. Ekimen honen emaitza 463/2013 Dekretua, abenduaren 17koa, izan zen (2013ko abenduaren 20ko Euskal Herriko
Agintaritzaren Aldizkarian argitaratu zen); Dekretu horrek Profesionaltasun-ziurtagirien eta Egiaztapen Partzial Metagarrien Euskal Erregistroa sortu eta ziurtagiri eta
egiaztapen horiek erregistratzeko eta emateko prozedura ezartzen zuen.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

600.000€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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3.000

5. Ekintza-programa
Enplegu inklusiboa. Enpleguarekiko elkartasuna
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5. Ekintza-programa: Enplegu inklusiboa. Enpleguarekiko elkartasuna

5.1 ardatza - Enplegu-planak tokiko eta eskualdeko esparruan
EKIMENA

5.1.1 Enplegua bultzatzea enplegua sustatzeko tokiko ekintzen barruan (1. motako ekintzak)

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honek barne hartzen ditu merkatu ez-arruntean egiten diren kontratazioak, kontratazio horiek helburu dutenean lan-munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten
pertsonen enplegagarritasuna hobetzea. Horretarako, pertsona horiei aldi baterako lan-esperientzia eskaintzen zaie, haien kualifikazioa edota gaitasun pertsonalak eta
motibazioa hobe ditzaten.
Kontratazioak tokiko erakundeek zuzenean egin ditzakete, edo, bestela, gizarteratze-enpresen, enplegu-zentro bereziak edo lan-munduan sartzeko zailtasun bereziak dituzten
pertsonak gizarteratzea eta laneratzea xede duten irabazi asmorik gabeko erakundeen bitartez. Kontratuen iraupena 3 eta 6 hilabete artekoa izango da, lanaldi osoarekin edo
partzialarekin (gutxienez lanaldiaren % 50). Kontratua edozein motatakoa izan daiteke, prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua salbu. Laguntza gehienez ere 12.500 €koa izango da lan-kontratuko, eta horrek kontratuak eragindako gastuen % 100 arte estali ahalko ditu.
Kontratutako pertsona guztien % 30 (gutxienez) diru-sarrerak bermatzeko errenta (DSBE) jasotzen duten pertsonak izan beharko dira. Gainerako kontratuak honako
kolektiboetako pertsonei egin beharko zaizkie: 35 urteko pertsonak edo gazteagoak, Lanbiden duela 6 hilabete edo gehiago izena eman zuten 45 urtetik gorako pertsonak, epe
luzeko langabeak, gizartetik at gelditzeko arriskua duten pertsonak, desgaitasunen bat duten pertsonak, familia-erantzukizunak dituzten emakumeak eta genero-indarkeriaren
biktima izan diren emakumeak. Kontratatutako pertsona guztien % 40 (gutxienez) emakumezkoak izan behar dira (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

10.316.310€

Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko
pizgarri zuzenen bitartez (pertsonak)
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1.400

EKIMENA

5.1.2 Kontrataziorako laguntzak, enplegua sustatzeko tokiko ekintzen barruan (2. motako ekintzak)

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Laguntza hauen xedea da tokiko enpresei babes ekonomikoa ematea Lanbiden lan-bilatzaile gisa izena eman duten pertsona langabeak kontratatzen laguntzeko, lan-merkatu
arruntean.
Kontratuen iraupena 3 eta 6 hilabete artekoa izango da, lanaldi osoarekin edo partzialarekin (gutxienez lanaldiaren % 50). Kontratua edozein motatakoa izan daiteke,
prestakuntzarako eta ikaskuntzarako kontratua salbu. Kontratuek enpresan enplegu sorrera garbia eragin behar dute, diruz lagundutako kontratua duten pertsonak enpresan
hasi aurreko 3 hilabeteetan enpresa horrek izan duen lantaldea kontuan hartuta.
Diru-laguntzaren azken zenbatekoa ezin izango da kontratatutako pertsonen soldataren eta Gizarte Segurantzako kotizazioaren % 75 baino gehiago izan, lehentasuna duten
kolektiboen (DSBE, lehenengo lanpostua lortu duten 35 urtetik beherako gazteak, luzaroan langabezian egon diren pertsonak) kasuan izan ezik; kasu horretan diru-laguntzak
gastuen % 100 estali ahalko ditu. Laguntza gehienez ere 3.000 €-koa da 3 hilabeteko lanaldi osoko kontratu bakoitzerako (4.500 € lehentasuna duten kolektiboen kasuan) eta
gehienez ere 6.000 €-koa lanaldi osoko 6 hilabeteko edo gehiagoko kontratu bakoitzeko (9.000 € lehentasuna duten kolektiboen kasuan) (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

2.797.643€

Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko
pizgarri zuzenen bitartez (pertsonak)

106

1.170

EKIMENA

5.1.3 Enplegua sortzeko bestelako tokiko garapen-ekintzak enplegua sustatzeko tokiko ekintzen barruan (3. motako ekintzak)

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekintza hauek langabeziak larriki jotako eskualdeentzat eta herrialdeentzat dira. Proiektuak 1. eta 2. motako jarduketak izan ahalko dira, jarduketa horiek hasieran haientzat
esleitutako aurrekontuarekin ordaindu ahal izan ez diren kasuetan. Horrez gain, enplegua sortzea xede duten tokiko garapen ekintza berritzaileak ere izan ahalko dira, honako
esparru hauetakoren bateik lotura badute: biozientziak, energia edo teknologia iraunkorrak.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

4.371.318€

Ekimen honek barne hartzen ditu 1. eta 2. motako jarduketak, hasiera batean jarduketa
horientzat aurreikusitako aurrekontua horiek gauzatzeko nahikoa izan ez zen kasuetan,
bai eta enplegua sortzea xede duten beste ekintza osagarri batzuk ere. Eraginaren
helburuak 1. eta 2. motako jarduketen helburuen konbinazioa dira.
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5.2 ardatza - Bestelako kontratazio-pizgarriak
EKIMENA

5.2.1 Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da langabe gisa izena emanda duten pertsonak kontratazeko pizgarriak eskaintzea, enpresetan lan egiten duten langileek, bazkide diren langileek edo
sozietate kooperatiboetako kide diren langileek, haiek hala nahi dutelako, seme-alabak zein mendeko senideak edo oso gaixo daudenak zaintzeko eszedentzia bat hartzen
dutenean edo lanaldia murrizten dutenean, pertsona horiek ordezkatzeko (lana eta familia bateragarri egitea). Halaber, dagoeneko lanaldi partzialarekin lanean ari den
pertsona bat lanaldi osoan kontratatzeko pizgarriak ere badira, eszedentzia hartu duen edo lanaldia murriztea erabaki duen langileren bat ordezkatzeko.

Laguntzen zenbatekoa egindako kontratuen araberakoa da, baina gehienez ere enpresak kontingentzia arruntei dagokienez Gizarte Segurantzari kotizazioak direla-eta
ordaindu behar dionaren % 100 estaliko dute aipatu laguntzek.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko pizgarri
zuzenen bitartez (pertsonak)

1.800

Dauden enpresak

463

2.200.000€
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EKIMENA

5.2.2 Euskal enpresek kanpoan dituzten lantokietan 35 urtetik gorako langabeak kontratatzea

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da langabezian dauden 35 urtetik gorako pertsonen kontratazioa sustatzea, zehazki kualifikazioa edota kualifikazio horiekin zein enpresen
nazioartekotzearekin zerikusia duen lan-esperientzia duten pertsonena. Kontratu horren bitartez, kontratatutako langileek euskal enpresek atzerrian dituzten lan-zentroetan
lan egingo dute, lan merkatuan sartu ahal izateko eta esperientzia profesional sendoagoa eskuratzeko.
Diru-laguntza jasotzeko, kontratuak lanaldi osokoak izan beharko dira, eta gutxienez 12 hilabete iraungo dute. Kontratatutako langileek haien prestakuntza akademikoarekin
edota kualifikazio profesionalarekin zerikusia duten lanpostuak izango dituzte, eta bermatuko da langile horiek gutxienez 6 hilabete egiten dituztela enpresari loturiko atzerriko
lan-zentro batean. Soldata eta Gizarte Segurantza ordaintzeko laguntzaren gehieneko zenbatekoa harrera-herrialdearen eta kontratatutako pertsonaren adinaren araberakoa
izango da.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

1.220.000€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA
Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko
pizgarri zuzenen bitartez (pertsonak)
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36

EKIMENA

5.2.3 Lankidetza enplegu-agentziekin: lan-munduan sartzeko laguntza-zerbitzu integrala

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da lan-munduan sartzeko aholkularitza- eta laguntza-zerbitzua eskaintzea lan-merkatuan sartzeko zailtasunik handienak dituzten kolektiboei, hau da,
35 urtetik beherako pertsonei eta luzaroan langabezian egon diren pertsonei (lehentasuna izango dute 45 urtetik gorakoek). Horretarako, Lanbidek lankidetza-hitzarmenak
egin ditu enplegu agentziekin, lan-munduan sartzeko laguntza-zerbitzu integrala eskaintzeko asmoz. Programaren azken helburua da parte hartzen duten pertsonen % 50i lanmunduan sartzen laguntzea informazioaren, orientazioaren, aholkularitzaren, jarraipenaren eta laguntzaren bitartez, lan-bilaketaren prozesu osoan.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

300.000€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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600

5.3 ardatza - Baztertuta geratzeko arriskuan daudenak gaitzea eta laneratzen laguntzea
EKIMENA

5.3.1 Egoera ahulean dauden taldeentzako enplegurako prestakuntza

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lanbidek kudeatzen duen programa honen xedea da langabezian dauden pertsonei tresnak ematea Prestakuntza Baliabideen Katalogoa osatzen duten hainbat baliabide eta
prestakuntza-ekintzaren bitartez, laneratzea errazteko. Horretarako, hainbat erakundek elkarlanean jarduten dute, prestakuntza-ekintzak eta -baliabideak eskaintzeko.
Prestakuntza-ekintza horiek Enplegurako Prestakuntzari buruzko Dekretuak arautzen ditu (ikus 4.1.4. Enplegurako Prestakuntza), eta etengabe ari dira exekutatzen.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

10.592.671€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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5.000

EKIMENA

5.3.2 Enplegu-zentro bereziak

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Laguntza hauen helburua da desgaitasunen bat duten pertsonei aukera ematea lanpostu bat eskuratzeko, lanpostuari eusteko eta ibilbide profesionalean aurrera egiteko.
Horretarako, enplegu-zentro berezietan jarduera-profesionala babesteko unitateak ezarriko dira, eta zentro horietan lanean ari diren eta desgaitasunen bat duten pertsonen
enpleguari eutsiko zaio.
Laguntzak babes-unitateetan lan egiten duten langileen soldata ordaintzen laguntzeko dira. Urtean 1.200 € jasoko dira kontratu mugagabea duten eta desgaitasunen bat duten
langile bakoitzeko; horrez gain, 600 € jasoko dira 6 hilabeterako edo gehiagorako aldi baterako kontratua duen langile bakoitzeko. Halaber, une bakoitzean indarrean dagoen
lanbide arteko gutxieneko soldataren % 50 ordainduko da Enplegu Zentro Berezian alta emana duen eta desgaitasunen bat duen langile bakoitzeko (baldintzak 2015eko azken
deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

34.000.000€

Enplegua mantentzea, Enplegu Zentro
Berezien laguntzarekin (pertsonak)

112

8.000

EKIMENA

5.3.3 Laneratze-enpresak

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da laneratze-enpresen sorrera sustatzea eta dagoeneko martxan daudenak babestea. Enpresak sortzera bideratutako laguntzak barne hartzen du
enpresa horiek bideragarriak diren erabakitzeko merkatu-azterketa, eta azterketa horren % 50 arte finantzatzen du (gehienez ere 6.000 €). Dagoeneko martxan dauden
enpresak babesteari dagokionez, aktibo finkoetan egindako inbertsioen % 85 arte babestuko da (gehienez ere 12.000 €), bai eta laneratze-prozesuan dauden pertsonen
lanpostuak sortzea eta mantentzea ere.
Halaber, merkatu berriak irekitzeko edo enpresaren jarduera berbideratzeko merkatu-azterketa berriak egiteko laguntza teknikoaren % 50ak ere babesa jasoko du (6.000 €
arte). Bestalde, laneratze-prozesuan dagoen pertsonak egiten dituen ikastaroen % 80 arte ordainduko da (matrikularen prezioa) (baldintzak 2015eko azken deialdiari
dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

7.959.831€

Enplegua mantentzea, Enplegu Zentro
Berezien laguntzarekin (pertsonak)
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400

EKIMENA

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

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Laguntza hauen xedea da desgaitasunak dituzten langileei lanean, jendartean eta gizartean integratzen laguntzea. Horretarako, haien gaitasun fisiko, psikiko edo intelektualei
egokitutako lanpostuak sustatuko dira. Desgaitasunak dituzten langileei kontratu mugagabea egiten dieten eta lanpostuak egokitu edo oztopo arkitektonikoak kentzen
dituzten enpresek eta lan-elkarteen kooperatibek 3.907 € jasoko dituzte lanaldi osoko kontratu bakoitzeko, eta 901 € arte egokitu behar den edo oztopo arkitektonikoa kendu
behar den lanpostu bakoitzeko (baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

500.000€

Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko
pizgarri zuzenen bitartez (pertsonak)
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170

EKIMENA

5.3.5 Baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonentzako orientabide espezifikoa

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lanbidek lan-munduan sartzeko orientazio- eta laguntza-zerbitzua eskaintzen die baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonei. Zerbitzu horren bitartez, hainbat ekintza
eta neurri martxan jartzen dira pertsona horiei informazioa emateko, laguntzeko eta motibatzeko, pertsona bakoitzaren egoera profesionala aintzat hartuta, pertsona hori gai
izan dadin dituen gaitasunak eta interesak zehazteko, eta ikasteko, lana bilatzeko edo enpresa bat sortzeko jarraitu behar duen ibilbidea kudeatzeko. Zerbitzu hau Lanbidek
kudeatutako bulego mugikorrek osatzen dute.
Programa honek laguntza eskaintzen die lanaren eta autoenpleguaren arloko orientazio-zerbitzuak eman nahi dituzten erakundeei, ezartzen diren ibilbide pertsonalizatuetatik
abiatuz. Ekimen hau, 4.1.6 Lan Orientabide Generikoa eta 3.3.5 Laneko orientabide eta laguntza espezifikoak gazteentzat ekimenekin batera, bi deialdi orokorren bitartez
kudeatuko da. Deialdi horiek enplegurako orientazio-zerbitzuak eta -ekintzak garatzeko diru-laguntzei buruzko Aginduak arautzen ditu.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

3.208.872€

Guztira 56.000 pertsona artatuko dira (ekintza honek, aurretiko orientabide izaera du;
gero, esku-hartzea 5.3 ardatzeko beste ekintza batzuekin osatuko da eta, ondorioz,
kuantifikatu egingo da baina ez da kontsolidatuko Planaren ondorio agregatuetarako).
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EKIMENA

5.3.6 Babestutako enplegurako laguntzak merkatu arruntean

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Ekimen honen xedea da gizarteratzeko zailtasun handiagoak dituzten eta desgaitasunen bat duten pertsonei lan-munduan sartzen laguntzea, babestutako enpleguaren arloko
jarduketen bitartez. Ekimen hau martxan jartzeko, ezinbestekoa da elkarteen, irabazi asmorik gabeko fundazioen eta enplegu-zentro berezien laguntza, eta horiei laguntzak
emango zaizkie babestutako enplegu-unitatea osatzen duten langileen soldaten gastua eta gizarte segurantzako gastua estaltzen laguntzeko. Erakunde kolaboratzaile horiek
kontratu mugagabeak edo gutxienez 6 hilabeteko aldi baterako kontratuak egingo dituzte, enpresaren egituraren barneko lanposturen baterako.
Laguntzaren zebatekoa langile berrien kopuruaren eta desgaitasun mota eta mailaren araberakoa izango da; laneratze bakoitzeko 4.000 eta 7.800 € artean emango da
(baldintzak 2015eko azken deialdiari dagozkio).

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

850.000€

Enplegua sortzea, kontratazioa sustatzeko
pizgarri zuzenen bitartez (pertsonak)
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46

EKIMENA

5.3.7 Izaera integrala duten jarduketak kolektibo bereziekin

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Programa honen xedea da orientazio-zerbitzu kolektiboa eskaintzea, baztertuta gelditzeko arriskua duten taldeei lan-munduan sartzen laguntzeko. Horretarako, Lanbidek lanmunduan sartzeko laguntza-zerbitzu integrala eskainiko du; zerbitzu horrek barne hartuko ditu lan-munduan sartzen saiatzen ari diren pertsona horiei informazioa ematea,
orientatzea, aholkua ematea, jarraipena egitea eta laguntzea.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

250.000€

Enplegagarritasuna hobetzea
(pertsonak)
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35

EKIMENA

5.3.8 Zeinu-hizkuntzarako itzulpenak trebakuntza-ekintzetan

ARDURADUNA

Lanbide

XEDEA
Lanbidek hitzarmena du Euskal Gorrak erakundearekin. Hitzarmen hori 2013ko apirilaren 12an sinatu zen, eta horren helburua da gorrak diren pertsonei zeinu-hizkuntzako
itzulpena eskaintzea bulegoetan ematen diren zerbitzuetan, pertsona horien gaikuntza eta kualifikazioa errazteko. Zerbitzu hori indarrean egongo da ekitaldi honetan.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

3.500€

Enplegagarritasuna hobetzea (pertsonak)
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64

6. Ekintza-programa
RENOVE Birgaikuntza

119

6. Ekintza-programa: RENOVE Birgaikuntza

6.1 ardatza - RENOVE Etxebizitza
EKIMENA

6.1.1 Banakako birgaikuntzak eta jabeen erkidegoetakoak egiteko laguntzak

ARDURADUNA

Enplegua eta Gizarte Politikak

XEDEA
Programa honek birgaikuntza-proiektuak gauzatzea erabiltzen du sektorean enplegua sortzeko tresna gisa. Birgaikuntza-proiektuak bi motatakoak izan daitezke:

− Partikularrek eta jabeen erkidegoek abiatutako eraikinen eta etxebizitzen birgaikuntzak, biziegokitasuna hobetzeko, desgaitasunen bat duten pertsonei sarbidea errazteko
edo energia-kontsumoa murrizteko. Mota horretako proiektuetarako laguntzak jarduketaren kostu errealaren araberako ez itzultzeko diru-laguntzak dira, gehienez ere
5.940 €-koak, bai eta merkataritza-lokaletako titularrentzako mailegu kualifikatuak ere (horiek amortizatzeko epea 5-15 urte da, eta gabezia-epea, berriz, 3 urte). Jabeen
erkidegoentzako laguntzek, gainera, proiektua idazteko laguntza (prezio garbiaren % 90 arte) eta obrak exekutatzeko laguntza (% 50 arte) ere barne hartzen dituzte.
− Eraikitako ondarean proiektuak gauzatzeko etxebizitzak eta eraikinak eraginkortasunez birgaitzea, sarbide hobetzeko, suteen kontrako segurtasuna sendotzeko eta energiaeraginkortasuna hobetzeko, etxe blokeetan edo sailetan bildutako eraikinetan, gutxienez aldeetako bat bloke edo sail horretakoa denean eta eraikinen erabilera nagusia
etxebizitzak direnean. Bigarren motako laguntzek hau hartzen dute barne: txostenak idazteak, ziurtagiriek eta proiektuek eragindako gastuen % 70, eta obren exekuzioak
eragindako gastuen % 50.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK
Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

18.141.950€

Enplegua sortzea, birgaikuntza-lanen
bitartez (pertsonak)

4.110 (lanaldi osoko eta urtebeteko
enpleguak)

Baliabide pribatuak

318.754.062€

Etxebizitzak

18.800

120

EKIMENA

6.1.2 Birgaitze integraturako Laguntzak

ARDURADUNA

Enplegua eta Gizarte Politikak

XEDEA
Programa honen xedea enplegua sustatzea da, udalen edo tokiko erakundeen irisgarritasun planak eguneratuz edo eginez, dagozkion hobekuntza-lanak eginez eta hiriak eta
eraikinak irisgarriak direla bermatuko duten igogailuak eta plataforma jasotzaileak eskuratuz eta instalatuz.
Laguntza itzuli beharrik ez dagoen diru-laguntzen bidez artikulatzen da. Erakunde onuradun bakoitzak gehienez ere 300.000 € jaso ahal izango ditu, eta horrek eskatu den
irisgarritasun-aurrekontuaren % 50 eta % 80 artean estaliko du. Halaber, itzuli beharrik ez dagoen beste diru-laguntza batzuk emango dira birgaitze integratuko eremuetan edo
egoitza eremu narriatuetan ondare hiritartua birgaitzeko planak egiteko eta hiria zaharberritzeko jarduketak egiteko hirigintza- edo gizarte-arazo bereziak dituzten eremuetan.

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN
IZANGO DUEN ERAGINA

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

7.406.041€

Enplegua sortzea, birgaikuntza-lanen
bitartez (pertsonak)
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181 (lanaldi osoko eta urtebeteko
enpleguak)

6.2 ardatza - RENOVE Hezkuntza
EKIMENA

6.2.1 Birgaitze-lanak ikastetxeetan

ARDURADUNA

Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura

XEDEA
Programa honek enplegua sortzea du xede; horretarako, ikastetxe publikoak birgaitzeko esku-hartze zuzenak egingo dira. Esku-hartze horien bitartez azpiegitura berriak edo
luzapenak eraikiko dira, eskolak toki gehiago behar duen kasuetan, edo konponketak egingo dira azpiegiturak egokitzeko.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

41.793.383€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegua sortzea, birgaikuntza-lanen
bitartez (pertsonak)
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510 (lanaldi osoko eta urtebeteko
enpleguak)

6.3 ardatza - RENOVE Osasuna
EKIMENA

6.3.1 Birgaitze-lanak osasun-zentroetan

ARDURADUNA

Osasuna

XEDEA
Programa honen xedea enplegua sortzea da; horretarako, osasun-zentroak birgaitzeko eta berregituratzeko esku-hartze zuzenak egingo dira.

2016rako AURREIKUSITAKO BALIABIDE EKONOMIKOAK

Eusko Jaurlaritzaren finantzaketa

9.774.400€

AURREIKUSPENEN ARABERA 2016an ENPLEGUAN EDOTA ENPRESETAN IZANGO
DUEN ERAGINA
Enplegua sortzea, birgaikuntza-lanen bitartez (pertsonak)
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