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DERIOKO 2017KO ENPLEGU PLANEKO KONTRATATZEKO LAGUNTZEN PROGRAMA
“DERIOKO UDALAREN TOKIKO ENPLEGUA SUSTATZEKO 2017KO PROGRAMA” LAGUNTZEN DEIALDIAREN BIDEZ.
Helburua

Lanbiden izena emanda dauden eta Derion bizi diren langabeak kontratatzeko erraztasunak ematea.

Erakunde

Enpresa, denda eta profesional guztiak, horien forma juridikoa edozein dela ere, hauek izan ezik: administrazio
publikoak, sozietate publikoak eta horiei lotutako edo horien mendeko erakundeak, enplegu-zentro bereziak eta
beste enpresa batzuentzat kontratatzen duten ABLEak.
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hilabetekoak izango dira, eta edozein kontratazio-modalitatekoak izan daitezke
(prestakuntzarako eta ikasteko kontratuak izan ezik).
Kontratuak lanaldi osokoak izango dira.
Kontratazioak enplegu garbia sortuko du kontrataturiko pertsona berria lanean hasi baino 3 hilabete
lehenago zegoen plantillaren batez besteko osoaren gainean.
Kontratazioaren soldata-kostuek (Gizarte Segurantzako gastuak barne) ezin dute gainditu kontratazioaren
soldata-kostuen % 75.
Kontratuak egiteko epemuga 2017ko abenduaren 1a izango da, eta laguntzaren eskaera kontratazioa baino
lehen egin behar da.
Langabeak izatea, Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuan enplegu-eskatzaile gisa izena emanda egotea eta
Derion bizitzea.
Ez zaie diru-laguntzarik emango enpresariarekin edo sozietate-izaera juridikoa duten enpresetako kontrola
dutenekin, zuzendaritza-kargua dutenekin edo administrazio-organoetako kideekin odol- edo ezkontzaahaidetasuna (bigarren mailara artekoa) duten ezkontideen, oinordekoen eta gainerako senideen
kontratazioei.

Guztira 5 diru-laguntza emango zaizkie eskaerak eta ondorengo egiaztagiriak aurkezten dituzten erakundeei.
Diru-laguntza bakoitza 2.000 eurokoa izango da kontrataturiko pertsona bakoitzeko.
Erakunde esleipendunek oinarriak betetzen dituztela justifikatzen dutenean ordainduko da laguntzen zenbateko
osoa.
Laguntzak emateko, aintzat hartuko da “Enpresak parte hartzeko eskaera” aurkeztu den hurrenkera, batetik, eta
honako puntuazio-baremo hau, bestetik:
Ø 6 puntu, enpresa kontratatzailea edo enpresa kontratatzailearen lantokia Derion baldin badago.
Ø 3 puntu, enpresa kontratatzailea edo enpresa kontratatzailearen lantokia Txorierri eskualdeko beste
udalerrietako batean badago (Larrabetzu, Lezama, Loiu, Sondika edo Zamudio).
Ø 1 puntu, 35 urtetik beherakoengatik.
Ø 1 puntu, emakumeengatik.

Beste laguntza

Deialdi honetan jasotzen diren laguntzak bateragarriak izango dira beste administrazio edo erakunde publiko
nahiz pribatu batzuek kontzeptu eta helburu berberagatik ematen dituzten bestelako diru-laguntza edo
batzuekiko
laguntzekin. Nolanahi ere, diru-iturri desberdinetatik lortutako laguntza edo baliabideen zenbateko osoak ezingo
bateragarritasun du inola ere soldaten kostu gordina gainditu.

a
Eredu ofizialak

Laguntza jasotzeko eskaerak eredu ofizialaren bidez aurkeztu behar dira. Laguntzen atalean dago eskuragarri
eredu hori, helbide honetan: http://www.txorierri.eu.

a)

Bi modutara egin daiteke:
-Posta elektronikoaren bidez: egaz@txorierri.eu
Eskaeren
-Eskaera Behargintza Txorierri SLn aurkeztuta (Txorierri etorbidea 46, 13 A, Sondika), astelehenetik
aurkezpena
ostiralera, 9:00etatik 13:30era.
b) Epea: 2017ko abenduaren 1era arte.
c) Aurkeztu behar diren agiriak: I. eranskina eta honako agiri hauek:
Ø Enpresaren IFKren kopia.
Ø Legezko ordezkariaren NANaren kopia eta, hala badagokio, ahalorde-eskritura.
Ø Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duen agiria.
Ø Enplegu garbia sortzeko erantzukizun-adierazpenaren egiaztagiria (IV. eranskina).
Ø Langileak Behargintza Txorierri SL enplegu-agentziaren bidez (zenbakia: 1600000012) kontratatzeko
erantzukizun-adierazpena eta indarreko araudia eta lan-arriskuen prebentzioari buruzkoa betetzen delako
konpromisoa (V. eranskina).
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a)

Egiaztagirien
aurkezpena
a)

Bi modutara egin daiteke:
-Posta elektronikoaren bidez: egaz@txorierri.eu
- Egiaztagiriak Behargintza Txorierri SLn aurkeztuta (Txorierri etorbidea 46, 13 A, Sondika), astelehenetik
ostiralera, 9:00etatik 13:30era.
Epea: kontratazioa hasi eta 6 hilabete igarotzen direnetik aurrera. Egiaztagiriak aurkezteko azken eguna 2018ko
maiatzaren 10a izango da.
Aurkeztu beharreko agiriak: aldez aurretik VI. eranskineko ereduari jarraikiz laguntza-eskaera aurkeztu duten
erakundeek bakarrik aurkeztu behar dituzte, eta, zehazki, honako agiri hauek izango dira:
Ø VII. eranskina, behar bezala beteta.
Ø Kontrataturiko pertsonaren NANaren kopia.
Ø Diru-laguntza jasoko duen kontratuaren kopia.
Ø Nominak, langileen izen-zerrenda (garai bateko TC2) eta kotizazioen likidazio-agiria (garai bateko TC1),
jasotako laguntza justifikatzeko.
Ø Zinpeko deklarazioa, adierazten duena kontrataturiko pertsona ez dela enpresariarekin edo enpresaren
kontrola dutenekin, zuzendaritza-kargua dutenekin edo administrazio-kontseiluetako kideekin odol- edo
ezkontza-ahaidetasuna (bigarren mailara artekoa) duen ezkontidea edo ahaidea (III. eranskina).
Ø Diru-laguntza jasoko duen kontratazioak bestelako finantzaziorik ez duela egiaztatzen duen agiria (V.
eranskina).
Ø Gizarte Segurantzarekiko eta Foru Ogasunarekiko ordainketak egunean daudela egiaztatzen duten agiriak.
Ø Kontratazioaren aurreko 3 hilabeteetan egon den plantillaren batezbestekoaren egiaztagiria, GSDOk
emandakoa.
Ø Kontratazioaren egunean bertan egon den batez besteko plantilla egiaztatzen duen agiria, GSDOk
emandakoa.
Ø Bankuko kontu-zenbakiaren titulartasuna justifikatzen duen hirugarrenen altaren fitxa (VIII. eranskina).
Ø Memoria laburtua, txantiloi ofizialean egina (IX. eranskina).
Ø Eskatzen zaion beste edozein agiri.
Ø Kontratatutako pertsonaren errolda ziurtagiria.
Ø Kontratatutako pertsonaren lan-bizitzari buruzko txostena

Helburua

Lanbiden izena emanda dauden eta Derion bizi diren langabeak kontratatzeko erraztasunak ematea.

Erakunde

Enpresa, denda eta profesional guztiak, horien forma juridikoa edozein dela ere, hauek izan ezik: administrazio
publikoak, sozietate publikoak eta horiei lotutako edo horien mendeko erakundeak, enplegu-zentro bereziak eta
beste enpresa batzuentzat kontratatzen duten ABLEak.

onuradunak
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Kontratazioak gutxienez 3 hilabetekoak izango dira, eta edozein kontratazio-modalitatekoak izan daitezke
Aldi baterako laneko enpresak
(prestakuntzarako eta ikasteko kontratuak izan ezik).
Kontratazioaren
Ø Kontratuak lanaldi osokoak izango dira.
ezaugarriak
Ø Kontratazioak enplegu garbia sortuko du kontrataturiko pertsona berria lanean hasi baino 3 hilabete
lehenago zegoen plantillaren batez besteko osoaren gainean.
Ø Kontratazioaren soldata-kostuek (Gizarte Segurantzako gastuak barne) ezin dute gainditu kontratazioaren
soldata-kostuen % 75.
Ø Kontratuak egiteko epemuga 2017ko abenduaren 1a izango da, eta laguntzaren eskaera kontratazioa baino
lehen egin behar da.
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