Enero de 2015

Behargintza Leioa
Eskerrik asko!
Abenduaren 11n, Leioak ekimen solidarioa jarri zuen martxan, Sortarazi elkartearentzako dirua batzeko asmoz. Ekintza desberdinen bidez, panpinak saltzea edo afari solidarioa
adibidez, 4.000 euro baino gehiago batu dira familientzako
oinarrizko elikagaiak erosteko.
Kanpainia solidarioak, “Leioa Bidean” ekimenera batuta
dauden merkatarien laguntzarekin, Mari Pepa eta Arloteren
panpinak saltzean zetzan. Pertsonaia leioaztar jator horiek,
herriko jaietan Leioako elkartekideek pertsonifikatzen dituztenak, Gabonetan itzuli dira aurten, eskuz egindako panpina
modura.
Hasieran 100 unitateko aurreikuspena bageneukan ere, bi
tamaina desberdinetan, gehiago egin behar izan ditugu eskaera oso handia izan delako, eta azkenean, 74 panpina txiki eta 41 handi saldu dira. Handiek 20 euro balio zuten eta
txikiek 10. Prezio horiek aintzat hartuta, guztira 1.580 euro
batu dira panpinen salmentarekin.
Bestalde, kanpainaren beste ekimen bat abenduaren 18ko
afari solidarioa zen, Mendibile Jauregian. Pertsona bakoitzak 50 euro ordaintzen zuen, eta horietatik, 25 euro dohaintzarako ziren. 70 pertsonak parte hartu zuen, eta gainera,
Mari Pepa eta Arloteren edizio berezien aurkezpena ikusteko aukera izan zuten, honako euskal diseinatzaile hauek
eginak: Mercedes de Miguel, Javier Barroeta, Eder Aurre,
Ramón Villamor, Maitane Galarraga eta Alberto “Sin Patrón”.
Ongintzazko afarian 1.750 euro batu ziren guztira. Azkenik,
panpinen edizio bereziei dagokienez, 355 saldu ziren, 710
euro eskuratuz.

Hauek izan ziren irabazleak:
• 108 Alberto Sin Patrón
• 608 Mercedes de Miguel
• 209 Eder Aurre
• 107 Javier Barroeta
• 25 Maitane Galarraga
• 24 Ramón Villamor
Behin kanpaina amaituta, leioaztar guztien beharrizan egoeran bizi direnekiko elkartasunaz hitz egin dezakegu, ekintzei
esker lortutako diruaz gain, herritarrek beren kontura emandako aparteko ekarpena gehitu behar diogulako: 172,70 € .
Guztira, beraz, kanpaina osoan, 4.172, 70 € batu dira. Diru
horrekin, elikagaien bankuaren eta modu jarraian ekimen
horri laguntzen dioten erakundeen bidez jasotakoa osatuko
du Leioako Udalak.
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Enpresa
asa den urtarrilaren 16an, Leioako Behargintzan, Joao Sperotto izan genuen gurekin, euskal enpresekin harremanak
finkatzera etorri baitzen. Bere asmoa zen merkataritza harremanak sortzea Brasilen bere aukerak areagotzeko.
Horrexegatik eskatu genion bisita koordinatzen zuen GARAPENi, Euskal Autonomi Erkidegoko tokiko garapen agentzien elkartea, Leioara etorri ahal izatea udalerriko enpresekin egoteko.
Sperotto taldearen jarduera nagusia familia bakarreko etxebizitzak eraikitzea da. Dena den, beste jarduera batzuk ditu:
arropa, segurtasuna, osasuna, aholkularitza, etab.
Euskadira etorri nahi zuen, batez ere, energia berriztagarriko enpresak ezagutzeko, zehazki, energia fotovoltaikokoak.

du ziren: Brasileko taldeak egingo dituen eraikuntza berrietako eskakizunak aztertzea proposamen bat egiteko asmoz.
Bestalde, CROMODURO DIVERSIFICACIÓN ere etorri zen.
Enpresa horrek pinturaren antzekoa den konposatu bat egiten du: PLASTISOLa. Konposatu hori, eraikuntzan, segurtasun lanabesetan erabiltzen da, baina arropa diseinatzeko
ere erabiltzen da, azala imitatzeko. Sperotto taldearen arropagintza sailerako ere, CROMODUROk egindako aurkezpena interesgarria izan zen. Enpresari buruz gehiago jakiteko,
ikusi aldizkariko azken atala, elkarrizketa.
Gure aldetik, batzarrek etekina ematea espero dugu, gure
udalerrian kokatuta dauden enpresen garapenerako.

Ondorioz, FABRIKER enpresari deitu genion. Iturriondon
kokatuta dagoen enpresa hori, sistema fotovoltaikoak oso
ondo ezagutzen dituzten gaztez osatuta dago. Ez dute
plakarik egiten, baina bezeroen beharretara egokitutako soluzioak diseinatzen dituzte. Sperottorekin akordio batera hel-
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Ekintzailetza
Enpresak sortzeko laguntza
Gure ekonomiari eusteko ezinbestekoa da enpresa-ehun
sendo eta dinamikoa sortzea. Kultura ekintzailea indartu behar dugu eta enpresa-sustatzaileei negozio-ideiak garatzen
lagundu behar zaie. Horiek guztiak funtsezko jarduerak dira
enplegu-politikak garatzean. Horren harira, 2015 urte berriarekin, ekintzailetza sustatzeko beste deialdi batzuk argitaratu dira. Erakunde publikoen ahalegina enpresa proiektua
martxan jartzea erabaki dutenei laguntzea da, bai negozio
eredua diseinatzen, bai negozioa abiarazten. Proiektuek jasangarriak izan behar dute, bai salmentetan bai finantzetan
ere, biziraupena bermatzeko, baina lehen urratsetan jasotako laguntza oso inportantea da.

te-Berrikuntza Programa, “Bizkaia Digitala: Internet Industriala” eta eskualdeen eta merkataritzaren berraktibazioa.

Leioako Behargintzaren ekintzailetza arloan, jarraitzen dugu
aholkularitza eta prestakuntza eskaintzen, eta informazioa
ematen dugu laguntza programei buruz. Duela gutxi, Bizkaiko Foru Aldundiak iragarri ditu aurtengo ekintzailetzarako laguntzak. Zehazki, “Enpresa Berriak Sustatzeko Plana 20122015” deritzonak 13 milioi euro baino zerbait gehiagoko
aurrekontua izango du aurten, gaurkoa bezalako testuinguru
baten Foru Erakundeak sendotze ekonomikorako derrigorrezkoa den jarduera sortzearen ildotik jarraitu nahi duelako.

Bestalde, Eusko Jaurlaritzak Enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantza-laguntza emateko programa mantenduko du baina gauza
berriekin: mailegu tasa txikiagoak, Euriborraren arabera
finkatuak (% 0,2) sei hilabetera, eta diferentzial maximoak
epeen araberakoak izango dira: %2,00 (3 urte), % 2,25 (5
urte) eta % 2,50 (7 urte).

Planak jarduteko bost esparru ditu: enpresa berritzaile berrien sustapena, “Bizkaia Sortzailea”, Ekintzailetza eta Gizar-

Lehenengo laguntza mota proiektu berritzaileak martxan
jartzeko eta enpresa aholkularitza emateko laguntza zuzenak dira.
“Bizkaia Sortzailea” programa industria sortzaileekin lotuta
dago.
“Bizkaia Digitala: Internet Industriala” programaren bidez
gauzen Interneta ezartzea bultzatuko da enpresen prozesu
eta zerbitzuetan.

Leioako Behargintzatik, deialdi horietaz eta argitaratuko diren beste batzuetaz informatuko dizuegu.
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Prestakuntza
2014Ko balantzea eta
2015eko lehen seihilekorako
prestakuntza ekintzen proposamena

Enplegurako prestakuntza sailetik eskaintzen dizuegun
prestakuntza eskaintza aurkeztu aurretik, 2014an egin dugun lanaren balantzea aurkeztu nahi dizuegu. Guztira, iaz,
39 prestakuntza ekintza burutu ziren. Horietara, udalerriko
eta eskualdeko 940 pertsona aurreinskribatu ziren. Azkenik,
eskaerak plaza kopurua gainditzen zuenez, 559 pertsonak
parte hartu zuen Leioako Behargintzako prestakuntza ekintzetan.

trebetasuna lortzeko eta geure zirrarak kudeatzen edo
lana bilatzeko dosierra prestatzen ikasteko.
• Informatika Ikastaroak: oinarrizko mailatik aurreratura, ordenagailuaren eta Interneten erabileran trebatzeko lan bila dauden pertsonak.

2015erako, lan bila dabiltzan pertsonei egiten diegun prestakuntza-eskaintza urtarriletik uztailera bitartekoa izango da.
28 prestakuntza jarduera dira, izaera desberdinekoak eta 4
multzo handitan sailkatuak:.

Aurrematrikula hilaren 19tik (astelehena) aurrera egin ahal
izango da gure bulegoetan goizeko 8:30etatik eguerdiko
14:30etara. Interesdunek jarraian azaltzen den formularioa
bete beharko dute.

• Elikagai Ziurtasunako Prestakuntza ikastaroak: hileko azken ostiralean, goizeko 9etatik 15etara.

Enplegurako prestakuntza ikastaroak:Profil profesionala garatzeko prestakuntza da, profil horretako lan eskaintzetarako
egokia.
• Enplegurako Baliabideak: Lana aurkitzeko ibilbidean
beharrezkoak diren gaitasunak eskuratzeko ikastaroak, lan elkarrizketa batean behar den ziurtasuna eta
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Orientazioa
Hautatzailearen lekuan jarri

Hautaketa egiten duenaren lekuan jarriko bazina, zure curriculuma erakargarri irudituko litzaizuke? Zure hautagaitza lanpostura egokitzen dela usteko zenuke? Hautagai askok denbora ematen dute enpresekin harremanetan jartzen masiboki, mezua
pertsonalizatu barik, edo curriculum edo gutunaren egitura lanpostuaren eskakizunetara egokitu barik.
Espero dituzun emaitzak lortzen ez badituzu, inportantea da zure buruari honako galdera hau egitea: behar den moduan
jartzen ari gara harremanetan hautaketa prozesuetako arduradunekin?
Porrota kudeatzeko lan bilaketan, askotan, galderak egin behar dizkiozu zure buruari eta gauza batzuk aldatu. Hautatzaile
bakoitzak curriculum asko jaso dezake egunean zehar, eta gehienetan, ez dauka ia astirik guztiak begiratzeko.
Zure arrakastarako aukerak areagotu nahi badituzu, mezua pertsonalizatzen eta curriculuma hautagaitzara egokitzen saiatu.
Zalantzarik gabe, hautatzaileak denbora gehiago emango du xehetasunak zaindu dituen baten curriculumarekin.
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Agenda
Urtarrila:
INNOEKIN - Elevator pitchekin lan egin
05/02/2015: Gasteiz
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-eraldaketa/agenda/innoekin-elevator-pitchekin-egin/9030.aspx

Sustatu zure negozioa errealitate handituko teknikaz erabiliz.
11/02/2015: Bilbo (Bizkaia)
www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/sustatu-zure-negozioa-errealitate-handituko-teknikaz-erabiliz/7672.aspx

Iragarpen-sistemak. Machine Learning.
26/02/2015: Zamudio (Bizkaia)
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/iragarpen-sistemak-machine-learning/8580.aspx
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Dirulaguntzak
Bizkaiko Foru Aldundiaren 187/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 29koa, zeinaren bidez aldatzen baita Bizkaiko Foru Aldundiaren 139/2014 Foru Dekretua, azaroaren 18koa, Berrikuntza Sustatzeko Plana 2015 arautzen duena.
Acceso al Boletín
IRAGARKIA, «Renove Makineria» Programaren araudia onartzekoari buruzkoa. Acceso al Boletín
Oker-zuzenketa, Bizkaiko Foru Aldundiaren 161/2014 Foru Dekretua, abenduaren 9koa. Honen bidez Enpresa Berritzaileak Sortzeko Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira. Acceso al Boletín
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Elkarrizketa
Kandela Zubietas, 2 Bax. 48940 Leioa
Tfnoa.: 94 423 22 25 / 94 463 40 88

Zertan diharduzue? Zein da Cromoduroren jarduera nagusia?
Cromoduro Diversificación enpresak esperientzia handia du plastisolak (Plastifikatutako Polibinil Kloruroz -PVC- egindako
konposatuak) egiten eta diseinatzen askotariko industria sektoreetarako: etxegintza, erreminta sektorea, ehungintza... Gure
konposatuen aplikazioaren irudia izan dezazuen, ziur aski erreminta batzuen kirtenen estalduran ikusi eta ukitu duzue, aliketetan, esaterako. Itsasgarri bezala ere erabil daiteke mosaikoko paneletan (gresite) eta ikurretan, logoetan edo ehunen
gaineko estanpazioetan. Amaierako aplikazioak era askotakoak dira, ikusi ahal duzuenez. Gure bezeroak bere azken produktuan erabiltzen duten beste enpresa batzuk dira eta guk gure produktuak erabiltzeko laguntza teknikoa ematen dugu,
bezero bakoitzaren beharrizanetara moldatuz.
Bilbon bulego komertziala duzue eta produkzio lantegiak Leioan. Pentsatu duzue bulegoak ere Leioara ekartzea?
Nolabait esateko, zergatik bi egoitza eduki?
Bai, gure bulego komertziala Leioako instalazioetara ekartzeko proiektua dugu, baina oraindik ez dugu burutu. Ekarriko
lituzkeen abantailen artean, gure eraginkortasuna eta produkzioa-kudeaketa-enpresaren administrazioaren arteko elkarlan
zuzena hobetzea leudeke, zenbait administrazio izapide egiteko Bilbon egotea ere baliagarria den arren.
Zuk Behargintzak antolatutako zenbait ekitalditan parte hartu duzu. Baliagarriak izan zaizkizue? Nola konbentzituko
zenuke norbait gure proiektu eta jardunaldietan parte hartzeko?
Benetan, Behargintzak garatutako proiektu eta ekimenak oso onuragarriak izan zaizkigula esan behar dut. Adibidez, Behargintzaren ekimen baten ondorioz, plan komertzial osoa inplementatzen ari gara, ondo egituratua eta definitua, errealista eta
gure beharretara egokitua. Abian jarri diren egitasmo hauen praktikotasuna ez dut aurkitu aurretik parte hartu dudan beste
erakunde batzuetako ekintzetan. Beren baliagarritasuna benetakoa eta berehalakoa izan da, gure ohiko jardueran negozio
gisa aplikatu ahal izan dugulako, eta honek, edozein saltoki, autonomo edo enpresarentzat balio handia eta benetakoa du.
Hau, berez, erakargarri handia da zuen ekimenetan parte hartzeko.
Zer ekarri dizue Leioak orain arte? Zure ustez, zertan lagun diezazuekegu?
Leioak, Behargintzaren bidez informazio interesgarri asko eman digu, emaitza praktikoa izan duten inplementazio ekimen
ugari, laguntza praktikoa eta benetakoa, lehen azaldu dudan moduan. Eta gainera, pertsona eta erakunde moduan asko
ekartzen diguten Leioako beste profesional eta enpresekin informazio-trukerako eta elkarlanerako sareak sortzeko aukera.
Behargintzaren jarduna handitzea den oro bada bikaintasuna hobetzea.
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