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Mendibil kalea, 3 . 48940 - Leioa
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  behargintza.enpresa@leioa.net
 Ekintzailetza
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Behargintza Leioa
Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroa

CSIC-en ikerketa batek Leioa kokatu egiten du Estatuko 
krisiari eutsi egin dioten udalerrien zerrendan. Ricardo 
Méndez irakasleak zuzendutako lanak Estatuaren atlas 
grafikoa egiten du, eta bertan, populazio eta herritarren 
prestakuntza aldetik, antzeko ezaugarriak dituzten udalerrien 
arteko lurralde-desberdintasunak identifikatzen ditu.  

2006 eta 2013 urteen bitartean jasotako 15 adierazle 
probintzial eta  8 tokiko adierazleen bitartez, adituek xehetasun 
nahikoarekin (20.000 biztanletik gorako udalerriak) aztertu 
ahal izan dute krisi ekonomikoaren geografia. 

Datuek euren lana egin zuten. Adituek adierazle 
ekonomiko-laboralak (lan egoeran dagoen populazioa, 
BPG biztanle bakoitzeko, enpresa kopurua…), adierazle 
soziodemografikoak (bizileku mugikortasuna, gazteen 
emantzipazioa, manifestazio kopurua…) eta higiezinei buruzko 
adierazleak (hipoteka kopurua, hipoteka betearazpenak, 
etxebizitza librearen batez besteko salneurria) erabili zituzten.

Horrela, Leioa, Estatuko udalerriak hartuta, 2011 eta 2012 
artean jasotako langabezia datuetatik, 18. udalerria da 
langabezia bolumen txikiena dutenen artean. Leioaren 
gainetik, Euskal Autonomia Erkidegoko beste udalerrik batzuk 
daude:  Getxo 11.ean, Donostia 12.ean, Zarautz 12.ean eta 
Durango 14.ean. 

Krisiari hobeto eutsi dioten udalerrien zerrenda euskal 
udalerriz josita dago, eta hori argi baino argiago dago. “Hiri 
horiek ekonomia dibertsifikatuaren aldeko apustua egin 
zuten”, dio ikerketak, “industria berriztatua mantendu zuten 
eta esportatzeko gaitasuna, berrikuntza sustatzen duten 
eta kalitatezko enplegua sortzen duten enpresa zerbitzuak 
lokalizatzeko oinarria direnak”. 

Atlas honen egileek euren ondorioak atera dituzte balizko 
etorkizuneko krisi baten ondorioak ez daitezen hain larriak 
izan. “Lurraldearen kultura” berria sortzearen alde egiten 
dute, “hirigintza integratua” eta lurraldeko gobernantza 
berria. 

Leioa mapan
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2014an bezala, LANBIDE- Euskal Enplegu Zerbitzuak  abian 
jarri du 30 urtetik beherako gazteak kontratatzeko programa, 
euren enplegagarritasuna hobetzeko lan esperientziak izan 
ditzaten.

Horrela, Lehen Aukera izeneko diru-laguntzak, langabezian 
eta lan esperientzia txikia edo bat ere ez duten gazteen 
praktiketako kontratazioa sustatu nahi du, betiere euren 
prestakuntzarekin lotutako enpleguetan.  

Zertarako dago dirua?

• Praktikaldiko kontratuetarako
• Kontratazio mugagaberako

Zenbat diru dago kontratu bakoitzeko?

Zer nolako baldintzak bete behar dituzte hautagaiek?

a)16 urtetik gorakoak eta 30 urtetik beherakoak izatea. 
b) Euskal Autonomia Erkidegoan bizitzea. 
c) Langabea izatea eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan 
lan-eskatzaile gisa izena emanda egotea. 
d) Identifikatuta egotea Gazte Bermearen Sistemaren 
datu-basean, eta aurrez egiaztatu izana beteta dauzkatela 
sistema horretara sartzeko baldintzak. 25 urtetik 

beherakoak edo 30 urtetik behera baldin eta pertsonak 
%33 edo gehiagoko ezgaitasunen bat badu. 
e) Ondoko titulazioetako bat edukitzea:

•  Lizentziaduna edo unibertsitateko graduduna, inge-
niaria, arkitektoa izatea.

•  Unibertsitateko diplomaduna, ingeniari teknikoa, arki-
tekto teknikoa izatea.

•  Araututako lanbide heziketako edo berariazko lanbi-
de heziketako goi- edo erdi-mailako teknikaria izatea. 
Honako bi tituluak ere aurrekoen baliokideak 

2015eko Lehen Aukera programan parte hartzeko 
prozedura

1. pausua: Enpresak, programa honen baitan, kontratazio 
planaren onarpena eskatuko du. Proposatutako lanpostuaren 
profilaren arabera, enpresari dagokion diru-laguntza 
onartzen zaio behin egiaztatuta baldintzak betetzen dituela.

2. pausua: Enpresak, gainditutako lanpostu bakoitzaren 
profilerako lan-eskaintza bat irekitzea eskatuko du, bai 
Lanbide bulego baten bidez, bai Erakunde laguntzaile 
baimendu baten bitartez.

3. pausua: Lanbiden, langabetu bezala izena emanda 
dauden eskatzaileak, difusiozko lan- eskaintzan ezarrita 
dauden baldintzak betetzen badituzte, hautaketa prozesuan 
parte hartu eta izena eman dezakete. Azkenik, hautatzaile 
egokiena aukeratuko da, betiere Lanbidek enpresari 
onartutako baldintzen arabera.

Laguntza eskatzeko epea: 2015ko Azaroaren 20a baino 
lehen 
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Enpresa

Lehen Aukera

www.empleo.gob.es/es/garantiajuvenil/accesoJovenes.html
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Dirulaguntzak
Pasa den apirilak 27an, BAOan, langabezian eta bazterkeria-arriskuan dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen 
sorrera sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri dira. 

I. tituluko II. atalean -«Enpresak abian jartzeko eta sortzeko laguntzak»

Honako gastu hauek joko dira diru-laguntza jaso dezaketen gastutzat: negozioa kokatzen den lokalaren errentamendua; 
negoziolokaleko hornidurak (argia, ura, gasa, telefonoa); aseguru-primak; garbitasuna eta mantentze-lana; bulegoko 
materiala; profesional independenteen zerbitzuak; publizitatea eta promozioa; Gizarte Segurantzan autonomoen araubide 
berezian edo haren pareko mutualitateren batean egiten diren kotizazioak, bai eta araubide orokorreko gertakizun 
arruntetakoak ere (enpresak ekonomia-jardueretan alta hartu eta, gehienez ere, urtebeteko epean zehar sorturikoak).

II. tituluan -«Enplegua sortzeko diru-laguntzen neurri berezia»

Urtebeteko —gutxienez— lan-kontraturen bat egiteagatik jaso daitezkeen diru-laguntzak izango dira, itzuli behar izango 
ez direnak. Kontratuak lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan beharko dira, baina, partzialetan ohiko lanaldi gisa 
ezarritakoaren %50 izan behar du lansaioak, gutxienez.

2014ko urriaren 1etik 2015eko irailaren 30era bitartean formalizatu beharko dira lan-kontratuok, eta Bizkaian bizi diren 
langileak kontratatu behar dira.

III. Tituluan, -«Enpresa abiarazteko egin behar dituzten inbertsioetarako laguntzak, gazte ekintzaileentzat»

30 urte arteko gazte ekintzaileek beren negozioa abiarazteko egin behar dituzten inbertsioak dira; horretarako, 2014ko 
urriaren 1etik 2015eko irailaren 30era bitartean hasi beharko dute jarduera ekonomiko bat lagundu ahalko da diruz.

Ibilgetuan eginiko inbertsio hauek lagundu ahal izango dira diruz, Kontabilitate Plan Orokorrarekin bat:  aplikazio informatikoak, 
eraikuntzak (higiezinak erosi eta eraikitzea kanpo geratzen dira), instalazio teknikoak, makineria, tresnak, beste instalazio 
batzuk, altzariak, informazioa prozesatzeko ekipamenduak eta garraio-osagaiak (BEZa kenduta).

Internet bidez aurkeztu behar dira eskabideak (osorik eta behar den bezala beteta) eta foru agindu honen zehazten diren 
agiri guztiak: Bulego Birtuala: http://bit.ly/1JK3zzo

Eskabidea aurkezteko epea 2015eko maiatzaren 19an, goizeko 08:30etan hasiko da, eta 2015eko irailaren 30ean, 13:30etan, 
amaituko da.

Ekintzailetza

https://apli.bizkaia.net/Apps/Seguru/LanTrebaNet/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=cas
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KZ eta “Ikanos” proiektuarekin ikas ezazu

Prestakuntza

Zer dira kz guneak?

Erabiltzailearentzat, KZgunea elkarlanerako espazio irekia da. Bertan, enplegu batetara sarbidea erraztuko dion doako 
prestakuntza edota administrazio elektronikoa erabiltzen hasteko aktibitateak egiteaz gain, pertsonalki aberasgarriak izango 
diren esperientziak biziko ditu.

KZgunea zentroen sarea, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza saileko Informatika eta Telekomunikazioen Zuzenda-
ritzara atxikita dago.  2001ean jaio zen Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren barruan (EIGP). Gaur egun, KZgunea 
egitasmoa Plan horren 2. Plangintzaldian dago, Euskadi Agenda Digitala 2015 izenekoa. 

Zer egin dezaket kz baten?

KZgunearen barnean garatzen diren aktibitate nagusiak honetarako dira:
• Teknologia Berrien inguruko prestakuntza.
•  Interneten nabigatzea
• IT Txartela probak antolatzea eta ziurtatzea. 

Zer ikastaro mota dago?

Zer da Ikanos: http://ikanos.blog.euskadi.net/

Eusko Jaurlaritzaren proiektu bat da eta
•  Informazioaren eta Jakintzaren Gizartea bultzatzen du euskal gizartean
•  Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila da buru
•  Ekintzailetzaren, Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zuzendaritzaren esku utzi da, proiektua garatzera bide-

ratutako neurriei dagokienez
• 2015 Agenda Digitalaren (AD@15) esparruan garatu da, gaitasun digitalak zer diren eta nola eskura daitezkeen eza-

gutarazteko, partekatzeko eta zeregin horretan laguntzeko

Aurrez Aurreko Prestakuntza Online Prestakuntza

http://ikanos.blog.euskadi.net/?page_id=1558&lang=eu
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Orientazioa

Nire dokumentuak, sekzio berria 
Lanbideren web-orrialdean 
Erabiltzaileek Nire dokumentuak izeneko sekzio berria dute Nire Lanbidenet-en barruan, eta, horren bidez, Lanbiden bildutako 
hainbat dokumentu eskuratu ahal izango dituzte.

Erabiltzailearen eskura egongo dira ikastaroak egiaztatzeko diplomak, hitzorduen egiaztagiriak eta beste hainbat; hala nola, 
Enplegu Akordio Pertsonala eta gizarteratze aktiborako hitzarmenak.
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Apirila:
Ikastaroa: Merkataritza elektronikoa - Onlineko denda
2015/05/06: Bilbao (Bizkaia)

Ikastaroa: FACEBOOK I: nola sortu FanPage bat. Ezarpenak, oinarrizko erabilgarritasunak 
eta argitalpenen kudeaketa
2015/05/11: Bilbao (Bizkaia)

Ikastaroa: Principios y metodologías de la gestión avanzada para microempresas
2015/05/04-tik aurrera 2015/06/16 arte: Bilbao (Bizkaia)

Agenda

www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/merkataritza-elektronikoa-onlineko-denda/9118.aspx
www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/facebook-nola-sortu-fanpage-ezarpenak-oinarrizko-erabilgarritasunak-argitalpenen-kudeaketa/9138.aspx
www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/facebook-nola-sortu-fanpage-ezarpenak-oinarrizko-erabilgarritasunak-argitalpenen-kudeaketa/9138.aspx
www.euskadinnova.net/eu/enpresa-eraldaketa/agenda/principios-metodologias-gestion-avanzada-para-microempresas/9274.aspx
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Ekonomia Sustatzeko foru diputatuaren 3172/2015 FORU AGINDUA, apirilaren 17koa. Honen bidez, Bizkaiko Foru 
Aldundiaren abenduaren 9ko 163/2014 Foru Dekretuaren I. tituluko II. atalean -«Enpresak abian jartzeko eta sortzeko la-
guntzak»- jasotako diru-laguntzen deialdia arautzen da. Foru dekretu horren bidez, langabezian eta bazterkeria-arriskuan 
dauden pertsonen autoenplegua eta enpresen sorrera sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezarri dira. 
Buletinerako Sarbidea

EBAZPENA, 2015eko apirilaren 15ekoa, Industriako sailburuordearena, «Global Training» beka-programa martxan jartze-
ko gaitasuna duten erakundeei laguntzak emateko deialdia argitaratzeko dena. Laguntza horiek 2014ko martxoaren 26ko 
Aginduak arautzen ditu. Agindu hori Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasuneko sailburuaren 2015eko apirilaren 1eko 
Aginduak aldatu du, 2015eko ekitaldirako. Buletinerako Sarbidea

IRAGARKIA, «Lankidetza Digitala: EIKTak sartzea enpresen edo profesionalen elkarteetan» Programaren araudia onartze-
ko dena. Buletinerako Sarbidea

IRAGARKIA, «Basque Industry 4.0: I+G-ko Teknologiaren Transferentzia fabrikazio aurreratuari aplikatutako EIKTetan» 
programaren araudia onartzeko dena. Buletinerako Sarbidea

IRAGARKIA, «Industria Digitala: EIKTak aplikatzea industri arloko ETEetan» programaren araudia onartzeko dena. 
Buletinerako Sarbidea

IRAGARKIA, Akitaniaren eta Euskadiren arteko mugaz gaindiko lankidetza-proiektuetarako 2015eko deialdiari buruzkoa 
(lehen saioa). Buletinerako Sarbidea

Dirulaguntzak

www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2015/04/20150427a078.pdf#page=5
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501789e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501781e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501782e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501783e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501754e.pdf
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Negozioa jarri berri duzu martxan. Zergatik hartu zenuen erabakia?

Bokazioa izan da. Bioi gustatzen zaigu futbola eta mundu horretan mugitzen gara duela urte asko, lehenengo, jokalariak ginen, 
eta gero, entrenatzaileak. Hazten eta ikasten jarraitzeko, gustuko dugun zerbaiten, mugitzea erabaki dugu gure bizimodua ere 
izan dadin.

Negozio ildo bitxia duzu. Azaldu ahal diguzu?

Ideia desberdinak ditugu gure enpresa garatzerako orduan. Beti futbolera bideratuta, entrenatzaileen prestakuntzarako bideoak 
saltzen ditugu on line, eta horrez gain, Euskadira etortzeko bidaiak antolatzen ditugu klub eta entrenatzaileentzat. Hori guztia, 
Japoniako merkatuan saltzeko asmoarekin.

Zergatik Japonia? Zein da merkatu horren bereizgarria?  

Enpresako bazkide bat japoniarra da. Futbolaren mundua Japonian oso gaztea da eta ez dago oso garatuta Euskadirekin 
alderatuta. Horrexegatik, pentsatu genuen, hemendik, ideiak eta proposamenak egin genitzakeela Japoniako futbola aberasteko.

Behargintzaren ekintzailetzarako orientazio fasean parte hartu duzu. Zer gehiagotan lagundu ahal zaitugula uste duzu? 
Zer falta da?

Egia esan, azpimarratzekoa izan da Behargintzatik emandako laguntza. Jarrera eta ekarpenak egiteko gogoa aintzat hartzekoak 
izan dira. Gauza gutxi bota dugu faltan, eta agian, zerbait esatearren, hitzordua eskatzen genuenetik, inoiz, nahi baino luzeago 
jotzen zuen hitzordua izaten genuen arte.

Elkarrizketa

http://futbola.es/



