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AURKEZPENA
AEdozein erakundek etorkizunera begira kudeatu
behar du arrakasta bermatu nahi badu. Hori
nabarmenagoa da erakunde publikoen kasuan,
inguruko herritarren eta enpresen negozio eta lan
arrakasta sustatu nahi dutenak, edozein momentutan,
baina batez ere honako hau bezalako aldaketa
garaietan, etorkizuneko eszenatoki posibleen gaineko
ziurgabetasun eta zalantzekin.
Beraz, ezinbestekoa da, orokorrean, ulertzen eta
onartzen hastea Toki Garapenerako Agentziek,
plangintza eta estrategiarik gabe, ezin dietela arrakasta
bermeekin erantzun gizartearen itxaropen eta
eskakizun berriei.
Seguru
asko,
etorkizun
laburrean,
Leioako
Behargintzaren erronkarik handienetarikoa da azken
urteotan nabarmen hazi den populazioaren behar
berriei egokitzea, baita enpresa ehundura aktibo eta
dinamikoaren eskaerei egokitzea ere. Ildo horretan,
Euskal Administrazioak (Gobernua eta Aldundiak)
lehiakortasun eta berrikuntzaren alde eginiko apustuari
esker, Leioako Behargintzak Euskadiren eraldaketa
prozesuan parte hartzeko konpromisoa har dezake,
Euskadi gizarte eraldatzailea izan dadin bizitzaren arlo
guztietan. Azken helburuak lirateke erakundeen
lehiakortasuna haztea, gizarte kohesioa eta herritarren
bizi kalitatea.
Bide horretan ez gaude bakarrik. Proiektu estrategikoak
bultzatu eta garatzeko kolaborazio sareak handitzeko
helburua duen intereseko agenteen mapa osatzen
duten laguntzarekin kontatzen dugu horretarako.
Zerrenda luzea da eta ez dugu inor kanpoan utzi nahi.

Febrero, 2013

Zuk ere barruan egon nahi duzu?
Komuneko ideia asko ditugu, ziur gaude, proiektu
interesgarriak atera ditzakegu elkarrekin, eta beste
agente batzuekin kontaktatzen lagundu diezaiokegu
elkarri ere bai.

www.leioakobehargintza.net

+INNOVA TXEKEA
Apiril honetan, +INNOVA Txekea aurkezteko
epea ireki da.
Dirulaguntza lerro hau, Eusko
Jaurlaritzaren SPRI Berrikuntza arloaren
barne dagoena, proiektu katalogoa diruz
laguntzea ahalbidetzen du homologatutako
hornitzaileen bidez.
Apirilaren 15ean ireki zen deialdia, eta
tramitatzea erraza denez eta ekimen ugari
barne har ditzakeenez, programa itxi egin
da eskabide asko eta asko jaso direlako.

Hiru langiletik gorako edozein enpresek
(eraldaketa eta manufakturakoak,
handizkako merkataritzakoak,
informazioaren teknologietakoak eta beste
sektore batzuetakoak) zerbitzu honen
abantailak jaso ditzakete.

Prozesu honetan, Leioako Behargintza
eragile bitartekaria da, eta bere
beharrizanekin ados, enpresaren benetako
interesa baloratzea da bere lana, baita
enpresa mota deialdia egiten duenaren
balorazioarekin bat datorren ikuskatzea ere.

Hau da, enpresak langile gutxiago badauka
edo bere ekintza arloa ez badator bat
SPRIren baldintzekin, dirulaguntza ematea
ez litzateke posible izango.

Horietako zerbitzu batzuk aipatzen
dizkizuegu hemen:

• Lehiarako zaintza
• Produktuak eta prozesuak berritzearen
bidezko lehiahobekuntza
• Finantza trebakuntza
• Brandinga
• Nazioartekotzea
• Lankidetza
Gure entitatetik, iaz lehen aldiz, 17 txeke
tramitatu ziren 10 enpresentzat. Aurten, 2
txeke bakarrik tramitatu ditugu. Datorren
urterako, gehiago eta hobeto.
Bestalde, merkatariei jakinarazten diegu

MERKATARITZARAKO
EKIPAMENDUAK
MODERNIZATZEKO deialdia irekiko

dela laster. Aurreikusten da ere, deialdia
epea bukatu aurretik itxiko dela; hori dela
eta, eskatzen dizuegu gurekin
harremanetan jartzea eskabidea bizkortzeko
behin programa irekita.
Kontaktatu Behargintzako Enpresa
arloarekin zalantzarik gabe

Behargintzak onartu ondoren, behin
eskabidea aurkeztuta, eta baiezko
ebazpena emanda, enpresa eskatzaileak
bat, bi edo hiru txeke jasoko lituzke, 2000
eurokoa bakoitza, kontratatutako zerbitzua
aurrera eramateko.
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FINANTZAZIO MODU BERRIAK: CROWDFUNDINGA !!
Finantzazioa lortzea enpresa bat sortzeko
aspekturik
oinarrizkoenetarikoa
da.
Finantzazio iturri asko dago enpresa
proiektu berriei ekiteko, eta ohikoenak,
finantza entitateen bidez kudeatzen direnak
dira: maileguak edo kredituak. Hala ere,
gaur eguneko krisi ekonomikoak mugatu
egin ditu, hein handi baten, finantzazioa
lortzeko modu horiek. Ondorioz, ekintzaileen
beharrizan horri erantzuteko beste formula
batzuk
garatu
dira,
adibidez,
Crowdfundinga
edo
taldekako
finantzazioa.
Crowdfundinga taldekako finantzazioan
oinarritzen da, pertsonek edo taldeek egiten
duten sarea da dirua, sustapena edo
bestelako baliabideak lortzeko. Finantzazio
modu honen kudeaketa Internet bidez
egiten da normalean, sarearen hedapenari
esker, proposamen arrakasta pertsona asko
parte hartzearen menpe baitago.
Formula hau xede askotarako erabil
disko berria atera nahi duten
taldeak, kanpaina politikoak,
argitaratzea eta enpresa txiki
sortzeko finantzazioa lortzea.

Crowfundingaren adibide da Goteo Euskadi
plataforma. Komuna, askea eta irekia dena
sustatzeko proiektuak taldeka finantzatzeko
ekimena da.
Web

orriko

datuen

arabera,
plataforma
honek 17.761 erabiltzaile erregistratu ditu
(8.917 kofinantzatzaile aktibo, eta horietatik,
1.000tik gero pertsonak kanpaina bat baino
gehiago kofinantzatu dituzte) eta egunean
10.400 bisita inguru hartzen dituzte,
2.500.000 bisitatik gora 2012an. Gainera,
10.000 jarraitzaile baino gehiago dauzkate
sare sozial desberdinetan. 150 proiektu ireki
argitaratu dituzte honezkero, 430.000 euro
baino gehiagoko dirubilketa (ia 40 euroko
batez
bestekoa
konfinantzatzaile
bakoitzeko) eta %60tik gorako arrakasta
euren kanpainetan. Hori guztia gutxi ez
balitz, 765 eskaintza dituzte kolaborazio
mota desberdinetarako.

euskadi.goteo.org,

daiteke:
musika
liburuak
berriak
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ENPLEGURAKO FUNTSEZKO ESKUMENAK (1/4)
1. ALDAKETARA EGOKITZEA

1. AUTONOMIA

Zer da?
Buru eta emoziomalgutasunez zereginetara
egokitzeko gaitasuna da, berrikuntzak
erraztasunez onartzeko.

Zer da?
Independentziaz
zereginak
burutzeko
gaitasuna da, bai pentsamenduaz bai
ekintzaz, beste batzuen kontrola edo
jarraibide zuzenen beharrik gabe.

Adibideak:
Ingurura egokitzeko gaitasuna, arazoak eta
zailtasunak detektatuz.

Portaera egokia mantentzea eta arazoak
konpondu.
 Aldaketak erresistentziarik gabe onartzea
berrikuntzarako
gaitasunez,
erantzun
berriak aurkituz.

Zertarako balio dit?
Erabilgarria da honako hauei erantzuteko:
berrikuntza teknologikoari, komertzialari,
zientifikoari
eta
gaurko
bizitzako
antolamenduari, ekoizpen eta finantza
sistemen
malgutasunari,
zerbitzu
sektorearen
transformazioei
eta
lan
aldaketaren
egoerei,
lanpostuen
birbanaketei, azken finean, ziurgabetasun
kulturari.
Nola lortzen da?
* Askotariko esperientzien bidez.
* Beste pertsona eta ohitura batzuk
ezagutuz.
* Ideia zabalagoen bidez, i.e. aurriritzi
gabeko pentsamenduen bidez, mundu
guztiari entzunez.
* Uniformetasuna onartu gabe, arrazoi anitz
edota arrazoi bakarrak bilatuz.
* Ezezagunari beldurra galduz, aukera
bezala ikusita ez mehatxu bezala.

Ejemplos:
Norberak zeregin bat garatu, argibiderik eta
kontrolaren dependentziarik gabe.
Lehendabizi argibideak bete, errepikapena
faltarik gabe.

Independentziaz
jokatu,
dependentziaz kontziente izanik.

hierarkia

 Laguntza eskatu arazo bat
bakarka
konpontzea benetan ezinezkoa denean.
 Bideak bilatu laguntza zuzenik gabe.

Zertarako balio dit?
Errendimendu
operatibo
handiagorako,
erantzukizunak norberaren gain hartzeko,
behar ez den dependentziarik ez eragiteko,
enplegu eta autoenplegurako aukera
gehiagorako,
lanantolamendu
berriei
erantzuteko.
Nola lortzen da? ?
* Bere garrantziaren ezagutzaz.
* Pertsonen ahalmenetan konfiantza izanez.

www.leioakobehargintza.net

Benetan al dira hain garrantzitsuak IKTk Lan Bilaketan:
Benetan beharrezkoa da Internet lana
bilatzeko? Internetek zer eskaini ahal dit niri
lana bilatzeko? Zer nolako benetako
aukerak eskaintzen dizkit? Eta beste alde
batetik, enpresa bat banaiz, zer eskaintzen
dit Internetek? Nolako bermea ematen dit
hautagairik onena hautatu ahal izateko?.
Horrek, duela urte batzuetako debate
baterako galderak izan litezke, baina gaur
egun, inork ez du zalantzan jartzen lana
bilatzeko biderik garrantzitsuena Internet
dela, eta gainera, etxetik mugitu gabe,
informaziorik gehien eskain diezagukeena.

Internet baliabide interaktiboetako kit bat da,
"lana bilatzeko lana" asko errazten
diguna, CV ezberdinak sortzeko aukera
ematen diguna, hizkuntza ezberdinetan eta
eredu ezberdinez ere bai. Horretaz gain,
hautagairen bat bilatzen duen enpresarako
edo eskaintzarako "neurriko jantzia egiteko"
erraztasuna ematen digu, gure datuak
digital eran gaurkotzea minutu batzuetako
lana baita. Duela urte gutxi, nork imajina
zezakeen,
bideo
formatoan,
gure
kandidatura aurkez genezakeenik? Eta gure
eramangarriko
pantailan
txertatutako
kamera txiki baten bidez elkarrizketa bat
egiterik izango genuenik gure etxeko
egongelako sofatik? .

Leioan baliabide horiek eskura
ditzakezu zerbitzu eta entitate
askotan dohainik, hala nola:
Behargintzan,
Kultur
Leioako
liburutegian, Gaztegunea gazte
zerbitzuan, Wifi espazioetan, eta
abar.

Leioako Behargintzan denbora luzea
daramagu herriko pertsonen eskumenak
hobetzeko apustua egiten hiru ekintzen
bidez:
1. IKTk ardatz nagusi gisa erabiltzen
dituzten
berariazko
formazioekintzen
planifikazioa.
2. KZGunearekiko koordinazioa, IKT
etan oinarrizko prestakuntzarako eta lana
bilatzeko GizarteSareen erabilerarako
berariazko ekintzak emateko.
3. IkaskuntzaKomunitateen bidez,
lortutako gaitasunen esperimentazioa edo
bere erabilerarako ariketa praktikoak eta
lanaukerak bilatzeko norberaren profila
sortzeko ahalmena.

Horrela ikusita, lana bilatzeko era hau
burutzeko beharrezkoa den inbertsioak oso
handia izan beharko lukeela dirudi, baina ez
da horrela, ez baita beharrezkoa etxean PC
bat izatea edo Interneteko konexiorik.
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HILABETEKO AGENDA
Maiatzaren 04a

Maiatzaren, 06tik
17ra
Maiatzaren, 06tik
Ekaikaren 04ra

Doikuntza pertsonala hobetzeko emozio positiboak sortzea. Barreterapia
dinamikak Zientzia Kalera Programaren barruan.
Pertsona sustatzaileentzako Enpresa Kudeaketa.
Oinarrizko Informatikarako sarreraikastaroa.

Maiatzaren, 06tik  31ra

Abilezia Sozialei eta Gatazken Konponbideari buruzko ikastaroa

Maiatzaren, 06tik  31ra

IKTn barometroa, “Europass” Europako CV eta Cuvitt.

Maiatzaren, 06tik  17ra

Mekanografia eta Word aurreratua.

Maiatzaren, 20tik 31ra

Lan bilaketara begirako oinarrizko informatika ikastaroa.

Maiatzaren, 23tik24ra

SAEGEN ikastaroa, iturgintza espezialitatekoa.

Maiatzaren, 07a

INNOBASQUE: CROWDsasuna.
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DIRULAGUNTZAK
+Innova Programa.
Inbertsiorako Finantza Laguntzak Programa (AFI).
+Digital@ Programa.
Enpresaproiektu berritzaileak garatzea 2013.
Bizkaia Sortzailea 2013.
Enpresa Berritzaile Berriak 2013
Bizkaiko Foru Aldundiaren 40/2013 FORU DEKRETUA, 2013ko martxoaren 19koa. Honen bidez,
langabezian eta bazterkeriaarriskuan dauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzea
sustatzeko dirulaguntzen oinarri arautzaileak ezartzen dira.

BIZKAIKO MERKATARITZARAKO FINANTZALAGUNTZA
MIKROENPRESA, PERTSONA FISIKO ETA NORTASUN JURIDIKORIK GABEKO
ERAKUNDEEN INBERTSIOEI FINANTZALAGUNTZA ESKAINTZEKO LALF PLANA
EETIFIL: ETEETAKO INBERTSIORAKO FINANTZALAGUNTZA
AFI: INBERTSIORAKO FINANTZALAGUNTZAK
TURISMO SEKTOREETAN

INDUSTRIAMERKATARITZA

ETA

ETE, BANAKAKO ENPRESABURU, ETA PROFESIONAL AUTONOMOEI FINANTZA
LAGUNTZA EMATEKO PROGRAMA
www.leioakobehargintza.net

BERRIAK
Ezabatu zure Interneteko arrastoa .
Profesionaltasun ziurtagiriak.
Prestazioen gaineko informazioa.

ETEak diruz laguntzeko ataria.
Enplegu bila ari diren gazteentzako gida praktikoa
Internet bidez 93.000 euro batzea lortu du Wattio enpresak bere lehen produktuetarako

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

www.leioakobehargintza.net

