
201
3ko

, 9º



www.leioakobehargintza.net

AURKEZPENA

Fe
bre

ro,
201

3

22 Ikastaro,300 ikasle baino gehiago,ia 1000 ikastorduIkusi duzu gure prestakuntza eskaintza berria?
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MERKATARITZA
Uda honetan, gure udalerriko merkataritzariburuzko iritziak batzen ibili gara.
Zehazki, herritarren eskura jarri dugu hirimerkataritzaren balorazioa neurtzekoinkesta.
417 pertsonak parte hartu dute ikerketan.Iritziok kontrastatu egin dira adinkasailkatutako 20 herritarri eginikoelkarrizketen bitartez.
Era berean, merkatariek ere udalerriariburuzko iritziak plazaratu ahal izan dituztebeste ikerketa kuantitatibo baten bidez.
54 merkatarik eman digute bere ikuspuntua.Banakako elkarrizketak ere egin dira,herritarren pertzepzioa eta emaitzakuantitatiboak erkatzeko.
Hemendik, partaide guztiei eskerrak emannahi dizkiegu euren laguntzagatik. Zuenerantzunik gabe, proiektu honek Udalarenikuspuntua islatuko luke soilik.

ENPRESA
Iragan irailaren 19an, SPRIk dirulaguntza
berria argitaratu zuen. InnobideakLehiabide.
Baldintzak betetzekotan, ez zalantzarik
izan, eta jar zaitez kontaktuan Leioako
Behargintzako enpresa atalarekin
tramiteekin hasteko:
Behargintza.enpresa@leioa.net edo
94.400.80.51 telefonoa.

http://www.leioako-behargintza.net
mailto:behargintza.enpresa@leioa.net
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EKINTZAILETZA LEGE BERRIA
* Arautze ingurunea hobekuntza: Sozietateak eratzeko metodo azkarrafinkatzean, sortze hori azkartzea eredusinplifikatu eta prozesu telematikoen bidez. Administrazio kargak murriztea tramiteberrietan eta obligazio estatistikoak, kontableaketa merkataritzakoak erraztea jardueraren lehenurteetan. Bigarren aukerarako bermea, porrot egitenduten proiektuak likidatuz hartzekodunekinjudizioz kanpoko akordioen bitartez. Hiru urtearteko kreditu eta luzamenduen %25 artekokitapenak paktatu ahal izango dira.
* Pizgarri fiskalak: Euren etekinak berriz inbertitzen dituztenETEentzat, %15eko tipo supermurriztua. Kutxako BEZ irizpidea. Erregimen berezi etaboluntario berria, fakturak kobratu arte,Ogasunean zerga ordaintzea ekiditeaahalbidetzen duena. Kanpo geratzen diraerregimen berezi sinplifikatuetara bildutakooperazioak, inbertsioko urrea eta bideelektronikoetatik emandako zerbitzuak. Neurrihau mugatuta dago denboran, urteroko BEZordaindu behar delako, beranduenez,abenduaren 31n, kobratu ez arren. I+Grako laguntzak etekin txikiak edo galerakdituzten enpresentzat, ikerketa sustatzekohelburuarekin. Ekintzailetza proiektuak finantzatzendituztenek pizgarri fiskalak izango dituztePFEZn.
* Nazioartekotzea sustatzea: Nazioarteko erakundeetako planetan sartzekolaguntza. Inbertsioak eta talentua erakartzea. Inbertsioekonomiko adierazgarria egiten dutenatzerritarrei, Espainiara heltzen direnei lanharreman baten markoan eta kualifikazio altuaduten profesionalei bizilekubaimena emangozaie.

Ekintzailetza Legea pasa den osteguneanonartu zen, irailak 19, eta gutxi barri, BOEnargitaratuko da indarrean sartzeko. Araudiberriak guztiz arautu eta sustatu nahi dituekintzailetza eta enpresa txikia.
Legearen edukiak zenbait eremu ukitzen du:
* Ekintzailetzaren kultura sortzea: Hezkuntza bizitzan zehar, enpresa proiektuaksortu eta garatzera zuzendutako gaitasunakhartzeko edukiak sartzea. Tresna pedagogiko lez, ikasleen enpresaksortzea, denbora eta jarduerarako baldintza etamugekin.
* Proiektuak bultzatzea: “Tarifa finkoa” ekintzaile berrientzat. Horriesker, jardueraren lehen seihilebeteetan,autonomoen gutxieneko kuota %80 jaitsiko da, % 50 hurrengo seietan, eta % 30ondorengo seietan. “Ardura Mugatuko Ekintzailearen” figurasortzen da, aktibitateak sor litzakeen zorretatikbabesteko ondare pertsonala, hala nola, ohikoetxebizitza, betiere bere balioa 300.000 eurotikbeherakoa bada. Ekintzailearentzako Harrera Puntuak sortzea,hau da, leihatila bakarrak ekintzailetzarekinhasteko, horretan jarduteko eta bukatzekotramiteak egite aldera. Ondoz ondoko Prestakuntzarako SozietateMugatuak, forma juridiko berria, 3.000 eurokogutxieneko kapitala emateko baldintzarik gabe. Erraztasun handiagoak kontratu publikoaklortzeko aukera izateko. Lehiaketa hauetaraaurkezten diren enpresak batzea sustatuko daeta sarbidea izateko tramiteak erraztuko dira,obra eta zerbitzu kontratuen sailkapeneangutxieneko exijentzia maila igoz.

http://www.leioako-behargintza.net
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ENPLEGU ZENTROA, BITARTEKARITZA TRESNA
Oraindik aurrera, Leioako Behargintzan,ENPLEGU ZENTROA aurki dezakezu, lanmerkatuko eskatzaile eta eskaintzaileenarteko bitartekaritza errazteko tresna gisadiseinatua. Zerbitzu hori Lanbide –EuskalEnplegu Zerbitzuak finantzatzen du.
Leioan, enplegua “gizartearen zutabea” delauste dugu, eta prestakuntzarekin, bizianzehar ematen den ikasketarekin etaekintzailetzarekin batera, gure zerbitzuereduaren oinarrizko egitura osatzen du.Lanbideren ENPLEGU ZENTROAeskualdeko zerbitzua da lan bila aridirenentzat, bai ekintzailetza proiektu batenbidez, bai besteren konturako lana bilatzendutenentzat.

ENPLEGU ZENTROAN honako baliabidehauek jartzen ditugu erabiltzaileen eskura:
 Enplegu bilaketarako baliabideei buruzkoautokontsultarako tresnak. Lan merkatuari buruzko informazioabilatzeko tresnak. Bibliografia, argitalpenak, liburuak,eguneko prentsa, buletinak, prestakuntzaeta enpleguari buruzko aldizkari bereziak. Enplegu eta prestakuntzari buruzkoinformazio guztia lortzeko ekipamenduteknologikoak. Internet sarbidea dutenordenagailuak. Laneratzean edota enplegu etaprestakuntza baliabideak eskuratzekolaguntza eskaintzen duen orientatzailea.Pertsona horrek zalantzak argi ditzake etalanbideren web orria (www.lanbide.net)erabiltzeko erraztasunak eman.

ZEIN INFORMAZIO AURKITU AHALIZANGO DUZU LANBIDEREN ENPLEGUZENTROAN?
 Lanbideri buruzko informazio orokorra
 Lan eskaerak
 Lan eskaintzak
 Lanbiden, “nire lanbidenet”, inskribatutadagoen edonoren karpeta pertsonalariburuzko azalpenak.
 Prestakuntzari buruzko informazioa
 Profesionaltasun ziurtagiriak tramitatzeariburuzko azalpenak
 Enplegu bilaketarako wbguneei buruzkoinformazioa eta lan bilaketarako dossierrabetetzeko baliabideak (CV, aurkezpengutuna, agenda…)
ENPLEGU ZENTROAREN ordutegia, 8:3014:30, astelehenetik ostiralera. Helbidea:Mendibil 3. Telefonoa: 944004195.

http://www.leioako-behargintza.net
www.lanbide.net
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Pertsona batzuentzat, langabezianegotea atsedenaldia izan daiteke,denboran gehiegi luzatzen ez badabederen. Kasu horretan, honakoak egindaitezke:

* Denbora eman pertsona eta proiektuei,lehen horietarako astirik gabebaikeunden.
* Beti planteatutako orientazioprofesionala aldatzeko ideia horretazhausnartu.
* Gustuko aktibitateei heldu berriro.
* Proiektu berrien ideiarekin ilusionatu.
Beste batzuentzat, aldiz, aro iluna da:
* Ezagutzen duten etapa baten amaieradelako, rol batena, eta ohituakzeudelako “enpresa honetakoprofesionala naiz” bezalakodefinizioetara. Eta orain galderak datoz:nor naiz?
* Etapa hau luzatzen bada, lorpensentsaziorik ez dago, rola aldatzendelako, eta lan merkatuko aspektu askoezagutzen ez dituztelako.
Pertsona askorentzat, krisi ekonomikoabenetako hondamena izan da. Ez dabakarrik lan egiten bizitzeko, garapenprofesional eta pertsonala lortzeko erebai.

Halaber, langabeziak efektu askodauzka gure egunerokotasunean.Segurtasun faltak etsipena eta beldurradakartza, karrera profesionalakgelditzen ditu, estresa agertzen da, etahorrez gain, osasunean ere eraginegiten du.
Lanean daudenean, asko kexatzen diraordutegiez, soldataz, lanharremanezedo estresaz, beste faktore batzuenartean. Baina lana ongizate psikologikoeta sozialaren iturri da. Eta horretaz,bakarrik ohartzen gara lana galtzendugunean.
Leioako Behargintzan, lan bila edolanpostu hobe baten bila daudeneilaguntzen diegu, erabakiak hartzerakoorduko orientazioa emanez,enplegagarritasun maila hobe dezaten.Horretarako, arreta pertsonalizatuaeskaintzen dugu, eta informazio etakomunikazioaren teknologia berrienbidez, banakako beharrei erantzunegokia ematen saiatzen gara.

Mentalitate baikorra:

http://www.leioako-behargintza.net
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HILABETEKO AGENDA

Ikastaroa: Sustatu zure negozioak Inerneten duen presentzia. Getxon. 2013/09/03

Ikastaroa: Hona hemen zure negozioa kudeatzeko ezinbestekoak diren aplikazioak.Bilbon. 2013/09/03

Ikastaroa: Google Sites mikroenpresentzat. Bilbon. 2013/10/09

Hodeiaren onurak zure enpresarentzat. Donostin. 2013/10/15

Aukera galduko duzu?

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/sustatu-zure-negozioak-inerneten-duen-presentzia/5725.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/hona-hemen-zure-negozioa-kudeatzeko-ezinbestekoak-diren-aplikazioak/5724.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/google-sites-mikro-enpresentzat/5726.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/hodeiaren-onurak-zure-enpresarentzat/7135.aspx


Kontratatzeko konpromisoa biltzen duten Prestakuntzaekintzak egiteko laguntzak, lehentasunezEuskal Autonomia Erkidegoko langabeentzat.

"Mikroenpresa, enpresa txiki eta ertainetan ondorengotza" Programa.

Enpresa txiki eta ertainei, banako enpresarioei eta profesional autonomoei finantzalaguntza ematekoPrograma.

Enpresak sortzea eta autoenplegua sustatzea: Lana sortzeko neurri berezia.

Langabezian eta bazterkeriaarriskuan dauden pertsonen artean Autoenplegua eta enpresaksortzea sustatzeko dirulaguntzak.

Praktikaldiko kontratazioaren bidez enplegagarritasuna sustatzeko dirulaguntzak.

DIRULAGUNTZAK

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/05/1302536e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301958e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2013/04/1301626e.pdf
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/06/20130613a113.pdf#page=178
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/04/20130408a066.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2013/03/20130321a057.pdf#page=31
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BERRIAK
Leioako Behargintzak, ASIMAG eta KONECTIAren eskutik, haiekeskaintzen dituzten bi ikastarotako bekadunak hartzeko aukera eskaintzendizu, enpresarentzako inolako gasturik gabe. Ikastaroak hauek dira:
* Segurtasun informatikoa* Saltzaile Profesionalak* Zerga prozedurak
Modulu horietako ikasleren bat hartu nahi izanez gero, mesedez, jar zaitezgurekin kontaktuan:

behargintza@leioa.net

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG



