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AURREKONTUAK:
100.000€ MBPB dinamizatzeko aktibitateetarako35.000€ tokiko kontsumoa bultzatzeko49.500€ enplegu eta garapen programak sustatzeko106.871€ prestakuntza ikastaro berrietarako72.000€ enpresei kontratatzen laguntzeko

Leioako Udalak sustapen ekonomikoaren
aldeko apustua egin du 2014ko
aurrekontuetan.
Sustapen ekonomikoari, krisi garai honetan,
zalantzarik gabe, arreta berezia jarri behar
zaio. Hori delaeta, enpresa, ekintzaile eta
langabetuei laguntzeko, Leioako Udalak diru
partida igo egiten du Leioako Behargintzak
proiektu, prestakuntza programa eta aktibitate
berriak abiaraz ditzan.
Zuen laguntza izatea espero dugu, diru hori
eraginkor erabiltzeko, eta horrela, guztion
artean, guztion egoera hobetu.
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behargintza.enpresa@leioa.net
mailto:behargintza.ekintzaile@leioa.net
http://www.leioako-behargintza.net


www.leioakobehargintza.net

Time aldizkariak eta Qualcommek eginiko inkesta batek erakusten digu zeintzuk direnetorkizuneko berrikuntzan lehiatuko diren herrialdeak. Batzuek uste dute munduadagoeneko sormenaren mugara iritsi dela, beste batzuen iritziz garai onenak iristekodaude oraindik.
Time aldizkariak inkesta bat hasi zuen Qualcomm enpresa teknologikoaren laguntzarekin,asmakizunen mundua, batez ere azken garai hauetakoa, dimentsionatzeko etainterpretatzeko. Hala, Berrikuntzak inkestaren emaitzak eman ditu ezagutzera. Azterlanaosatzeko 17 herrialdetako 10.000tik gora lagun inkestatu zituzten, besteak beste, galderahauek eginez: zein dira asmatzaile baten ezaugarriak?, nolakoa da asmatzekoprozesua? eta zeintzuk dira biztanleen artean berritzaile gehien dituzten herrialdeak?
Jeffrey Klugerek Time aldizkarian argitaratu zuenez, inkesta honetako informaziotik eratorridaitekeen lehen ondorioa da iritzi oso desberdinak daudela munduan zehar berrikuntzariburuz. Eta lider izateak badu zerikusirik ez bakarrik geopolitikako kontu estrategikoekin,baizik eta baita ere herrialdeak bere burua modernotzat hartzearekin.
Azterlanaren zifrek erakutsi dutenez, gaur egun Estatu Batuak dira munduko herrialdeberritzaileena. Inkestatuen %24k lehen postuan jarri zuten; Japonia gelditu zenbigarren botoen %23arekin eta Txina %20arekin.
Baina zifrak aldatu egiten dira ikuspuntuaren arabera. Gazteenen artean nagusi diraAsiako herrialdeak. Hain zuzen, 18 eta 24 urte bitartekoek hirugarren tokian kokatuzituzten Estatu Batuak asmakizun garrantzitsuen zerrendan.
Baliteke iritzi horrek erakustea nolako menpekotasuna duten gazteenek teknologiarekiko,izan ere jatorri asiarreko teknologiaz inguraturik hazi dira eta horrek guztiz aldatu ditu berenbizitzak.
Oraingoz inkestak agerian utzi du herrialde bateko berrikuntzari buruzko iritziak baduelazerikusirik bere asmakizunen arrakastarekin.
Bitxia dirudien arren, Latinoamerikako, Ekialde Hurbileko eta Afrikako eskualdeetankontsultatutakoen ia herenak esan zuen egunik sortzaileenak joan direla dagoeneko.Eta, aitzitik, jatorri txinatarra duten inkestatuen %71k eta iparramerikarren %60k esan zutenegunik produktiboenak etortzeko daudela oraindik.
Estatu Batuetako berrikuntzarentzat bada beste seinale on bat ere: kontsultatuen %40arenarabera, Estatu Batuak dira bere asmakizunak ongien babesten dituztenak.

Nondik datoz asmakizun garrantzitsuenak?

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.barrixe.com/index.php/eu/berrikuntza-interesgarriak/berrikuntza-ez-teknologikoak/3082-de-donde-vienen-los-inventos-mas-importantes
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Gure ekonomiari eusteko ezinbestekoa da enpresaehun sendo eta dinamikoa sortzea.Horrexegatik, entitate publikoak saiatzen dira kultura ekintzailea indartzen eta ekintzaileeilaguntzen haien negozio ideia garatzeko eta enpresak martxan jartzeko.
Ildo horretan, Bizkaiko Foru Aldundiak argitaratuko ditu langabezian eta bazterkeriaarriskuandauden pertsonen artean autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko dirulaguntzak,seguru asko martxoan.
Laguntza hauek nortasun juridikoko enpresek –norbanako enpresaburuak eta profesionalakbarne–, ondasunerkidegoek eta sozietate zibilek, funtzionamenduaren lehen urtean (ekonomijardueretan izena ematen denetik) ordaindu behar dituzten abiatzeko eta funtzionatzekogastuei aurre egin ahal izateko dira, eta Ekonomia Sustatzeko Sailari zuzenean eskadakizkiokete.
Atal honetan ezarritako laguntzen onurak eskuratu ahalko dituzte 2013/11/1etik2014/10/30era bitartean ekonomi jardueretan alta eman dutenek.
Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak honako hauek izango dira: negozioaren lokalarenerrentamendua; hornidurak (argia, ura, telefonoa, gasa); aseguruprimak; garbitasuna etamantentzelana; bulegoko materiala; profesional independenteen zerbitzuak; publizitatea etasustapena; Gizarte Segurantzarekiko kotizazioak autonomoen araubide berezian.
Erakunde onuradun bakoitzari emango zaion dirulaguntza 3.000 eurokoa izango dagehienez. Hala ere, kasu batzuetan, ekintzaile bakoitzeko, zenbatekoa 4.000 edo 5.000eurora igo daiteke .
Hurrengo deialdi honetan, barne egongo dira enplegua sortzeagatiko neurri berezi bat, etahogeita hamar urtetik beherakoentzat, negozio bat martxan jartzeko behar diren inbertsioakegiteko funts galdurako dirulaguntzak.
Leioako Udalak, Behargintzako zerbitzuen bidez, aldez aurreko azterketa, enpresa martxanjartzeko aholkularitza eta zure enpresa proiektua aurrera ateratzeko prestakuntza bereziaeskaintzen ditu. Edozein kontsulta egiteko Leioako Behargintzarekin harremanetan jarri,94.400.41.95 telefonoaren edo behargintza@leioa.net helbide elektronikoaren bidez.

EKINTZAILETZA BULTZATZEN

http://www.leioako-behargintza.net
mailto: behargintza@leioa.net


www.leioakobehargintza.net

Eskaera hauek lan eskaintzetan gero eta ohikoagoak dira. Asko dira taldedinamikak darabiltzaten lan elkarrizketak taldean lan egiteko gaitasunak neurtuahal izateko, eta ondoren, lanposturako hautagaiaren gaineko erabakia hartzeko.

Baina beti ez da erraza taldean lan egitea, are gehiago hori erabakitako zerbaitizan ez denean, proiektu jakin batek inposatutako zerbait izan denean. Etahorrela, departamentu desberdinekin lan egin behar da edo saileko arduradunarenjarraibideei men egin.

Taldean gustura lan egin ahal izateko, produktibo izanik, helburua garbi izateaberebizikoa da. Behin hori jakinda, gaitasun pertsonal jakin batzuk erabili behardira egitasmoan laguntzeko, ahalik eta etekinik handiena ateratzen saiatuz.

Jarraian, aintzat hartu beharreko ezaugarri batzuk doaz:

Adierazkortasuna. Oso garrantzitsua da eroso sentitzea taldeak planteatzenduen horrekin, eta modu berean, gure iritzia lasaitasunez eman ahal izatea.

Desadostasun pertsonalak alde batera utzi, ez dute traba izan behar helburukomuna lortu ahal izateko.

Bete ezin dugun hori ez agindu. Oso inportantea da garbi edukitzea zeinekarpen egin ahal dugun uneoro, eta zer agindu ahal dugun.

Gure lankideen ahalegina baloratu, eta ahalegin horiekiko konfiantza izan.

Laguntza eskatu, konturatu behar dugu, batzuetan, ez garela guztia egiteko gaiizango. Taldeko lanean ari gara, eta horretaz kontziente izan behar dugu, lanbatzuk beste batzuen esku utzi behar izango baititugu, partekatu, azkenhelburuaren mesedetan.

Taldeko Lana

http://www.leioako-behargintza.net
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Hiru urteko ibilbidearekin, OTSAILEAN, Leioako Behargintzaren IKASKETAKOMUNITATEAK datoz bueltan. IKASKETA KOMUNITATEAK oinarrizko tresna dira lanbilaketarako edota enplegagarritasunerako oinarrizko gaitasunak eskuratzeko. Ibilbideberrian hasten dira Bizitzan zeharreko Ikasketaren ideian oinarrituz eta honako gaihauei lehentasuna emanez:
• IKTk erabiltzen ikastea eta hobetzea (oinarrizko informatika, enplegagarritasunahobetzeko web baliabideak…)
• Enplegu bilaketarako tresnak eta baliabideak garatzea (CV, aurkezpen gutunak, testpsikoteknikoak, elkarrizketarako teknikak…)
• Aldaketa edo bizitzako krisi garaietan, langabezia egoera adibidez, ematen direnemozioak ezagutzea eta kudeatzea
• Autoenplegurako negozioideiak sortzea
IKASKETA KOMUNITATEETAN 30 orduko prestakuntza ematen da, hiru astetanzehar, eta gainera, taldean aurrera egiteko aukera ematen dute, eta epe laburrean, unezailetan konfiantza hartzeko beharko genituzkeen gaitasunak ikasten dira.
Metodologia berritzailea ere azpimarratu behar da, ezinbestekoa baita IKASKETAKOMUNITATEETAN. Pertsonak dira protagonista eta norbere eta taldearen ikasketasortzen dute irakasleen zuzendaritzapean, asterik aste erronka praktikoei irtenbideaemanez hiruzpalau pertsonako taldeetan. Ondoren, ikasitakoa gainerako taldeekinpartekatzen da, eta horrela, ikasi eta enplegurako gaitasunak hartzen dira, gero etabeteago dagoen lan merkaturako baliagarriak.
IKASKETA KOMUNITATEEK osatu egiten dituzte Behargintzak eskaintzen dituenbaliabideak lan bilaketarako laguntzan: ibilbide pertsonalizatua diseinatzea laneratzeko,autoenplegurako aholkularitza, e.a.
Informazio gehiago eskura daiteke eta agendaren datak kontsultatu gure web gunean,http://www.leioakobehargintza.net/ ,
edo 94 400 41 95 telefonoan.

2014ko urtarrila eta uztaila bitarteko prestakuntza eskaintza!

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

03/03/2014: Leioa. NEGOZIO IDEIAK SORTZEKO TAILERRA.

06/03/2014: Zamudio. Zure ecommerceri etekin handiena ateratzekomodua

10/03/2014: Leioa. IKTk: ENPLEGURAKO SARE SOZIALAK ETA WEBGUNEW ESPEZIALIZATUAK (CUVVITT, TYBA, LINKEDIN..)

10/03/2014. Leioa. EMOZIOAK KUDEATZEA: EZHITZEZKOKOMUNIKAZIOA ETA HAUTAKETARAKO ELKARRIZKETA

10/03/2014: Leioa. ENPLEGURAKO TRESNAK: BIDEOCURRICULUMA, DOSSIERRA ETA ENPLEGU BILAKETARAKOAGENDA

10/02/2014: Barakaldo. Google Sites mikroenpresentzat

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/zure-commerceri-etekin-handiena-ateratzeko-modua/7465.aspx
http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net
http://www.leioako-behargintza.net
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/google-sites-mikro-enpresentzat/5726.aspx


AGINDUA, 2014ko otsailaren 11koa, Ogasun eta Finantzetako sailburuarena, enpresatxiki eta ertainei, banako enpresariei eta profesional autonomoei finantzalaguntzaemateko programaren lehen deialdia argitara emateko dena; programa hori otsailaren4ko 9/2014 Dekretuan arautzen da.

IRAGARKIA, «Renove Makineria» Programaren araudia onartzeko dena. BuletinerakoSarbidea

Convocatoria de propuestas «Red Enterprise Europe Network: Servicios de apoyo alas empresas orientados al crecimiento para mejorar la competitividad y el acceso alos mercados para las empresas de la UE», en el marco del Programa comunitariopara la Competitividad de las Empresas y para las Pequeñas y Medianas Empresas[Reglamento COSME (UE) nº 1287/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo

DIRULAGUNTZAK

www.leioakobehargintza.net

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400717e.pdf
http://www.lehendakaritza.ejgv.euskadi.net/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2014/02/1400630e.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:033:0009:0009:ES:PDF
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Nor ezagutzen dugu....? "Planetafan"eko
Zigor Zarraga1 Zure burua aurkez diezaiekezu zu etazure enpresa ezagutzen ez dutenei?

Zigor Zarraga, PlanetaFanekosortzaileetariko bat naiz. Tokikomerkataritza bultzatzen dugu teknologiberrien bitartez. Horretarako, web gunebat eta mugikorretarako APP bat eginditugu, zure inguruko merkataritza etaaisialdiko eskaintza biltzen dituztenak.
2 Txikizkako merkataritza zure bezeroadela kontutan hartuz, nola ikusten duzuLeioako merkataritza? Heldutasunerairitsi dela uste duzu? Zeintzuk dirahaien erronkak?
Nire iritziz, Leioako merkataritzarenoztoporik handiena da hirianmerkataritzako gune konkretu bat ezizatea. Hori bai aurkitzen dugu albokoudalerri batzuetan.
Beste alde batetik, kontsumitzailearenerosteko ohiturak asko aldatu dira etatokiko merkataritzak aldatu behar du.Beraz, merkataritzan teknologi berriaksartzea ezinbestekoa da.
Erronka garrantzitsuena da leioaztarrakudalerriko merkataritzaren eskaintzaosora erraz heldu ahal izatea, dendabatetik bestera joan barik. Horrela,zailtasun handirik gabe, aurkituko dutebilatzen ari direna, merkataritza zentrobatera joan gabe eta beti, dendan bertanordainduta..3 Beste alde batetik, EnpresenMintegian zaudete. Urte hauetan,bertan egon izatea, nola baloratzenduzue?

LeioakoBehargintza@LeioaBG

Balorazioa oso positiboa da, bai inguruekintzailea delako, bai espazioarendinamizazioagatik. Enpresen mintegikoaholkulariarengana edonoiz jo ahal izateaekintzaileon zalantzak argitzeko, batez ere,gai burokratikoetan, holako laguntza izatealuxu bat da.
4 Gainera, talde ekintzaile gazteazarete, baina konkretuki, zure izpirituekintzailea oso nabarmena da. Duelagutxi, Sua Sari nagusia jaso duzu.Kontaguzu zerbait proiektu berri honiburuz?
Nire pasioa autoen hagunak dira etaLeioan munduko hagun ataririk handienasortzea erabaki nuen:www.wheelsland.com.
Datu basean 1450 marka baino gehiagoditugu, 360 banatzaile baino gehiagoreninformazioa, 200 estatu desberdinetakoak.Kotxe bat aukeratzen duzu eta zuretzakohagunik egokienak aurkituko dizkizugu,irudiak ezagutzen dituzten simulatzaileeneta mugikorretarako APParen bitartez.
Sua Sariak irabaztea izugarria izan da.SUA elkartea osatzen duten 12aholkulariak ezagutzea ohore handia da.Sariak, beste gauza batzuen artean,Bilboko enpresen mintegian leku batematen dizu eta Europako startupenekitaldi batean parte hartu ahal izatea.

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



