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ENPLEGUA SUSTATZEKO ZERBITZUA 

Mazarredo zumarkalea 63 behea, ezkerraldea — Bilbo 48009 
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HelburuaHelburuaHelburuaHelburua    Lan-merkatu arruntean sartzea laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak. 

Onuradunak:    

45 urtetik gorako langabetuak 

Langabezian denbora luzea daramatenak 

Bazterketa-arriskua duten langabetuak 

Erakunde Erakunde Erakunde Erakunde 

onuradunakonuradunakonuradunakonuradunak 

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak. 

Udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako zentroak, edo erakunde autonomiadunak, enpresa publikoak edo haien 

mendeko edo haiekin lotutako bestelako erakundeak. 

Fundazioak, elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk. 

Laneratzearen arloan hiru urteko esperientzia minimoa dutela egiaztatu behar dute. 

Diruz lagundu Diruz lagundu Diruz lagundu Diruz lagundu 

daitezkeen egitateakdaitezkeen egitateakdaitezkeen egitateakdaitezkeen egitateak    

Prestakuntza-jarduerak eremu hauetan: Harremanetarako gaitasunak, antolaketarako gaitasunak, gaitasun pertsonalak 

edota gaitasun teknikoak. 

Prestakuntza-

jardueraren izena 

Prestakuntza-jardueraren iraupena: 10–20 ordukoa, salbu eta gaitasun teknikoei buruzko ikastaroetan, gehienekoa 45 

ordukoa baita. 

Prestakuntza-jarduerako pertsonen kopurua: 10–20 pertsona 

DiruDiruDiruDiru----laguntza jaso laguntza jaso laguntza jaso laguntza jaso 

dezaketedezaketedezaketedezaketen gastuakn gastuakn gastuakn gastuak    

Kanpoko prestakuntza-gastuak. 

Prestakuntzan parte hartu duten erakunde onuradunaren langileen barneko gastuak. 

Diruz lagundu daitekeen jardueraren garapenean zuzenean parte hartzen duten langileen soldata eta karga sozialak sartuko 

dira soil-soilik. 

Diru-laguntzaren 

zenbatekoa 

Muga erakunde eskatzaile bakoitzeko: 100 000 euro. 

Muga harremanetarako gaitasun, antolaketarako gaitasun eta gaitasun pertsonalei buruzko prestakuntza-jarduerengatik: 

1800 euro, gehienez, prestakuntza-jarduera bakoitzeko. 

Muga gaitasun teknikoei buruzko prestakuntza-jarduerengatik: 4050 euro, gehienez, prestakuntza-jarduera bakoitzeko. 

AraudiaAraudiaAraudiaAraudia    

Bizkaiko Foru Aldundiaren 110/2016 Foru Dekretua, ekainaren 14koa, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko 

Lurralde Historikoko pertsonen enplegagarritasuna sustatzeko diru-laguntzak emateko oinarriak eta deialdia ezartzen 

dituena (Lan Berri). 

EpeakEpeakEpeakEpeak    

Ekintzak egiteko epeak:Ekintzak egiteko epeak:Ekintzak egiteko epeak:Ekintzak egiteko epeak:    

2016ko urtarrilaren 1etik 2017ko ekainaren 30era 

Eskabideak aurkezteko epea eta era:Eskabideak aurkezteko epea eta era:Eskabideak aurkezteko epea eta era:Eskabideak aurkezteko epea eta era:  Eskabideak aurkezteko aurreikusitako epea 2016ko uztailaren 6ko 9:00etan hasi eta 

uztailaren 22ko 13:30ean amaituko da. 

Eskabidea eta dokumentazioa aurkeztu beharko dira Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren 

bulego birtualaren bitartez (www.bizkaia.eus/enplegua-OficinaVirtual). Horretarako, sinadura elektronikoa eduki behar da 

edo alta emanda izatea Bizkaibai zerbitzuan.    

 


