
    

 

LANERATZEKO ZAILTASUN BERERZIAK DITUZTEN PERTSONENTZAKO 

ENPLEGAGARRITASUNA SUSTATZEKO PROGRAMA — LAN BERRI 

ORIENTAZIOA, TALDE PRESTAKUNTZA, BITARTEKARITZA ETA LANERATZEA 

 

ENPLEGUA, GIZARTE INKLUSIOA ETA BERDINTASUNA SUSTATZEKO SAILA  

ENPLEGUA SUSTATZEKO ZERBITZUA 

Mazarredo zumarkalea 63 behea, ezkerraldea — Bilbo 48009 
Informazioa: Telefonoa: 94 406 8008 - lanera.enplegua@bizkaia.eus 

 

Helburua Lan-merkatu arruntean sartzea laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonak. 

Onuradunak 

45 urtetik gorako langabetuak 

Desgaitasuna duten langabetuak 

Langabezian denbora luzean daramatenak 

Gizartean baztertuta geratzeko arriskua dutenak 

Erakunde 

onuradunak 

Bizkaiko Lurralde Historikoko udalak. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko udal izaerako enplegu eta tokiko garapenerako zentroak, edo erakunde autonomiadunak, 

enpresa publikoak edo haien mendeko edo haiekin lotutako bestelako erakundeak. 

Bizkaiko Lurralde Historikoko fundazioak, elkarteak eta irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk. 

Laneratzearen arloan hiru urteko esperientzia minimoa dutela egiaztatu behar dute. 

Diruz lagundu 

daitezkeen egitateak 

Lan merkatu arruntean laneratzeko plan bat egitea. 

Laneratzeko planaren edukia: lan-orientazioa eta talde-prestakuntza, lan-bitartekotza, laneratzea, jarraipena. 

Prestakuntza-

jardueraren izena 

Prestakuntza-jardueraren iraupena: 150–450 ordu 

Prestakuntza-jarduerako pertsonen kopurua: 10–20 pertsona 

Prestakuntza-jarduera bakoitzeko eskatutako laneratzea: Prestakuntzan parte hartu duten pertsonen % 15 

Diru-laguntza jaso 

dezaketen gastuak 

Kanpoko prestakuntza-gastuak. 

Diruz lagundutako ekintzetan parte hartu duten erakunde onuradunaren langileen barneko gastuak (lan-orientazioari eta 

talde-prestakuntzari, lan-bitartekotzari, laneratzeari edo jarraipenari lotuak). 

Ikasmaterialaren eta material suntsikorraren gastuak, istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen gastuak eta 

zabalkunde-gastuak..  

Diru-laguntzaren 

zenbatekoa 

Muga erakunde eskatzaile bakoitzeko: 100.000,00 euro. 

Muga prestakuntza-jarduerengatik: 70 000 euro (muga: 90 euroko kostua prestakuntza-ordu bakoitzeko). 

Muga kudeaketa-, bitartekotza- eta jarraipen-gastuengatik: diruz lagundu daitekeen prestakuntzaren % 30 

Muga ikasmaterialaren eta material suntsikorraren gastuengatik, eta istripu-aseguruen eta erantzukizun zibileko aseguruen 

gastuak eta zabalkunde-gastuagatik: diruz lagundu daitekeen prestakuntzaren % 15 

Laugarren laneratzea merkatu arruntean:  4.000 euro; laneratze gehigarria: 4.000. Laneratzeengatiko laguntzaren muga: 

16.000 euro. 

Araudia 

Bizkaiko Foru Aldundiaren 51 /2017 Foru Dekretua, apirilaren 11koa, laneratzeko zailtasun handiak dituzten Bizkaiko 

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

dituena (Lan Berri). 

Epeak 

Ekintzak egiteko epeak: 2017ko uztailaren 1etik 2018ko ekainaren 30era 

Eskabideak aurkezteko epea eta era: Eskabideak aurkezteko aurreikusitako epea  2017ko maiatzaren 02ko 9:00etan hasi 

eta 2017ko maiatzaren 31eko 13:30ean amaituko da. 

Eskaera eta dokumentazioa Enplegua, Gizarte Inklusioa eta Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtualean aurkeztu 

behar dira,  www.bizkaia.eus webgunearen bidez (izapideen atala). Horretarako, beharrezkoa da sindura elektronikoa izatea 

edo Bizkaibai zerbitzuan alta emanda egotea. 

 

http://www.bizkaia.eus/

