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Helburua Barakaldoko DEMA Enpresa Garapena buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan III, 
2022. urtea) parte hartu duten langabeen enplegagarritasuna babestea. 

Erakunde onuradunak - Ondoren azalduko diren baldintzak betetzen dituzten Bizkaiko enpresak (haien forma juridikoa gorabehera), 
enpresaburu indibidual eta profesionalak, ondasun-erkidegoak eta sozietate zibilak, bai eta elkarte, fundazio eta 
irabazi-asmorik gabeko beste erakunde batzuk ere: 

1) Lantokia Bizkaian izatea. 
2) Egunean izatea zerga-betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. 

- Honako hauek ezin daitezke dirulaguntzen onuradun izan: administrazioaren edozein esparrutan (tokiko 
administrazioan, foralean, autonomia erkidegokoan edo zentralean) administrazioari lotuta dauden edo haren 
mendekoak diren erakunde autonomoak, sozietate publikoak eta irabazi-asmorik gabeko elkarte edo erakundeak, aldi 
baterako laneko enpresak, eta aipatutako erakundeei lotutako edo haien mendekoak diren beste erakunde pribatu 
batzuk. 

Diruz lagun daitekeen egitatea - Diruz lagundu ahal izango dira gutxienez 3 hilabeteko lanaldi osoko edo lanaldi partzialeko kontratuak, langabezian 

dauden edo enplegua hobetu nahi duten Bizkaian erroldatutako pertsonekin formalizatzen badira. 

- Kontratuak formalizatzeko epea: 2022ko martxoaren 1etik 2022ko urriaren 31ra. 

Kontratuen baldintzak • Kontratuak/ek 

- gutxienez 3 hilabetekoak izango dira, indarrean dagoen lan-legerian aurreikusitako edozein kontratazio-
modalitatetan egindakoak. 
- indarrean egon beharko dute dirulaguntzaren eskaera aurkezten den unean. 
- lanaldi osokoak edo lanaldi partzialekoak izan beharko dute, betiere lanaldi partzial hori ezarritako ohiko 
lanaldiaren % 80koa bada, gutxienez. 
- egingo dira Laborlan III, 2022 programa mistoaren barruan pertsonak egin duen prestakuntza-espezialitatearekin 
lotuta dagoen zeregin baterako. 

• Kontratatutako langileak/ek 

- langabezian daudela edo enplegua hobetu nahi dutela egiaztatu behar dute kontratua hasi baino lehen eta 
kontratua formalizatu arte. 
- Bizkaian erroldatuta egon behar dute. 
- DEMA buru duten enplegu eta prestakuntzako programa mistoetan (Laborlan III, 2022. urtea) parte hartu behar 
izan dute. 
- Bizkaian kokatutako lantokietan egin beharko dituzte beren zerbitzuak. 
- ez zuen kontratatuta egon behar erakunde eskatzaileak kontratua egin aurretik. 

Dirulaguntzaren zenbatekoa - Kontratatutako pertsonaren hileko soldata gordinaren % 100 eta enpresaren konturako gizarte-segurantzako 

gastuak diruz lagunduko dira kontratuak irauten duen lehen 3 hilabeteetan, gehienez ere 10.500 euro kontratu 

bakoitzeko. 

- Erakunde onuradun bakoitzarentzako muga: gehienez ere 7 kontratazio eta guztira, gehienez, 73.500 euro. 

Dirulaguntzak emateko erregimena 

eta araudia 

- Bizkaiko Foru Aldundiaren 81/2022 FORU DEKRETUA, ekainaren 21ekoa, kontratazioa bultzatzeko eta enplegua 
mantentzeko dirulaguntzen oinarriak eta deialdia onartzen dituena (Kontrata programa). 

- Laguntzak emateko norgehiagokarik gabeko sistema erabiliko da. 

Epeak Ekintzak egiteko epeak: kontratuak 2022ko martxoaren 1etik urriaren 31ra bitartean formalizatu beharko dira. 

Eskabideak aurkezteko epea: eskabideak aurkezteko epea 2022ko ekainaren 27ko 9:00etan ireki, eta 2022ko 
azaroaren 4ko 13:30ean itxiko da. 

Eskabideak aurkezteko era eta lekua: eskabidea eta berari dagokion dokumentazioa Enplegua, Gizarte Inklusioa eta 
Berdintasuna Sustatzeko Sailaren bulego birtualean aurkeztu beharko dira, www.bizkaia.eus webguneko «Izapideak» 
ataletik sartuta. Horretarako, sinadura elektronikoa beharko da (Izenpe, NAN elektronikoa, sinadura elektroniko 
aurreratua, B@KQ...). 

NOTA Informazio-fitxa hau laburpen bat baino ez da. Informazio guztia eskuratzeko, 81/2022 Foru Dekretua kontsultatu 
behar da. 

 

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/24/I-607_eus.pdf?hash=5b981e152c767280777aec9274a9375a
https://apli.bizkaia.net/apps/seguru/lantrebanet/JQD1/formularios/JQD1PrincipalAcceso.aspx?lang=eus

