EKINTZAILEENTZAT KABIENE ELKARTEAK DUEN ELKARLAN-GUNEAN
ERABILERARAKO DIRULAGUNTZA ESKAERA

I. ERANSKINA
1.- ESKATZAILEAREN DATUAK

Eskatzaileaen izena

Lehen deitura

Bigarren deitura

NAN

Sexua

Kargua enpresan

Enpresaren izen soziala
Helbidea

IFZ
PK

Posta Elektronikoa

Herria
Telefonoa

1.- ENPRESA PROIEKTU BERRI BAT GARATZEKO ESKAERA
1.1.- ESKABIDEAREN UNEAN ESKATZAILEAK BETE BEHAR DITUEN BETEKIZUNAK
* Beterri Buruntza ekinean zerbitzuaren aholkularitza eta laguntza jasotzeko prozesu batean
sartua egotea.
* Jarduera berdinari dagokion ekonomi jardueren gaineko zergan alta emanda ez egotea edo
gehienez ere eskaera datatik kontatzen hasita aurreko hamabi hilabetetan alta emanda egotea.
* Ideia bat izatea enpresa edo negozio proiektu bat gauzatzeko.
1.2.- ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK
* Jarduera Ekonomikoaren Gaineko zergan alta emandakoan helbide soziala Usurbilen finkatzea.
Dagoeneko altan dauden jardueren kasuan, baldin eta helbide soziala Usurbildik kanpo kokatzen
bada, hilabeteko epea izango dute egoera hori aldatzeko.

Joxe Martin Sagardia plaza, z.g. 20170 Usurbil • Tel. 943 371 951 • Faxa 943 371 493 • www.usurbil.eus •

EKINTZAILEENTZAT KABIENE ELKARTEAK DUEN ELKARLAN-GUNEAN
ERABILERARAKO DIRULAGUNTZA ESKAERA
* Kabiene elkarlan-gunean egonaldiak irauten duen bitartean bere jarduera izatea enpresa edo
negozioa abian jartzea edo enpresa-ideia garatzea eta egituratzea.
* Beterri Buruntza ekinean zerbitzuak enpresa edo negozioa ezartzeko edo enpresa ideia
garatzeko antolatzen dituen aholkularitza edo laguntza ekintza guztietan parte hartzea.
* Kabieneko egonaldia hasi eta 6 hilabetetako epean enpresa edo negozioa bideragarritasun
plana egitea.
* Egindako jarduerak zehazten diren azken memoria bat aurkeztea prozesua amaitu ondoren eta
deialdian ezarritako epean. Beterri Buruntza ekinean zerbitzuak baliozkotzat jo beharko du
memoria hori, eta memoriaren edukiak lan-plangintzaren eta lortutako emaitzen jarraipena
egitea ahalbidetu beharko du.

2.- LANA EGITEKO LEKU ESKAERA
2.1.- ESKABIDEAREN UNEAN ESKATZAILEAK BETE BEHAR DITUEN BETEKIZUNAK
* Jarduera berdinari dagokion ekonomi jardueren gaineko zergan hamabi hilabete baino gehiagoz
alta emanda egotea eskaera datatik kontatzen hasita.
2.2.- ESKATZAILEAK HARTZEN DITUEN KONPROMISOAK
* Jarduera Ekonomikoaren Gaineko zergan alta emandakoan helbide soziala Usurbilen finkatzea.
Dagoeneko altan dauden jardueren kasuan, baldin eta helbide soziala Usurbildik kanpo kokatzen
bada, hilabeteko epea izango dute egoera hori aldatzeko.
* Beterri Buruntza ekinean zerbitzuaren tutorizazio teknikoa onartzea, beharrezkoa ikusten bada,
eta baita ere, burutuko den gainbegiraketa.
3.- ERANTZUKIZUNEKO DEKLARAZIOA
Eskatzaileak zinpeko aitorpen hau egiten du:
Ezagutzen eta onartzen dituela laguntza ekonomikoak eta diru laguntzak emateko udal
programaren barruan aurkeztu nahi duen deialdiaren oinarrietan ezarritako irizpideak, eta bete
egingo dituela.
Ez dagoela sartuta diru-laguntza publikoak itzul erazteko edo zigortzeko inongo prozeduratan.
Ordaindu beharreko zergak ordainduta dituela, baita Gizarte Segurantzako Diruzaintzan ere, eta
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Diru-laguntzei buruzko Lege Orokorraren 13.2. artikulutik eratorritako gainerako inguruabarrak
betetzen dituela.
Ez duela beste inongo erakunde publikotik helburu berarekin bestelako laguntzarik jaso izan,
eta beste inongo erakunde publikotik helburu berarekin laguntzarik jasoko balu, sail honi horren
berri emateko konpromisoa hartzen duela bere gain.
4.- DATUAK ESKATZEKO BAIMENA
Usurbilgo Udalari baimena ematen diot Usurbilgo Udalaren beraren artxibo munizipaletan egiazta
dezan eta erakunde eskumendunetatik behar diren agiri guztiak eska ditzan, eskaera honi
dagokion diru-laguntzaren onuradun izateko beharrezkoak diren baldintza guztiak betetzen
ditudala egiaztatzeko eta, hala badagokio, eguneratzeko. Interesatuak oposizioko eskubideak
egikaritu ahalko dituzte Usurbilgo Udalaren aurrean, horretarako idatzia aurkeztuta.
Datu pertsonalak Babesteko eta Eskubide digitalen bermerako abenduaren 5eko 3/2018 lege
organikoak xedaturikoaren arabera, inprimaki honetan adierazitako datu pertsonalak Usurbilgo
Udalaren jabetzako fitxategietara sartuko dira eta udal kudeaketari dagozkion zereginetarako eta
zure eskabideari erantzuteko baino ez dira erabiliko. Halaber, beste administrazio publiko batzuei
utzi edo jakinarazi ahal izango zaizkie, beti ere Lege honek aurreikusten dituen kasuetan. Datuak
eskuratzeko, ezeztatzeko, zuzentzeko eta aurka egiteko eskubidea erabili ahal izango da Usurbilgo
Udalean ; Joxe Martin Sagardia plaza z/g-20170 Usurbil helbidean, edo enplegu@usurbil.eus-era
zuzenduz gero.
5.- BANKUKO DATUAK
IBAN

F.E. Kodea

Bulegoa

K.Z.

Kontu-Zenbakia

Kontuaren titularra onuradunak izan behar du
Sinadura
Usurbilen,

(e)ko

ren

(e)an
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NAHITAEZKO AGIRIAK
Agiri hauek erantsi beharko zaizkie diru-laguntza eskabideei:
1- Eskabide-orria, zinpeko aitorpena eta idatzizko konpromisoa. (I. eranskina)
2- Proiektuko sustatzaileen Nortasun agiriaren kopia.
3- Proiektuko sustatzaileen Curriculum Vitaeak.
4- Berdintasunaren alorrean eginiko prestakuntza ekintzen egiaztagiriak, buruturiko ordu kopuruen
zehaztapenarekin.
5- Eratutako enpresak izanez gero, Jarduera Ekonomikoen Zergan eta dagokion Gizarte
Segurantzaren erregimenean emandako altaren kopia.
6- Banketxe edo aurrezki erakunde batek emandako agiria, non eskaera egin duena kontu korronte
baten titularra dela ziurtatzen den.
7-Enpresa proiektu berri bat garatzen ari direnen kasuan , gehienez ere eskaera datatik
kontatzen hasita Jarduera Ekonomioaren gaineko zergan aurreko hamabi hilabetetan alta
emanda daudenak:
7.1- Negozio ideiaren proiektua. (II. eranskina)
7.2- Lan plana, Beterri-Buruntza ekinean zerbitzuarekin adostua, non aurreikusitako
jarduerak, lortu nahi diren helburuak eta egutegia zehaztu beharko bai dira. (III. Eranskina)
8- Jarduera Ekonomikoaren gaineko zergan hamabi hilabetetik gora daramaten enpresek :
8.1- Enpresaren deskribapena eta tutorizazioaren onartzea edo salbuestea BeterriBuruntza ekinean zerbitzuarekin adostua (IV. eranskina)
9- Emakumeen eta gizonen berdintasunari lotutako ziurtagiria. (V.eranskina)
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