aukeratu

LEHIAKETAREN OINARRIAK
Sarrera
Santurtziko Udalak, “Behargintza Santurtzi” Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroaren bidez,
toki-eremuko enplegu eta jarduera ekonomikoa sortzea du bere helburuen artean.

EKINTZAILE

Santurtziko Ekimen LEHIAKETA
Azaroak 3tik abenduaren 5eraino

2014

Ildo honetatik eta Santurtziko Udalerriko enplegu-planaren barruan, ekintzaileentzako laguntza eta
kultura ekintzailearen sustapena dituen zeharkako lerro estrategikoa ezarri da, enpresa espiritua
eta enpresa berrien sorkuntza bultzatzera doan ekintza-multzoaren bidez. Lan-hobi berriei eta
gure udalerriko ezaugarri, behar eta merkatu-zokoekiko uztartzen direlako estrategikotzat jotzen
diren lerro edota sektoreei lotutako enpresa jardueraren sorkuntza oso garrantzitsua jotzen
dugularik.
Honengatik guztiagatik, Santurtzi Ekintzaile Lehiaketa jarriko da martxan, enpresa ekimen berri
eta udalerrirako beharrezkoak dituzten pertsonak saritzeko bideratua.

Helburuak
• Izaera berritzaile eta estrategikoa duten enpresa proiektu berriak sustatzea eta bultzatzea,
tokiko ekonomia eta gizarte-garapena laguntzeko.
• Gure inguruan enpresa kultura bermatzea, hedatzea eta balioestea.
• Autoenplegua, lan aukera bezala, sustatzea eta babestea.

Jasotzaileak
Santurtzi udalerrian ezarri beharreko edo ezarritako enpresa proiektu bideragarri eta berritzailea
duten pertsonak, banaka edo taldeka.

Baldintzak
•
•
•
•

Adin nagusia izatea.
Garatzeko enpresa ideia eta negozio-plana izatea.
Enpresa proiektua garatzeko gaitasun teknikoa frogatzea.
Lehiaketa honetara aurkeztu aurretik JEZ-en alta ez izatea edo JEZ-en alta 2014an izatea eta
proiektua aurkezten den datan enpresa jarduera mantentzea.
• Ezin izango da izaera bereko beste lehiaketa batean sariduna izandako inolako enpresa ekimenik.
• Enpresa berria Santurtzin kokatzea.

Sariak
Maila: Eratutako enpresa berria
2014ko urtarrilaren 1etik aurrera eratutako enpresa berrientzat eta oinarrietan ezarritako baldintzak
betetzen dituztenak.
LEHEN SARIA: 2.000 euro.
2 ACCESIT: 500 euro.
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Maila: Eratzeko enpresa berria
2014ko abenduaren 19 baino lehen eratu beharreko enpresa berrientzat eta oinarrietan ezarritako
baldintzak betetzen dituztenak.
LEHEN SARIA: 2.000 euro
2 ACCESIT: 500 euro.
Lehiaketan parte hartzeak oinarriak ezagutzea eta onartzea dakar, baita aurreikusi gabeko gorabeherak direla eta hartutako edozein ebazpen ere.
Sariak ordaintzeko modua
Maila: Eratutako enpresa berria
Sariak emanda eta saritutako enpresa jarduerarekin jarraitzeko behartuta, zenbatekoaren %100
emango zaie, dagokion sinestamendua egiaztatu ondoren.
Maila: Eratzeko enpresa berria
Sariak emanda eta saritutako enpresa jarduera martxan jarri eta jarraitzeko behartuta, zenbatekoaren %100 emango zaie, dagokion sinestamendua egiaztatu ondoren.

Baloratzeko irizpideak
•
•
•
•
•
•

Ekonomia eta finantza bideragarritasuna
Enpresa proiektuaren sormena/berrikuntza.
Santurtziko enpresa-sarean ezartzea.
Ideiaren ingurumen-ondorioak.
Proiektua Santurtziko behar eta erronkekin lotzea.
Enplegu zuzen eta zeharkakoa sortzeko aurreikuspenak.

Dokumentazioa
• Eskaera instantzia, eredu orokorraren araberakoa.
• Enpresa Proiektuaren sustatzaileen Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
• Sustatzaile bat baino gehiago diren kasuetan, ordezkaria izendatu beharko dute idazkiaren
bidez.
• Ezarritako gidoiaren araberako enpresa proiektuaren deskripzio memoria eta sustatzaile guztien curriculum profesionala.
• Beste edozein enpresa ekimen lehiaketatan enpresa proiektu bera edo antzekoarekin irabazlea
ez izanaren zinpeko aitorpena.
• Eratutako enpresa berrien kasuan, JEZ-en alta eta enpresa jarduera mantentzen delako sinestamendua eta esandako egoeraren aitorpena.
• Eratu beharreko enpresa berrien kasuan, aurkeztutako jardueran edo antzekoan JEZ-en alta
emanda egon ez izanaren aitorpena eta 2014ko abenduaren 19 baino lehenago enpresa eratzeko asmoaren aitorpena.
• Erakunde sustatzaileak eskatuta aurkeztu beharreko beste dokumentuak:
- Ogasun eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen agiria.
- Santurtziko Udalarekiko ordainketak egunean izatearen agiria.

Aurkezteko epea eta era
Aurkezteko epea 2014ko azaroaren 3an hasi eta 2014ko abenduaren 5ean bukatuko da, 13:00etan,
“Behargintza Santurtzi” Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroan.
Dokumentazioa eta memoria gutunazal itxi banatan aurkeztuko dira, Lehiaketaren eskarian eta
oinarrietan ezarritakoaren arabera.
Halaber, memoriaren ordenagailuz inprimatutako kopia bat emango da paperean eta beste bat
euskarri informatikoan.
Emandako originalak ez dira itzuliko.

Prozedura
Aurkezteko epea bukatuta, aurkeztu den dokumentazioa egiaztatuko da, nolabaiteko akats edo
gabezia dituzten eskariak baztertuta utziko direlarik.
Onartutako eskariak zehaztutakoan, balorazioari ekingo zaio. Epaimahaiak, beharrezkotzat joz
gero, informazioa gehitzea eska dezake, hala idatziz nola sustatzaileekiko elkarrizketaren bidez.
Epaimahaiak aurkeztutako hautagaiek gutxieneko kalitaterik ez dutela iritziko balio, edozein sari
edo akzetit eman gabe utzi lezake.
Eskariak aurkezteko epearen bukaeran hasita, gehienez 2 asteko epean jakinaraziko da epaimahaiaren erabakia jendaurrean.

Epai mahia
• “Behargintza Santurtzi” Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroko Pertsonal Teknikoa.
• Enpresa proiektu berriak sustatzearekin eta sortzearekin lotutako beste agentzia edota erakunde batzuetako pertsonal teknikoa.

INFORMAZIOA ETA ESKAERA BILKETA
BEHARGINTZA SANTURTZI
Murrieta etorbidea 24, A solairuartea – 48980- Santurtzi
Tel. 94 493 63 41 • Fax: 944935635
behargintza@santurtzi.net • www.santurtzi.net

