ENPLEGUA SUSTATZEKO TOKIKO EKINTZETARAKO
LAGUNTZEN DEIALDIAREN ESPARRUAN
KONTRATAZIORAKO LAGUNTZEN PROIEKTUAK ARAUTZEN
DITUZTEN OINARRIEK EZARRITAKO LAGUNTZEN DEIALDIAN
PARTE HARTZEKO ESKABIDEA

ERAKUNDEAREN DATUAK

ENPRESAREN DATUAK
IFK
Izen soziala
Izen
komertziala
Helbidea

HARREMANETARAKO / JAKINARAZPENETARAKO PERTSONA
Izen-abizenak
Telefonoa
Helbide
elekronikoa
Helbidea

15/1999ko lege Organikoan, abenduaren 13koa, datu pertsonalen babeserako
datuen legeak adierazten denarekin bat etorriz, interesdunak emandako datuak
laguntza honi dagozkion oinarrietan adierazten diren modu bakar eta
horretarako soilik erabiliko dira.
Sinatuta

(Enpresako arduradun legala)

DEIALDIAN BALORATZEKO IRIZPIDEEN MEMORIA (I. ERANSKINA)
1.- ERAKUNDE ONURADUNAREN EZAUGARRIAK

Enpresaren jarduera (laburpena)

2.- ERAKUNDE ONAURADUNAREN TAMAINA

Langile kopurua (eskaria egiteko
epean)
3.- KONTRATUAREN EZAUGARRIAK
Laguntzara beheko aldean adierazten den baldintzetan egin nahi da eskaria: X
batekin adierazi
Gutxienez 6 hilabeteko kontratua, jardunaldi partziala
Gutxienez 6 hilabeteko kontratua, jardunaldi osoan

%

Laguntza eskatzen den kontratu
mota
Kontratuaren
iraupena
(hilabeteak)
Kontratuaren hasiera data edo
aurreikuspena

Kontratatutako langilearen soldata kostu estimatua (6 hilabete)
Soldata gordina
Enpresaren
Gizarte
Segurantza
kontratuamaierako
kalte-ordainak
Kontratatuko den langilearen sexua:
Emakumea

Gizona

Lanpostua

Zereginak

Beharrezko
konpetentzia
teknikoak

Sinatuta:

(Enpresako arduradun legala)

ZINPEKO AITORPENA (II. ERANSKINA)
Enpresak H I T Z E M AT E N du:
Gaur eguneko lan araudia eta lan arriskuen prebentzioa beteko dituela
Kontratatuko den pertsonari lanerako materiala eta jantziak erraztuko
dizkiola
Eskatzen den laguntzaren araberako kontratua egingo duela

Arduradun pertsonak A D I E R A Z T E N du:
1. Eskabide honetako datuak eta erantsitako informazioa benetakoak direla eta
Programa honen arauak nahiz baldintzak ezagutzen eta onartzen dituela.
2. Emandako informazioa benetakoa ez izatea edo ez betetzeak ardura penal,
administratiboak eta zibilak ekar dakizkiola ezagutzen duela.
3. Erakunde eskatzaileak, beste erakunde publiko zein pribatuetatik lortzen
dituen beste laguntza batzuen berri emango duela.
4. Oinarrietan araututako laguntzak eskatzen dituen kontratazioaren xede
d(ir)en pertsona(k) ez d(ir)a ezkontide, ondorengo edo bigarren mailara arteko
odol-ahaidetasun edo ezkontza-ahaidetasunezko harremana duten gainerako
senide enpresaburuarekin, enpresa kontrola daukatenekin, zuzendaritza
karguak dituztenekin edo enpresa eskatzaileko administrazio organoetako
dikeekin, eta ez du(te) horrelako kargurik ere.
5. Oinarrietan araututako laguntzak eskatzen ditu(zt)en kontratazioak diruz
laguntzen diren kontratuen xede diren pertsonak sartu aurreko 3 hilabeteetan
enpresan egondako batez besteko plantila osoaren gainean enpleguaren
sorrera garbia egotea dakartela.
6. Laguntza ekonomikoaren eskabidean adierazitako kontratazioak egiteko
konpromisoa hartu du, eskabidean adierazi bezala, baita horietan aplikatu
beharreko lanaren eta laneko arriskuen prebentzioan arloko indarreko araudia
betetzeko konpromisoa ere.
Sinatuta:

(Enpresako arduradun legala)

