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Gaztedi plana - Enpresa ideien lehiaketa
AMOREBIETAETXANOKO UDALA
P4800300H

ZER DA? ZERTARAKO DA?
Enpresa ideien lehiaketa bat da eta ondoko du helburu:
- Gazteria kultura ekintzailera eta enpresa berriak sortzeko kulturara hurbiltzea.
- Udalerrirako eta eskualderako beharrezkoak diren enpresa-ideiak berrien garapena bultzatzea.
- Enpresaren kultura bultzatu eta zabaldu zonaldeko pertsona ekintzaileen artean.
- Enpresa sarearen ezagutza hobetzea herritarren artean.
- Eskualdeak negozio aukera berriak sustatu eta bultzatzeko duen eginkizuna zabaltzea.

NORK ESKA DEZAKE?
- Amorebieta-Etxanon erroldatutako 16 eta 29 urte (biak barne) bitarteko gazteei zuzenduta dago.
- Proiektuak gutxienez hiru lagunez osaturiko taldeek aurkeztu behar dituzte. Saria taldearen izenean sinatzen duen pertsonari
emango zaio eta berak, haien artean aurreikusitakoaren arabera, taldearen kideen artean banatzeko ardura izango du.
- Amorebieta-Etxanon ez erroldatutako pertsonek parte hartu ahal izango dute baldin eta gutxienez taldearen %50 AmorebietaEtxanon erroldatutako pertsonak badira.

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA
E114 Enpresa-ideia lehiaketan parte-hartzeko eskabide orria
- Enpresa-ideia ezarritako gidoiaren arabera.
- Parte hartzeko eskabide orria.
- Enpresa-ideia aurkezten duen edo duten pertsonen NANa.
- Enpresa ideiaren partaide bakoitzaren errolda ziurtagiria.
- Enpresa-ideia aurkezten dutenak bat baino gehiago badira, aurkezpen-idazkian saria jasoko den pertsona izendatu beharko dute.
Epaimahaiak egoki irizten dizkion argibideak ematea eska diezaieke parte-hartzaileei.

NON ESKATZEN DA?
Aurrez aurre:
Udaletxea
Udaletxea

Herriko plaza z/g, 48340 AMOREBIETA-ETXANO
Ordutegia: 7:30 - 15:00

HAZ bulegoan (Herritar Arreta Zerbitzua)

ZENBAT KOSTATZEN DA?
Ez du kosturik

PROZEDURAREN EPEA
Aurreikusitako epea: Zehaztu gabe
Prozedura arrunta. Legezko gehienezko epea: 4 hilabete
Isiltasun-administratiboaren izaera: Aurkakoa

ARAUDI APLIKAGARRIA
Amorebieta-Etxanoko udalaren diru-laguntzak arautzeko ordenantza eta gizarte-ongizate, kirol, kultura, hezkuntza nahiz
euskara arloetako diru-laguntzei buruzko arau bereziak
887/2006 Errege Dekretua, uztailaren 21ekoa, Diru-laguntzei buruzko 38/2003 Lege Orokorraren Erregelamendua,
azaroaren 17koa, onartzen duena
38/2003 Lege Orokorra, azaroaren 17koa, Diru-laguntzei buruzkoa
Gaztedi Plana ideien lehiaketaren ordenantza
2019ko enpresa ideien lehiaketaren deialdia

ESKAERA JASO ONDOREN JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA
Dokumentazioaren administrazio azterketa, HAZak egingo du.
Dagokion sailera bidali:
- Espedientea teknikaren eta administrazioaren ikuspegitik.
- Instantzia teknikoari zuzentzeko eskatu.
Epaimahaiari helarazi eskaerak balorazioa egiteko.
Hala dagokionean, partehartzaileei informazio zabalagoa eskatu.
Behin betiko sari banaketaren zerrenda egin
Alkatetzaren ebazpena.
Jakinarazpena.
Ordainketa.
Argitalpena.

NORK ONARTU BEHAR DU?
Alkatetza

IZAPIDETZEKO ARDURA DUEN UDAL SAILA
Enplegu eta ekonomia sustapena - Enplegu eta ekonomi sustapena

OHARRAK
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