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BASAURI ETA ETXEBARRIKO ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO LAGUNTZA 

PROGRAMA 

 

ESKAERA EREDUA 2020-2021 
 

1.  ENPRESA ESKATZAILEAREN IDENTIFIKAZIOA 

 

 ________________________________________/jauna/andrea, NAN zenbakia____________________  ___________________  

Honako honen ordezkari gisa agertzen dena: 

Enpresa  ___________________________________________________________________________________________  

IFZ/IFK  ____________________________________________________________________________________________  

 

Egoitza soziala hemen duena:  

 Udalerria______________________________________P.K.  ________________________________________________  

 Helbidea_____________________________________Telefonoa:  __________________________________________  

 Faxa ___________________ e-maila: _________________ http://  _________________________________________  

 

 

JEZ (epigrafe zenb.):                     Lehenetsia _______________                            Bigarrena  _____________________  

 

Enpresaren formula juridikoa honako hau da:  ______________________________________________________________  

Lantegi kopurua: 

EAE: __________ Egungo langile kopurua:  ____________________________________________________________  

EAEtik kanpo: __________ Egungo langile kopurua:  __________________________________________________  

 

Eratze data: _____________________ 

 

Gerentea:  ____________________________________________________________________________________________________  

Kontakturako pertsona:  _____________________________________________________________________________________  

Kargua:  _______________________________________________________________________________________________________  

 

Tel.: ________________________ emaila: _______________________ 

 

Behean sinatzen duenak bere ardurapean adierazten du eskari honetan emandako datu 

guztiak egiazkoak direla eta ESKATZEN DU: 

Behargintza Basauri-Etxebarriren laguntza programa arautzen duten oinarrietan jasotako diru-laguntza 

deialdian sartzea, erantsitako proiektuaren bitartez. 

 

_________________-n, 2020ko __________ -ren _____-(e)an 

Enpresaren ordezkariaren sinadura eta Zigilua 
 

(Ondasun Erkidegoa izanez gero, hori osatzen duten pertsonek sinatu behar dute)  
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2. LANKIDETZAN DIHARDUTEN ERAKUNDEEN ZERRENDA 

 ( Soilik lankidetzan burutzen den proiektu bat izanez gero bete) 

 
 

 

1. ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA - LIDERRA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: _________________                                                        IFK: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

2. ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: _________________                                                        IFK: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

3. ENPRESA/ENTITATE LAGUNTZAILEA: _______________________________________ 

ENPRESAREN ORDEZKARIAK: ___________________________________________ 

NAN: _________________                                                        IFK: ___________________ 

HELBIDEA: ________________________________________________________________ 

 

PROIEKTUAN DUEN ZEREGINA: ------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

SINADURA ETA DATA: ____________________________________________________________ 
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3. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA 

 

 Proiektuaren izenburua.  

 

 

 

3.2. Proiektua garatzeko esparrua:  

 A. HAUSNARKETA ESTRATEGIKOA 

 B. PRODUKTU EDO ZERBITZU BERRIAK EDO EGOERA BERRIRA EGOKITUTAKOAK 

IDENTIFIKATU EDOTA GARATZEA, ETA PROZESUAK EGOKITZEA.  

 C. MERKATARITZA PLANA EDOTA MARKETINA ZEHAZTEA  

 D. ARLO EKONOMIKOA  

 E. ESTRATEGIA DIGITALA  

 F. OFFLINE MERKATARITZA KANPAINAK DISEINATZEA 

 G. HELBURU KOMERTZIALEKO WEB ORRIAK (SALMENTA, KOKAPENA, IKUSGARRITASUNA) 

DISEINATU ETA GARATZEA  

 H. EKONOMIA ZIRKULARREKO ESTRATEGIAK APLIKATZEA 

 

3.3 Enpresa parte-hartzailearen edo parte-hartzaileen deskripzioa (jarduera nagusiak, 

bezeroak, merkatuak, fakturazio bolumena), ibilbidea, eskura dituen baliabideak eta 

epe ertain/luzerako erronkak. Entitate bi edo gehiagoren arteko lankidetza proiektuen 

kasuan, entitate bakoitzaren zereginaren deskripzioa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

 

3.4. Proiektuaren helburuen zehaztapena (esku-hartzearen helburuak zein diren argi 

eta zehazki definitzea eta enpresaren estrategiarekin duen lotura,…) 

 

 

 

 

 

 

3.5. Proiektuaren beharraren justifikazioa (deskribatzea zergatik den beharrezkoa gaur 

egun proiektuan aurreikusitako ekintzak garatzea, nola eragingo duen enpresaren 

kokapenaren hobekuntzan, zein beharrizan edo aukera asetuko duen…) 
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3.6. Proiektuaren deskripzio orokorra (adierazitako proiektuaren pean burutzekoak 

diren ekintzen laburpena egin, eta bakoitza zertan dantzan esatea)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Aurreikusitako ekintzak:   

 

 Egitekoak diren ekintzak Hasiera 

data 

Amaiera 

data 

Hornitzaile 

inplikatuak  

Enpresa 

arduraduneko 

pertsona 

1      

2      

3      

4      

5      
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3.8. Proiektuaren inpaktua: Lortu asmo diren emaitzen identifikazioa eta espero 

daitezkeen emaitzen /adierazleen kuantifikazioa (espero daitezkeen emaitzen definizio 

zehatza, zein arlotan lortu asmo diren -motak- eta nola eragingo duen enpresaren 

lehiakortasuna hobetzean). 

 

 

 

 

 

 

 

3.9. Proiektuak garapen jasangarriari egiten dion ekarpena.   

 

 

 

 

 

 

3.10. Proiektua burutzeko beharrezko baliabide ekonomikoen deskribapena 

(finantzazio propioa, aurreikusitako beste finantzazio-iturri batzuk). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 

 

 

 

 

3.11. Proiektuaren finantzazioa:  

 
 Fondo propioak BHG Basauri 

Etxebarriri 

eskatutako laguntza 

Beste ekarpen 

batzuk 

Proiektuaren 

guztizko zenbatekoa 

 

 

Zenbatekoa  

 

    

% 

 

 

   100% 

 

 

 

4.  5. BAIMENA  

 

Baimen honek ahalbidetu egiten du Behargintza Basauri-Etxebarrik zuzenean lortzea enpresa 

eskatzaileak Basauriko  edo Etxebarriko Udaleko ordainketak eginda dituelako egiaztapena. 

Berariaz baimen hau ukatuz gero, dagozkion egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. 

 

 Behargintza Basauri-Etxebarriri baimena ematen diot Basauriko  edo Etxebarriko Udaleko 

ordainketak eginda ditudala zuzenean egiaztatzeko. 

 

 Ez diot Behargintza Basauri-Etxebarriri baimenik ematen Basauriko  edo Etxebarriko Udaleko 

ordainketak eginda ditudala zuzenean egiaztatzeko. 

 

 

 

 

 

_________________n, 2020ko _______________ren ___(e)an                                    Sinadura 
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5. BEHARGINTZA BASAURI-ETXEBARRIREN HARTZEKODUN-FITXA 

 

 

Enpresa 

 

IFK 

 

Ordezkaria 

 

NAN: 

 

Sozietate Egoitza 

 

 

Bankuko Datuak  

 Erakundea Bulegoa K.D. Kontu zenb./libreta  

     

Fitxa honetan jasotako datuak dituen enpresak adierazten du bankuko datu horiek titularra 

deneko kontuari dagozkiola, eta Behargintza Basauri-Etxebarrik diru-sarrerak egiteko edo 

kobrantzak aurkezteko kontu horixe erabiltzeko eskatzen du. 

 

 

Enpresak  

Finantza erakundearen 

adostasuna 

. 

 
Behargintza Basauri-

Etxebarri 

Data eta zigilua 

  

Data eta zigilua 

  

Data eta zigilua 
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 6. ENPRESA ESKATZAILEA BESTE DIRU-LAGUNTZA BATZUEKIKO ZEIN EGOERATAN 

DAGOEN AZALTZEKO DEKLARAZIOA 
 

Sozietatearen izena:         IFK: 

Ordezkariaren izen-abizenak:       

NAN: 
 

AITORTZEN DU:  
 

 Ez dagoela diru-laguntza publikoak jasotzeko eskubidetik baztertuta arau-hausteak 

direla eta. 

 

 Ez diola inongo administraziori, Estatuko nahiz nazioarteko inongo erakunde publiko edo 

pribaturi eskari honen xede den proiektuarekin loturiko inolako laguntzarik eskatu, eta 

ez duela horretarako asmorik.  

 

 Basauri Udalaren edo Etxebarrikoaren diru-laguntzaren bat jasoa izanez gero, erabat 

justifikatuta daudela. 

 

 Eskari honen xede den proiektuarekin lotutako laguntzaren bat eskatu duela edo 

eskatzeko asmoa duela.  

 

Baiezkoa erantzun baduzu, osatu honako informazioa hau. Gainera, behean sinatzen 

duenak konpromisoa hartzen du idatziz Behargintza Basauri-Etxebarriri jakinarazteko, 

dagozkion jakinarazpenak jasotzen direnetik gehienez 15 eguneko epean, eskatutako 

edo jasotako Estatuko nahiz nazioarteko laguntza publiko nahiz pribatuari buruzko 

edozein inguruabar, eskari honen xede den proiektuarekin edo honen zati batekin 

loturarik badu. 

 

Entitate emailea Programa/ 

Laguntzaren izendapena 

Eskatutako laguntza Emandako laguntza 

Data Zenbatekoa Data  Zenbatekoa 

    

    

 

 

 

 

 

_________________n, 2020ko _______________-ren ___(e)an                                     

Sinadura 
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7. LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOARI BURUZKO ZINPEKO DEKLARAZIOA 

 

 Aitortzen dut ordezkatzen dudan enpresak bete egiten dituela Laneko Arriskuen 

Prebentziorako 31/1995 Legeak ezarritako betekizunak eta, oro har, laneko arriskuen 

prebentzio gaietan dagoen legedia ere bai.  

 

 

 

_________________n, 2020ko _______________ren ___(e)an                                    Sinadura 
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