19. FITXA. BERROREKARAKO ETA EKITATERAKO LURRALDE-PROIEKTU
BERRIEN PROGRAMA. KOLEKTIBO KALTEBERAK programarentzako
laguntzak

Norentzat: Euskal Autonomia Erkidegoko foru-aldundiak, mankomunitateak,
kuadrillak eta udalerriak, bai eta aurrekoen mendeko edo haiei lotutako
organismoak eta gainerako entitateak ere, autonomia- eta toki-erakundeen sektore
publikoa osatzen dutenak.
Sartzeko esteka: https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/colvu/web01tramite/eu/
Erreferentziazko arautegia: EHAA
Arloak: Euskal Enplegu Zerbitzua
Zenbatekoa: 18.879.757€ - NGEU funtsak
Eskabideak aurkezteko epea: 2022ko urtarrilaren 24tik 2022ko uztailaren 29ra

Laburpena
23. osagaiaren barruan, STEPen «Berrorekarako eta ekitaterako lurralde-proiektu berriak» 4.
inbertsioan, deialdi honen bidez laneratze-proiektu integratuak garatu nahi dira enplegua lortzeko
zailtasun bereziak dituzten kolektiboentzat (45 urtetik gorako langabeak eta egoera ahulean edo
baztertuta geratzeko arriskuan dauden pertsonak), lurralde osoko biztanle guztientzako hazkunde
orekatua eta jasangarria sustatzeko, kolektiboen arteko eta eskualdeen arteko desberdintasunak
arinduz. Deialdiaren helburua da gizarteratzeko eta laneratzeko beharrizan handiena duten biztanleei
lan-esperientzia izateko aukera ematea, eta esperientzia horri prestakuntza-jarduerak eta banakako
laguntza gehituta laneratze egonkorragoa ematea.
Arreta hori hainbat motatako ekintzak batzen dituzten banakako ibilbideak garatuz egingo da,
hala nola lan-orientazioa eta aholkularitza, prestakuntza eta konpetentzia profesionalak
eskuratzea, laneratzea eta enplegua sortzea lanaldi partzialeko aldi baterako lan-kontratuen bidez.
Horietan guztietan, gainera, aldi berean indartuko dira benetako berdintasuna eta enplegua lortzeko
diskriminaziorik eza.

Gastuen aldi hautagarria
Eskabideak aurkezteko epea 2022ko urtarrilaren 24an hasi eta 2022ko uztailaren 29an amaituko
da.
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Laguntza motak eta horien zenbatekoa
Deialdiak 18.879.757 €-ko aurrekontua du guztira, honela banatuta:
→ 4.883.358 € bideratuko dira parte-hartzaile bakoitzaren banakako ibilbideko prestakuntza-,
orientazio- eta laguntza-jarduketetara.
→ 13.996.399 € bideratuko dira parte-hartzaileen lan-kontratuak finantzatzera.
Prestakuntza-, orientazio- eta kontratazio-prozesu osoa amaitzen duen pertsona bakoitzak 15.375 euro
jasoko ditu.
→ 9.375 €, parte hartzen duen pertsona bakoitzaren lan-kontratu bakoitzerako.
→ 6.000 €, ibilbidean prestatzeko, orientatzeko eta laguntzeko jardueretarako.
Dirulaguntza bi zatitan ordainduko da: % 66,65, laguntza emateko ebazpena jakinarazi ondoren, eta
gainerakoa, diruz lagundutako jarduketak amaitu eta justifikatu ondoren.

Diruz lagun daitezkeen kontzeptuak
→ Diruz lagun daitezkeen proiektuak 8-12 pertsonako taldeekin eratu beharko dira, eta 6
hilabeteko iraupena izango dute.
→ Kontratuen iraupena 6 hilabetekoa izango da, lanaldi partzialean, lanaldiaren % 75ean, eta honako
eginkizun hauek estaliko dituzte:
▐ Etxebizitza eta landa-ingurunearen hobekuntza eta birgaitzea egoera ahulenean edo gutxi
garatuta dauden udalerri edo auzoetan.
▐ Hirugarren eta laugarren adineko pertsonei laguntzea eta arreta ematea (silver economy).
▐ Egoera ahulean dauden taldeak, desgaitasun fisiko edo psikikoa duten mendeko pertsonak edo
gaixotasun kronikoa dutenak zaintzea eta laguntzea.
▐ Kultura, hezkuntza eta osasuna sustatzea.
▐ Ondare artistiko eta historikoa bultzatzea eta berreskuratzea.
▐ Baliabideak birziklatzea eta berrerabiltzea.
▐ Eraginkortasun energetikoa eta energia berriztagarriak.
▐ Gune publikoetan mantentze-lanak egitea.
▐ Turismoarekin, aisialdiarekin eta kirolarekin lotutako jarduerak.
▐ Naturaren kontserbazioa: zuhaitz-masak, animalia-espezieak, ibaien eta kostaldeen garbiketa.
▐ Eten digitala ezabatzea: konpetentzia digital gutxiko pertsonei laguntzea bide elektronikoz
egiten administrazio publikoekiko zereginak, erosketa elektronikoak, banku-eragiketak, etab.
▐ Enpresa emakidadunak lanak amaitu dituen harrobiak berreskuratzea.
▐ Ibilgailu elektrikoak kargatzeko sareak instalatzea eta mantentzea.
▐ Eraikinak birgaitzea eta energia-araudi berrira egokitzea.
▐ Mugikortasun jasangarria.
▐ Jarduera soziokulturalak eta garapen komunitariokoak, lehentasuna emanda belaunaldien
arteko komunikazio-kanalak ezartzeko bidea eman dezaketenei.
▐ Erabilera publikoko edo interes orokor eta sozialeko beste edozein jarduera, lanpostuan
ikaskuntza formala eta praktika profesionala bateragarri egitea ahalbidetzen duena.

Intereseko beste alderdi batzuk
Dirulaguntzen eskabideak Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Publikoaren egoitza
elektronikoaren bidez aurkeztu beharko dira. Egoitza elektroniko horretara sartzeko, honako helbide
hau erabili beharko da: Izapidetze-formulazioa – Eusko Jaurlaritzaren egoitza elektronikoa. (euskadi.eus).
Egoitzara sartzeko esteka Lanbideren webgunean erabilgarri egongo da.
Izapideak egiteko jarraibideak biltzen dituen administrazio-prozeduraren informazio-fitxa, zeinak
eskabide-inprimakira sarbidea ematen baitu, honako helbide honetan eskura daiteke:
https://www.euskadi.eus/diru_laguntza/2021/colvu/web01-tramite/eu/.
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