ESKAERA-INPRIMAKIA

1. ESKATZAILEAREN DATUAK

Eskatzailea
Izen abizenak

NAN

Sexua

Jaiotze eguna

Jakinarazpenetarako helbidea

P.K

Tel.1

Posta-e

Euskara
maila:
:

Tel.2

a) Euskaraz ongi moldatzen
naiz (ahoz eta idatziz) /

Egoera laborala

Herria

b) Ulertzen dut baina ez dut
euskaraz hitz egiten ezta
idazten ere

c) Ez dakit
euskaraz

Ikasketak

Proiektuan parte hartuko duten pertsonen kopurua

Pertsona honek duen esperientzia edo ezagutza teoriko-teknikoa aurkeztutako
proiektuaren sektorean
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2. PROIEKTUA BULTZATZEN DUTEN PERTSONEN DATUAK (20 puntura arte)
Eskatzailea 2
Izen abizenak

NAN

Sexua

Jaiotze eguna

Jakinarazpenetarako helbidea

P.K

Tel.1

Posta-e

Euskara
maila:

Tel.2

a) Euskaraz ongi moldatzen
naiz (ahoz eta idatziz) /

Egoera laborala

Herria

b) Ulertzen dut baina ez dut
euskaraz hitz egiten ezta
idazten ere

c) Ez dakit
euskaraz

Ikasketak

Pertsona honek duen esperientzia edo ezagutza teoriko-teknikoa aurkeztutako
proiektuaren sektorean

Eskatzailea 3
Izen abizenak

NAN

Sexua

Jaiotze eguna

Jakinarazpenetarako helbidea

P.K

Tel.1

Posta-e

Euskara
maila:

Tel.2

a) Euskaraz ongi moldatzen
naiz (ahoz eta idatziz)

Egoera laborala

Herria

b) Ulertzen dut baina ez dut
euskaraz hitz egiten ezta
idazten ere

c) Ez dakit
euskaraz

Ikasketak

Pertsona honek duen esperientzia edo ezagutza teoriko-teknikoa aurkeztutako
proiektuaren sektorean
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Eskatzailea 4
Izen abizenak

NAN

Sexua

Jaiotze eguna

Jakinarazpenetarako helbidea

P.K

Tel.1

Posta-e

Euskara
maila:

Tel.2

a) Euskaraz ongi moldatzen
naiz (ahoz eta idatziz) /

Egoera laborala

Herria

b) Ulertzen dut baina ez dut
euskaraz hitz egiten ezta
idazten ere

c) Ez dakit
euskaraz

Ikasketak

Pertsona honek duen esperientzia edo ezagutza teoriko-teknikoa aurkeztutako
proiektuaren sektorean

Eskatzailea 5
Izen abizenak

NAN

Sexua / Sexo

Jaiotze eguna

Jakinarazpenetarako helbidea

P.K

Tel.1

Posta-e

Euskara
maila:

Tel.2

a) Euskaraz ongi moldatzen
naiz (ahoz eta idatziz)

Egoera laborala

Herria

b) Ulertzen dut baina ez dut
euskaraz hitz egiten ezta
idazten ere

c) Ez dakit
euskaraz

Ikasketak

Pertsona honek duen esperientzia edo ezagutza teoriko-teknikoa aurkeztutako
proiektuaren sektorean
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3. PROIEKTUAREN DATUAK
Proiektua
Proiektuaren izena

Jarduera

Sektorea

Proiektua zein fasetan aurkitzen da?
a) Ideiaren garapenean
b) Negozio-plana eginda
c) Enpresa sortuta

Negozio-plana aurkezten al da?

Proiektuaren izaera juridikoa zein izango
da?

Proiektua zein herritan finkatu eta
garatuko da?

Proiektuaren deskribapena: zertan datza? Zein jarduera, produktu edo zerbitzu
eskainiko dira?

Azaldu proiektuak eta/edo taldeak gaur egun dituen behar edo erronka nagusiak
zeintzuk diren:

Enpresa (Sortua balego)
Izen soziala

Izen komertziala

Jarduera

Sektorea

IFK

Izaera juridikoa:

Tel.

Posta-e

Helbide soziala

Helbide fiskala

Enpresaren deskribapena
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4. PROIEKTUAREN NEGOZIO PLANAREN BALORAZIOA
Zein da zuen negozio ideiaren funtsa? Enpresaren misio, bisio eta baloreekin
bat dator?

Merkatuko zein beharrei erantzuten dio? Zein xede talderi dago zuzenduta
zuen produktu edo zerbitzua?

Nola identifikatu da behar hori? Merkatuko analisirik egin al da?

Zein da negozio ideiaren balio erantsia? Zer da zuen sektoreko gainontzeko
enpresetatik bereizten zaituztena?

Zer nolako baliabideak eta inbertsioa behar dituzue negozio ideia garatzeko?
Zenbat denboratan aurreikusten da inbertsioa berreskuratzea?
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5. PROIEKTUAREN BERRIKUNTZA ETA INPAKTU SOZIALA
Bultzatzen ari zareten proiektua berritzailea al da (helburu, prozesu edo
emaitzei dagokionean)? Baiezko kasuan, zein zentzutan?

Bultzatzen ari zareten proiektua bokazio eraldatzailearekin jaio al da? Inpaktu
soziala bilatzen al du? Zein zentzutan?

Zeintzuk dira proiektua martxan jartzeko garaian izan dituzuen motibazioak?

Proiektuak
kontuan
hartu
al
du
LURRALDE
JASANGARRITASUNA
(eskualdearen nortasunean sakondu eta bere izaera zaintzea, eskualdeko
baliabideen erabilera...)?

Proiektuak kontuan hartu al ditu ELKARLANA eta ELKARTASUNA (sareikuspegiarekin lan egitea, elkarlanerako jarrerak sustatzea, eskualdeko nahiz
eskualdez gaindiko egituren eta herrien artean harreman sendoak
eraikitzea...)?
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Proiektuak kontuan hartu al ditu BERRIKUNTZA eta SORMENA (berrikuntza
soziala eta berrikuntza teknologikoa sustatzea, teknologia garbia eta irekia
erabiltzea,
sormena,
malgutasuna
eta
pentsamendu
kritikoaren
ikuspegitik...)?

Proiektuak kontuan hartu al du GOBERNANTZA DEMOKRATIKOA ( barne
parte-hartzea eta gardentasuna kudeatzea, hiru erpinetan oinarrituta:
politikoa, ekonomikoa eta soziala)?

Proiektuak kontuan hartu al ditu GIZA-AURRERAPENA ETA ANIZTASUNA
(pertsona eta komunitatea subjektu gisa hartuta, gizarte inklusibo baten alde
lan egitea: gizarte parekidea, kolektibo guztien autonomia eta ahalduntzea,
desberdintasunen gutxitzea...)?

Proiektuak kontuan izan al ditu HIZKUNTZA ETA KULTURA (euskararen balio
erantsia etengabe elikatzea, kulturen elkarbizitza...)?
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6. ELKARLAN SORGUNEAREN PROIEKTUAREKIKO OSAGARRITASUNA
Zer ezagutzen duzue Elkarlan Sorgunearen proiektuaren inguruan?

Zer da proiektutik gehien interesatzen zaizuena?

Prest al zaudete Elkarlan Sorguneko komunitatean integratu eta bertako
dinamika eta jardueretan parte hartzera?

Prest al zaudete denbora banku baten bitartez elkarlana sustatu eta
kolaborazioak egitera? Hilabetean zenbat ordu eskaintzeko prest izango
zinatekete?

Zein ekarpen egin diezaiokezue Elkarlan Sorgunearen proiektua
komunitateari (ezagutzak, esperientziak, ideiak, kolaborazioak...)?

eta

Zein da proiektuan parte hartzeko duzuen disponibilitatea (egunero, astean
bitan...)?
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7. OHARRAK

AITORTZEN DUT, nire ardurapean, adierazi ditudan datuak egiazkoak, zehatzak, osoak eta eguneratuak
direla. Idatzi honen kopia bat, erregistro datarekin, ESKATZEN DUT.

Hernanin,

/

/

Eskatzaileak

Lege oharra: Izaera Pertsonaleko Datuak Babesteko Hernaniko Udalak jakinarazten dizu, Datu Pertsonalak
Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa betetze aldera, eman dizkiguzun datu pertsonalak
erakunde honek dituen datu pertsonalen ftxategi automatizatuetan sartuko direla. Fitxategi horien helburua da Udal
kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea. Zure eskubideez baliatu nahi baduzu –dagozkizun
datuak ikusi, aldatu, ezeztatu eta kontra agertu, jo ezazu gure helbidera.
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