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COWORKING ZIZURLANEN IZEN-EMATE ESKAERA 

ESKATZAILEAREN DATUAK  

IZEN-ABIZENAK  

SEXUA:        GIZONA                      EMAKUMEA       

NAN, IZF HELBIDEA 

PK        
HERRIA TELEFONOA 

MUGIKORRA POSTA ELEKTRONIKOA 

KONTU 
ZENBAKIA 

ERREGISTRATUTA DAGOEN UDALERRIA 

MESEDEZ SEINALATU HURRENGO KATEGORIETAKO BATEAN EDO HAINBATETAN SARTZEN BADA  

 Iraupen luzeko pertsona langabeak (etengabe 12 hilabeteetan zehar inskribatuta egon direnak langabe 
Autonomo-Langileetako Erregimen Bereziko altaren aurrekoak). 

 18 eta 30 urte bitartean dauden pertsonak, edo  berrogeita bost urte baino zaharragoak. 

 % 33 baino gehiagoko edo berdineko ezgaitasuna duten pertsonak. 

  Behar bereziekiko pertsonak. 

 Emakumeak.

JARDUERA MOTA  

 Negozio ideia. 

 Sortuta dagoen empresa. Idatzi Izen Soziala eta zerga-egoitza 

 Besteren Konturako langileak 
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SORTUTA DAGOEN ENPRESA EDO NEGOZIO BATEN IDEIAREN DESKRIBAPEN LABURRA  

(1000 hitzera arte edo gehienez 3 orri) 

Hurrengo alderdiak balioetsiko dira:   

- Proiektuaren bideragarritasuna 

- Udal-estrategiarekin duen koherentzia/ Coherencia con la estrategia municipal. 

- Proiektuaren finantzatze estrategia (autofinantzatzea) 

- Gaitasun erlazionala 

- Proiektua behin abian jarrita sortu ahal diren lanak eta lanpostu berriak 

- Kontuan hartzea herrian arreta eta laguntza gehiago behar duten taldeak (adingabekoak, 

dependentzia dutenak) 

- Generoan eragina 

- Berrikuntza gizartean: herrian zerbitzu edo jardun berritzaileak, zerbitzuak aurrera ateratzeko 

orduan  besteekin lan egitea edo parte hartzea  

- Gizarteari proiektuaren besterenganatzea edo erantzukizun maila bat izatea 

BESTEREN KONTURAKO LAGILEEN KASUAN: 

Adierazi, laburtuta enpresaren barruan burutzen den jarduera eta lanpostua: 

MESEDEZ SEINALATU ZE NOLAKO JARDUERA PROFESIONAL MOTA LANDUKO DEN  

 Aholkularitzarekin, ingeniaritzarekin, legezko alderdiekin, kontu-ikuskaritzekin, heziketarekin erlazionatutako 
zerbitzu profesionalak. 

 Hiritar talde desberdinekin erlazionatutako zerbitzuak (gazteak, mendekotasunak dituzten pertsonak, 
zaharrak…), kiroletako jarduera osasungarriak, kultura-ekintzak eta aisiako, komunikazio eta garraio zerbitzuak. 

 Ingurune naturala eta herriaren pribilegioak aprobetxatuz aisialdi osasungarria eta eskuragarria errazeko 
sorturako proiektuak. 

 Ingurune naturala eta herriaren pribilegioak aprobetxatuz aisialdi osasungarria eta eskuragarria errazeko 
sorturako proiektuak. 

 Zerbitzu kulturalak eta aisialdia, edota komunikazio, diseinu eta teknologia berriak IKT 

 Bestelakoak (adierazi zein):  
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EKINTZAILE EDO ENPRESARIAREN DATUAK 

(Gehienez 500 hitz) 

Hurrengo alderdiak balioetsiko dira:  

- Enpresa-proiektuarekin lotutako prestakuntza. 

-  loturiko eskarmentua edo lan esperientzia. 

- Proiektuaren garapen-eremuaren inguruko ezagutzak. 

BALIO ERANTSIA 

Aipatu Zizurlan elkarlanekoa eta ekintzailea den espazioan parte hartu nahi izateko arrazoi nagusienak: 

1. 

2. 

3. 

Aipatu Zizurlan elkarlanekoa eta ekintzailea den espazioan bertan egin zenezakeen suspertzaile eta 
bultzatzaile izan daitezkeen proposamen nagusiak: 

1. 

2. 

3. 

ERANTSI BEHARREKO DOKUMENTAZIOA 

 Eskatzailearen nortasuna egiaztatzeko 

 Pertsona fisikoak izanez gero: NAN/AIZren kopia konpultsatua edo benetako kopia 

 Pertsona juridikoa izanez gero: enpresaren izenean eskatzen duen pertsonaren 
NAN/AIZren kopia konpultsatuak edo benetako kopiak 

 Negozio-ideia: dokumentu bat sartu beharko da pdf formatuan, alderdi hauek azaltzeko: 

 O Garatu nahi den jarduera. Edo landuko den arloa. 

 Zer bezerori/biztanleri zuzentzen zaion. 

 Espero diren diru-sarrerak. 

 Coworking Zizurlanen lan egiteko arrazoiak. 

 Lanpostuak sortzeko ikuspegia. 

 Genero-berdintasuna sustatzea eta genero-estereotipoak eta -rolak haustea. 

• Banku-helbideratzearen datuak. 

Zizur Nagusian, 20__ko__________ e(an)  

Sinadura  
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