INNOBIDEAK
KUDEABIDE GIDA
KUDEAKETA AURRERATUAREN
BITARTEZ ENPRESEN
LEHIAKORTASUNA
HOBETZEKO

INNOBIDEAK Programa
Eszenatoki globalean, hazkunde iraunkorreko etapa berri bat hasten ari da, eta, eraldaketa
digitalaren zein biozientzien alorrean sortutako azken aurrerapenekin, mikro eta
nanoteknologiekin, material aurreratuekin edo fotonikarekin batera, sektore ekonomikoetan eta
industrian inpaktua izaten hasi da. Horregatik, gaur egungo koiunturan, hazkunde ekonomikoa
eta enplegua sortzea eta mantentzea berrikuntzatik pasatzen dira.
Ekonomia globala den testuinguru honetan, ekonomikoaren konpetitibitaterako Berrikuntza
jazoera estrategikoa bilakatzen da zeinak gizartean ondorio zabalak dituena. Horregaitik,
kontextu global hau kontutan hartuz, ekonomiaren berpiztea zein lanpostuen sorkuntza eta
mantentzea, Berrikuntzaren alorretik pasa egiten da.
Zentzu honetan, INNOBIDEAK programaren helburua sektore tradizionaletan eraldatzeko
gaitasuna garatuko duten enpresa sare bat finkatzea da, izaera berritzaileko konpainiak
garatzearekin batera, bereziki teknologia eta berrikuntza finkatuz, pertsonen parte hartzea eta
kudeaketaren hobekuntzari lagunduz.
Premisa horiek kontuan hartuta, INNOBIDEAK programak Nazio Batuen Erakundearen
(NBE) 2030 Agendako Garapen Jasangarrien Helburuak (GJH) lortzen laguntzen du,
zuzenean 9. helburura. Industria, Berrikuntza eta Azpiegiturak, ingurumenaren aldetik
jasangarriagoak diren industriak izatearen ikuspegitik, industria-dibertsifikazioa eta produktuei
balioa gehitzea babestuz; eta 8. helburua. Lan duina eta hazkunde ekonomikoa,
produktibitate-maila handiagoak, modernizazio teknologikoa eta berrikuntza lortuz, lanpostuen
sorrera eta mantentzea, ekintzailetza eta sormena bultzatuz.
INNOBIDEAK hiru lerroren bidez egituratzen da:
•INNOBIDEAK-Lehiabidek honako proiektu hauek egiten laguntzen du (banaka edo
lankidetzan): (1) berrikuntza (produktua eta negozio-prozesuak); (2) negozio-eredua
eraldatzea; (3) enpresa-dimentsio handiagoa izatea eta (4) enpresa traktoreen eta haien
hornitzaileen arteko lankidetza garatzea.
•INNOBIDEAK-Pertsonak-ek lehiakortasuna hobetzeko jarduerak babesten ditu, langileen
enpresan parte-hartzea (kudeaketa, emaitzak eta/edo jabetza) sustatzera bideratutako ekintzen
bidez, proiektu partekatuetan oinarritutako ereduetarantz aurrera eginez, kudeaketaren eta/edo
jabetzaren ondorengotza planifikatuz eta ekipoen beharrezko trebetasunak identifikatuz, 4.0
Industrian teknologia berriak eta gaikuntza digitalak txertatzeari begira.
•INNOBIDEAK-Kudeabide: Erakundeko eremu guztien lehiakortasunerako bultzadan zein
kudeaketa eraginkorrean zentratzen da, enpresaren premiei bide malgua eta egokitua eskainiz,
trukean zorroztasuna, konpromisoa eta emaitzak jasotzeko. Erreferentzia gisa Kudeaketa
Aurreratura bideratutako eredua erabiltzen da.

KUDEABIDE: Enpresen lehiakortasunaren laguntzan
sendututako lerroa

JATORRIA

HELBURUA

FASEAK

ENPRESA
HARTZAILEAK

INNOBIDEAK -Kudeabide Eusko Jaurlaritza eta hiru Foru-Aldundien arteko
proiektu bat da, erakundeak elkarrekin egindako hausnarketatik eta enpresei
laguntzeko programen garapenean lortutako esperientziatik sortuta.

Euskal enpresen lehiakortasuna hobetu dadin bultzatzea, Kudeaketa
Aurreratuaren metodologiak, tresnak eta printzipioak aplikatzen eta ezartzen
lagunduta, kontraste baten bidez, eta proiektu pilotuak eta/edo finkatze-proiektuak
garatuta.
• 1 - Kontrastea (Kontrastearen Eguneratzea aurreko bi urteetan egin duten
enpresentzat; Kontrastearen Berritzea orain dela 4 urte egin bada, proiektua
eskatu zen unearekiko).
• 2 - Ekintza-plana.
• 2A - Proiektu pilotuak.
• 2B - Finkatze-proiektuak.
• 5 enplegu edo gehiagoko enpresak.
• Jarduera hauetan diharduten enpresak: industria-erauzketa, eraldaketa,
produkzioa, produktu-prozesuei lotutako zerbitzu teknikoak (aurrekoekin lotura
dutenak), eta informazio- eta komunikazio-gizartearen esparruarekin lotutakoak.
(JEZ-Subentzioa hartu ahal duten enpresak honako webgunean kontsultatu
daiteke www.Kudeabide.com) eta erakunde bakoitzaren laguntza-aginduetan.
• Egoitza soziala edo lantokia EAE barruan duten enpresak, bertan esku hartuko
baita.

KONTRASTEA
ANTOLATZEA

KONTRASTEA +
TXOSTENA

2A - PROIEKTU
PILOTUA
ESKABIDEAK BALORATZEA

KONTRASTEA
ESKATZEA (1)
(on line)

EKINTZA PLANA ESKATZEA (2)

Programaren faseak

eta/edo
2B - FINKATZE
PROIEKTUA

Kudeaketa Aurreratuaren Eredua

ZER DA?

INNOBIDEAK-Kudeabide
erreferentziazko esparrua da.

JATORRIA

Erakunde eta instituzio ezberdinen arteko
adostasunen fruitu moduan sortzen den eredu
bat da, eta kudeaketaren hobekuntzari sei
ardatz edo elementuren arabera heltzen dio. 1)
Estrategia, 2) Bezeroak, 3) Pertsonak,4)
Gizartea, 5) Berrikuntza,6) Emaitzak.

HELBURUA

EMAITZAK

lerroaren

Lehiakortasunean beharrezkoak diren hobekuntzak bilatzen enpresak orientatzea
du helburu, azken hamarkadetan hainbat esparrutatik ekarritako kudeaketakontzeptuak bateratuta: ezagutzaren kudeaketa, erabateko kalitatea, bikaintasuna
kudeaketan, berrikuntza eta enpresen erantzukizun soziala, besteak beste.
Ereduan jasotako 6 elementu edo ardatz nagusiak oinarri dira erakundeen
lehiakortasuna egituratzeko kudeaketa-sistema garatzeko. Horrek berekin
ekarriko du:
• Proiektu partekatu bati atxikita egotearen sentimendua sorraraztea
pertsonengan.
• Enpresa bezeroengana orientatzea, balio-ekarpen bereizgarria eginda.
• Enpresaren esparru guztietan aplikatzea berrikuntza.
• Gizartearekiko konpromisoa bultzatzea, garrantzizko lehiakortasun-ahalmenen
hornitzailea den heinean.
• Epe luzerako ikuspegia sortzea, argiro zehaztutako estrategia baten bidez
gauzatuko dena.
• Interes-talde guztientzat gogobetegarriak izango diren emaitzak lortzea, modu
iraunkor eta orekatuan.

•

Kudeaketa Aurreratuaren Eredua gida bat da. Enpresentzat lagungarria izan daiteke euren
kudeaketa-sistemaren egoerari buruz gogoeta egiteko, eta zer indargune eta hobetzeko zer arlo
dituzten jakiteko.

•

Enpresa bakoitzak hainbat bide topa ditzake Kudeaketa Aurreratuaren Ereduan deskribatutako 6
elementuei eta 22 azpielementuei eraginkortasunez erantzuteko.

•

Teknologia digital eta IKTetan sostengatzen diren beste teknologia batzuen sarrerak (4.0 Industria)
enpresa inguruneetako negozio ereduetan, fabrikazio prozesuetan eta antolaketan eraldaketa
dakarte, zeinak, gainera, etengabeko eboluzioan dauden.

•

Ekimen eta proiektu guztietan elementu bateratu bat dago: KUDEAKETA eraginkor eta efikaza.

1.Fasea- Kontrastea
ZER DA?

HELBURUA

ONURAK
ENPRESARENTZAT

METODOLOGIA

FASEAK

Kudeaketa aurreratuari dagokionez enpresaren kokapena jasotzen duen Euskalitek
egindako txostena da, Kudeaketa Aurreratuko Eredua erreferentzia gisa hartuz
Enpresaren kudeaketaren diagnostiko zehatza egitea, zeinak hobekuntza konpetitibora
bideraturiko erabakiak hartzen langunduko duena, Kudeaketa Aurreratutarako Eredua
kontutan hartuz.
• Barne-gogoeta kontrastatzea kanpoko talde kualifikatu batekin. Horrek, era berean,
jardunbide egokien erreferentziak ekartzen ditu.
• Honako hau jasoko duen txostena:
‐ Indar-guneen eta hobetu beharreko arloak.
‐ Kudeaketaren posizionatze-profila Ereduaren elementuekin lotuta.
‐ Innobideak-Kudeabiden jarraitu beharreko bideari buruzko gomendioak.

Gutxienez, enpresako zuzendaritza-taldearen aurretiazko gogoeta + jardunaldi bateko
kontraste-bilera lan-taldearekin EUSKALITeko teknikariekin eta EUSKALITeko
Ebaluatzaile Klubean kudeaketan aditu diren enpresa-zuzendariekin osatua.

1

Kontrastea
eskatzea

Enpresak egin behar du www.kudeabide.com helbidearen bitartez.

2

Eskabidea
baieztatzea

Euskalitek baieztatu behar du eta ondorengo urratsak jakinarazi
behar ditu:

Kontrastea
prestatzea

• Euskalitek kontraste-taldea diseinatzen du eta kontrastea
egiteko data baieztatzen du enpresa eskatzailearekin.
• Enpresako zuzendaritza-taldeak kudeaketa aurreratuaren
eredua irakurri behar du, eta kudeaketaren 3 puntu indartsu eta
hobetzeko 3 arlo antzeman behar ditu Ereduaren 6
elementuetako bakoitzean.

3

4

Kontrastebilera
(2‐4 ordu)

• Indarguneak, hobetu beharreko arloak eta kudeaketa-profila
adostea..
• Enpresak lehentasunez landu behar lituzkeen kudeaketaelementuak zehaztea, eta hartu beharreko bidea adostea
enpresaren eta kontraste-taldearen artean, 2A edota 2B
proiektua.

Balio erantsi handiko zerbitzua da kontrastea, doakoa enpresentzat. Kontrastea etekinez
burutzea ezinbesteko baldintza da INNOBIDEAK-Kudeabideren hurrengo faseetan sartu
ahal izateko.

ESKAKIZUNA

INDARRALDIA

Gutxienez 50 enplegu dituen enpresa batek INNOBIDEAK-Kudeabide programak 2B
"Finkatze-proiektuak" faserako eskaintzen dituen laguntzak eskatu nahi baditu,
kontrastea egin beharko du Euskalit-en laguntzaz edo, bestela ere, kontrastearen
baliokide den kudeaketa-diagnostikoa izan beharko du, behar bezala kokatzen eta
justifikatzen duena Kudeabideren laguntzaz garatuko den proiektua.
Hasierako kontrastearen emaitzak 2 deialditako baliozkotasuna dute.
2 urte baino gehiagoko kontrasteak eguneratu egin behar dira. 4 urte edo gehiagoko
kontrasteak dituzten enpresek “kontrasteen berritzea” eskatu beharko dute
www.kudeabide.com webgunearen bidez.
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2. Fasea- Ekintza-plana
Kontrastearen txostenak edo kudeaketa-diagnostikoak jasotzen dituzten hobetzeko
arloetatik abiatuta, ekintza-plana egin beharko du enpresak, eredu normalizatuaren arabera.

EKINTZA
PLANA

Ekintza-plana egitea nahitaezkoa da 2B fasean sartu ahal izateko. Finkatze-proiektuak:
• Nahitaez aurkeztu beharko da 2B finkatze-proiektuen eskaera egiten denean, eta
proiektuaren memoria teknikoa ere aurkeztuko da.
• Ekintza-plana elementu gakoa da. Adibidez, 2B proiektuen eskaeretan, kalitatezko
ekintza-plana aurkezten duten horiek baino ez dira aztertuko; enpresak kudeaketa
aurreratua egin dezala xede hartuta, ekintza koherenteak eta helburu argiak dituzten
ekintza-planak, hain zuzen.

2 A Fasea- Proiektu pilotuak
HELBURUA

ONURAK
ENPRESARENTZAT

METODOLOGIA

Kudeaketa aurreratuko metodologiak praktikan aplikatzeko proiektu pilotuak egitea,
kontrastean antzemandako kudeaketa-esparru batean edo gehiagotan trebatu ondoren.
Proiektu horiek enpresaren lehiakortasuna hobetzen lagundu behar dute.
Enpresaren kudeaketa hobetzea, honako hau bilduko duen proiektuaren bidez:
• Autoikasketako materiala.
• Prestakuntza- eta ekintza-saio presentzialak.
• Beste enpresa batzuekin esperientziak trukatzea.
• Euskalitek izendatutako aditu baten laguntza pertsonalizatua proiektua garatzeko.
Programak hainbat kudeaketa-gairekin lotutako hogeita hamar modulu eskaintzen ditu
proiektu pilotuak egiteko. Horietako bakoitzean, Euskaliten knowinn metodologia
aplikatzen da. Metodologia horrek autoprestakuntzaren eta saio presentzialen konbinazio
bat hartzen du, aplikazio praktikoko proiektu baten lanketarekin batera.
•

FASEAK

ESKAKIZUNA

1

Autoprestakuntza

2

Saio
presentzialak

3

Ezarpena

Modulu bakoitzean, parte-hartzaileek bere kabuz ikasiko
dituzte edukiak Internet bidez.
• Azterketa-test erraz bat egingo da saio presentzialera joan
aurretik,
egindako
hasierako
ikaskuntza
indartzeko
helburuarekin.
Prestatzaile batekin saioak egingo dira. Horietan sartuko dira
proiektuak praktikan jartzeko eta ikasteko, horien jarraipena
egiteko eta esperientziak trukatzeko dinamikak eta ariketak.
Parte-hartzaileek, prestatzailearen laguntzarekin, ezarpen bat
garatuko dute, enpresaren beharretara eta kontraste-txostenaren
emaitzetara egokitua. Modulu batzuetan, laguntza hori enpresan
bertan emango da.

Moduluaren amaieran, etekin-diploma bat entregatuko da, proiektu piloturako bertaratzeeskakizunak betez eta berori amaituz gero.
Dokumentu hori lortzea beharrezkoa da deialdi berean bestelako 2A proiektuak egin ahal
izateko.
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KNOWINN-KUDEABIDE moduluen zerrenda (B=oinarrizkoa, A=aurreratua)

Prezioa €
(Bezik gabe)

Prezio €
normala
(Bezik
gabe)

310

1.290

*Kudeabide

Elementua

Modulua

Ordu
presentzialak

ESTRATEGIA

Mapas estratégicos y cuadros de mando: creación y despliegue de estrategias y objetivos (B)

4

ESTRATEGIA

Mapa estrategikoak eta aginte‐taulak: estrategia eta helburuen finkapena eta hedapena (B)

4

ESTRATEGIA

Definir el modelo de gestión en apoyo a la estrategia: gestión por procesos y otros modelos de
gestión (B)

4

ESTRATEGIA

Kudeaketa ereduaren definizioa: prozesuen kudeaketa eta beste kudeaketa eredu batzuk (B)

4

ESTRATEGIA

Principios de Gestión Avanzada (B)

2

60

220

ESTRATEGIA

Kudeaketa aurreratuaren printzipioak (B)

2

60

220

ESTRATEGIA

Modelo de gestión avanzada: evaluación de un caso práctico (A)

4

150

380

ESTRATEGIA

Kudeaketa aurreratuaren eredua: kasu praktiko baten ebaluaketa (A)

4

150

380

Análisis de resultados económicos y financieros (A)

3

125

305

Gestión de indicadores y objetivos (A)

3

125

305

BEZEROAK

Ventas y gestión comercial: procesos, competencias y metodologías (B)

5

410

1.400

BEZEROAK

Metodología para detección y eliminación de despilfarros en empresas industriales: Muri‐
Mura‐Muda (B)

3

170

655

BEZEROAK

Implantación de las 5S en un entorno digital de trabajo (B)

4

310

1.290

BEZEROAK

Implantación de las 5S en taller (B)

4

310

1.290

ESTRATEGIA
ESTRATEGIA

Neurrira, ikastaro
bakoitzaren arabera
310

1.290

Neurrira, ikastaro
bakoitzaren arabera

A la carta, según lo
pactado

BEZEROAK

Implantación de las 5S en oficina (B)

3

BEZEROAK

Auditoría de 5S: evaluación de un caso práctico (B)

2

80

190

BEZEROAK

Sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015(B)

4

110

410

BEZEROAK

Auditorias de sistemas de gestión de la calidad ISO 9001:2015(B)

2

60

220

BEZEROAK

Cartas de Servicios (B)

4

410

735

BEZEROAK

Gestión de compras y relaciones con proveedores y aliados (A)

3

125

305

BEZEROAK

Get Lean: Introducción al Lean –Manufacturing (A)

5

420

1.050

BEZEROAK

Kanban: Gestión eficiente de procesos productivos, proyectos y servicios

5

420

1.050

PERSTSONAK

La gestión de personas (B)

5

390

1.400

PERSTSONAK

Sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo (ISO 45001:2018) (B)

2

60

220

PERSTSONAK

Organización y gestión de personas: responsables de área, claves principales en la gestión de
equipos (B)

4

280

780

PERSTSONAK

Gestión por competencias. Base para la gestión integral de las personas (B)

4

110

410

PERSTSONAK

Gestionando la igualdad en las empresas (B)

3

90

305

PERSTSONAK

Gestión y resolución de conflictos (A)

2

80

190

PERSTSONAK

Comunicación interna, una implantación eficaz (A)

3

125

305

PERSTSONAK

Motivación en el trabajo (A)

3

125

305

PERSTSONAK

Liderazgo avanzado (A)

3

125

305

GIZARTEA

Compromiso con la sociedad (B)

3

90

305

BERRIKUNTZA

Herramientas de creatividad y gestión de ideas (B)

4

110

410

BERRIKUNTZA

Gestión y mejora del proceso de innovación (A)

4

150

380

BERRIKUNTZA

Gestión y dirección de proyectos (A)

4

410

735

* Bertaratu bakoitzeko prezioa

Moduluak independenteak dira. Zehaztutako irakaste‐egutegia, iraupena eta edukiak eskuragarri daude
www.kudeabide.com helbidearen bitartez.

2B Fasea- Finkatze -proiektuak

HELBURUA

ONURAK
ENPRESARENTZAT

METODOLOGIA

Lehiakortasuna hobetzeko proiektu bat egitea, identifikatutako kudeaketa aurreratuko
praktika bat finkatuta.

Lehiakortasun-hobekuntzei ekitea, kanpoko aholkulari baten laguntzaz.

• Diruz lagundu daitezkeen finkatze-proiektuek kontrastearen txostenari erantzun behar
diote, eta enpresak egindako ekintza-planean garatu behar dira. Gutxienez 50 enplegu
dituzten enpresen kasuan, baliokide den kudeaketa-diagnostikoa izan dezakete
kontrastearen txostenaren ordez. Hartan behar bezala kokatuko eta justifikatuko du
enpresa bakoitzak programaren laguntzaz garatuko duen proiektua.
• Proiektua garatzeko, beharrezkoa da aurkeztutako proiektuaren eremuan adituak diren
kanpoko aholkularien lankidetza.

Jarraian, adibide moduan, zenbait proiektu tipologia adierazten dira:

HELBURUA
Estrategia

Bezeroak
DIRUZ LAGUNDU
DAITEZKEEN
ESPARRUAK ETA
PROIEKTUAK

LAGUNTZA
ESKATZEA

Beharrezko informazio estrategikoa izateari eta hausnarketa prozesu parte
hartzaileak egiteari begirako proiektuak, ondoren horien bidez behar bezala hedatu
eta komunikatuko den estrategia bat ezartzeko, baliabide ekonomiko-finantzarioak,
teknologia eta informazioa horren zerbitzura kudeatzeko.
Bezeroekiko harremanak eta Balio Kateko elementu guztien eraginkortasuna
sustatzeko proiektuak (produktu eta zerbitzuen garapenetik eta merkaturatzetik,
ekoizpenera, banaketara eta mantentze lanera arte), enpresaren estrategian rol
nabarmena joka dezaketen entitate hornitzaileetan eta azpikontratetan bermatuta.

Pertsonak

Hautaketa, ordainsari eta ezagutza garatzeko prozesuak eta lidergo trebetasun eta
gaitasunak hobetzeari begirako proiektuak, enpresa estrategiarekin lerrokatuta.

Gizartea

Konpainiaren zeregin soziala gauzatzeari begirako proiektuak, bere gaitasunekin bat
eginda, eta, aldi berean, ingurumenaren jasangarritasunari ekarpena egingo dioten
neurrien bultzada.

Berrikuntza

Berritzeko eta, pertsonek arriskuak hartzea, ekitea eta berrikuntzan jardutea
sustatzeko barne testuingurua sortzeko helburuak eta estrategia definitzera
zuzendutako proiektuak, berrikuntza ideiak eta proiektuak modu eraginkor eta
efizientean kudeatuz.

Emaitzak

Emaitza estrategikoak neurtu, ebaluatu eta kontrolatzeko mekanismoak sortzeko
bidea emango duten proiektuak; bai bezeroei, bai pertsonei, bai gizarteari, bai
berrikuntzari dagokienez ere.

2B finkatze-proiektu baterako laguntza eskatzeko, lehenik bi hauek egin beharko
dituzte deialdiak: SPRIk (gutxienez 50 enplegu dituzten enpresentzat), eta Araba,
Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundiek (5 eta 49 arteko enplegu dituzten enpresentzat).

Funtsezko informazioa enpresarentzat

ESKABIDEAK

Erakunde desberdinak (AFA, BFA, GFA, SPRI) argitaratzen dituzten subentzio aginduetan
azaltzen diren kriterioak kontutan hartuz burutuko dira eskaerak.
• 1 - Kontrasteak: (Hasierakoa, Eguneratzea, Berritzea) Enpresarako inolako kosturik gabe.

ESKURAGARRI
DAGOEN
FINANTZAKETA

• 2A - Proiektu pilotuak: % 75eko diru-laguntza oinarrizko moduluetarako, eta % 60koa modulu
aurreratuetarako.
• 2B.- Finkapen proiektuak: Kanpo aholkularitzako kostuetarako diru laguntza, SPRIko (50 enplegu
edo gehiagoko enpresak) eta Araba, Bizkai eta Gipuzkoako Foru Aldundietako (5 eta 49 enplegu
arteko enpresak) deialdiko aginduetan ezarritakoa aintzat hartuz.

Eskabideak egiteko, jarraibide hauek bete beharko dira:

NOLA PARTE
HARTU?

DEIALDIAN
DIRUZ LAGUNDU
DAITEZKEEN
PROIEKTUAK

1. Kudeabide webgunean erregistratzea (www.kudeabide.com), IFKri, enplegatu kopuruari,
lurralde historikoari eta EJZri buruzko datuak beteta.
2. Hasierako kontrastearen eskabidea egitea programaren webgunearen bitartez
(www.kudeabide.com). Horretarako, on line galdera sorta labur bat bete beharko da, eta,
gainera, Kudeabideren faseetan parte hartzeko konpromisoaren aitorpena, eta Foru
Ogasunarekiko eta Gizarte Segurantzarekiko ordainketak egunean izatearen aitorpena
aurkeztu beharko dira.
3. Hasierako kontrasteari dagokion fasea amaitu ondoren, fase hauetako batean parte
hartzea eskatzeko aukera gaituko da: 2A fasea –proiektu pilotuak– eta 2B fasea –finkatzeproiektuak.
• 2A fasean parte hartzeko eskabideei dagokienean, on line galdera sorta bat bete
besterik ez da egin beharko. 50 langiletik gora dituzten eta hasierako kontrastea egin
ez duten enpresek nahitaez erantsi beharko dute Kudeaketa-Diagnostiko baliokide bat.
• 2B fasean parte hartzeko eskabideei dagokienez, beharrezkoa izango da dagozkion
aldizkari ofizialetan argitaratutako araudiari jarraitzea: SPRIrenak (gutxienez 50
enplegatuko enpresentzat), eta Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru-aldundienak (5-49
enplegatu arteko enpresentzat), enpresa zein lurralde historikotan dagoen.
Enpresa batek gutxienez 50 langile baditu, eginda badauka Hasierako Kontrastearen
baliokidea den kudeaketa-diagnostikoa eta programaren laguntzarekin garatu nahi duen
proiektua behar bezala txertatua eta justifikatua badauka diagnostiko horretan,
Kudeabidek 2A "Proiektu pilotuak" eta 2B "Sendotze-proiektuak" faseetarako eskaintzen
dituen laguntzak eskatu nahi baditu, programaren web orrian horretarako ezarritako
esteketatik sar daiteke zuzenean.

• Deialdi berean, enpresa batek gehienez bi proiektu pilotu (2A) eskatu ahal izango ditu, baina
ez batera.
• Dei berean, 5 eta 49 lanpostu arteko enpresek 2B proiektu bat eskatu dezakete. 50 lanpostu
edo gehiagoko enpresek deialdi berean 2B proiektu bat baino gehiago bidali ahal izango
dituzte.
Edozein kasutan, 2 A zein 2 B fasera aurkeztutako proiektuak, Kontraste txostenean kokatuta
egon beharko dira (beharrezkotzat jotzen duten 50 enplegu edo gehiagoko enpresen
Kudeaketa Diagnostiko baliokidean).
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Programaren egutegia
Kontrastearen
gehieneko balioaldia:
2 deia

KONTRASTE, KONTRASTE EGUNERATUEN
ETA KONTRASTE BERRIKUNTZEN
ESKABIDEA

DEIALDIAK
ARGITARATZEA

2A edo 2B ESKABIDE ALDIAREN HASIERA
(kontrastea edo diagnostikoaren kudeaketa
aurkezpena egin ondoren (empresak > 49
enplegu)

2B‐RAKO ESKABIDE
ALDIAREN ITXIERA

2A‐RAKO ESKABIDE
ALDIAREN ITXIERA

Proiektuak gauzatzeko gehieneko epea:
12 hilabete proiektua hasten denetik

Kontaktuei buruzko informazioa
Harremanetan jartzeko datuak www.kudeabide.com webgunean azalduko dira.
Kudeabideri buruzko kontsulta orokorrei 902 702 142 telefonoan erantzungo zaie.
Enpresa eskatzaileek euren proiektuen egoeraren jarraipena egin ahal izango dute www.kudeabide.com
webgunean.
Aribidean dauden espedienteei buruzko kontsultak fase bakoitzaren kudeatzaileei zuzendu beharko zaizkie:

FASES

Entidad gestora

Teléfono / email

1. fasea - Hasierako
kontrastea

EUSKALIT

- 944 209 855 / namarika@euskalit.net

2A fasea - Proiektu
pilotuak

EUSKALIT

- 944 209 855 / namarika@euskalit.net

- SPRI (50 enplegatutik
aurrera)
- Arabako FA
- Gipuzkoako FA
5-49
- Bizkaiko FA

-

2B fasea - Finkatzeproiektuak

902 702 142 / info@spri.eus
945 181 818 Ext.52323 /Kudeabide@araba.eus
943 112 252/ bmargeli@gipuzkoa.eus
944 068017/aitor.ortega@bizkaia.eus

