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• Programa laguntza neurri-sorta bat da, 30 urtez 
azpiko pertsonen enplegarritasuna hobetzeko eta 
laneratzea sendotzeko, lehenengo esperientzia 
profesionalaren bitartez. 

 
• Lanbidek diru laguntzak eskaintzen dizkie 

enpresei, beren titulazioarekin esperientzia gutxi 
edo batere ez duten gazte langabeak 
kontratatzeko. 

Zer da Lehen Aukera? 



1.- Enpresak. 
- Enpresak bete beharreko baldintzak 
- Kontratuak bete beharreko baldintzak 
- Prozesua 

2.- Ikasleak. 
- Kontratatuak izateko bete beharreko baldintzak (Lanbiden Alta, Gazteen 

Bermea sistema, titulua) 

3.- Entitate kolaboratzaileak. 
- Lehen Aukera prozesuaren gauzatzea 
- Ikastetxeak, Ikaslan Gipuzkoa edo Lanbide 

Parte hartzaileak 

Sartu webgunean 

https://www.google.es/


2023 (EHAA 2022-12-30) 



Diru-laguntza eskatzeko epea? 

2023ko urriaren 31 arte 

Diru laguntza-eskabideak egoitza elektronikoaren bidez :  

https://www.lanbide.euskadi.eus/orokorra/-/diru_laguntza/2023/lak-2023/ 
Dokumentua: Anexo II  
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Enpresendako laguntza 

+%10 



Enpresa: Baldintza orokorrak I/II 

Enpresa pribatua, elkarte, fundazioa izatea eta:  
a) Egoitza soziala edo fiskala EAEn izatea edo lantokia EAEn 

egotea.  
b) Administrazio publiko batek edo gehiagok % 50 edo gehiagoko 

partaidetza zuzena edo zeharkakoa ez izatea.  
c) Enpresako Langileen Legezko Ordezkaritzari (LLO) deialdi 

honen babesean kontratatzeko asmoaren berri ematea, 
kontratu mota, kontratazio-aldia eta bete beharreko postua 
adierazita. Enpresak eskaeran berariaz adierazi beharko du LLO 
baduen ala ez. 



Enpresa:  Baldintza orokorrak II/II 



Enpresa: Kontratuen baldintzak I/II 

Lan-kontratu mugagabeak eta lanbide-praktika 
eskuratzeko prestakuntza-kontratuak 



Enpresa: kontratuaren baldintzak II/II 



Enpresa: Laguntza eskaerarako I/III 



Enpresa: Laguntza eskaerarako II/III 



Enpresa: Laguntza eskaerarako III/III 



Enpresak: Diru laguntza jasotzea  
 



• Hasieratik konprobatu Gizarte 
Segurantzako 6 hilabeteko 
enplegu sorrera garbia (Creación 
neta de empleo) izango dela. 

Enpresa: IRADOKIZUNAK I/II 





Ikaslea: baldintzak I/II  



Ikaslea: baldintzak I/II  



Ikaslea: kontratazioa 



• DUALeko ikaslea bada, enpresa ikastetxera joan ahal da 
ikaslearentzat eskatzen diren baldintzak betetzen ote diren 
konprobatzera (adina, Lanbiden eta Gazte Bermean alta). Ez du 
Lanbidetik pasa beharrik: 
– Horretarako, Ikastetxeak Entitate kolaboratzaile moduan “Alta” 

emanda egon behar du.  
Ikasleak Gazte Garantian alta emana dagoela ziurtatu dagoenean bakarrik 

gauzatzen dira kontratuak.  
Ikastetxetik kudeatzekotan 12 hilabetetako kontratua egin behar zaio 

 
• Ikasleen Kontratu gehienak, ERREGISTROAREN bidez burutzen dira.  

Jakin beharrekoa 



• Enpresak baldintzak betetzen diren konprobatru. 
Dokumentazioa prestatzen eta eskatzen (Gizarte 
Segurantza 2 dokumentu). 

• Ikaslea Lanbideko orientatzailearekin egunean 
jarriko da (titulua). Ikastetxeak hitzordua noizko 
hartu esan beharko dio. Gazte Bermean alta 
eskatu. Egun batez behintzat langabezian egon 
beharko du.  

 

 

 

Prozesua: eman beharreko pausoak I/IV 



Erregistro Prozesua 





 

 

 

 

Prozesua: eman beharreko pausoak II/IV 

1. Enpresak, Anexo IV (eskaera) bete beharko du eta  
Ikaslan Gipuzkoara bidali. 

2. Lanbideko sisteman agertuko da lan eskaintza. 
3. Profila betetzen duten langabetuen zerrenda 

jasoko du enpresak, bat aukeratu beharko du. 
4. Kontratua egin eta sinatu 
5. Enpresak Lehen Aukera diru laguntza jasotzeko 

dokumentazioa igo Lanbideko egoitza  elektronikoaren bidez.  
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Prozesua: eman beharreko pausoak III/IV 



 

 

 

 

Prozesua: eman beharreko pausoak IV/IV 



GALDEREN TXANDA 

Eskerrik asko !! 

 - Lanbide.euskadi.eus/lehen aukera aurkezpenak 

-Araudia 

- Lanbideko egoitza  elektronikoa  

- Laguntza-informazioa 

www.ikaslangipuzkoa.eus  
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Ikaslan Gipuzkoa 

LEHEN AUKERA 
zuzenean 

Mila esker 
www.ikaslangipuzkoa.eus  
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