
2020ko memoria 



Laguntza enpresei

Prestakuntza

Negozioak birdiseinatzeko estrategiaren tailerra

Arriskutsuak ez diren hondakinen kudeaketa 

Tutoretza digitalak

60,56% Zerbitzuak

4,22% Eraikuntza

16,90% Industria

71

53 Enpresa 5 pertsona edo gutxiagokoak

2 Enpresa 6 eta 10 pertsona artekoak

3 Enpresa 11 eta 50 pertsona artekoak

3 Enpresa 51 eta 250 pertsona artekoa

1 Enpresa 250 pertsonatik gorakoak

Enpresa 
artatu

62 18

Ordu
215 

18,5 ordu
Digitalizazioa

48,5 ordu
Lehiakortasuna 

hobekuntza 

18 ordu 
Ekintzailetza

130 ordu
Lan aktibazioa 

(Hazilan)

Prestakuntza maila 
0 Ikasle

4 Básicos
57 Medios

125 Superioes

Lan egoera
Ikasle 1
Lanean 141
Langabe 43
Erretiratu 1

Gizon
75

Emakume
111

Parte-hartzaile
186 

Kontsulta 
Artatu

79% Laguntzak eta dirulaguntzak

7% Laneko bitartekaritza 

14% Informazio orokorra
18,32% Merkataritza / Ostalaritza

Sektoreak

lehiakortasuna 
hobetzeko programetan

enpresen 
partaidetza 



Enpresen sorkuntza

2,27%
1 pertsona

25 urtetik 
behera

18,18%
8 pertsonas

45 urtetik 
gorakoak

43,18%
19 pertsonas

25-34 urte 
artekoak

36,36%
16 pertsonas

35-45 urte 
artekoak

24 Langabe  
20 Lanean 
16 Besteren kontura 
4 Norberaren kontura 

Adinak

Negozio
ideia  

34 
Bideragarritasun 

Plan

12 

Prestakuntza 
maila

Lan
Egoera

Sustatzaile
44 54,55%

24 emakume

45,45%
20 gizon

Enpresa 
sortu berri

5 

1 Lehen sektorea

23 Zerbitzuak
6 Turismoa eta ostalaritza

1 Industria
3 Merkataritza

23 LH / Heziketa Zikloak

6 Batxilergoa / UBI
0 Ikasketa gabe

12 Diplomatu / lizentziatu
3 Eskola-graduatuarekin

50.652,66 €

Sortutako enpleguaForma Juridikoa
0 Sozietate zibil
5 Enpresari indibidual 0 Besteren kontura

5 Norbere kontura

Inbertsioa guztira13 laguntza izapidetuta



ReforAmurrio Empresaldea Azpiegitura Kudeatua 

Martxotik uztailera itxita
Covid-agatik

 

okupatzen dute, batez bestez, 
ikasketa-gela hilero. 
otsailetik urrira itxita
eta urritik abendura 
edukiera erdiarekin

alokatzen dituzte instalazioak% 100ean okupatuta

eskuragarri 
dauden 11etatik

8 modulu 3 coworking 
lanpostu

6 egun okupaptuta 6 enpresek 
edo erakundek

46 pertsonek

Marketin 
digitaleko tutoretzak 

9 enpresa parte-hartzaile. 
Helburua da beren 
enpresetan marketin 
digitaleko tresnak sartzea.

Bizitzan 
zeharreko ikaspena
Prestakuntza-eskaintzari 
buruzko informazio, 
aholkularitza eta orientazio 
zerbitzua. Eskualdeko 111 
prestakuntza-ekintzaren 
bilduma, eta 198
interesdunei zabaltzea.

Hazilan 

EMHZ edo goi-mailako 
ikasketak dituzten 20 eta 44 urte 
arteko pertsonei zuzendutako 
laguntza-programa, 
lan-merkatuan sartzeko eta 
kalitatezko enplegua aurkitzeko. 
Coaching eta mentoretza 
saioak ditu, enplegu-bilaketara 
orientatuta. Bederatzi lagunek 
parte hartu dute, eta horietatik 
zazpik prestakuntza-beka bat 
jaso dute Amurrioko Udalaren 
eskutik. Seik praktikak egin 
dituzte, eta batek negozio-ideia 
bati buruzko azterlana.         

Negozioak birdiseinatzeko 
estrategiaren tailerra
Tailer hori udalerriko 
industria-arloko enpresei 
zuzentzen zaie, eta xede du 
beren egungo egoera aztertu 
eta etorkizunerako planei 
buruzko hausnarketa egitea. 
Horretarako, negozioa 
birbideratzeko plan bat 
diseinatuko da kanpoko 
aholkulari baten laguntzarekin, 
hiru hilabetez. Hiru enpresak 
parte hartu dute eta hamabi 
proiektu identifikatu dira.

 

Amurrio + saltokiak
Proiektu horren xedea da saltoki 
“tradizionaletan” beren lehiakortasun 
-posizionamendua hobetuko duten 
zerbitzuak txertatzea, eta merkataritzaren 
sektorean enpresa-ekimen berriak 
abiaraztea, zerbitzu bati lotutako plus berri 
batekin. Tokiko 6 saltokik parte hartu zuten.

Proiektu gakoak Beste proiektu batzuk

Covid-19 laguntzen 
izapideetarako 
aholkularitza
49 enpresa artatuta

Koaching gastronomikoa
Tokiko zortzi ostalariri zuzendutako 
aholkularitza espezializatua, honako helburu 
hauekin: plater, anoa eta pintxo berriak 
diseinatzea; kartetan aldaketak egitea; 
establezimenduetako kudeaketa hobetzea; 
tokiko produktu ekologikoen erabilera 
sustatzea; jaki beganoak sartzea; eta abar.

Web-mintegiak
Online formatua 
prestakuntza emateko kanal 
berri gisa erabiltzea. 2020an 
48 prestakuntza-ordu eman 
dira online, streaming bidez, 
10 web-mintegitan.


