
TR340E - Programa II. Axudas ás inicia vas de emprego de base tecnolóxica (IEBT) - 2022

Prazo de solicitude: ata o 30/09/2022

Obxecto
Este programa ten por obxecto fixar as  bases reguladoras e proceder á  convocatoria  dos incen vos ás
empresas previamente cualificadas e inscritas como inicia vas de emprego de base tecnolóxica.
As axudas des nanse a sufragar as accións, gastos e pagamentos establecidos en cada modalidade, que se
produzan e realicen entre o 1 de outubro de 2021 e o 30 de setembro de 2022, dentro do período dun ano
desde o inicio da ac vidade da empresa, coas par cularidades que se establezan neste programa para cada
modalidade. 

Caracterís cas da axuda
As empresas cualificadas como IEBT poderán solicitar as seguintes modalidades de axudas:
a) Subvención á creación directa de emprego estable.
b) Subvención para a contratación de persoal técnico de alta cualificación.
c) Axuda para o inicio e posta en marcha da ac vidade.
d) Subvención para a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas promotoras.

Persoas beneficiarias
Poderán ser en dades beneficiarias dos incen vos previstos nesta orde as empresas privadas, incluídas as
persoas autónomas, con domicilio social, fiscal e centro de traballo na Comunidade Autónoma de Galicia
que  se  cons túan  e  inicien  a  súa  ac vidade  nun  prazo  non  superior  a  un  ano desde  que  o  proxecto
empresarial foi cualificado como IEBT, sempre que a maioría da tularidade da empresa corresponda ás
persoas  sicas  promotoras  do  proxecto  empresarial  cualificado  como  IEBT  sempre  que  a  maioría  da

tularidade da empresa corresponda ás persoas sicas promotoras  do proxecto empresarial  cualificado
como IEBT e se cumpran os requisitos e condicións establecidos na orde para cada po de axuda.

Máis información: h ps://bit.ly/3BKBpqv
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