
PROGRAMA DE MOBILIDADE TRANSNACIONAL XUVENIL 
GALEUROPA 2019. PROCEDEMENTO BS324A

Programa cofinanciado pola Iniciativa de Emprego Xuvenil e polo Fondo Social Europeo, nunha porcentaxe do 91,89 %
listados definitivos

(Resolución da DXXPV do 22 de xullo de 2019, publicada no DOG núm. 144 do día 31 de xullo)

O listado de persoas beneficiarias pode consultarse no DOG nº 144, do 31/07/2019 no seguinte enlace:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190731/AnuncioG0425-230719-0001_gl.html

DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE PRESENTAR PARA QUE A RESOLUCIÓN SEXA EFECTIVA (artigo 22 da Orde do 26 de abril)
- ACEPTACIÓN DA AXUDA (Anexo III)
Prazo: 10 días hábiles, contados dende o seguinte a publicación.
No caso de querer solicitar o anticipo marcar o cadro que corresponda neste anexo
Modelo Anexo III: https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/77875

- CUESTIONARIO DE INDICADORES DE EXECUCIÓN.
Prazo: 10 días hábiles, desde que o referido cuestionario estea á súa disposición a través da aplicación Participa1420

-ACEPTACIÓN DA EMPRESA OU ENTIDADE ESTRANXEIRA (Anexo IV-A, no caso de non telo enviado.)
Prazo: 20 días hábiles, contados dende o seguinte a publicación.
Modelo Anexo IV-A: https://sede.xunta.gal/doc-invia/rest/anexos/77877
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Lugar de presentación: na sede electrónica da Xunta,Procedemento BS324A: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=BS324A
Modelos normalizados para presentar documentación: https://sede.xunta.es/modelos-normalizados Utilizar o modelo Achega de documentación separada da 
solicitude.

Segundo o establecido na Orde do 26 de abril de 2019 e a Resolución do 22 de xullo de 2019 da directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, faise
saber ás entidades beneficiarias:

1/ A finalidade da axuda é reforzar a empregabilidade e as competencias profesionais dos/as mozos/as inscritos/as no SNGX non ocupados/as e non integrados/as
nos sistemas de educación ou formación, contribuíndo á mellora da súa formación e á adquisición da experiencia profesional necesaria para a incorporación ao
mercado de traballo dunha maneira duradeira no tempo. Ademais, a mobilidade transnacional apoia á adquisición de competencias en idiomas estranxeiros.

2/ Que estas axudas están cofinanciadas  pola Iniciativa de emprego xuvenil e polo Fondo Social Europeo nunha porcentaxe do 91,89%, dentro do Programa
operativo de emprego xuvenil, no eixe prioritario 5, prioridade de investimento 8.2, obxectivo específico 8.2.2, medida 8.2.2.8: Programa de axudas para proxectos
de mobilidade dirixido á mocidade para a realización de prácticas formativas en empresas/entidades de países europeos. 

3/ Que as obrigas das persoas beneficiarias son as seguintes:

Obrigas da actividade subvencionada (artigo 45 da Orde):

Artigo 45. Obrigas da actividade subvencionada

As persoas beneficiarias da subvención deberán cumprir as seguintes obrigas:

a) Buscar pola súa conta a empresa/entidade pública ou privada para realizar as prácticas.

b) Dispor dos seguros de accidentes e de responsabilidade civil necesarios para facer as prácticas, así como da tarxeta sanitaria europea ou
seguro médico que dean cobertura equivalente durante o período de duración das mobilidades,  e enviar copia á Dirección Xeral de Xuventude,
Participación e Voluntariado de conformidade co artigo 10.

c)  Manter  contacto  coa  Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e  Voluntariado  desde  o  momento  en  que  resultan  beneficiarios/as,
especialmente durante a realización das estadías formativas e para os efectos do previsto no capítulo V, durante o ano seguinte á finalización das
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prácticas. 

d)  Asistir  ás  reunións  informativas  e  xornadas  formativas  ás  cales  sexan  convocadas  pola  Dirección  Xeral  de  Xuventude,  Participación  e
Voluntariado, tanto previas á saída, como durante a estadía formativa, ou á volta das prácticas.  Os mozos e as mozas beneficiarios/as serán
convocados/as mediante correo electrónico a unhas sesións formativas correspondentes sobre o programa de mobilidade, previas ao inicio da
realización das prácticas e a finalización das mesmas nas 6 semanas posteriores, que serán de asistencia obrigatoria, agás xustificación motivada
por escrito, as xornadas á finalización das prácticas tratan de actuacións de orientación laboral coa finalidade de facilitar a inserción laboral. 

e)  Cubrir  os  cuestionarios  relativos  aos  indicadores  de  produtividade  e  de  resultados,  cos  datos  que  lles  sexan  solicitados  de  entre  os
establecidos no anexo IX, segundo a forma e prazos que establecen os artigos 22.3. e 29.

f) Remitirlle á Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, de conformidade co artigo 10:

1º. Ata 3 días antes de comezar as prácticas, copia da póliza de accidentes e seguro de responsabilidade civil e a da tarxeta sanitaria europea ou
seguro médico equivalente.

2º. No prazo máximo de 3 días dende que se inicien as prácticas, para os efectos de seguimento da actividade segundo o disposto no capítulo V,
deberán enviar un correo electrónico onde se indique:

Se existe ou non algunha variación nos datos indicados no anexo IV-A.

O calendario de realización das prácticas, no cal se indique claramente a data de comezo e fin, os días laborables por semana e o horario.

 3º.  A comunicación da interrupción ou abandono das prácticas no prazo dos 3 días seguintes a que se produza o feito, con motivación das
causas. 

4º. Comunicar e motivar o cambio de empresa/entidade de prácticas e remitir un novo anexo IV-A cuberto coa aceptación da nova empresa no
prazo máximo dos 3 días seguintes a producirse o cambio. De ningunha maneira se poderá admitir un cambio de empresa a outro país de destino se
este cambio supón un aumento de contía nas subvencións concedidas.

g)  Realizar  a  totalidade  da  mobilidade  solicitada,  sen  incumprimento  horario  nin  faltas  de  asistencia  non  xustificadas,  sen  prexuízo  das
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compensacións horarias e de días de asistencia que se poidan facer de acordo coa empresa/entidade de prácticas.

h) Observar un código de conduta ético nas empresas/entidades onde se realicen as prácticas e en xeral no transcurso da mobilidade.

i) Comunicar á oficina de emprego a participación neste programa.

4/ O incumprimento das axudas dará lugar aos reintegros indicados no artigo 26 da Orde do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases para a concesión
de subvencións destinadas ao programa de mobilidade transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil con
cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede a súa convocatoria para o ano 2019.
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