Autoemprego para persoas galegas retornadas:
DOG do 29 de marzo de 2021

Programa Principia: contratación de mocidade
investigadora. DOG do 15 de marzo de 2021

Axudas a persoas emprendedoras, DOG do 8 de
xaneiro de 2021.

Axudas a concellos:
Programas duais de emprego e formación para a
mocidade. DOG 2 febreiro 2021
Axudas a concellos: Programas duais de emprego
para maiores de 18 anos
DOG 3 febreiro 2021

Emprego para a Mocidade no rural de Lugo:
programas Xente Nova no rural e O teu emprego
no rural
Mocidade emprendedora na provincia da
Coruña, BOP da Coruña do 21 de xaneiro de
2021:
Axudas ao eutoemprego

Contratación de mocidade na provincia da
Coruña, BOP da Coruña do 21 de xaneiro de 2021:
Axudas á contratación
Emprega Xuventude 2020, DOG do 7 de xaneiro
de 2020:
Axudas para a contratación de mocidade
Axudas a contratación de colectivos, DOG do 7 de
xaneiro de 2020:
Axudas á contratación: Xuventude, mulleres,
discapacidade e desemprego longa duración
Menores 30-35 anos, DOG do 17 de xuño de 2020:
Contratación de persoas mozas menores de 30 e de
35 anos

Axudas emprego feminino, DOG do 6 de xullo de
2020:
Programa Emega: fomento do
emprendemento feminino en Galicia
Axudas do IGAPE Contratación de mocidade
http://www.igape.es/gl/ser-maiscompetitivo/profesionais-4-0
Axudas a Concellos para emprego (tamén OMIX e
servizos á mocidade)
Persoal nas oficinas municipais de información
xuvenil
Axudas á creación de empresas por persoas
agricultoras mozas
DOG do 28 de xaneiro de 2020

Programas integrados de emprego para a mocidade
Cooperativa xuvenil

Axudas ao emprego autónomo e á contratación
indefinida

Axudas a asociacións para a contratación

GARANTÍA XUVENIL

Garantía Xuvenil en Galicia: http://garantiaxuvenil.fondoseuropeos.gal/gaxuve
Inscrición en Garantía Xuvenil:
https://garantiajuvenil.sepe.es/login.action
Axudas da Deputación da Coruña para a contratación de
Mocidade. BOP da Coruña do 21 de xaneiro de 2021
Axudas a concellos: Programas duais de emprego e formación para
a mocidade. DOG 2 febreiro 2021

Bases das axudas dirixidas ao fomento do emprendemento de mozos rexistrados no
ficheiro do Sistema Nacional de Garantía Xuvenil: BOE do 8 de setembro de 2020
Obradoiros de emprego dirixidos a persoas mozas incluídas no ficheiro do Sistema
nacional de garantía xuvenil: DOG do 25 de abril de 2020

Páxina de emprego da Xunta de Galicia: Apoio á contratación laboral

Axudas a persoas traballadoras autónomas
DOG do 3 de febreiro de 2020:
- Subvencións para sufragar os gastos de funcionamento das entidades asociativas galegas de
persoas traballadoras autónomas (código de procedemento TR358A)
- Programa do bono nova oportunidade das persoas autónomas (código de procedemento
TR341T)
- Programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas (código de
procedemento TR341S)
- Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma
(código de procedemento TR341R)
- Bono das persoas autónomas (código de procedemento TR341Q)
- Fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas empresas de
nova creación e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas como iniciativas de
emprego de base tecnolóxica (códigos de procedemento TR807I e TR340E)
Autoemprego para persoas galegas retornadas
Subvencións da Secretaría Xeral da Emigración a persoas galegas
retornadas para promover o autoemprego e a actividade
emprendedora na Comunidade Autónoma galega, axudando nos
gastos que supón o seu establecemento como persoas traballadoras
autónomas ou por conta propia, ou como socias traballadoras de
sociedades laborais ou cooperativas de traballo.
DOG do 4 de xuño de 2020

Programa europeo de intercambios para mocidade
emprendedora:
http://xuventude.xunta.es/component/k2/item/18719-programaeuropeo-de-intercambios-para-emprendedores

Queres crear unha empresa?
A Xunta de Galicia pon a túa disposición o apoio integral necesario
para que a túa idea empresarial poida ser levada a cabo, facendo
que as iniciativas viables sexan posibles:
- Como conseguir financiamento
- Asesoramento para a creación de empresas
- Tramitación para a creación de empresas
- Como xestionar o teu negocio
- Entidades de formación no ámbito da seguridade industrial
- Entidades de Certificación de Conformidade Municipal (Eccom)
http://ceei.xunta.gal/obxetivo/c/Crear-unha-empresa
Guía da persoa emprendedora: http://www.igape.com/gl/crear-unha-empresa/crear-unhaempresa/manuais-para-emprendedores

Programas de apoio ao emprendemento en Galicia:
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/emprendemento-eautonomo.html

Orientación laboral: https://xatemprego.gal/

Axencia Galega de Innovación GAIN:
http://gain.xunta.gal/artigos/224/servizos

A igualdade laboral nas empresas: http://www.aigualdadelaboral.gal

