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1. OBXECTIVOS

Atracción e retorno de persoal profesional tecnólogo 
de alta cualificación ou persoal investigador doutor con 
máis de 5 anos de experiencia para desenvolver a súa
carreira profesional en empresas, organismos de 
investigación non universitarios públicos e privados e 
centros tecnolóxicos, así como estimular a demanda no 
sector público e privado de profesionais de alta 
cualificación para acometer proxectos de I+D+i.



2. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

Axudas en concorrencia competitiva para contratos dun
período mínimo de tres anos de duración.

Serán subvencionables os contratos que se formalicen 
desde o día 1 de xaneiro ata o 1 de outubro de 2022.

Os incentivos á contratación variarán entre 
un 40% e un 60%, en función da retribución bruta, 
mínimo de 40.000€, incentivando segundo os 
seguintes tramos:

entre 40.000€–50.000€
entre 50.000€–60.000€
entre 60.000€–70.000€
superior a 70.000€

A condición de retorno e 
atracción: primarase cun 25% 
na valoración as contratacións
de perfís profesionais daquelas
solicitudes que aleguen e 
acrediten condición de retorno 
a Galicia do persoal de alta 
cualificación.



2. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

O perfil profesional pode ter calquera
nacionalidade. Como requisito as 
entidades beneficiarias teñen que 
desenvolver a súa actividade de I+D+i
en Galicia.

Máximo 2 contratos por entidade. 
A segunda contratación solicitada 
poderase conceder sempre que exista 
crédito orzamentario e unha vez 
esgotada a lista de contratacións
solicitadas por orde de puntuación 
de acordo cos criterios de valoración 
establecidos.



2. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA

Penalidades por incumprimentos: 
No caso de renuncia sen
substitución (tanto por causas 
atribuíbles á empresa ou ao
traballador) terán penalidades que 
poden chegar á devolución do 100% 
do incentivo, se esta se produce nos 
primeiros 6 meses.

Poderanse facer substitucións: 
volveranse a avaliar os perfís
profesionais e deberá ter como 
mínimo a puntuación do último 
perfil seleccionado inicialmente.



3.CARACTERÍSTICAS DO PERSOAL 

Ter titulación universitaria 
e experiencia profesional
demostrable na área de I+D+i
de máis de 5 anos.

Non ter sido contratado pola
entidade beneficiaria da axuda
con anterioridade ao 1 de xaneiro
de 2022.

O perfil profesional que se 
contrate (cuxa selección 
será determinada 
unicamente pola entidade
beneficiaria) debe cumprir
os seguintes requisitos:



4. CRITERIOS DE BAREMACIÓN

Esixirase a excelencia das propostas, é dicir, unha puntuación mínima do 60% 
da puntuación total para poder obter o contrato segundo os seguintes criterios:

Perfil da persoa a contratar (25%).

Condición de retorno e atracción (25%).

Traxectoria internacional do perfil profesional (15%).

Calidade e impacto do proxecto de I+D+i proposto e do plan de traballo (15%).

Anos de experiencia profesional esixidos no perfil profesional a contratar (15%).

Presentación dun plan de igualdade de xénero (2,5%) e valorarase tamén cun
2,5% que a persoa contratada sexa muller.



5. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO
IN858A

PRAZO DE PRESENTACIÓN 
DE SOLICITUDES
08/04/2022 – 09/05/2022 

SEDE ELECTRÓNICA 
DA XUNTA

sede.xunta.gal
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