Axudas para a
contratación de persoal
de alta cualificación
para a realización de
actividades de I+D+i

DESCRICIÓN/OBXECTIVOS
Son axudas para a contratación de persoal de alta
cualificación, por un período mínimo de tres anos, con máis
de 5 anos de experiencia profesional para desenvolver a súa
carreira profesional en empresas e centros de investigación,
así como estimular a demanda no sector público e privado de
profesionais de alta cualificación para acometer proxectos de
I+D+i en Galicia.

INTENSIDADE DA AXUDA
As entidades beneficiarias contarán con incentivos á
contratación que variarán de entre o 40% e ata o 60% á
contratación en función da retribución bruta do persoal de alta
cualificación por cada contrato e o tipo de entidade.

MÁIS DATOS
Data de publicación no DOG:
11/06/2019
Prazo de presentación de
solicitudes:
12/06/2019 - 11/08/2019
Presentación solicitudes:
https://sede.xunta.gal

Organismo xestor:
Axencia Galega de Innovación
Tipo de apoio:
Axuda a fondo perdido
Código do procedemento:
IN858A

BENEFICIARIOS
Empresas, de calquera tamaño, con domicilio social ou centro
de traballo en Galicia.
Organismos de investigación públicos non universitarios ou
privados galegos con centro de traballo en Galicia.
O alcance previsto será de 14 contratos tendo en conta que
poderase solicitar a axuda para un máximo de 2 contratos por
entidade.

REQUISITOS
O persoal debe estar en posesión dun título universitario
medio ou superior, con experiencia laboral superior a 5 anos e
non ter sido contratados nos 2 anos anteriores pola entidade
solicitante, no grupo de cotización á Seguridade Social
correspondente á sua contratación.
Os contratos deberán ser de duración mínima de 3 anos.
A retribución anual bruta a percibir por cada persoa contratada
deberá figurar no contrato expresamente e non poderá ser
inferior a 40.000€.

MÁIS INFORMACIÓN
http://gain.xunta.gal
centros.gain@xunta.gal
981 957 000
981 957 012

Axencia Galega de
Innovación (GAIN)
Rúa Airas Nunes s/n. 15702
Santiago de Compostela

