SUBVENCIÓNS Á EMPRENDEDORES
D. Rafael Pérez Vázquez, como Alcalde – Presidente do Concello de A
Mezquita, polo presente,

FAI SABER:
Que se publicaron as seguintes AXUDAS:
1.- DEPUTACIÓN PROVINCIAL: BOP Nº 4 DO 7 DE XANEIRO DO 2021.
“SUBVENCIÓNS PARA PROXECTOS EMPRESARIAIS OU DE AUTOEMPREGO”: Para persoas físicas que leven a cabo proxectos empresarias durante
os exercicios 2019, 2020, 2021 e 2022. Entre os requisitos que hai que cumprir
están: ter entre 16 e 30 anos de idade, estar inscrito non ficheiro do Sistema
Nacional de Garantía Xuvenil, etc.
A subvención á que se ten dereito consiste nunha axuda económica equivalente ao
75% do salario mínimo interprofesional por cada mes de exercicio efectivo cun
mínimo de 6 e un máximo de 12 meses.
O prazo remata o día 30 de xuño do 2022.
2.- IGAPE: DOGA 8 DE XANEIRO DO 2021. AXUDAS PARA NOVOS
EMPRENDEDORES. Poderán ser beneficiarios destas axudas os/as autónomos/as
e as pequenas empresas, que realicen unha actividade económica e teñan menos de
42 meses de antigüidade de alta na actividade na data da solicitude da axuda.
Serán subvencionables os proxectos emprendedores de creación ou ampliación de
pequenas empresas galegas ou cun centro de traballo en Galicia, entre eles o
seguinte: obra para construción, reforma ou habilitación, bens de equipamento,
gastos persoal de nova contratación, etc.
A subvención a fondo perdido será do 80 % dos custos subvencionables, ata un
máximo de 400.000 €.
O prazo para solicitala remata o día 22 de febreiro do 2021
Para calquera dúbida poden acudir ás oficinas do Concello en horario de
9:00 a 14:30 horas.
En A Mezquita.
O ALCALDE,
Asdo: Rafael Pérez Vázquez
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