D. EMILIANO LAGE RODRIGUEZ, ALCALDE-PRESIDENTE DO
CONCELLO DE FORNELOS DE MONTES, PROVINCIA DE
PONTEVEDRA,

FAI SABER :
A Deputación aprobou a presentación da solicitude de axudas baixo o proxecto denominado “TI
EMPRENDES ” no cal se da formación das actividades subvencionadas os mozos e mozas maiores
de 16 anos e menores de 30 anos, incluídas as persoas con discapacidade sempre que reúnan os
seguintes requisitos:
- Ter entre 16 de 30 anos.
- Estar inscritas como demandantes de emprego, non ocupadas, no Servizo Público de Emprego de
Galicia con data anterior ao comezo da acción formativa.
- Non estar integradas nos sistemas de educación ou formación regrados.
- Estar inscritos no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil (SNGX).
- Estar empadroadas nalgún dos concellos de poboación entre inferior a 5.000 habitantes ou cunha
poboación entre 5.000 - 10.000 habitantes.
O prazo de presentación de solicitudes iniciarase o primeiro día hábil seguinte ao da publicación do
extracto da convocatoria das bases no BOP (18 de xuño) e rematará quince (15) días hábiles antes do
comezo de cada acción formativa.
As persoas solicitantes deberán achegar xunto coa solicitude a acreditación de inscrición no Sistema
Nacional de Garantía Xuvenil (SNGX).
As solicitudes deberán presentarse preferentemente por medios electrónicos a través do formulario
dispoñible na Sede electrónica da Deputación de Pontevedra https:// sede.depo.gal. tamén se poderán
presentar presencialmente en calquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora de
procedemento administrativo común.
No proxecto TI EMPRENDES desenvolveranse 26 accións pertencentes a 11 itinerarios formativos.
Mais información BOP do mércores 17 de xuño de 2020 (Bases da convocatoria de selección das
persoas participantes e das axudas económicas por asistencia a FORMACIÓN do proxecto “TI
EMPRENDES” (ticemprendes@depo.es).
Fornelos de Montes, 25 de xuño de 2020
O alcalde
Emiliano Lage Rodríguez
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