ANEXO II
RELACIÓN NOMINAL DO CADRO DE PERSOAL
EXPEDIENTE
Folla nº

de

DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE
RAZÓN SOCIAL

NIF

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NOME

PRIMEIRO APELIDO

SEGUNDO APELIDO

NIF

TIPO DE AXUDAS E SUBVENCIÓNS (debe cubrir e presentar unha solicitude por cada tipo de axuda que solicite)
Asistencia técnica para a creación, mellora e diversificación da EIL

Contratación de persoas en situación ou en risco de exclusión social
Contratación de xerentes ou persoas técnicas de produción
Contratación de persoal técnico en orientación e acompañamento á inserción
Investimento en inmobilizado vinculado á creación de novos postos de traballo
Inicio e posta en marcha da actividade
Formación
Realización de labores de mediación laboral

Estudos de mercado, estudos de viabilidade técnica, económica e financeira e labores de asesoramento e consultoría que teñan por
obxecto a constitución dunha empresa de inserción laboral, a apertura de novos mercados e a reorientación ou diversificación á
actividade empresarial
Auditorías contables non obrigatorias que analizarán a viabilidade económica e a boa xestión da empresa
Auditorías sociais que permitan á empresa avaliar a súa eficacia social e o seu comportamento ético en relación aos seus obxectivos,
de maneira que poidan mellorar os seus resultados sociais e solidarios
Custos derivados da obtención de certificacións de calidade e as súas sucesivas renovacións

PERSOAS TRABALLADORAS NO PROCESO DE INSERCIÓN
APELIDOS E NOME

NIF

DATA DE
INCORPORACIÓN
(1)

XORNADA
(3)

DURACIÓN DO
CONTRATO (2)

(1)
(2)
(3)
(5)

Indíquese a data efectiva ou prevista de incorporación na empresa.
Indíquese (I) se é indefinido ou (T) se é temporal e a súa duración.
Indíquese (TC) no caso de xornada a tempo completo e (TP) se é a tempo parcial; neste caso indíquese a porcentaxe sobre a xornada ordinaria.
Indicar os custos laborais totais a cargo da empresa unicamente para a contratación de xerentes ou persoal técnico ou para a contratación de
persoas técnicas en accións de orientación e acompañamento á inserción correspondente ao período polo cal se solicita a subvención.
(6) Indíquese cun X as persoas traballadoras polas que se solicita subvención.
(7) Unicamente para a contratación de xerentes ou persoas técnicas de produción, para a contratación de persoas técnicas en accións de
orientación e para as axudas ao investimento, indíquese a circunstancia que lle sexa de aplicación.

SINATURA DA PERSOA REPRESENTANTE
Lugar e data

,

de

de

OUTRAS PERSOAS TRABALLADORAS

SOLICÍTASE

INCENTIVOS ADICIONAIS(7)

SUBVENCIÓN
DATA DE
COLECTIVO
CUSTOS
DURACIÓN DO XORNADA
(5)
INCORPORACIÓN
Muller
(4)
(3)
LABORAIS (6)
CONTRATO (2)
(1)

(4) Indíquese a letra do art.4 correspondente á
descrición do colectivo:
a) Cargas familiares non compartidas.
b) Vítimas de violencia doméstica.
c) En rehabilitación social por deshabituación de
substancias aditivas.
d) Muller vítima de violencia de xénero.
e) Persoa con discapacidade.
f) Inmigrante ou emigrante retornado.

Maiores de 45
anos

Centro de
traballo nun
concello rural

g) Procedente de institucións de protección ou reeducación de
menores.
h) Indíquese de cumprimento de pena nunha institución penitenciaria.
i) Persoas sen fogar ou que habíten nunha infravivenda.
j) Pertencente a unha minoría étnica.
k) Abandono do exercicio da prostitución ou ser vítima de explotación
sexual laboral.
l) Persoa transexual ou en proceso de reasignación sexual.
m) Outros.

