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BONO NOVA OPORTUNIDADE (TR790A) 

CERTIFICACIÓN DA REALIZACIÓN DO SERVIZO DE FORMACIÓN E/OU MENTORING (ART.5.b) DA ENTIDADE PRESTADORA DO SERVIZO 

A persoa física ou entidade                                                                                                                        con NIF                                  certifica que desenvolveu 
unha actividade profesional solicitada por D./Dna.                                                                                     con DNI/NIF                             , persoa beneficiaria das 
axudas previstas na ORDE do 8 de agosto de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Nova oportunidade das persoas traballadoras 
autónomas, cofinanciado polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria para o ano 2022 (código de procedemento 
TR790A), para acompañar e axudar na posta en marcha do negocio, e que o dito servizo foi realizado segundo os datos que figuran a continuación (risque 
o cadro/cadros que proceda):

Formación 

–Nome do curso/actividade formativa:

- Lugar de realización: 

- Datas de realización: 

- Módulos: 

- Nº de horas: 

O custo do servizo de formación foi de  +   (en concepto do   de IVE) = 

Mentoring 

O servizo de mentoring tivo unha duración de  horas e un custo de   +  (en concepto do  de IVE)= 

O servizo de mentoring realizouse desde o día   de   de 2022 ata o día    de   de 2022 
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SINATURA DA PERSOA / ENTIDADE QUE CERTIFICA A FORMACIÓN E/OU O MENTORING. 
 
 
 
 
 
 
Lugar e data 

 ,  de  de   

 

O incumprimento dalgún dos requisitos establecido na presente certificación dará lugar, previo o oportuno procedemento de reintegro, á obriga por 
parte da persoa beneficiaria a devolver as axudas percibidas xunto cos intereses de demora correspondentes. 
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