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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 11 ao 17 de MARZO 2019

Luns, 11 de marzo de 2019
Concurso alumnado formación profesional

ORDE do 21 de febreiro de 2019 pola que se

convoca o concurso Eduemprende Idea 2019, dirixido ao alumnado das ensinanzas de formación
profesional, deportivas ou de artes plásticas e deseño da Comunidade Autónoma de Galicia sostidas con
fondos públicos. DOGA

Mércores, 13 de marzo de 2019
Entidades galegas no exterior

RESOLUCIÓN do 28 de febreiro de 2019, da Secretaría

Xeral da Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para desenvolver obradoiros de
folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas do exterior, e se
convocan para o ano 2019 (procedemento PR923C). DOGA

Xoves, 14 de marzo de 2019
Axudas violencia de xénero

RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral

da Igualdade, pola que se regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non
competitiva, das axudas de indemnización económica dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das
vítimas mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas como
consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano
2019. DOGA

Venres, 15 de marzo de 2019
Centro Príncipe Felipe

BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN EN RÉXIME

DE CENTRO DE DÍA NO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE PARA O CURSO 2019-2020 BOPPO
Subvencións residentes no estranxeiro RESOLUCIÓN do 4 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral
da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na casa
para persoas residentes no exterior durante o ano 2019 (código de procedemento PR926A). DOGA
Adxudicación prazas escolas infantís

ORDE do 8 de marzo de 2019 pola que se convoca e

establece o procedemento de adxudicación de prazas do servizo de educación infantil para nenos e
nenas de 0 a 3 anos en escolas infantís 0-3 de titularidade privada para o curso 2019/20. DOGA
Bolsa no Consello Galego de Consumidores

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2019 pola

que se establecen as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación para o programa
de traballo do Consello Galego de Consumidores e Usuarios e se procede á súa convocatoria para o ano
2019 (código de procedemento IN118A). DOGA
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Bolsa na Escola Galega de Consumo

RESOLUCIÓN do 25 de febreiro de 2019 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión dunha bolsa de formación na Escola Galega do
Consumo e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. DOGA
Adxudicación prazas escolas infantís

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2019 pola que se

convoca o procedemento de adxudicación de prazas nas escolas infantís 0-3 dependentes desta axencia
para o curso 2019/20. DOGA

Sábado, 16 de marzo de 2019
Subvencións mulleres rurais

Real Decreto 146/2019, de 15 de marzo, por el que se establecen

las bases reguladoras de la concesión de subvenciones a entidades de mujeres rurales de ámbito
nacional para la realización de actividades de especial interés para impulsar el papel de las mujeres en
el desarrollo rural. BOE

