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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 13 ao 19 de MAIO 2019

Luns, 13 de maio de 2019
Premios nacionais innovación e deseño

Orden CNU/540/2019, de 26 de abril, por la que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios Nacionales de Innovación y de
Diseño. BOE
Uso maquinaria agrícola asociativa

ORDE do 30 de abril de 2019 pola que establecen

as bases reguladoras das axudas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime
asociativo en Galicia, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no
marco do PDR de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento
MR351A). DOGA
Subvencións para mantemento ou obtención da marca Q

RESOLUCIÓN do 5 de abril de

2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das subvencións a establecementos de turismo rural, establecementos hoteleiros,
apartamentos e vivendas turísticas, campamentos de turismo, axencias de viaxes, cafetarías, bares,
restaurantes e empresas de servizos turísticos complementarios, nos procesos de certificación,
seguimento e renovación das correspondentes normas UNE que conduzan á obtención e/ou
mantemento da marca Q de Calidade Turística do Instituto para a Calidade Turística Española (ICTE), e
se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento TU970A). DOGA

Martes, 14 de maio de 2019
Axudas recursos mariños

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as bases

reguladoras xerais e se convocan para o ano 2019, en réxime de concorrencia competitiva, axudas a
proxectos colectivos, financiados polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), que contribúan á
protección e á recuperación da biodiversidade mariña a través dunha mellor xestión e conservación dos
recursos mariños e dos seus ecosistemas, así como ao fomento da sensibilización ambiental (código de
procedemento PE209C). DOGA

Mércores, 15 de maio de 2019
Subvencións acción humanitaria no exterior

ORDE do 29 de abril 2019 pola que se

aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de acción humanitaria no exterior e se procede á súa convocatoria para
o ano 2019 (código de procedemento PR811A). DOGA
Probas do CELGA

RESOLUCIÓN do 6 de maio de 2019, da Secretaría Xeral de Política

Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de
lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2019, que foron convocadas mediante a Resolución do
20 de marzo de 2019 (código de procedemento PL500C). DOGA
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Prazas residencias xuvenís

ORDE do 30 de abril de 2019 pola que se convocan prazas

nas residencias xuvenís dependentes desta consellería para o curso 2019/20. DOGA

Xoves, 16 de maio de 2019
Deportistas alto nivel e promesa

BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE BOLSAS

PARA DEPORTISTAS DE ALTO NIVEL (DEPO_DAN) E DEPORTISTAS PROMESA (DEPO_PROMESA) DA
PROVINCIA DE PONTEVEDRA PARA O ANO 2019 BOPPO
Axudas conciliacións autónomos

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se establecen as

bases reguladoras que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da
persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de
procedemento TR341R). DOGA
Subvencións asociacións autónomos

ORDE do 30 de abril de 2019 pola que se

establecen as bases reguladoras dos programas de subvencións para sufragar os gastos de
funcionamento das entidades asociativas galegas de persoas traballadoras autónomas, e se convocan
para o ano 2019 (código de procedemento TR358A). DOGA
Axudas casas niño

RESOLUCIÓN do 8 de maio de 2019, da Dirección Xeral de Familia,

Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 6 de maio de 2019, das
axudas convocadas na Orde do 17 de xullo de 2018 pola que se establecen as bases que rexerán o
procedemento de concesión de axudas para a posta en marcha de casas niño, parcialmente
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo
Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva para
os anos 2018, 2019, 2020 e 2021. DOGA
Axudas escolas infantís

RESOLUCIÓN do 10 de maio de 2019, da Dirección Xeral de

Familia, Infancia e Dinamización Demográfica, pola que se publica a Resolución do 9 de maio de 2019
das axudas convocadas pola Orde do 28 de decembro de 2018 pola que se regulan as bases que
rexerán o procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3
dependentes de entidades privadas de iniciativa social, e se procede á súa convocatoria para o ano
2019. DOGA
Subvencións enerxía fotovoltaíca

RESOLUCIÓN do 2 de maio de 2019 pola que se establecen

as bases reguladoras e se anuncia a convocatoria de subvencións para proxectos de enerxía
fotovoltaica, para o ano 2019, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no
marco do programa operativo Feder-Galicia 2014-2020. DOGA

Sábado, 18 de maio de 2019

Subvencións formación rural

Real Decreto 347/2019, de 17 de mayo, por el que se establecen

las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a programas plurirregionales de
formación dirigidos a los profesionales del medio rural. BOE

