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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 14 ao 20 de XANEIRO 2019

Luns, 14 de xaneiro de 2019
Subvención proxectos cooperación exterior

ORDE do 17 de decembro de 2018 pola que se

aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva,
para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos
axentes de cooperación e se realiza a súa convocatoria. DOGA
Axudas productos vitivinícolas

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se establecen as

bases reguladoras das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos
vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), e
se convocan para o exercicio orzamentario de 2019. DOGA
Subvencións festivais audiovisual

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018 pola que se

aproban as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a festivais do sector
audiovisual celebrados en Galicia e se convocan para o ano 2019. DOGA
Subvencións proxectos Xacobeo RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se establecen
as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a
proxectos novos de dinamización do Xacobeo 2021 dentro do programa O teu Xacobeo e se procede á
súa convocatoria para os anos 2019 e 2020. DOGA

Martes, 15 de xaneiro de 2019
Subvencións viveiros industrais ORDE do 18 de decembro de 2018 pola que se establecen as
bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións destinadas
á creación de viveiros industriais de empresas en parques empresariais da Comunidade Autónoma de
Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN541A). DOGA
Selección entidades intervención educativa

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que

se convoca o procedemento de selección de entidades privadas sen ánimo de lucro para levar a cabo
unha intervención educativa integral con persoas menores que teñan que cumprir medidas xudiciais e
outras actuacións de medio aberto previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro, reguladora da
responsabilidade penal dos menores nas provincias de Lugo, Ourense e Pontevedra. DOGA
Selección entidades atención menores RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se
convoca o procedemento de selección de entidade privada sen ánimo de lucro para a atención
residencial e a intervención educativa integral e terapéutica con menores que teñen que cumprir
medidas xudiciais privativas de liberdade previstas na Lei orgánica 5/2000, do 12 de xaneiro,
reguladora da responsabilidade penal dos menores nos centros para o cumprimento de medidas
xudiciais privativas de liberdade do complexo Montealegre (Ourense). DOGA
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Xoves, 17 de xaneiro de 2019
Habilitacións para persoal coidador e outros

ORDE do 19 de novembro de 2018 pola que

se regula o procedemento de obtención das habilitacións para profesionais pertencentes ás categorías
de persoal coidador, xerocultor, auxiliar de axuda no fogar e asistente/a persoal nos centros e servizos
sociais do Sistema para a autonomía e atención á dependencia, no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia. DOGA
Axudas pesca sustentable

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen as

bases e se regula o procedemento para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas
para investimentos que fomenten a pesca sustentable para propietarios de buques pesqueiros,
cofinanciadas co Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP) e se convoca para o ano 2019 o dito
procedemento, tramitado como expediente anticipado de gasto. DOGA

Venres, 18 de xaneiro de 2019
Premios nacionais deporte Resolución de 11 de enero de 2019, de la Presidencia del Consejo
Superior de Deportes, por la que se convocan los Premios Nacionales del Deporte correspondientes a
2018. BOE
Axudas creación superficies forestais

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que se establecen

as bases reguladoras das axudas para a creación de superficies forestais, cofinanciadas co Fondo
Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), no marco do Programa de desenvolvemento
rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019. DOGA
Subvencións creación audiovisual RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen
as bases reguladoras, en réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións de
creación audiovisual para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego, e se convocan
para o ano 2019. DOGA
Axudas proxectos empresariais

RESOLUCIÓN do 19 de decembro de 2018 pola que se lle dá

publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas aos
proxectos de investimento empresarial, 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 non competitiva. DOGA

