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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 21 ao 27 de XANEIRO 2019

Luns, 21 de xaneiro de 2019
Subvencións residentes no exterior

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2018, da

Secretaría Xeral da Emigración, pola que se regulan e se convocan as subvencións do Programa de
axudas económicas individuais para persoas residentes no exterior para o ano 2019 (código de
procedemento PR925A). DOGA

Martes, 22 de xaneiro de 2019
Subvencións prevención incendios e catástrofes

ORDE do 19 de decembro de 2018 pola que

se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a prevención dos danos
causados aos bosques por incendios, desastres naturais e catástrofes, en montes veciñais en man
común e en sociedades de fomento forestal (Sofor), cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de desenvolvemento rural de Galicia (PDR)
2014-2020, e se convocan para o ano 2019. DOGA
Certificación competencias dixitais

RESOLUCIÓN do 14 de xaneiro de 2019 pola que se

efectúa unha convocatoria para a obtención da certificación galega de competencias dixitais en
ofimática, tras o seguimento dun curso de preparación na modalidade de teleformación. DOGA

Mércores, 23 de xaneiro de 2019
Axudas sacrificio animais

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen as

bases reguladoras para a concesión de axudas de compensacións complementarias e axudas para a
reposición dos animais en explotacións de gando bovino, ovino e cabrún, como consecuencia do
sacrificio obrigatorio de gando en execución de programas oficiais de erradicación de enfermidades, e
se convocan para o ano 2019. DOGA
Axudas investimentos pesca

ORDE do 21 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 tripulantes 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

Xoves, 24 de xaneiro de 2019
Subvencións clubes deportivos

Bases de subvencións para clubs deportivos sen ánimo de lucro

que participen en competicións federadas de ámbito inferior a nacional para o ano 2019. BOPPO
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Subvencións clubes deportivos

ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA
DE 18 DE XANEIRO DE 2019 POLA QUE SE CONVOCAN SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS SEN
ÁNIMO DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL PARA O
ANO 2019 BOPPO
Subvencións sindicatos

ORDE do 20 de decembro de 2018 pola que se regula o réxime de

subvencións ás organizacións sindicais para o ano 2019. DOGA
Probas da ESO

RESOLUCIÓN do 15 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Educación,

Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do
título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos nas
convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización. DOGA
Subvencións fomento do galego ORDE do 27 de decembro de 2018 pola que se anuncia a
convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos
centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non
universitarios, para o curso escolar 2018/19 (código de procedemento PL500B). DOGA
Axudas seguros agrarios

ORDE do 26 de decembro de 2018 pola que se establecen as bases

reguladoras das axudas para o fomento da contratación dos seguros agrarios na Comunidade
Autónoma de Galicia e se convocan para o ano 2019. DOGA
Premios Galicia Parabéns

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2018 pola que se establecen

as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos premios Galicia
Parabéns e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. DOGA

Venres, 25 de xaneiro de 2019
Premios industria 4.0

Orden ICT/48/2019, de 21 de enero, por la que se crean los

Premios Nacionales Industria Conectada 4.0 y se establecen las bases reguladoras para su
organización, gestión y concesión. BOE
Programa Depotermal BASES REGULADORAS DO PROGRAMA “DEPOTERMAL” PARA O ANO 2019

BOPPO

Subvencións entidades sociais

RESOLUCIÓN do 21 de decembro de 2018, da Secretaría Xeral da

Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de
iniciativa social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial
vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa operativo FSE Galicia
2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento SI427A). DOGA
Axudas emprego autónomo

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen

as bases reguladoras para a promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I
de axudas á promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e o Programa II de axudas a persoas traballadoras autónomas pola
contratación indefinida de persoas asalariadas, e se convocan para o ano 2019. DOGA
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Axudas emprego autónomo

ORDE do 21 de decembro de 2018 pola que se establecen

as bases reguladoras para o fomento e a consolidación do emprego a través do Programa I para as
pequenas empresas de nova creación e do Programa II de incentivos ás empresas cualificadas como
iniciativas de emprego de base tecnolóxica, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2019. DOGA

Estadías alumnado en Europa

ORDE do 15 de novembro de 2018 pola que se establecen

as bases reguladoras e se convocan axudas ao alumnado do Sistema universitario de Galicia para
estadías nalgún Estado membro da Unión Europea, durante o verán de 2019, co obxecto de coñecer a
lingua dese país. DOGA

Probas de acceso a ciclos

ORDE do 8 de xaneiro de 2019 pola que se convocan probas de

acceso a ciclos formativos de grao medio e de grao superior de formación profesional do sistema
educativo para o ano 2019. DOGA

Bolsa de formación en dereito

RESOLUCIÓN do 26 de decembro de 2018 pola que se convoca

unha bolsa de formación en estudos relacionados co dereito administrativo. DOGA

