Centro municipal de formación. Concello de Tui
Alvelos, 1. A Gándara. Guillarei. 36720 Tui
Tel.: 986.603949 Fax: 986.601859 E-e:cfo@concellotui.org

AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 25 ao 31 de MARZO 2019

Luns, 25 de marzo de 2019
Campamentos príncipe Felipe

BASES PARA CAMPAMENTOS POLIDEPORTIVOS PRÍNCIPE FELIPE

BOPPO
Probas Celga

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019, da Secretaría Xeral de Política Lingüística,

pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3
e 4, no ano 2019 (código de procedemento PL500C). DOGA
Subvencións asistencia mercados

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019 pola que se aproban

as bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a
asistencia a mercados e foros internacionais de contidos audiovisuais, e se convocan para o ano 2019.

DOGA
Subvencións audiovisual galego RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019 pola que se aproban as
bases para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva, para a promoción
e difusión do audiovisual galego en festivais e mostras nacionais e internacionais, e se convocan para o
ano 2019. DOGA
Formación persoal adm. Local

RESOLUCIÓN do 14 de marzo de 2019 pola que se

convocan as actividades de formación para o persoal da Administración local da Comunidade Autónoma
de Galicia. DOGA
Formación persoal universidades

RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2019 pola que se

convocan as actividades de formación para o persoal de administración e servizos (PAS) das
universidades do Sistema universitario de Galicia. DOGA
Concurso sobre consumo

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, conxunta da Consellería de

Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia,
pola que se convoca a fase autonómica do concurso sobre consumo responsable e calidade de vida
Consumópolis-14, Pola túa seguridade, sabes o que consomes? DOGA
Premios innovación educativa

RESOLUCIÓN do 5 de marzo de 2019, conxunta da Consellería de

Educación, Universidade e Formación Profesional e do Instituto Galego do Consumo e da Competencia,
pola que se convocan os premios de innovación educativa aos proxectos sobre consumo responsable
Galicons-net. DOGA

Martes, 26 de marzo de 2019
Subvención mercados de Galicia ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para o
impulso dunha rede de mercados excelentes de Galicia e se procede á súa convocatoria (código de
procedemento IN223A). DOGA
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Mércores, 27 de marzo de 2019
Subvencións artesanía galega

ORDE do 11 de marzo de 2019 pola que se establecen as

bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións para o
fomento da comercialización da artesanía galega e impulso da competitividade do sector artesán, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento IN201G). DOGA
Probras competencias en ofimática

RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2019 pola que se

convocan probas de avaliación de carácter libre para a obtención da certificación galega de
competencias dixitais en ofimática. DOGA
Axudas hostelería para reformas

RESOLUCIÓN do 22 de marzo de 2019 pola que se modifica

a Resolución do 20 de decembro de 2018 pola que se dá publicidade do acordo do Consello de
Dirección que aproba as bases reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia non
competitiva, a establecementos hoteleiros para a adquisición de materiais para a reforma dos
establecementos (Reforma-Tur 19), así como a selección de entidades colaboradoras que participarán
na súa xestión, e se procede á súa convocatoria. DOGA

Xoves, 28 de marzo de 2019
Subvencións acción estratéxica en saúde

Orden CNU/354/2019, de 22 de marzo, por

la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones de la Acción Estratégica
en Salud 2017-2020, del Programa Estatal de Investigación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el
marco del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación 2017-2020. BOE
Subvencións salas de artes escénicas

RESOLUCIÓN do 20 de marzo de 2019 pola que se

establecen as bases, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a salas de artes escénicas
de titularidade privada e se convocan para o ano 2019. DOGA

Venres, 29 de marzo de 2019
Axudas para contratacións en prácticas
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Subvencións actividades carácter turístico

BASES REGULADORAS DAS SUBVENCIÓNS,

EN CONCORRENCIA COMPETITIVA, PARA ACTIVIDADES DE CARÁCTER TURÍSTICO DURANTE O ANO
2019 BOPPO
Axudas empresas xornalísticas e radiodifusión

RESOLUCIÓN do 25 de marzo de 2019, da

Secretaría Xeral de Medios, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas
económicas, en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas a empresas xornalísticas e de
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radiodifusión e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento PR852A).

DOGA

Sábado, 30 de marzo de 2019
Socios Red EURES

Real Decreto 207/2019, de 29 de marzo, por el que se regula el sistema nacional

de admisión de miembros y socios de la Red EURES en España.

BOE

