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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 27 de MAIO ao 2 de XUÑO 2019

Luns, 27 de maio de 2019
Formación persoas ocupadas

ORDE do 2 de maio de 2019 pola que se establecen as bases

reguladoras para a concesión de subvencións no marco do Plan de formación para o emprego (persoas
traballadoras ocupadas) e se procede á súa convocatoria para os exercicios 2019 e 2020 (código de
procedemento TR302A). DOGA
Prazas lectorados en galego

ORDE do 8 de maio de 2019 pola que se aproban as bases

e se anuncia a convocatoria pública de cinco prazas nos lectorados de lingua, literatura e cultura
galegas (código de procedemento PL500F). DOGA

Bolsas lectorados en galego

ORDE do 14 de maio de 2019 pola que se aproban as

bases e se anuncia a convocatoria pública de cinco bolsas de formación nos lectorados de lingua,
literatura e cultura galegas (código de procedemento PL500E). DOGA

Habilitación guías turismo

RESOLUCIÓN do 13 de maio de 2019 pola que se convocan os

exames para a obtención ou ampliación a outros idiomas da habilitación de guías de turismo
especializados de Galicia (código de procedemento TU951C). DOGA

Martes, 30 de maio de 2019
Subvención proxectos investigación

ORDE do 6 de maio de 2019 pola que se aproban as

bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para realizar
proxectos de investigación e para crear grupos de investigación en materia de cooperación para o
desenvolvemento, no marco da Axenda 2030, que executarán os grupos e centros de investigación das
universidades galegas, e se realiza a súa convocatoria para o ano 2019 (código de procedemento
PR815A). DOGA
Bolsas cooperación internacional ORDE do 14 de maio de 2019 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión das bolsas de formación de persoas expertas en cooperación
internacional para o desenvolvemento e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento
PR809A). DOGA
Premios fin carreira

ORDE do 8 de maio de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras

e se procede á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para o
alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2018 nas universidades do Sistema
universitario de Galicia (código de procedemento ED415A).DOGA

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

Mércores, 29 de maio de 2019
Subvencions empresas estranxeiras

Orden ICT/575/2019, de 24 de mayo, por la que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones del Programa de inversiones de
empresas extranjeras en actividades de I+D de ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.

BOE

Axudas igualdade e prevención

RESOLUCIÓN do 20 de maio de 2019, da Secretaría Xeral da

Igualdade, pola que se establecen as bases reguladoras das axudas destinadas a financiar actividades
de promoción da igualdade e de prevención da violencia de xénero, financiadas en desenvolvemento do
Pacto de Estado contra a violencia de xénero, para as asociacións de nais e pais do alumnado de
centros educativos de Galicia, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019 (código de
procedemento SI449B). DOGA

Premios ESO

ORDE do 20 de maio de 2019 pola que se convocan os premios extraordinarios

de educación secundaria obrigatoria ao rendemento académico correspondentes ao curso 2018/19.

DOGA

Subvencións industrias culturais RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2019 pola que se aproban as
bases, en réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións ás actividades de distribución para
industrias culturais e se convocan para o ano 2019 (código de procedemento CT402C). DOGA

Xoves, 30 de maio de 2019
Premios nacionais investigación

Resolución de 22 de mayo de 2019, de la Secretaría de

Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se convocan los Premios
Nacionales de Investigación, correspondientes al año 2019. BOE

Venres, 31 de maio de 2019
Subvencións audiovisuais galegos

RESOLUCIÓN do 28 de maio de 2019 pola que se

aproban as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
subvencións para o desenvolvemento de proxectos audiovisuais de produción galega e se convocan
para o ano 2019 (código de procedemento CT207B). DOGA

