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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 29 de ABRIL ao 5 de MAIO 2019

Luns, 29 de abril de 2019
Subvencións escritores, ilustradores, traductores feiras internacionais

ORDE do 12 de abril

de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión de subvencións para a
participación de persoas escritoras, ilustradoras e tradutoras nos festivais e nas feiras internacionais do
sector do libro que teñan lugar en 2019, e se convocan para o dito ano (código de procedemento
CT221A). DOGA
Subvencións Galeuropa mobilidade xuvenil

ORDE do 26 de abril de 2019 pola que se

establecen as bases para a concesión de subvencións destinadas ao programa de mobilidade
transnacional xuvenil Galeuropa dirixido ás persoas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil
con cargo ao Programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano
2019. DOGA

Bolsas investigación

RESOLUCIÓN do 10 de abril de 2019 pola que se aproban as bases

que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que
se están a desenvolver nesta entidade e se anuncia a dita convocatoria (código de procedemento
PR970B). DOGA

Martes, 30 de abril de 2019
Axudas comunidades propietarios para mellora enerxética

RESOLUCIÓN do 11 de abril

de 2019 pola que se regulan as bases das axudas dirixidas ás comunidades de propietarios/as de
edificios de vivendas protexidas promovidas por esta entidade, co obxecto de realizar actuacións de
mellora enerxética, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se abre a súa convocatoria (código de procedemento
VI420B). DOGA

Mércores, 1 de maio de 2019
Premios periodismo e comunicación

Orden SCB/498/2019, de 23 de abril, por la que se

establecen las bases reguladoras para la concesión de los Premios INJUVE de Periodismo y
Comunicación. BOE

