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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 8 ao 14 de ABRIL 2019

Luns, 8 de abril de 2019
Curso Unión Europea

Resolución de 26 de marzo de 2019, de la Subsecretaría, por la

que se convoca la celebración del 126.º Curso sobre la Unión Europea. BOE

Premios Camiño de Santiago

RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2019 pola que se

establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, dos Premios
Camiño de Santiago e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. DOGA

Martes, 9 de abril de 2019
Premios nacionais de artesanía

Orden ICT/408/2019, de 28 de marzo, por la que se establecen las

bases reguladoras de la concesión de los Premios Nacionales de Artesanía. BOE

Residencia Príncipe Felipe

BASES REGULADORAS DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN EN

RÉXIME RESIDENCIAL NO CENTRO PRÍNCIPE FELIPE PARA O CURSO 2018-2019 BOPPO

Clubes deportivos

BASES DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A ASOCIACIÓNS E CLUBS DEPORTIVOS

SEN FINS DE LUCRO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA O ANO 2019 BOPPO

Incentivos á contratación e formación

ORDE do 26 de marzo de 2019 pola que se

establecen as bases reguladoras do programa Emprega Xuventude de incentivos á contratación e
formación de persoas mozas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2019. DOGA

Xoves, 11 de abril de 2019
Premios bacharelato

ORDE do 28 de marzo de 2019 pola que se convocan os premios

extraordinarios de bacharelato correspondentes ao curso 2018/19. DOGA

Axudas agrupacións empresariais

RESOLUCIÓN do 29 de marzo de 2019 pola que se

dá publicidade ao acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas ás
agrupacións empresariais (clúster) innovadoras na Comunidade Autónoma de Galicia e se procede á
súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva. DOGA
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Venres, 12 de abril de 2019
Subvencións festivais de artes escénicas e música

RESOLUCIÓN do 9 de abril de 2019

pola que se aproban as bases xerais de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, a festivais
de artes escénicas e música, e se aproba a convocatoria para o ano 2019. DOGA

Sábado, 13 de abril de 2019
Axudas estiba portuaria

Real Decreto 257/2019, de 12 de abril, por el que se establecen las

normas para la concesión de ayudas especiales para la adaptación del sector de la estiba portuaria.

BOE

