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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 10 ao 16 de DECEMBRO 2018

Luns, 10 de decembro de 2018
Axudas I+D+i para empresas

Orden CNU/1308/2018, de 28 de noviembre, por la que se

aprueban las bases reguladoras para la concesión por parte del Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial, E.P.E., de ayudas públicas en el marco del Subprograma Estatal de I+D+i Empresarial del
Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020, destinadas a empresas.

BOE

Axudas protección animais domésticos ORDE do 23 de novembro de 2018 pola que se establecen
as bases reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva, para actuacións encamiñadas
á protección dos animais domésticos de compañía abandonados en Galicia e se convocan axudas para o
ano 2019.

DOGA

Axudas persoas con discapacidade

ORDE do 5 de decembro de 2018 pola que se

modifica a Orde do 9 de outubro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras que rexerán a
concesión de axudas para a promoción da autonomía persoal de persoas con discapacidade,
cofinanciadas polo Fondo Social Europeo no marco do programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2018.

DOGA

Axudas razas autóctonas

ORDE do 23 de novembro de 2018 pola que se establecen as

bases que regulan a concesión das axudas para o fomento das razas autóctonas galegas e se convocan
para o ano 2019.

DOGA

Martes, 11 de decembro de 2018
Selección entidades Plan Foexga

RESOLUCIÓN do 30 de novembro de 2018 pola que se dá

publicidade do acordo do Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para o
desenvolvemento do Plan Foexga 2019-2020, cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, así como a selección de entidades
colaboradoras que participarán na súa xestión, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva.

DOGA

