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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 22 ao 28 de XANEIRO de 2018

Luns, 22 de xaneiro de 2018
Bolsas formación
Comercio e consumo ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión das bolsas de formación na Dirección Xeral de Comercio e Consumo e se
procede á súa convocatoria para o ano 2018 (código de procedemento IN225A). DOGA
Certificado en
Competencia dixital

RESOLUCIÓN do 12 de xaneiro de 2018 pola que se efectúa unha convocatoria para a
obtención da certificación galega de competencias dixitais en ofimática, tras o seguimento
dun curso de preparación na modalidade de teleformación. DOGA

Axudas inquilinos

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2017 pola que se procede á convocatoria pública
da axuda, en réxime de concorrencia non competitiva, ás persoas inquilinas afectadas
por execucións hipotecarias das vivendas arrendadas, no marco do Programa Aluga, no
exercicio 2018. DOGA

Martes, 23 de xaneiro de 2018
Clubes deportivos

BASES DE SUBVENCIÓNS PARA CLUBS DEPORTIVOS SEN ÁNIMO DE LUCRO QUE
PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO INFERIOR A NACIONAL
PARA O ANO 2018 BOPPO

Gases fluorados
Certificados

ORDE do 8 de xaneiro de 2018 pola que se establece o procedemento de expedición de
certificados das persoas que manipulen gases fluorados e os equipamentos baseados
neles. DOGA

Proba bacharel
Maiores 20 anos

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convoca a proba para a obtención do
título de bacharel para maiores de vinte anos e se ditan instrucións para á súa
realización. DOGA

Probas ESO
Maiores 18 anos

RESOLUCIÓN do 9 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Educación, Formación
Profesional e Innovación Educativa, pola que se convocan as probas para a obtención do
título de graduado en educación secundaria obrigatoria para maiores de dezaoito anos
nas convocatorias de maio e setembro, e se ditan instrucións para a súa realización.
DOGA
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Escolas infantís
Axudas

ORDE do 29 de decembro de 2017 pola que se regulan as bases que rexerán o
procedemento de concesión de axudas para o mantemento das escolas infantís 0-3
dependentes de entidades privadas de iniciativa social e se convocan para o ano 2018.
DOGA

Sector vitivinícola
Promoción

ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión de axudas para a execución de medidas de promoción do sector vitivinícola en
mercados de terceiros países e se convocan para o ano 2018. DOGA

Aloxamento turismo
Subvencións

RESOLUCIÓN do 2 de xaneiro de 2018 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a entidades
privadas para actuacións de mellora das infraestruturas dos establecementos turísticos
de aloxamento da Comunidade Autónoma de Galicia e se establece a súa convocatoria
para o ano 2018. DOGA

Mércores, 24 de xaneiro de 2018
Axudas da
Fundación Biodiversidad

Resolución de 21 de diciembre de 2017, de la Secretaría de Estado de Medio
Ambiente, por la que se publican las bases reguladoras de concesión de ayudas
por la Fundación Biodiversidad. BOE

Clubes deportivos
Subvencións

CONVOCATORIA DE SUBVENCIÓNS DIRIXIDAS A CLUBS DEPORTIVOS SEN ÁNIMO
DE LUCRO QUE PARTICIPEN EN COMPETICIÓNS FEDERADAS DE ÁMBITO
INFERIOR A NACIONAL PARA O ANO 2018 BOPPO

Axudas vivenda

ORDE do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
aplicables á concesión das subvencións do Programa de infravivenda do Plan RehaVIta:
Plan galego de rehabilitación, alugamento e mellora de acceso á vivenda 2015-2020, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2018. DOGA

Axudas vivendas
Camiño Santiago

Xestión forestal

RESOLUCIÓN do 27 de decembro de 2017 pola que se convocan para o ano 2018 as
subvencións para actuacións de rehabilitación de edificios e vivendas no ámbito da área
de rehabilitación integral dos Camiños de Santiago do Programa de rexeneración e
renovación urbanas da prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas,
a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016. DOGA
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Subvencións

ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras das
subvencións destinadas á elaboración de instrumentos de ordenación ou xestión
forestais, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco
do Plan de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018.
DOGA
Xoves, 25 de xaneiro de 2018
Iniciativa social

RESOLUCIÓN do 29 de decembro de 2017, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que
se establecen as bases reguladoras que rexerán as subvencións a entidades de iniciativa
social sen ánimo de lucro para programas dirixidos a mulleres en situación de especial
vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo con cargo ao programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2018 (SI427A). DOGA

Emprendemento

ORDE do 26 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das subvencións para o fomento
do emprendemento en economía social (Programa APROL-Economía Social),
cofinanciadas parcialmente con cargo ao Programa operativo do Fondo Social Europeo, e
se convocan para o ano 2018. DOGA

Venres, 26 de xaneiro de 2018
Emprego autónomo

ORDE do 15 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para a
promoción e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á
promoción de emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras
autónomas pola contratación indefinida de persoas asalariadas, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2018. DOGA

Empresas de
Nova creación

ORDE do 20 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras para o
fomento e consolidación do emprego a través do Programa I, para as pequenas
empresas de nova creación, e do Programa II, de incentivos ás empresas cualificadas
como iniciativas de emprego de base tecnolóxica, cofinanciado polo Fondo Social
Europeo, e se procede á súa convocatoria para o ano 2018. DOGA

Productos vitivinícolas
ORDE do 28 de decembro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
das axudas para os investimentos para a elaboración e comercialización de produtos
vitivinícolas para o período 2019-2023, financiadas polo Fondo Europeo Agrícola de
Garantía (Feaga), e se convocan para o exercicio orzamentario de 2018. DOGA

