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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA 16 ao 22 de DECEMBRO

Luns, 16 de decembro de 2019
ORDE do 3 de decembro de 2019 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 2020 (código de procedemento MR361A).
DOGA

RESOLUCIÓN do 3 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións ás asociacións de amigos
do Camiño de Santiago e outras entidades que teñan como finalidade a promoción do Camiño
de Santiago e a súa peregrinación, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código
de procedemento CT300A).
DOGA

Martes, 17 de decembro de 2019
RESOLUCIÓN do 25 de novembro de 2019 pola que se aproban as bases, en réxime de
concorrencia competitiva, de subvencións a festivais do sector audiovisual celebrados en
Galicia e se convocan para o ano 2020 (código de procedemento CT215B).
DOGA

Mércores, 18 de decembro de 2019
Extracto de la Resolución de 03 de diciembre de 2019 del Fondo Español de Garantía Agraria,
O.A., por la que se convocan becas de formación práctica para titulados universitarios con
distintas titulaciones o graduaciones, en el ámbito de gestión pública, relacionados con la
política agrícola común y su financiación.
BOE

Extracto de la resolución, de 12 de diciembre de 2019, de la Presidencia del Consejo Superior
de Deportes, por la que se convocan ayudas a las Federaciones Deportivas Españolas para el
Programa Nacional de Tecnificación Deportiva y actividad e inversiones en los Centros
Especializados de Alto Rendimiento (CEAR) y CAR León en el año 2020.
BOE
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ORDE do 11 de decembro de 2019 pola que se regula a pesca de lamprea no río Tea e se fixa
o período e as condicións para presentar as solicitudes para participar no sorteo de postos de
pesca para o ano 2020 (código de procedemento MT823B).
DOGA

Xoves, 19 de decembro de 2019
Extracto de la Resolución de la Presidencia de la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo por la que se aprueba la convocatoria de Lectorados MAECAECID en Universidades Extranjeras para el curso 2020/2021
BOE

ORDE do 10 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria para o ano 2020 para a concesión das primas de mantemento, cofinanciadas
polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de
desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, relacionadas cos expedientes tramitados ao
abeiro da Orde do 22 de xuño de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das
axudas para o establecemento de sistemas agroforestais (código de procedemento MR674B).
DOGA

RESOLUCIÓN do 28 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras para
a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de subvencións a xeodestinos de Galicia,
para o desenvolvemento de actuacións de dinamización turística, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento TU501C).
DOGA

Venres, 20 de decembro de 2019
RESOLUCIÓN do 11 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se
regulan e se convocan as subvencións do Programa de axudas económicas individuais para
persoas residentes no exterior para o ano 2020 (código de procedemento PR925A).
DOGA

DECRETO 157/2019, do 12 de decembro, polo que se establecen axudas sociais de carácter
extraordinario, a favor de pensionistas de xubilación e invalidez, na súa modalidade non
contributiva, a favor de persoas perceptoras das pensións do fondo de asistencia social e das
persoas beneficiarias do subsidio de garantía de ingresos mínimos.
DOGA
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RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras, en
réxime de concorrencia competitiva, para a concesión de subvencións de creación audiovisual
para o desenvolvemento e promoción do talento audiovisual galego, e se convocan para o
ano 2020 (código de procedemento CT207E).
DOGA

Sábado, 21 de decembro de 2019

