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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA 30 de DECEMBRO ao 5 de XANEIRO

Luns, 30 de decembro de 2019
ORDE do 17 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e a
convocatoria de subvencións para o ano 2020, en réxime de concorrencia competitiva, dentro
do Plan específico de acción comunitaria destinado a asociacións veciñais, confederacións,
federacións ou unións de asociacións de veciños, comunidades de usuarios de augas e
asociacións de mulleres rurais de Galicia (código de procedemento TR487A).
DOGA

ORDE do 12 de decembro de 2019 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
2020 (código de procedemento MT811A).
DOGA

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se convocan, mediante tramitación
anticipada de gasto, subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2
(apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local
participativo) da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 20142020, para as anualidades 2020 e 2021, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural.
DOGA

RESOLUCIÓN do 18 de decembro de 2019 pola que se conceden as axudas da segunda
edición do programa Industrias do futuro 4.0 (terceira convocatoria), orientado a proxectos
de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación centrados en
tecnoloxías industriais innovadoras dentro da iniciativa Industrias 4.0, captación de
investimentos, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no
marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020.
DOGA
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Martes, 31 de decembro de 2019
Extracto de la Resolución 23 de diciembre de 2019 de la Dirección de la Fundación
Biodiversidad, F.S.P., por la que se aprueba la Convocatoria, en régimen de concurrencia
competitiva, para becas de formación relacionadas con los fines de la Fundación Biodiversidad
BOE

Mércores, 1 de xaneiro de 2020
Xoves, 2 de xaneiro de 2020
RESOLUCIÓN do 20 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
regulan as bases para a concesión das axudas establecidas no artigo 27 da Lei orgánica
1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero,
e no artigo 43 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento
integral da violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de
procedemento SI434B).
DOGA

RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
regulan as bases para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas
de indemnización económica, dirixidas ás fillas e fillos menores de 30 anos das vítimas
mortais por violencia de xénero, así como a mulleres que resultasen gravemente feridas
como consecuencia dunha agresión por violencia de xénero, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2020 (código de procedemento SI460A).
DOGA

RESOLUCIÓN do 13 de decembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
convoca para o ano 2020 a prestación periódica para mulleres que sofren violencia de xénero,
prevista no artigo 39 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o
tratamento integral da violencia de xénero, modificada pola Lei 12/2016, do 22 de xullo.
DOGA

Venres, 3 de xaneiro de 2020
Extracto de la Orden de 26 de diciembre de 2019, por la que se convoca el Premio "Alimentos
de España al Mejor Vino, año 2020".
BOE

Extracto de la Resolución de 27 de diciembre de 2019, del Instituto de la Juventud, por la que
se convocan mediante tramitación anticipada la concesión de ayudas para la realización de
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actividades financiadas por la Comisión Europea en el capítulo de Juventud del Programa
«Erasmus+» durante 2020.
BOE

RESOLUCIÓN do 22 de novembro de 2019, da Secretaría Xeral da Igualdade, pola que se
establecen as bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de iniciativa social
sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de proxectos de atención social integral dirixidos
a persoas en situación de explotación sexual, preferentemente inmigrantes, e/ou vítimas de
trata de seres humanos con fins de explotación sexual e/ou laboral, na Comunidade
Autónoma de Galicia, cofinanciada polo programa operativo FSE Galicia 2014-2020, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de procedemento SI431A).
DOGA

ORDE do 22 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede
á convocatoria de axudas de mobilidade complementarias ás achegadas pola Unión Europea
no marco do programa comunitario Erasmus+ para o alumnado do Sistema universitario de
Galicia que participa en Erasmus Estudos no curso 2019/20 (código de procedemento
ED417A).
DOGA

Sábado, 4 de xaneiro de 2020

