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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 7 ao 13 de agosto DE 2017

Luns, 7 de agosto de 2017
Becas formación Universitarios
Orden APM/769/2017, de 27 de julio, por la que se establecen las bases
reguladoras para la concesión de becas de formación práctica de
universitarios, con distintas titulaciones o graduaciones en los
ámbitos de gestión pública, economía financiera y tecnologías de la
información, relacionados con la política agrícola común y su
financiación. BOE
Premio protección datos personales
Resolución de 26 de julio de 2017, de la Agencia Española de
Protección de Datos, por la que se convoca el Premio a las Buenas
Prácticas en privacidad y protección de datos personales sobre
iniciativas para adaptarse al Reglamento Europeo de protección de
datos. BOE
Premios ESO Esforzo e superación
ORDE do 21 de xullo de 2017 pola que se convocan os premios de
educación secundaria obrigatoria ao esforzo e á superación
persoal correspondentes ao curso 2016/17. DOGA
Martes, 8 de agosto de 2017
Subvención aloxamentos

ORDE do 21 de xullo de 2017 pola que se convoca a concesión
de subvencións complementarias da Comunidade Autónoma de
Galicia para as persoas promotoras de aloxamentos protexidos
acollidos ao Plan de vivenda e rehabilitación 2009-2012. DOGA

Xoves, 10 de agosto de 2017
Empresas IEBT Subvencións
ORDE do 20 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos ás empresas cualificadas
como iniciativas de emprego de base tecnolóxica (IEBT),
cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017. DOGA
Venres, 11 de agosto de 2017
Axudas para a Contratación
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ORDE do 19 de xullo 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
do Programa de incentivos á creación de emprego e incremento da
estabilidade laboral, cofinanciado polo Fondo Social Europeo, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2017. DOGA

