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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 14 ao 21 de agosto DE 2017

Luns, 14 de agosto de 2017
Axudas ERES
ORDE do 26 de xullo de 2017 pola que se modifica a Orde do 4 de agosto
de 2016 pola que se establecen as bases reguladoras das axudas
destinadas a persoas traballadoras afectadas por procedementos de
regulación de emprego de suspensión de contratos de traballo por causa
de forza maior, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2017. DOGA
Xoves, 17 de agosto de 2017
Animais de compañía

ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas, en réxime de concorrencia competitiva,
para actuacións encamiñadas á protección dos animais de
compañía abandonados en Galicia e se convocan para o ano
2017. Ver convocatoria

Danos fauna silvestre

ORDE do 4 de agosto de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras das axudas para a prevención dos danos que causan
determinadas especies de fauna silvestre e se convocan para o ano
2017. Ver convocatoria

Cursos CELGA de galego
RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Dirección Xeral de
Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa, pola que se
convocan, con carácter gratuíto, cursos de linguaxe administrativa
galega e cursos preparatorios para os certificados de lingua galega
(Celga), que se realizarán en distintos períodos e en varias escolas
oficiais de idiomas de Galicia. Ver convocatoria.
Axudas edición galego

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2017, da Secretaría Xeral de
Política Lingüística, pola que se conceden subvencións, en réxime de
concorrencia competitiva, para a edición en lingua galega de recursos
didácticos curriculares para niveis non universitarios, ao abeiro da
convocatoria regulada na Orde do 10 de maio de 2017. Ver
convocatoria.

Venres, 18 de agosto de 2017
Axudas inserción laboral
mulleres violencia xénero

RESOLUCIÓN do 7 de agosto de 2017, da Secretaría Xeral da
Igualdade, pola que se establecen as bases que rexerán a concesión
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de subvencións a entidades sen ánimo de lucro para o
desenvolvemento de programas de inserción laboral dirixidos a
mulleres en situación de violencia de xénero na Comunidade
Autónoma de Galicia, cofinanciada polo Fondo Social Europeo, e se
procede á súa convocatoria para os anos 2017 e 2018. Ver convocatoria

