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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 3 ao 9 XULLO DE 2017

Luns, 3 de xullo de 2017
Premios literatura

Orden ECD/632/2017, de 20 de junio, por la que se convoca el Premio de Literatura en
Lengua Castellana Miguel de Cervantes correspondiente a 2017. BOE

Auxdas residentes exterior

Premios fin carreira

RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2017, da Secretaría Xeral da Emigración, pola
que se regulan e se convocan as subvencións do programa Reencontros na
terra para residentes no exterior, durante o ano 2017. DOGA

ORDE do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras e se procede
á convocatoria dos premios fin de carreira da Comunidade Autónoma de Galicia para
o alumnado que rematou os seus estudos universitarios no ano 2016 nas
universidades do Sistema universitario de Galicia. DOGA

Congreso branqueo diñeiro

RESOLUCIÓN do 22 de xuño de 2017 pola que se convoca o V Congreso sobre
prevención e represión do branqueo de diñeiro. DOGA

Xoves, 6 de xullo de 2017
Rehabilitación vivendas

ORDE do 19 de xuño de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras
para a concesión de subvencións, en réxime de concorrencia non competitiva,
para a rehabilitación con granito das fachadas de edificacións de vivenda
existentes e se convocan para o ano 2017 (código de procedemento IN316A).
DOGA

Venres, 7 de xullo de 2017
Premios Artes

Resolución de 23 de junio de 2017, de la Dirección General de Bellas Artes y Patrimonio
Cultural, por la que se desarrolla la Orden de 22 de junio de 1995, reguladora de los
Premios Nacionales del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la concesión de los
Premios Nacionales de Artes Plásticas, de Fotografía, de Diseño de Moda y de
Restauración y Conservación de Bienes Culturales; y se convocan los
correspondientes a 2017. BOE

Condutas adictivas

ORDE do 26 de xuño de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión
de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para o cofinanciamento de
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proxectos de prevención de condutas adictivas promovidos por entidades privadas sen
ánimo de lucro que desenvolven o seu labor no eido da prevención na Comunidade
Autónoma de Galicia, e se procede á súa convocatoria. DOGA
Programa Re-Acciona RESOLUCIÓN do 27 de xuño de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do Consello
de Dirección do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) que aproba as bases
reguladoras das axudas aos servizos de análise de potencial competitivo,
profesionalización e desenvolvemento estratéxico (programa Re-Acciona),
cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao programa
operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia competitiva. DOGA
Sábado, 8 de xullo de 2017
Maquinaria agraria

Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para
la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque
nacional de maquinaria agraria. BOE

