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AXUDAS - SUBVENCIÓNS– FORMACIÓN – BECAS (PUBLICADAS NOS BOLETÍNS OFICIAIS)
SEMANA do 24 ao 30 XULLO DE 2017

Luns, 24 de xullo de 2017
Premios NAOS

Resolución de 19 de junio de 2017, de la Agencia Española de Consumo, Seguridad
Alimentaria y Nutrición, por la que se convocan los Premios Estrategia NAOS, edición
2017. BOE
http://www.boe.es/boe/dias/2017/07/24/pdfs/BOE-A-2017-8747.pdf

Subvención innovación
empresas

RESOLUCIÓN do 12 de xullo de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas para a mellora da capacidade de innovación das empresas en
Galicia, a través do financiamento das actividades integradas en plans de
innovación enmarcados en prioridades estratéxicas da RIS3, cofinanciadas
polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2017 (código de procedemento IN848D). DOGA
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170724/AnuncioG0198-120717-0001_gl.pdf

Xoves, 27 de xullo de 2017
Axudas financiación
a PEMES

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a
bonificación dos custos do financiamento das pequenas empresas de
Galicia, titulares de préstamos superiores a 25.000 euros, instrumentadas
mediante convenio de colaboración coas entidades financeiras e as sociedades
de garantía recíproca, e se procede á súa convocatoria en réxime de
concorrencia non competitiva (liña pequenas empresas). DOGA
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170727/AnuncioO92-170717-0001_gl.pdf

Axudas financiación
a autónomos e MICRO

RESOLUCIÓN do 14 de xullo de 2017 pola que se dá publicidade ao acordo do
Consello de Dirección que aproba as bases reguladoras das axudas para a
bonificación dos custos do financiamento dos autónomos e as
microempresas de Galicia, titulares de préstamos inferiores ou iguais a
25.000 euros, instrumentadas mediante convenio de colaboración coas
entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca, e se procede á súa
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convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva (liña microempresas).
DOGA
http://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170727/AnuncioO92-170717-0003_gl.pdf

