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LIÑAS DE AXUDAS

IGAPE (DOG 25/06/2018)      

- Axudas destinadas á creación de empresas para
actividades non agrícolas en zonas rurais.

Vicepresidencia  e  Consellería  de Presidencia,
Administración Pública e Xustiza
DOG 04/07/2018

- Resolución do 19/06/2018, da Secretaría Xeral
de  Igualdade,  pola  que  se establecen as  bases
reguladoras  das  axudas  do  Programa  Emega
para o fomento do emprendemento femenino en
Galicia,  cofinanciadas  polo  Fondo  Social
Europeo no marco do Programa operativo FSE
Galicia 2014-2020, e se procede á convocatoria
2018

Consellería  de Emprego e Industria
DOG 10/08/2018

- Orde do 20/07/2018 pola que se establecen as
bases  reguladoras  e  se  convocan  para  o  ano
2018  axudas  para  fomentar  o  emprego  das
persoas  con  discapacidade  ou  en  situación  ou
risco de exclusión social no mercado ordinario
de traballo, mediante os programas de emprego
con apoio e de incentivos á contratación a tempo
parcial e á formación

Consellería de Política Social
DOG 10/08/2018

-Orde do 01/08/2018 pola que se establecen as
bases que rexen o Programa Xuventude Crea.

Axencia Galega da Industria Forestal
DOG 07/08/2018

-  Resolución 16/07/2018 pola que se aproban as
bases  reguladoras  das  subvencións  de
valorización das pequenas e medianas empresas
da industria forestal galega para o ano 2018

Axencia Galega da Industria Forestal
DOG 07/08/2018

-Resolución do 16/07/2018 pola que se aproban
as  bases  reguladoras  das  subvencións  de
valorización das pequenas e medianas empresas
da industria forestal galega para o ano 2018 

Consellería do Medio rural
DOG 06/08/2018

- Orde do 23/07/2018 pola que se establecen as
bases reguladoras das axudas para o apoio aos
investimentos  nas  explotacións  agrícolas
especializadas en producción vexetal

Axencia de Turismo de Galicia
DOG 31/07/2018

-  Subvencións  a  establecementos  de  turismo
rural,  establecementos hoteleiros,  apartamentos
e vivendas turísticas,  campamentos de turismo,
axencias  de  viaxes,  cafetarías,  bares,
restaurantes  e  empresas  de  servizos  turísticos
complementarios, nos procesos de certificación,
seguimento  e  renovación  das  normas  UNE,  co
obxecto  de  manter  a  marca  Q  de  Calidade
Turística.

Consellería de Economía, Emprego e Industria
DOG 30/07/2018

-  Orde do 17/07/18  pola  que  se  establecen  as
bases  reguladoras  do  Programa  da  segunda
oportunidade  das  persoas  autónomas,  e  se
procede á súa convocatoria para o ano 2018

Consellería do Medio Rural 
DOG 23/07/2018

-  Orde  do  11/07/2018  pola  que  se  establecen
novas  bases  reguladoras  das  subvencións
destinadas  a  constituír  sociedades  de  fomento
forestal (SOFOR) para o ano 2018


