Subvencións concedidas pola Xunta de Galicia á
Asociación Érguete en 2019
Por parte da Consellería de Política Social:
RESOLUCIÓN do 31 de decembro de 2018 respecto das axudas
destinadas a realizar programas de interese xeral para fins de
carácter
social
con
cargo
asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, ao
abeiro da Orde do 12 de setembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións
destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter
social con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das
persoas físicas, xestionado por esta consellería .
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/resolucion_31-122018_gal.pdf
Resolución Orde do 13 de xuño de 2018 pola que se establecen as
bases que rexerán a concesión de subvencións a entidades de
iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais
comunitarios e inclusión social e procédese á súa convocatoria para os anos 2018, 2019 e 2020
(cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional no marco dos programas operativos FSE Galicia 2014-2020 e Feder
Galicia 2014-2020)
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/axudas/publicacion_web_entidad
es_0.pdf

Por parte da Consellería de Sanidade:

RESOLUCIÓN do 28 de decembro de 2018 pola que se procede
á publicación das subvencións concedidas en virtude da Orde
do 6 de novembro de 2018 pola que se establecen as bases
reguladoras e se convoca o procedemento para a concesión de subvencións destinadas á
realización de programas de interese xeral para fins de carácter sociosanitario no ámbito das
drogodependencias e os trastornos aditivos, e atención ás persoas con maior vulnerabilidade
pola infección polo VIH, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das
persoas físicas. https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190321/AnuncioC3K1-1203190003_gl.html

RESOLUCIÓN de 19 de agosto de 2019 por la que se procede
a la publicación de las subvenciones concedidas en virtud de
la Orden de 17 de junio de 2019 por la que se establecen las
bases reguladoras y se convocan ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, a las
entidades privadas sin ánimo de lucro para la realización de programas de incorporación social
en viviendas para pacientes estabilizados en las unidades asistenciales con especialización en
drogodependencias de la Comunidad Autónoma de Galicia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190923/AnuncioC3K1-100919-0002_es.html

Por parte da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia,
Administracións Públicas e Xustiza:

Resolución do 21 de decembro do 2018, da Secretaría
Xeral de Igualdade, pola que se establecen ás bases
reguladoras que se rexirán as subvención a entidades
de iniciativa social sen ánimo de lucro para programa dirixidos a mulleres en situación de
especial vulnerabilidade, cofinanciadas polo Fondo Social Europeo co cargo ao programa
operativo FSE Galicia 2014-2020, e se convocan para o ano 2019 (SI427A).
http://igualdade.xunta.gal/sites/default/files/files/documentos/si427a_resolucion_ayudas_cas
tellano.pdf

