
         
 
 

 
 

• A Deputación da Coruña, convoca subvencións 
provincia  da Coruña, para a realización de 
económica durante o ano 2017

 
Beneficiarios: Poderán acceder a estas axudas 
asociacións veciñais legalmente constitu

 
Actividades:  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002675.pdf

 
Investimentos:   

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2

 

• Subvencións dirixidas a 
Coruña, para a realización de 

 
 

Beneficiarios: Poderán acceder a estas axudas 
agrarias de transformación, comunidades de montes en man
gandeiras e forestais sen ánimo de lucro

 
Actividades:  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado
 

Investimentos:   

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002678.pdf
 
 

• Subvencións para o fomento pesque
de mariscadoras durante o ano 2017

 
Beneficiarios: Poderán acceder a estas axudas 
provinciais de confrarías  e agrupacións 
independentemente do número de socios o m

 
Actividades:  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002676.pdf
 

Investimentos:  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002673.pdf
 

 

O prazo de presentación de solicitudes 

 

Concello de Porto do Son informa 
 

Deputación da Coruña, convoca subvencións dirixidas a entidades sen ánimo de lucro da 
provincia  da Coruña, para a realización de actividades e inversións 

durante o ano 2017. 

erán acceder a estas axudas as entidades sen ánimo de lucro e as 
asociacións veciñais legalmente constituídas  

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002675.pdf

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002674.pdf

óns dirixidas a entidades asociativas agrarias e labr egas
a realización de actividades e investimento  durante o ano 2017

erán acceder a estas axudas as cooperativas agrarias, sociedades 
agrarias de transformación, comunidades de montes en man común, asociacións

n ánimo de lucro 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002677.pdf

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002678.pdf

fomento pesqueiro dirixido ás confrarías de pescadores e 
durante o ano 2017 

erán acceder a estas axudas as confrarías de pescadores, feder
nfrarías  e agrupacións de mariscadoras da provincia da Coruña, 

número de socios o membros que as integren.

://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002676.pdf

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002673.pdf

O prazo de presentación de solicitudes finaliza ás 14:00 horas do día 21 de abril de 2017

 

Rúa Atalaia s/n.15970 
Porto do Son (A Coruña) 
CIF: P1507200B 
Tlfno: 981 867 412 
Fax: 981 767 358 

entidades sen ánimo de lucro da 
e inversións de promoción 

as entidades sen ánimo de lucro e as 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002675.pdf 

017/04/04/2017_0000002674.pdf 

egas  da provincia de A 
o ano 2017 

cooperativas agrarias, sociedades 
común, asociacións agrarias, 

/2017/04/04/2017_0000002677.pdf 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002678.pdf 

nfrarías de pescadores e agrupacións 

ías de pescadores, federacións 
a provincia da Coruña, 

as integren. 

://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002676.pdf 

http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2017/04/04/2017_0000002673.pdf 

día 21 de abril de 2017  


