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BOE 

RESOLUCIÓN do 2 de outubro de 2014, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional 
e Universidades, pola que se conceden as axudas convocadas pola Orde ECD/527/2014, do 1 de abril, 
pola que se establecen as bases reguladoras da convocatoria de axudas Erasmus.es, financiadas polo 
Ministerio de Educación, Cultura e Deporte, no marco do Programa "Erasmus+", para a mobilidade 
de estudantes de institucións de educación superior e se aproba a convocatoria en concorrencia 
competitiva correspondente ao curso académico 2014-2015. BOE Núm. 241 Sábado, 4 de outubro de 
2014 Páx. 79535-79665. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10104.pdf 

ORDE ECC/1820/2014, do 26 de setembro, pola que se modifica a Orde ECC/1402/2013, do 22 de 
xullo, pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión de axudas no marco do Programa 
Estatal de Promoción do Talento e a súa Empregabilidade do Plan Estatal de Investigación Científica e 
Técnica e de Innovación 2013-2016. BOE Núm. 243 Martes, 7 de outubro de 2014 Páx. 81265-81271. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10197.pdf 

RESOLUCIÓN do 13 de outubro de 2014, da Subsecretaría, pola que se publica o Acordo para a 
aprobación do Protocolo Marco sobre determinadas actuacións en relación cos Menores 
Estranxeiros Non Acompañados. BOE Núm. 251 Xoves, 16 de outubro de 2014 Páx. 83894-83919. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf 

 

 

DOG 

RESOLUCIÓN do 24 de setembro de 2014 pola que se adxudican as axudas do anexo II, modalidade B, 
da Orde do 24 de xullo de 2014 pola que se establecen as bases para a concesión, en réxime de 
concorrencia competitiva, das axudas de apoio á etapa de formación posdoutoral do Plan galego de 
investigación, innovación e crecemento 2011-2015 (Plan I2C) para o ano 2014, e se procede á súa 
convocatoria. DOG Núm. 187 Mércores, 1 de outubro 2014 Páx. 42854-42857. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141001/AnuncioG0164-240914-0006_gl.pdf 

ORDE do 29 de setembro de 2014 pola que se aproban as bases e se procede á convocatoria de 
axudas para o inicio de estudos universitarios no curso 2014/15 nas universidades do Sistema 
universitario de Galicia. DOG Núm. 192 Mércores, 8 de outubro 2014 Páx. 43574-43590. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141008/AnuncioG0164-031014-0002_gl.pdf 

RESOLUCIÓN do 8 de outubro de 2014 pola que se conceden as axudas para a consolidación e 
estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema universitario de Galicia, 
convocadas pola Orde do 14 de maio de 2014. DOG Núm. 199 Venres, 17 de outubro 2014 Páx. 
44534-44541. 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141017/AnuncioG0164-101014-0001_gl.pdf 

ORDE do 20 de outubro de 2014 pola que se modifica a Orde do 14 de maio de 2014 pola que se 
establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das 
axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas do Sistema 
universitario de Galicia e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2014. DOG Núm. 205 Luns, 
27 de outubro 2014 Páx. 45411-45412. 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/04/pdfs/BOE-A-2014-10104.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/07/pdfs/BOE-A-2014-10197.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/10/16/pdfs/BOE-A-2014-10515.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141001/AnuncioG0164-240914-0006_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141008/AnuncioG0164-031014-0002_gl.pdf
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141017/AnuncioG0164-101014-0001_gl.pdf


http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141027/AnuncioG0164-211014-0001_gl.pdf 

http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141027/AnuncioG0164-211014-0001_gl.pdf

