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III. Outras disposicións
Vicepresidencia primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza
e Turismo
EXTRACTO da Resolución do 24 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da
Emigración, pola que se establecen as bases reguladoras para desenvolver
obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas
entidades galegas do exterior, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021
(código de procedemento PR923C).
BDNS (Identif.): 572509.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo
pode consultarse na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.
gob.es/bdnstrans/index).
Primeiro. Entidades beneficiarias
1. Poderán solicitar a organización dos obradoiros as entidades galegas que estean inscritas no Rexistro da Galeguidade dentro das seccións de Comunidades Galegas, Centros Colaboradores, Federacións ou aquelas entidades que estean en proceso de unión ou fusión.
Excepcionalmente, por resolución da persoa titular da Secretaría Xeral da Emigración,
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poderase conceder a organización dun destes obradoiros a aquelas entidades que, estando incluídas dentro do Rexistro da Galeguidade, non se encontren en ningunha das
seccións antes mencionadas, sempre que xustifiquen debidamente que contan cun grupo
folclórico consolidado.
2. Os obradoiros de folclore están dirixidos ás entidades que teñan grupos ou escolas
de folclore constituídas da modalidade solicitada.
3. Os obradoiros artesanais están dirixidos ás entidades que teñan un taller no cal un
grupo de persoas se dedique a desenvolver esas actividades.
4. Os obradoiros de cociña e os seminarios de cultura galega están dirixidos a entidades
que conten con instalacións e equipamentos adecuados para o seu desenvolvemento e
teñan entre os seus obxectivos a promoción e difusión dos costumes e cultura de Galicia.
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Obxecto

1. Esta resolución ten por obxecto establecer as bases reguladoras para a realización
de obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades
galegas no exterior, dirixidos ás persoas asociadas galegas e aos seus descendentes, así
como a aquelas persoas interesadas no feito cultural de Galicia ou que participen nas actividades da asociación.
2. Así mesmo, por medio desta resolución, convócase este programa para o ano 2021.
Terceiro. Bases reguladoras
Resolución do 24 de xuño de 2021, da Secretaría Xeral da Emigración, pola que se
establecen as bases reguladoras para desenvolver obradoiros de folclore, artesanía, cociña e seminarios de cultura galega nas entidades galegas do exterior, e se procede a súa
convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento PR923C).
Cuarto.

Importe

Para a concesión das subvencións convocadas destinarase un crédito total de
150.000 euros, con cargo á aplicación orzamentaria 04.30.312 C.226.07.
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Quinto.

Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será de un mes contado a partir do día seguinte
ao da publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia. Se o último día do prazo for
inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
Santiago de Compostela, 24 de xuño de 2021
Antonio Rodríguez Miranda
Secretario xeral da Emigración
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