Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos
sociais comunitarios e inclusión social e se procede á súa convocatoria para os anos
2020, 2021 e 2022
Entidade: Asociación de axuda aos toxicómanos Érguete
Nif: G36642726
Expediente número: 85
Procedemento: BS631A_Investimento
Como apoio ao investimento en Centros de Inclusión Social e Emerxencia Social, “Asociación
Erguete.” ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través de Conselleria de Política social
por medio da convocatoria : Orde do 4 de maio de 2020 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 se procede á súa convocatoria
para os anos 2020, 2021 e 2022 (cofinanciada parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo
Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional), DOG nº 90 do 11 de maio.
Actuacións:
INVESTIMENTO EN CENTROS DE INCLUSIÓN E EMERXENCIA SOCIAL E UNIDADES
FUNCIONALMENTE VINCULADAS (actuacións do artigo 4.1.c) da orde de convocatoria
Actuación
Adquisición de equipamento informático e cámaras de videovixilancia (centro de apoio social
a procesos terapéuticos Érguete II, centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete I,
centro de apoio social a procesos terapéuticos Érguete
III)
Importe Axuda 2020:
3.612,88
Importe axuda 2021:
1.173,59
O importe concedido está subvencionado nun 80% polo FEDER dentro do programa operativo
de Galicia 2014/2020, con encaixe no:
 bxectivo Temático 9- Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma
O
de discriminación-,
Prioridade de Investimento 9.7-investimento en infraestruturas sociais e sanitarias que
contribúan ao desenvolvemento nacional, rexional e local e reduzan as desigualdades
sanitarias, e o fomento da inclusión social mediante unha mellora do acceso aos servizos
sociais, culturais e recreativos e a transición dos servizos institucionais aos servizos locais-,
Obxectivo Específico 9.7.1 Investimento en infraestrutura social e sanitaria que contribúa ao
desenvolvemento nacional, rexional e local, e reduza as desigualdades sanitarias e transición
dos servizos institucionais aos servizos locais,
Actuación CPSO 9.7.1.2.- Axudas para o investiemnto encentros de inclusión social e en
centros de menores para a adaptación ás necesidades funcionais-,
Categoría de intervención CE055_Outra
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