AXUDAS AO DEPORTE GALEGO 2008
DIRECCIÓN XERAL PARA O DEPORTE
Liña de axudas
Actividades de
entidades
deportivas
Programas
Deportivos das
Federacións
galegas




Destinatarios
Clubs e entidades deportivas
Agrupacións deportivas escolares



Federacións deportivas galegas

Obras e
equipamentos
deportivos





Actividades de
Concellos
Premios Pekín
2008






Seleccións galegas
no exterior
Clubs femininos
con deportistas
nadas nos anos 91e
92



Concellos
Entidades deportivas
Entidades con actividade deportiva
na discapacidade física, psíquica e
sensorial en centros educativos
Concellos de menos de 10.000 hab
Concellos de máis de 10.000 hab
Deportistas galegos/as clasificados
Deportistas galegos/as con opcións
para a clasificación
Federacións deportivas galegas



Clubs con equipos femininos cuxas
deportistas sexan nadas nos anos 91
e 92, para a tempada 2008/09



Obxecto
Actividades deportivas oficiais:
− Campionatos oficiais convocados por Federacións deportivas
− Coorganización da campaña de Deporte escolar
Programa de competicións deportivas oficiais e de seleccións galegas
Programa de tecnificación deportiva e formación
Programa de promoción do deporte feminino e de integración no
deporte
Programa de normalización do galego no deporte
Construcción, mellora, acondicionamento e reforma de instalacións
deportivas
Adquisición de equipamento deportivo inventariable






Programa de fomento de actividades deportivas
Programa de apertura de centros escolares
Premio Pekín (15.000 euros)
Axuda Camiño Pekín (ata 15.000 euros)



Participación das seleccións galegas absolutas en torneos, oficiais ou
amigables, a nivel estatal ou internacional.
Programa de axuda para un dos tramos na práctica deportiva das
mozas onde se produce unha ruptura.











TOTAL DIRECCIÓN XERAL PARA O DEPORTE

Crédito
3.500.000 €

5.075.000 €

4.720.000 €

525.000 €
300.000 €

200.000 €
150.000 €

14.470.000 €

AXUDAS AO DEPORTE GALEGO 2008

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
Liña de axudas
Eventos deportivos
e deportistas

Bolsas DGAN
Presenza nas ligas
da máis alta
competición estatal
Convenios de
colaboración




Destinatarios
Entidades deportivas
Deportistas galegos/as







Deportistas galegos/as de alto nivel
Entidades galegas na máxima
categoría do seu deporte







Federacións deportivas galegas
Entidades deportivas




Obxecto
Organización de eventos deportivos en Galicia
Participación de deportistas galegos/as en eventos con requirimentos
específicos, así como en probas orientadas á clasificación para Pekin
2008
Bolsas a Deportistas galegos de alto nivel
Patrocinio a equipos presentes na máxima categoría a nivel estatal de
cada modalidade deportiva.
Eventos deportivos
Actividades de promoción, formación e difusión da práctica deportiva
TOTAL FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

TOTAL DIRECCIÓN XERAL PARA O DEPORTE
TOTAL FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO
TOTAL AXUDAS AO DEPORTE GALEGO 2008
TOTAL AXUDAS AO DEPORTE GALEGO 2007
INCREMENTO 2008/2007

14.470.000 €
2.980.000 €
17.450.000 €
14.732.779 €
2.717.221 € 18,4%

Crédito
1.500.000 €

300.000 €
300.000 €

880.000 €
2.980.000 €

