
ANEXO  II

PROXECTOS DENEGADOS  

Nº 

Expediente
Entidade solicitante

Destinatario/a

(investigador 

principal)

Denominación proxecto
Orzamento 

total

Subvención 

solicitada

EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

puntuación:           

máxima 35  

mínima 17,5

PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

puntuación: 

máxima 65 

mínima32,5

CREACIÓN 

GRUPO 

INVESTIGACIÓN 

puntuación:           

máxima 100 

mínima 50

TOTAL 

PUNTUACIÓN
OBSERVACIÓNS

PR 815A  

2017/10

Universidade de 

Santiago de Compostela 

- Facultade de Dereito

Carlos Teijo García

A implementación normativa das 

directrices internacionais sobre 

pesca sostible a pequena escala da 

FAO nos países prioritarios da 

cooperación galega

18.000,00 € 15.000,00 € 21,50 50,50  ------- 72,00
Esgotamento de crédito 

orzamentario

PR 815A  

2017/13

USC- Facultade 

Ciencias da Educación  

agrupado coa 

Fundación CUME

María del Mar 

Lorenzo Moledo

A educación para o 

desenvolvemento e a aprendizaxe-

servizo: formando para unha 

cidadanía global

58.016,00 € 30.000,00 € 24,00 47,00  ------- 71,00
Esgotamento de crédito 

orzamentario

PR 815A  

2017/9

 Universidade da 

Coruña - ETS 

Enxeñería, Canais e 

Portos

Francisco Alberto 

Varela García

Análise da cooperación das ONGD 

galegas mediante procesos 

xeoparticipativos

32.000,00 € 29.887,00 € 21,00 40,00  ------- 61,00
Esgotamento de crédito 

orzamentario

PR 815A  

2017/2

Universidade de Vigo - 

Facultade de Ciencias 

da Educación

Agueda Gómez 

Suárez
Etnicidades, xéneros e sexualidades 35.000,00 € 33.250,00 €  -------  ------- 53,00 53,00

Esgotamento de crédito 

orzamentario

PR 815A  

2017/8

Universidade de 

Santiago de Compostela 

- Laboratorio do 

Territorio

David Miranda 

Barros

Asentamentos informais nos Andes. 

Unha análise das propostas e dos 

resultados das políticas 

implementadas. Aprendizaxes para a 

cooperación internacional

32.840,00 € 29.840,00 € 21,50 28,00  ------- 49,50

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida no 

apartado de valoración do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 

13.2 da Orde de convocatoria

PR 815A  

2017/4

Universidade da Coruña 

- ETS Arquitectura

Plácido Lizancos 

Mora

Investigación en Cooperación 

Universitaria ao Desenvolvemento e 

Hábitat Sostible.

48.499,74 € 24.002,24 €  -------  ------- 39,00 39,00

DENEGADO por non acadar a 

puntuacion mínima esixida para a 

conformación de grupos de 

investigación, conforme co que 

establece o artigo 13.2 da Orde de 

convocatoria

Orde do 14 de xuño de 2017, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a realización de proxectos de investigación e para a creación de grupos de 

investigación en materia de cooperación para o desenvolvemento, a executar polos grupos e centros de investigación das universidades galegas e se procede a súa convocatoria para o ano 2017.



Nº 

Expediente
Entidade solicitante

Destinatario/a

(investigador 

principal)

Denominación proxecto
Orzamento 

total

Subvención 

solicitada

EQUIPO 

INVESTIGACIÓN 

puntuación:           

máxima 35  

mínima 17,5

PROXECTO DE 

INVESTIGACIÓN 

puntuación: 

máxima 65 

mínima32,5

CREACIÓN 

GRUPO 

INVESTIGACIÓN 

puntuación:           

máxima 100 

mínima 50

TOTAL 

PUNTUACIÓN
OBSERVACIÓNS

PR 815A  

2017/1

Universidade de Vigo- 

ETS Enxeñería 

Industrial

Ángel Manuel 

Sánchez Bermúdez

Cooperación para a mellora da 

actividade pesqueira mediante 

enerxías renovables

30.000,00 € 28.500,00 €  ----  ----  -------  ----

EXCLUIDO por non cumprir cos 

requisitos dos proxectos, 

concretamente co atr. 3.3 letra a) xa 

que é un proxecto plurianual que 

remata o 31 de decembro de 2018.

PR 815A  

2017/3

Universidade de Vigo- 

ETS Enxeñería de 

Minas

Higinio González 

Jorge

Desenvolvemento de ferramentas 

SIG-web accesibles para a 

planificación de misións de apoio 

loxístico con drons en situacións de 

emerxencia sanitaria.

51.460,00 € 30.000,00 €  ----  ----  -------  ----

EXCLUIDO por non cumprir cos 

requisitos dos proxectos, 

concretamente co atr. 3.3 letra a) xa 

que é un proxecto plurianual que 

remata o 31 de decembro de 2018.


