
AXUDAS DENEGADAS NA CONVOCATORIA PARA PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO  

ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUCIÓN

2018/5

Enxeñería sen fronteiras 

Galicia agrupada coa 

Universidade da Coruña 

(Laboratorio de Ingeniería 

Cartográfica CartoLab)

Proxecto de difusión da Tecnoloxía para o 

Desenvolvemento Humano na comunidade 

educativa e profesional de base tecnolóxica e 

na sociedade galega en xeral 2018

57.774,50 34.984,50 19,20 39,20 58,40 Esgotamento crédito orzamentario

2018/14
Amarante setem para o 

ecodesenvolvemento

Fomentar unha cidadanía global e mais 

solidaria a través dun cambio nos hábitos de 

alimentación na poboación de Pontevedra 

cara un consumo responsable con criterios 

de comercio xusto, ecolóxicos e de 

proximidade a través de sectores con grande 

capacidade de réplica “Alimentando un 

desenvolvemento sostible”. Fase 1

38.868,29 34.986,45 14,05 43,05 57,10 Esgotamento crédito orzamentario

2018/9
Implicad@s no 

desenvolvemento 

Cara unha cooperación feminista 2.0. FASE 

I. Introducindo Conceptos”
42.065,00 34.980,00 13,40 38,30 51,70 Esgotamento crédito orzamentario

2018/3

Fundación Compañía de 

Maria agrupada coa 

Fundación Madreselva

Educando en una ética eco-social para la 

transformación social
60.000,53 44.092,03 12,15 37,05 49,20

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima 

esixida no apartado de valoración da entidade 

solicitante e no apartado de valoración do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 13.2 da Orde 

de convocatoria

2018/10
Fundación Jóvenes y 

desarrollo

Iniciativa solidaria. Jovenes para la 

transformación social
38.154,00 35.000,00 12,55 31,80 44,35

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

2018/20
Fundación Tierra de 

hombres

Refugio Seguro: Fortalecimiento de Actitudes 

interculturales positivas hacia la Infancia 

Migrante

24.816,96 19.853,57 12,50 30,45 42,95

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

Orde do 11 de abril de 2018, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de educación para o desenvolvemento e a 

cidadanía global a executar polas organizacións non gobernamentais de desenvolvemento e se procede á súa convocatoria

Nº expte Entidade solicitante Denominación proxecto
Orzamento  

total

Subvención 

solicitada

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS



ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUCIÓN

Nº expte Entidade solicitante Denominación proxecto
Orzamento  

total

Subvención 

solicitada

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS

2018/11

Fundación Cume para el 

desarrollo de culturas  y 

pueblos agrupada coa 

Universidade de Santiago 

de Compostela

A educacion para o desenvolvemento e a 

aprendizaxe- servizo: Formando para unha 

cidadanía global (EpD-ApS)

61.128,00 44.728,00 11,85 24,60 36,45

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima 

esixida no apartado de valoración da entidade 

solicitante e no apartado de valoración do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 13.2 da Orde 

de convocatoria

2018/1 Escuela Shantidi

Inclusión integral de un programa de 

Educación para el Desarrollo en los IES de la 

zona rural central de la provincia de Lugo, 

cuyas temáticas principales coinciden con las 

principales efemérides del calendario escolar 

de la Consellería de Educación de la Xunta 

de Galicia 

19.947,43 18.949,70 7,15 23,75 30,90

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima 

esixida no apartado de valoración da entidade 

solicitante e no apartado de valoración do proxecto, 

conforme co que establece o artigo 13.2 da Orde 

de convocatoria

2018/2
Cooperación internacional 

ONG Galicia
Eu vou pra escola 37.000,00 35.000,00 0,00

EXCLUIDO. Non pasou á fase de evaluación, 

conforme co que establece o artigo 3 da orde de 

convocatoria, por:

Non cumprir co requisito do proxecto previsto no 

artigo 3.2 letra a) da convocatoria referente aos 

prazos de execución do proxecto (os proxectos 

bianuais teñen que rematar co data límite o 30 de 

novembro do ano 2019 e o presentado extendense 

ao 31 de decembro de 2019)


