
AXUDAS DENEGADAS

ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUACIÓN

PR804A 

2020-5
Manos Unidas

Fame Cero: formación, participación e mobilización 

educativa polo dereito humano á alimentación no 

marco ODS. Fase III.

49.703,80 35.000,00 18,05 36,30 54,35

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración do proxecto, 

consonte establece o artigo 13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-4
Fundación Taller de Solidaridad Adestro conciencia. Fase IV 42.792,05 34.938,85 17,50 36,80 54,30

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración do proxecto, 

consonte establece o artigo 13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-3
Fundación Entreculturas Fe y Alegria

Rede Solidaria da Mocidade: cidadanía global, 

empoderamento e participación para o cambio social 

dos grupos solidarios no curso 2020-2021.

41.280,00 35.000,00 20,00 31,25 51,25

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración do proxecto, 

consonte establece o artigo 13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-11
Enxeñería sen Fronteiras Galicia

Redes de solidariedade. Estratexias colectivas e 

cooperativas para o acceso a servizos básicos dende a 

tecnoloxía e a cidadanía global no contexto de crise 

COVID-19

44.320,00 35.000,00 20,10 29,15 49,25

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración do proxecto, 

consonte establece o artigo 13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-14

Fundación Educación y Cooperación, 

EDUCO en agrupación coa Universidade 

de Santiago de Compostela (Servizo de 

Participación e Integración Universitaria)

Fortalecendo a participación da infancia galega para a 

defensa dos seus dereitos dende a investigación acción 

participación

50.380,00 44.985,00 15,50 24,00 39,50

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración do proxecto, 

consonte establece o artigo 13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-15
Fundacion Balms para la Infancia

Jóvenes y participación social: Construyendo tejido 

asociativo de incidencia social para la ciudadanía activa.
35.503,74 29.497,74 11,30 25,40 36,70

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida nos apartados de valoración da entidade 

solicitante e do proxecto, consonte establece o artigo 

13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-13

Fundación Jóvenes y Desarrollo en 

agrupación con Ecos do Sur

Rede Educativa Galega Axenda 2030: Formación, 

participación e mobilización educativa polos ODS da 

Axenda 2030.

45.202,00 40.654,00 16,00 18,45 34,45

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración do proxecto, 

consonte establece o artigo 13.2 da orde de convocatoria

PR804A 

2020-10

Enxeñería sen Fronteiras Galicia en 

agrupación coa Universidade de A 

Coruña (Grupo Artigo9Tech)

Tecnoloxía ao servizo do ben común, da cidadanía 

global e da inclusión dende as escolas técnicas da 

universidade galega

54.700,00 45.000,00 ____ ____ ____

DESISTIDO: por non responder axeitadamente ao 

requirimento e non incorporar o contido mínimo requirido 

no artigo 5.1 letra d) no contrato ou acordo de 

colaboración, ao non constar o compromiso da entidade 

solicitante de responsabilizarse do control financiero e 

contable unificado do proxecto e de comunicación 

perante a Xunta de Galicia de tódolos ingresos e gastos 

do mesmo. 

ORDE do 22 de xuño de 2020 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 por parte das 

organizacións non gobernamentais de desenvolvemento e se procede á súa convocatoria (código de procedemento PR804A).

Nº expte Entidade solicitante Denominación proxecto
Orzamento  

total

Subvención 

solicitada

AVALIACIÓN

CAUSA DE DENEGACIÓN



ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUACIÓN

Nº expte Entidade solicitante Denominación proxecto
Orzamento  

total

Subvención 

solicitada

AVALIACIÓN

CAUSA DE DENEGACIÓN

PR804A 

2020-16

Asociación de Cooperación o 

Desenvolvemento- SOLIDA, 

Rede de Escolas violetas: Igualdade de xénero, 

diversidade e calidade social no ámbito educativo.
10.296,00 8.726,00 ____ ____ ____

DESISTIDO: Por non responder axeitadamente ao 

requirimento e non cumprir os requisitos do proxecto, 

concretamente no caso do artigo 3.2. letra d) e presentar 

unha proposta cun aporte 100% valorizado, sen achega 

financeira.

PR804A 

2020-21

Ecos do Sur en agrupación coa 

Universidade de Santiago de Compostela 

(Grupo de Investigación Terceira 

Xeración (TeXe))

GIMME HOPE GALICIA. Plan de choque fronte a 

infodemia
48.179,10 43.353,78 ____ ____ ____

DESISTIDO: por non responder axeitadamente ao 

requirimento e non incorporar o contido mínimo requirido 

no artigo 5.1 letra d) no contrato ou acordo de 

colaboración, ao non constar o compromiso da entidade 

solicitante de responsabilizarse do control financiero e 

contable unificado do proxecto e de comunicación 

perante a Xunta de Galicia de tódolos ingresos e gastos 

do mesmo. Ademais consonte ao artigo 5.1 letra e) a 

Certificación, expedida pola persoa que posúa a 

representación legal segundo o establecido ao respecto 

na normativa de universidades e nos respectivos 

estatutos, en que se autorice a presentación do proxecto 

á convocatoria e en que se autorice, así mesmo, o 

compromiso de gasto correspondente, non fai referencia 

ao compromiso de gasto que costa no acordo de 

agrupación.

PR804A 

2020-12
Asociación Ecologista Arco Iris Galicia referente ambiental mundial ____ ____ ____ ____ ____

EXCLUIDO: por non cumplir os requisitos para ser 

entidade solicitante, consonte o artigo 3.1 a) das bases; 

así como,  consonte ao rrtigo 5.2 das bases, por non 

presentar a documentación de formulación para a 

avaliación da proposta.


