
AXUDAS DENEGADAS

ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUACIÓN

PR804A 

2022- 13

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 

(SODePAZ) en agrupación con ONGD 

SenValos

da Universidade ao territorio : migracións, novas 

comunidades e crise ambiental
54.069,55 44.669,55 11,65 30,70 42,35

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración Da entidade 

solicitante e do proxecto, consonte establece o artigo 13.2 

da orde de convocatoria

PR804A 

2022- 10
Asociación ONG Mestura Programa EQUIPO A 2.0 Edición II 18.201,72 13.743,58 6,85 20,15 27,00

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración Da entidade 

solicitante e do proxecto, consonte establece o artigo 13.2 

da orde de convocatoria

PR804A 

2022- 7

Fundación Comercio para el desarrollo 

(COPADE)

Participación activa do tecido empresarial con enfoque 

de xénero e interculturalidade como estratexia de 

recuperación en contexto post-COVID19 para contribuir 

a unha Galicia inclusiva, segura, resiliente e sostible

51.220,00 35.000,00 5,55 16,30 21,85

DENEGADO: por non acadar a puntuación mínima 

requirida no apartado de valoración Da entidade 

solicitante e do proxecto, consonte establece o artigo 13.2 

da orde de convocatoria

PR804A 

2022- 2

Fundación Fabre en agrupación con 

Fundación Cume por la cultura y el 

desarrollo y Asociación ASDEGAL

Envellecemento saudable, Cidadania Global e ODS 47.588,75 45.000,00 _____ _____ _____

DESISTIDO:  tal e como establece o artigo10, por non ter 

achegado os documentos preceptivos e, consonte ao 

artigo 5.2, ao ser requirida e non emendar dentro de 

prazo a falta de documentación e información, impedindo 

a avaliación do proxecto (non se aportou o anexo II 

corrixido e non hai coincidencia entre as cifras do reparto 

das entidades agrupadas no Acordo e no orzamento) 

PR804A 

2022- 1
Helsinki España Dimensión Humana

Mozos para mozos: educando en dereitos humanos e 

obxectivos de desenvolvemento sostible.
27.402,00 22.202,00 _____ _____ _____

EXCLUIDO: por non cumplir co artigo 2 da orde de 

Convocatoria, ao non estar inscrita na sección A do 

Rexistro Galego de Axentes de Cooperación para o 

Desenvolvemento

ORDE do 4 de maio de 2022 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


