AXUDAS DENEGADAS NA CONVOCATORIA DE ACCIÓN HUMANITARIA
Orde do 28 de marzo 2018, pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de acción humanitaria no
exterior e se procede a súa convocatoria para o ano 2018.
AVALIACIÓN

Nº expte

Entidade
solicitante

Denominación do proxecto

Atención das necesidades
sanitarias básicas da poboación
refuxiada siria e da poboación de
acollida mais vulnerable en Líbano.

PR 811A
2018/7

AIDA, ayuda
intercambio y
desarrollo

PR 811A
2018/2

Actuación humanitaria e
preparación para afrontar o cambio
climático que sofren familias
Fundación CUME
indíxenas en situación de extrema
para el desarrollo de
pobreza, damnificadas polas
culturas y pueblos
chuvias torrenciais, inundacións e
xeadas en Marcobamba.
Apurimac. Peru

PR 811A
2018/4

Radio ECCA,
Fundación Canaria

Educación para a Saúde e a
Seguridade Alimentaria en Guinea
Bissau

Orzamento
total

73.048,50

59.367,49

80.200,00

Subvención
solicitada

69.249,00

41.242,57

28.960,00

ENTIDADE
SOLICITANTE
Puntuación:
máxima: 20
mínima: 10

14,25

_____

_____

SOCIO LOCAL
Puntuación:
máxima: 20
mínima: 10

15,25

_____

_____

PROXECTO
Puntuación:
máxima: 53
mínima: 26,50

26,30

_____

_____

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉXICA DA
COOPERACIÓN
GALEGA
Puntuación: 7

3,00

_____

_____

TOTAL
PUNTUACIÓN

58,80

OBSERVACIÓNS

DENEGADO por non acadar a puntuacion
mínima esixida no apartado de valoracióndo
proxecto, conforme co que establece o artigo
13.2 da Orde de convocatoria

_____

EXCLUIDO: Non pasou á fase de avaliación,
conforme co que establece o artigo 3.2, letra
d) e o artigo 8.1 da orde de convocatoria, por
imputar á subvención da Xunta de Galicia os
gastos de construción e reformas e bens
inventariables (capítulo VII).

_____

EXCLUIDO: Non pasou á fase de avaliación,
conforme co que establece o artigo 3.2, letras
a) e f) da orde de convocatoria, por:
Non respetar os prazos establecidos para a
execución do proxecto e presentar o
formulario do proxecto e seu orzamento nun
documento que non se corresponde co
establecido para esta convocatoria.

