
AXUDAS DENEGADAS AOS OUTROS AXENTES

PR 803D 

2022-28
Nueva Pescanova SL

Fortalecemento institucional do Centro Experimental 

do Pacífico (CEPAC) para a implementación de novas 

titulacións académicas que promovan oportunidades 

de emprego inclusivas e sustentables.Guatemala

157.805,32 122.805,32 10,35 6 31,85 12,5 60,7

DENEGADO por non acadar a puntuación mínima requirida 

no apartado de socio local, consonte co que establece o 

artigo 12.2 da Orde de convocatoria.

PR 803D 

2022-7
Universidade de Vigo

Fortalecemento de capacidades no ámbito empresarial 

e asociativo da Asociación de Pescadores Artesanais da 

Praia O Cuco -ASPESCU para contribuír ao 

desenvolvemento sustentable da contorna. O Salvador
95.195,47 84.761,47 6,75 8 20,4 14 49,15

DENEGADO por non acadar a puntuación mínima requirida 

nos apartados de entidade solicitante, do socio local e do 

proxecto, consonte co que establece o artigo 12.2 da Orde 

de convocatoria.

PR 803D 

2022-16

Universidade de Santiago 

de Compostela

Patrimonio xeomorfológico de pasos montañosos en 

itinerarios culturais: os casos dos pasos internacionais 

Pehuenche e Vergara no Andes centrais (Mendoza, 

Arxentina) e os Camiños de Santiago nas serras 

orientais de Galicia. Aplicación metodolóxica 

comparada para a súa conversión como ferramenta de 

desenvolvemento endóxeno en poboacións de 

montaña (Galandes)

167.344,58 158.243,78   _______   _______   _______   _______   _______

DESISTIDO: tal e como establece o artigo 9, por non ter 

achegado os documentos preceptivos e, consonte ao 

artigo 4.2, ao ser requirida e non emendar dentro de prazo 

a falta de documentación e información, impedindo a 

avaliación do proxecto.

PR 803D 

2022-43

Social Ciclismo Fan 

Manager

Escola SOCIAL BICIATLÉTICA para a formación integral 

de infancia e adolescencia e mellora de vida nas súas 

comunidades rurais pobres de Guatemala

37.815,47 20.975,47   _______   _______   _______   _______   _______

DESISTIDO: tal e como establece o artigo 9, por non ter 

achegado os documentos preceptivos e, consonte ao 

artigo 4.2, ao ser requirida e non emendar dentro de prazo 

a falta de documentación e información, impedindo a 

avaliación do proxecto.

COINCIDENCIA CON 

ESTRATEXIA     

Puntuación: 16

TOTAL

PUNTUACIÓN 

Subvención solicitada

Orde do 23 de marzo de 2022  pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos de cooperación para o desenvolvemento no 

exterior promovidos polos axentes de cooperación e procédese á súa convocatoria.

CAUSAS DE DENEGACIÓN

ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: máxima: 

17

 mínima: 8,50 

CONTRAPARTE 

Puntuación:

 máxima: 17

 mínima: 8,50 

PROXECTO   

Puntuación: 

máxima: 50

 mínima: 25

Nº expte Entidade Solicitante Denominación do Proxecto
Orzamento 

Total

AVALIACIÓN


