AXUDAS DENEGADAS AOS OUTROS AXENTES DE COOPERACIÓN
Orde do 23 de decembro de 2019 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.
AVALIACIÓN

Nº expte

Entidade Solicitante

Denominación do Proxecto

Orzamento
Total

ENTIDADE
Subvención
CONTRAPARTE PROXECTO COINCIDENCIA
Solicitada SOLICITANTE
Puntuación:
Puntuación:
CON
TOTAL
Puntuación:
Total
máxima: 17
máxima: 50
ESTRATEXIA PUNTUACIÓN
máxima: 17
mínima: 8,50
mínima: 25 Puntuación: 16
mínima: 8,50

CAUSAS DE DENEGACIÓN

2020/50

Colaboración Universidade-Sociedade para
reducir a vulnerabilidade ao cambio
Universidade Santiago de climático da poboación máis desfavorecida
Compostela
en Centroamérica (Guatemala e Nicaragua)
a través de proxectos de innovación agraria
con enfoque de xénero

140.060,35

122.760,35

10,25

11,75

21,04

9,5

52,54

DENEGADA por non acadar a puntuación mínima esixida no
apartado de valoración do proxecto, conforme co que establece o
artigo 12.2 da Orde de convocatoria

2020/6

Programa de Xestión produtiva e
aseguramento alimentario nas comunidades
de Medina, Jamey, Castaño e Loma verde de
Fundación Galicia Innova
San Cristobal (República Dominicana) por
medio do fortalecemento da cadea de valor
do cacao (PROCACAO - San Cristobal)

214.000,00

170.000,00

9,25

9,75

21,94

5,25

46,19

DENEGADA por non acadar a puntuación mínima esixida no
apartado de valoración do proxecto, conforme co que establece o
artigo 12.2 da Orde de convocatoria

2020/35

Universidade de VigoECOBAS, Economics and
bussines administration
for society

Fortalecemento en xestión empresarial e
asociativa da Asociación de Pescadores
Artesanais da Praia El Cuco - ASPESCU.O
Salvador

2020/23

Universidade da Coruña

89.087,40

72.687,40

6

5

15,04

10,5

36,54

DENEGADA por non acadar a puntuación mínima esixida nos
apartados de valoración da entidade solicitante, socio local e
proxecto, conforme co que establece o artigo 12.2 da Orde de
convocatoria

Xestión sustentable de solos e recursos
hídricos para o desenvolvemento de
comunidades rurais. Ecuador e Cabo Verde

159.000,00

130.000,00

7,5

6,75

13,45

8,5

36,2

DENEGADA por non acadar a puntuación mínima esixida nos
apartados de valoración da entidade solicitante, socio local e
proxecto, conforme co que establece o artigo 12.2 da Orde de
convocatoria

2020/44

Asesoramento e acompañamento ao
Centro de extensión
Goberno de Cabo Verde no proceso de
universitaria e
implementación e desenvolvemento das
divulgación ambiental de
Reservas da Biosfera da UNESCO das Illas de
Galicia- CEIDA
Fogo e do Maio

182.710,00

164.430,00

7

7,5

13,99

6,5

34,99

DENEGADA por non acadar a puntuación mínima esixida nos
apartados de valoración da entidade solicitante, socio local e
proxecto, conforme co que establece o artigo 12.2 da Orde de
convocatoria

2020/49

Centro de extensión
universitaria e
divulgación ambiental de
Galicia- CEIDA

206.900,00

170.000,00

7,5

7

11,89

6

32,39

DENEGADA por non acadar a puntuación mínima esixida nos
apartados de valoración da entidade solicitante, socio local e
proxecto, conforme co que establece o artigo 12.2 da Orde de
convocatoria

Implantación do sistema de saneamento
mediante filtros verdes en dúas
comunidades da Ilha do Príncipe (Sto. Tomé
e Príncipe)

AVALIACIÓN

Nº expte

Entidade Solicitante

Denominación do Proxecto

2020/2

Remar España

Seguridade alimentaria, bo vivir e sans
costumes alimentarios para nenos, nenas e
mulleres da Comunidade da Enconada.
Bolivia

2020/29

Fundación Mujeres

Promovendo a autonomía económica e o
pleno exercicio dos dereitos sexuais e
reprodutivos das mulleres en Nicaragua

2020/38

Universidade de Vigo

Proxecto de capacitación en saúde sexual e
reprodutiva con perspectiva de xénero de
docentes universitarios no ámbito sanitario e
socioeducativo en Mozambique

2020/12

2020/24

Orzamento
Total

ENTIDADE
Subvención
CONTRAPARTE PROXECTO COINCIDENCIA
Solicitada SOLICITANTE
Puntuación:
Puntuación:
CON
TOTAL
Puntuación:
Total
máxima: 17
máxima: 50
ESTRATEXIA PUNTUACIÓN
máxima: 17
mínima: 8,50
mínima: 25 Puntuación: 16
mínima: 8,50

CAUSAS DE DENEGACIÓN

76.747,90

58.861,90

----

----

----

----

----

EXCLUÍDO:Non pasou á fase de avaliación, conforme co que
establece o artigo 9 da orde de convocatoria, por darse por
desestimada á solicitude ao non responder ao requerimento de
subsanación. Táboa D.1.4 sen anualidades

208.600,00

174.392,61

----

----

----

----

----

EXCLUÍDO. Non pasou á fase de avaliación, conforme co que
establece o artigo 4.4 da orde de convocatoria, por:
Non presentar o Formulario de presentación do proxecto

166.520,00

158.194,00

----

----

----

----

----

EXCLUÍDO: Non pasou á fase de avaliación, conforme co que
establece o artigo 9 da orde de convocatoria, por darse por
desestimada á solicitude ao non responder ao requerimento de
subsanación. Táboa D.1.3 mal cuberta (é o orzamento non a
subvención)

Narrativas interxeneracionais: recuperando
Universidade Santiago de
o noso pasado a través da música e da arte.
Compostela
Arxentina

46.000,00

40.000,00

----

----

----

----

----

DESISTIDO

Transferencia de capacidades para o
Universidade Santiago de desenvolvemento pesqueiro sustentable a
Compostela
través da creación dun Máster de Xestión
Pesqueira Sustentable. Ecuador

148.559,54

135.592,02

----

----

----

----

----

DESISTIDO

