
ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUACIÓN

PR 804A 

2017/11

Amigos da terra Galicia - 

xuventude agrupada con 

Enxeñería sen fronteiras 

Galicia

Novas soberanias como alternativas de 

produción e consumo: pensando 

globalmente e actuando localmente

62.735,48 44.995,48 18,45 37,5 55,95 Esgotamento de crédito orzamentario

PR 804A 

2017/22

Fundación internacional 

de solidaridad Compañía 

de Maria (FISC) agrupada 

cos Fundación 

Madreselva

Educando en una ética eco-social para la 

transformacion social 
57.641,00 44.521,00 14,3 38,25 52,55 Esgotamento de crédito orzamentario

PR 804A 

2017/14

Enxeñería sen fronteiras 

Galicia

Proxecto de difusión e reflexión sobre 

Tecnoloxía para o Desenvolvemento 

Humano dende a perspectiva dos XXV anos 

de Enxeñería Sen Fronteiras Galicia

47.815,73 34.997,50 16,2 30,85 47,05

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima esixida 

no apartado de valoración do proxecto, conforme co que 

establece o artigo 13.2 da Orde de convocatoria

PR 804A 

2017/10

Fundación Tierra de 

hombres - España

Refugio seguro: fortalecemento de actitudes 

interculturais positivas cara unha infancia en 

movimento

25.504,80 20.403,84 12,7 28,05 40,75

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima esixida 

no apartado de valoración do proxecto, conforme co que 

establece o artigo 13.2 da Orde de convocatoria

PR 804A 

2017/23

Fundación Jóvenes y 

desarrollo

Jovenes para la transformacion social: 

iniciativas locales para cambios globales
38.050,00 35.000,00 12,5 23,4 35,9

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima esixida 

no apartado de valoración do proxecto, conforme co que 

establece o artigo 13.2 da Orde de convocatoria

PR 804A

2017/03
ONGD Mestura EPI: educación para a interculturalidade 25.190,57 18.858,93 8,3 19,7 28

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima esixida 

nos apartados de valoración da entidade solicitante e  de 

valoración do proxecto, conforme co que establece o 

artigo 13.2 da Orde de convocatoria

PR 804A 

2017/25
Semilla para el cambio

Sensibilización de la comunidad educativa y 

de la sociedad gallegas sobre vulneración 

de los derechos de la infancia y trabajo 

infantil

21.674,10 19.655,00 9,25 17,55 26,8

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima esixida 

nos apartados de valoración da entidade solicitante e  de 

valoración do proxecto, conforme co que establece o 

artigo 13.2 da Orde de convocatoria

PR 804A 

2017/18

Aida, ayuda intercambio y 

desarrollo

Fomentar una ciudadanía activa, crítica y 

transformadora en Galicia, en el marco de 

los ODS

41.370,00 35.000,00 3,75 20,7 24,45

DENEGADO por non acadar a puntuacion mínima esixida 

nos apartados de valoración da entidade solicitante e  de 

valoración do proxecto, conforme co que establece o 

artigo 13.2 da Orde de convocatoria

Subvención 

solicitada

AXUDAS DENEGADAS NA CONVOCATORIA PARA PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO  

Orde do 23 de marzo de 2017, 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 a executar polas organizacións non gobernamentais de desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2017.

Nº expte Entidade solicitante Denominación proxecto
Orzamento 

Total

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS



ENTIDADE 

SOLICITANTE

Puntuación: 

máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 

Puntuación:

máxima: 75

mínima: 37,5

TOTAL 

PUNTUACIÓN

Subvención 

solicitada
Nº expte Entidade solicitante Denominación proxecto

Orzamento 

Total

AVALIACIÓN

OBSERVACIÓNS

PR 804A  

2017/05

Fundación Cume para el 

desarrollo de culturas y 

pueblos  agrupada coa 

Universidade de Santiago 

de Compostela (Grupo de 

investigación Esculca)

A educación para o desenvolvemento e a 

aprendizaxe-servizo: formando para unha 

ciudadanía global

54.790,00 38.390,00  -----  -----  -----

EXCLUIDO. Non pasou á fase de evaluación, conforme 

co que establece o artigo 5.4 da orde de convocatoria, 

por: 

Presentar o orzamento do proxecto nun documento que 

non se corresponde co establecido para esta 

convocatoria.

PR 804A 

2017/13

Cooperación internacional 

Ong 
Yo voy a la escuela 37.000,00 35.000,00  -----  -----  -----

EXCLUIDO. Non pasou á fase de evaluación, conforme 

co que establece o artigo 3 da orde de convocatoria, por:

Non cumprir co requisito do proxecto previsto no artigo 

3.2 letra a) da convocatoria referente aos prazos de 

execución do proxecto (os proxectos bianuais teñen que 

rematar co data límite o 30 de novembro do ano 2018 e o 

presentado extendense ao 31 de decembro de 2018)

PR 804A 

2017/20
Médicos del Mundo 

Persoas que se moven. Campaña para a 

mellora do coñecemento e a conciencia 

crítica da poboación destinataria do proxecto 

respecto da realidade que viven as persoas 

migrantes desprazadas e refuxiadas a raíz 

da Crise no Mediterráneo.

18.766,40 17.024,40  -----  -----  -----

EXCLUIDO. Non pasou a fase de evaluación, conforme 

co que establece o artigo 3.2, letra c) da orde de 

convocatoria, por:

Non cumprir cos límites máximos establecidos nalgunha 

das partidas e a imputación adecuada dos gastos. 

Concretamente a partida de persoal sobrepasa o límite 

máximo permitido

PR 804A 

2017/21
Ecos do sur CibeRespect (fase II) 45.590,27 34.579,74  -----  -----  -----

EXCLUIDO. Non pasou a fase de evaluación,  conforme 

co que establece o artigo 3.2, letra c) da orde de 

convocatoria, por:

Non cumprir cos límites máximos establecidos nalgunha 

das partidas e a imputación adecuada dos gastos. 

Concretamente incluir o aluguer do local da sede da 

organización con cargo á subvención solicitada e non ser 

un gasto imputable á subvención.

PR 804A 

2017/24

Implicad@s no 

desenvolvemento
20 anos de cooperación feminista 29.311,36 24.856,36  -----  -----  -----

EXCLUIDO. Non pasou á fase de evaluación, conforme 

co que establece o artigo 5.4 da orde de convocatoria, 

por:   

Presentar o orzamento do proxecto nun documento que 

non se corresponde co establecido para esta 

convocatoria.
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