
PROXECTOS DENEGADOS NA CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

CAPÍTULO I: AXUDAS A PROXECTOS DE EDUCACIÓN PARA O DESENVOLVEMENTO

ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 
Puntuación:
máxima: 75

mínima: 37,5 

TOTAL 
PUNTUACIÓN

PR 804 A 
2015/1

Implicad@s no 
desenvolvemento 

Comunicacion feminista para o
desenvolvemento

27.281,36 25.836,36 15,10 39,90 55,00 Esgotamento crédito orzamentario

PR 804 A  
2015/20

Fundacion Educacion y 
Cooperacion- EDUCO

Aprender participando: infancia e cidadania
global

18.550,00 17.050,00 15,65 39,05 54,70 Esgotamento crédito orzamentario

PR 804 A  
2015/23

Solidariedade 
Internacional de Galicia

Comercio xusto 2.0 21.247,72 19.547,72 18,45 37,10 55,55

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/17

Farmaceuticos Mundi
Debatendo sobre as desigualdades de xénero
no acceso a medicamentos esenciais, como
garante do dereito universal á saúde.

24.603,26 20.408,84 16,55 36,70 53,25

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/15

Manos Unidas
Dos ODM aos ODS. Loitamos contra a
pobreza. ¿Apúntaste?

39.531,22 29.341,22 15,35 36,70 52,05

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/9

Amigos da terra Galicia 
- xuventude

Do campo ao consumidor: apoio cidadán aos
alimentos de produción local e sustentable

10.830,00 9.280,00 15,80 32,80 48,60

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

Orde do 6 de marzo de 2015 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos para a execución de proxectos de educación para 
o desenvolvemento e para a consolidación e fortalecemento de organizacións non gobernamentais de desenvolvemento e se procede á súa convocatoria para o ano 2015.

Nº expediente Entidade solicitante Denominación do pr oxecto
Coste total do 

proxecto
Subvención 
solicitada

AVALIACIÓN 

 OBSERVACIÓNS 



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 
Puntuación:
máxima: 75

mínima: 37,5 

TOTAL 
PUNTUACIÓN

Nº expediente Entidade solicitante Denominación do pr oxecto
Coste total do 

proxecto
Subvención 
solicitada

AVALIACIÓN 

 OBSERVACIÓNS 

PR 804 A  
2015/3

Fundación jóvenes y 
desarrollo agrupada 
coa Universidade de 

Santiago 
(Departamento 

deTeoría da 
Educación, Historia da 

Educación e Pedagoxía 
Social) 

Construindo un mundo mais humano e
sostible: cara os ODS

59.700,00 40.000,00 15,15 31,85 47,00

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/10

Médicos del mundo

Mellora do coñecemento sobre os ODM en
saúde e o balance das súas metas a través
da apertura de espazos de participación e de
reflexión coa metodoloxía do Teatro da
Oprimida entre persoas das disciplinas
sanitaria e activistas de asociacións de base
das poboación de A Coruña, Culleredo, Lalín,
Ribeira, Santiago e Vigo

34.990,08 26.915,08 13,95 25,00 38,95

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/14

Fundación Jóvenes y 
Desarrollo

Tan cerca, tan lonxe …. África 40.450,00 29.800,00 13,60 23,10 36,70

DENEGADO por no acadar a puntuación 
mínima esixida no apartado de valoración 
do proxecto,  conforme co que establece 
o artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/5

Fundacion para el 
desarollo de la 

enfermeria

Sensibilización dos profesionais da enfermería
de Galicia sobre as desigualdades mundiais, o
respeto dos dereitos humanos e a igualdade
de xénero

13.569,94 8.970,86 9,00 24,80 33,80

DENEGADO por no acadar as 
puntuacións mínimas esixidas no 
apartado de valoración da entidade 
solicitante e no apartado de valoración do 
proxecto,  conforme co que establece o 
artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/6

Asociación gallega de 
migraciones y 
cooperación  

internacional- AGAMI 
agrupada con 

Fundación Galicia 
Sustentable

Proxecto formativo e de sensibilización da
realidade social intercultural dos diversos
pobos indíxenas e afrodescendentes
latinoamericanos con especial énfase o papel
das mulleres como axente dinamizador.

40.000,00 35.000,00 7,85 13,15 21,00

DENEGADO por no acadar as 
puntuacións mínimas esixidas no 
apartado de valoración da entidade 
solicitante e no apartado de valoración do 
proxecto,  conforme co que establece o 
artigo 18.2 da Orde de convocatoria



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 25

 mínima: 12,5

PROXECTO 
Puntuación:
máxima: 75

mínima: 37,5 

TOTAL 
PUNTUACIÓN

Nº expediente Entidade solicitante Denominación do pr oxecto
Coste total do 

proxecto
Subvención 
solicitada

AVALIACIÓN 

 OBSERVACIÓNS 

PR 804 A  
2015/21

Asociación 
Colaboración y 

Esfuerzo-ACOES 
Galicia

Sensibles, informados/as, formados/as y
participativos/as (in-formad@s y accion!!)

1.624,69 1.543,46 4,70 14,15 18,85

DENEGADO por no acadar as 
puntuacións mínimas esixidas no 
apartado de valoración da entidade 
solicitante e no apartado de valoración do 
proxecto,  conforme co que establece o 
artigo 18.2 da Orde de convocatoria

PR 804 A  
2015/12

Asamblea de 
cooperacion por la paz 

agrupada coas 
Universidades de A 

Coruña, de Santiago de 
Compostela e de Vigo

Mellora da compresión da nova axenda do
desenvolvemento sostible e dos ODS por
parte dos axentes de cooperación

44.680,00 40.000,00  ------  ------  ------

DESESTIMADO, por non presentar a 
documentación requerida no prazo 

establecido, conforme co que establece o 
artigo 17 da orde de convocatoria.


