
ANEXO A
VALORACIÓN PROXECTOS PRESENTADOS
CAPÍTULO I: AXUDAS A PROXECTOS DE COOPERACIÓN NO EX TERIOR POLOS OUTROS AXENTES DE COOPERACIÓN

ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20

TOTAL
PUNTUACIÓN

PR 803 D  2014/41
ICARTO – Innovación, 
Cooperación,  Cartografía e 
Territorio SL 

Fortalecemento das capacidades técnicas da 
administración rexional responsable do recurso 
hídrico “ARA-Norte” no ámbito dos Sistemas de 
Información Xeográfica e da Hidroxeoloxía. FASE II 
(Mozambique)

13 14,7 37,9 15 80,60

PR 803 D  2014/22
ANFACO  agrupada con 
ESCAES PERÚ

“Desenvolvemento de capacidades técnicas con 
boas prácticas produtivas e de comercialización con 
enfoque de xénero e medio ambiente en 
pescadores mariscadores e as súas familias do 
litoral de Sechura (Piura, Perú)

14,5 15 36,15 10 75,65

PR 803 D  2014/46 Rural Consulting S.L.
Desenvolvemento turístico da Cidade de Pemba. 
Mozambique

12,6 12,4 30,25 13 68,25

PR 803 D  2014/1

Universidade de Santiago de 
Compostela (Facultade de 
Psicoloxía - Departamento de 
Psicoloxia clínica 
Psicobioloxía)

Ampliación das oportunidades de reinserción social 
de adolescentes que cumplen medidas xudiciais no 
Perú

12 15 36,09 5 68,09

PR 803 D  2014/20

Universidade de Santiago de 
Compostela (Escola 
Politécnica Superior- Campus 
de Lugo) agrupada coa 
Universidad de A Coruña 
(CartoLAB - Laboratorio de 
Ingeniería Cartográfica)    

Ecuador, Territorio Intelixente: consolidación de 
Innovación, Desenvolvemento, Investigación e 
Transferencia (I+D+i+T) en Ordenación do Territorio 
e Tecnoloxías da información Geospacial – FASE II

14,55 14,65 32,85 5,5 67,50

OBSERVACIÓNS

AVALIACIÓN

Orde do 22 de maio de 2014 pola que se aproban as bases reguladoras da concesión de subvencións, en réxime de concorrencia competitiva, para a execución de proxectos e de 
microproxectos de cooperación para o desenvolvemento no exterior promovidos polos axentes de cooperación.

Nº expediente Entidade solicitante Denominación do p roxecto



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20

TOTAL
PUNTUACIÓN

OBSERVACIÓNS

AVALIACIÓN

Nº expediente Entidade solicitante Denominación do p roxecto

PR 803 D  2014/7

Universidade de Santiago de 
Compostela (Escola 
Politécnica Superior- Campus 
de Lugo)

Programa de formación e innovación educativa 
para estudios de postgrado en agricultura y medio 
ambiente en Centroamérica

13 15 30,15 7,5 65,65

PR 803 D  2014/33
Universidad de Vigo, Campus 
do Mar

Impactos e adaptación ao cambio climático en 
Centroamérica respecto ao sector da pesca e 
acuicultura a pequena escala. Centroamérica

11,35 13 24,1 10 58,45

DENEGADO por non acadar a 
puntuación mínima esixida no 
apartado de valoración  do 
proxecto, conforme co que 
establece o artigo 17.2 da Orde de 
convocatoria

PR 803 D  2014/34
Universidad de Vigo, Campus 
do Mar

Mellora da xestión sostible e rentable dos recursos 
e servicios marinos en Cabo Verde a través do 
desenvolvemento de redes de monitorización do 
estado ecolóxico do medio costeiro para a súa 
aplicación á produción pesqueira e á conservación

9 11 23,45 10 53,45

DENEGADO por non acadar a 
puntuación mínima esixida no 
apartado de valoración  do 
proxecto, conforme co que 
establece o artigo 17.2 da Orde de 
convocatoria

PR 803 D  2014/45 Universidad de Vigo

Fortalecemento institucional para a creación dun 
posgrado en ordenamento territorial no Instituto de 
investigación e postgrado da Facultade de 
Arquitectura e Urbanismo da Universidade Central 
de Ecuador

13 4,2 26,6 5 48,80

DENEGADO por non acadar a 
puntuación mínima esixida no 
apartado de valoración  da 
contraparte, conforme co que 
establece o artigo 17.2 da Orde de 
convocatoria

PR 803 D  2014/43

Universidade de  A Coruña 
(Facultade de Ciencias)  
agrupada coa Universidade 
de Santiago de Compostela

Actividades de desenvolvemento económico local, 
participación social e educación basadas na xestión 
agroforestal sostible. Nicaragua e Ecuador

15 6,6 24,7 7,5 53,80

DENEGADO por non acadar as 
puntuacións mínimas esixidas nos 
apartados de valoración da 
contraparte e de valoración  do 
proxecto, conforme co que 
establece o artigo 17.2 da Orde de 
convocatoria

PR 803 D  2014/39
Federación Galega de 
Parques Empresariais 
(FEGAPE)

Xestión da seguridade e saude ocupacional no 
ámbito da responsabilidade social empresarial e 
atención a adaptación e inclusión laboral das 
persoas con discapacidade e mellora das 
condicións de igualdade en empresas do Perú.

4,5 5 4,85 10 24,35

DENEGADO por non acadar as 
puntuacións mínimas esixidas nos 
apartados de valoración da 
entidade solicitante, de valoración 
da contraparte e de valoración  do 
proxecto, conforme co que 
establece o artigo 17.2 da Orde de 
convocatoria



ENTIDADE 
SOLICITANTE
Puntuación: 
máxima: 15

 mínima: 7,50

CONTRAPARTE 
Puntuación:
 máxima: 15

 mínima: 7,50

PROXECTO   
Puntuación: 
máxima: 50
 mínima: 25

COINCIDENCIA 
CON 

ESTRATEXIA     
Puntuación: 20

TOTAL
PUNTUACIÓN

OBSERVACIÓNS

AVALIACIÓN

Nº expediente Entidade solicitante Denominación do p roxecto

PR 803 D  2014/35
Universidade de  A Coruña- 
Instituto Universitario de 
Estudios Europeos

Perspectiva comparativa das alianzas público- 
privadas en cooperación ao desenvolvemento na 
UE e oa seus estados membros

 ---------  ---------  ---------  ---------  ---------

EXCLUÍDO. O proxecto non conta 
cos requesitos necesarios para ser 
obxecto de financiación, dunha 
banda ao non incluírse en ningún 
dos ámbitos de actuación 
específicos para as universidades, 
previstos no artigo 2.3 das bases, e 
doutra por non cumprir con algúns 
dos requesitos xerais do artigo 2.2, 
coma por exemplo identificar 
contraparte, redundar na ampliación 
das capacidades e libredades, asi 
como coa participación da 
poboación beneficiaria...


