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Expediente Entidade beneficiaria Denominación proxecto Subvención Distribución financeira
concedida 04.03.213B.490.0 04.03.213B.790.0

13/2004 Universidade de Santiago de
Compostela (Depart. Enxeñaría
Agroforestal-Escola Politécni-
ca-Campus de Lugo)

Apoio a iniciativas produtivas e
exercicios dereitos de mulleres de
Nanglaraldo, Santa Elena (Ecua-
dor)

60.000 48.500 11.500

14/2004 Confederación Intersindical
Galega

Integración da formación implanta-
ción e promoción de enerxías reno-
vables (Guinea-Bissau)

86.108 6.697 79.411

TOTAL 749.961 500.000 249.961

Resolución do 2 de novembro de 2004
pola que se fan públicas as axudas con-
cedidas ao abeiro da Orde do 2 de marzo
de 2004 pola que se aproban as bases
reguladoras da concesión de subven-
cións para actividades formativas e de
sensibilización que desenvolverán as
organizacións non gobernamentais de
cooperación para o desenvolvemento e
pola que se convocan as correspondentes
ao ano 2004.

O artigo 5 da Orde do 2 de marzo de 2004 pola
que se aproban as bases reguladoras da concesión
de subvencións para actividades formativas e de sen-
sibilización que desenvolverán as organizacións non
gobernamentais de cooperación para o desenvolve-
mento e pola que se convocan as correspondentes
ao ano 2004, dispón que unha vez ultimada a con-
cesión de axudas, publicarase no Diario Oficial de
Galicia a relación das concedidas con indicación
da entidade beneficiaria, contía, proxecto e fina-
lidade.

Na súa virtude,

RESOLVO:

Publicar no Diario Oficial de Galicia as axudas
concedidas por resolución desta secretaría xeral para
a execución de actividades formativas e de sensi-
bilización que desenvolverán as organizacións non
gobernamentais de cooperación para o desenvolve-
mento, por un importe global de douscentos tres mil
cincocentos seis euros (203.506 euros), nas contías,
beneficiarios e aplicación orzamentaria que se rela-
ciona no anexo desta resolución.

Santiago de Compostela, 2 de novembro de 2004.

P.D. (Orde 2-3-2004)
Jesús Gamallo Aller

Secretario xeral de Relacións coa Unión Europea
e Cooperación Exterior

ANEXO

Aplicación orzamentaria: 04.03.213B.480.1

Nº expte. Entidade beneficiaria Denominación proxecto Subvención
concedida

02/2004 Fundación Acción contra el
Hambre

Actividades de sensibilización e for-
mación en Galicia 2004

10.000

05/2004 Fundación Jóvenes del Tercer
Mundo

Abre a xanela o mundo 14.100

Nº expte. Entidade beneficiaria Denominación proxecto Subvención
concedida

06/2004 Bicis pola Paz IV Aula itinerante Contos solidarios
2004

3.500

07/2004 Fundación Intermón Oxfam Movilización e participación social 14.900
11/2004 Fundación Paz e Solidariedade A globalización 9.500
12/2004 Seminario Galego de Educa-

ción para a Paz
Programa de sensibilización social
sobre interculturalidade e coopera-
ción ao desenvolvemento

7.500

13/2004 Fundación INTERED Campaña de sensibilización Educar
unha muller é educar un pobo

15.000

17/2004 Implicadas/os no desenvolve-
mento (IND)

Exposición Voces 5.195

18/2004 Médicos del Mundo A través dos teus ollos 10.000
19/2004 Asociación AMARANTE para o

Ecodesenvolvemento
Xanela aberta ao Sur (5º edición) 5.000

22/2004 Farmaceuticos Mundi Medicamentos que non curan 8.000
25/2004 Asociación Amigos da Terra

Galicia-Xuventude
Seminario de cooperación ao desen-
volvemento no ámbito medioambien-
tal

8.000

26/2004 Fundación Entreculturas Fe y
Alegría

Proxecto de creación da Rede galega
de mozos solidarios

10.000

27/2004 Solidariedade Internacional de
Galicia

Sáhara: a vida como poboación
refuxiada no deserto

12.411

28/2004 Acción social Neboa Vivir en Perú 10.000
29/2004 Fundación Meniños O dereito a vivir en familias 8.000
30/2004 Solidariedade Galega Os obxectivos do 2015: é hora de

cumprir
14.800

31/2004 Fundación Ayuda en Acción Exposición Vidas en positivo e pre-
sentación Informe global

15.000

32/2004 Asamblea de Cooperación por la
Paz

Proxecto informativo e cooperación
para o desenvolvemento para mozos
galegos

7.600

34/2004 Veterinarios sin Fronteras Os monicreques como ferramenta
para traballar a educación para o
desenvolv. nas escolas de primaria
de Pontevedra

15.000

TOTAL 203.506

Resolución do 2 de novembro de 2004 pola
que se fan públicas as axudas concedidas
ao abeiro da Orde do 26 de febreiro de
2004 pola que se aproban as bases regu-
ladoras da concesión de subvencións para
a consolidación e fortalecemento de orga-
nizacións non gobernamentais de coope-
ración para o desenvolvemento con domi-
cilio social en Galicia e pola que se con-
vocan as correspondentes ao ano 2004.

O artigo 5º da Orde do 26 de febreiro de 2004
pola que se aproban as bases reguladoras da con-
cesión de subvencións para a consolidación e for-
talecemento de organizacións non gobernamentais
de cooperación para o desenvolvemento con domi-
cilio social en Galicia e pola que se convocan as
correspondentes ao ano 2004, dispón que unha vez


