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Orzamento 

Proxectos  

	  
•  ONGD: 2.870.000€ 

•  Outros Axentes de cooperación 
(Universidade): 700.000€ 

•  350.000€ (2015) 
•  350.000€ (2016) 

Microproxectos 

80.000€	  



Topes (95%) 

Proxectos  

•  Individual:	  	  
•  175.000	  para	  P.	  Plurianuais.	  
•  60.000	  para	  P.	  Anuais.	  

•  Agrupacións:	  
•  225.000	  para	  P.	  Plurianuais.	  
•  100.000	  para	  P.	  Anuais.	  

Microproxectos 

18.000€	  



Requerimentos 

•  Duración: (non poden estar iniciados con antelación a estas datas) 
•  Anual, 1/01/2015 – 30/12/2015. 
•  Plurianual, 1/01/2015 – 30/11/2016. 

•  Socios Locais. 
•  Repercusión práctica e cuantificable (indicadores). 
•  Prioridades transversais (III Plan Director Cooperación Galega). 



III Plan Director Cooperación Galega 

Países Prioritarios	  

•  África: Cabo Verde e Mozambique 
•  América do Sur: Bolivia, Ecuador e Perú 
•  Caribe: República Dominicana 
•  América Central: O Salvador, 

Guatemala, Honduras, e Nicaragua. 

Prioridades Sectoriais 

•  agricultura e desenvolvemento rural  
•  pesca e acuicultura  
•  educación 
•  xestión integral e gobernanza de 

recursos hídricos 
•  habitabilidade básica e abastecemento 

de auga e saneamento 
•  saúde ou programas/políticas sobre 

saúde sexual reprodutiva 



Cooperación Universitaria 

	  
•  Fortalecemento Institucional 
•  Asistencia deseño de títulos e currículos educativos 
•  Mobilidade persoal investigador 
•  Organización pasantías de alumnado en prácticas 
•  Formación de redes de traballo 

•  Identificación e apoio ao resto de actores da cooperación, tanto en 
entidades privadas como ONGDs, na transferencia de tecnoloxía ou no 
desvolvemento científico 



Documentación Solicitude  
“socio local” 

•  Representación legal da entidade (+ DNI) 
•  Declaración personalidade xurídica, domicilio, nº socios, vinculación 

entidade e persoal ao servizo desta 
•  Copia estatutos, inscrición no rexistro correspondente (dixital) 
•  Compromiso participación, polo representante legal. 
•  Contas anuais da entidade (dixital) (Non para Universidades) 
•  Memoria de actividades (outros proxectos cooperación experiencia na zona 

e no sector) 
 
Exclusivo Universidades: 

•  Carta compromiso. 
•  Fotocopia cédula identidade representación legal. 
•  Copia do nomeamento deste representante. 

(se xa fóra presentado, só aludir a cando e como, así como nº expediente) 



Gastos subvencionábeis 

Custes Directos 
 

•  Identificación 
•  Terreos/inmobles 
•  Construción/reforma 
•  Equipamentos e materiais 
•  Adquisición medios transporte 
•  Salarios persoal (70%) 

•  Expatriado 
•  Local 
•  Sede 

•  Serv. Técnicos/profesionais 
•  Funcionamento terreo (4%) 
•  Viaxes, aloxamento, axudas custo 
•  Avaliación externa (90.000€) 
•  Fondo Rotatorio 
•  Gastos Financeiros 

	  

Custes Indirectos (10%) 
 

(os propios da contraparte ou da entidade solicitante) 



Criterios Valoración 

•  Entidade Solicitante: 15 puntos 
•  Socio Local: 15 puntos 
•  Proxecto: 50 puntos 
•  Estratexia Galega de Cooperación (III Plan Director Cooperación Galega): 20 puntos 



Criterios Valoración  
1.1. Entidade Solicitante 

•  Experiencia (sector de actuación, país, zona ou comunidade): 4 p. 
•  Capacidade de execución (RRHH, prioridades transversais, RR técnicos e económicos): 4 p. 
•  Estratexia Cooperación: 2 p. 
•  Contribución Sector Galego de Cooperación: 2 p. 
•  Agrupación Entidades: 2 p. 
•  Achega financeira (5%): 1 p. 



Criterios Valoración  
1.2. Socio Local 

•  Experiencia (sector de actuación, país, zona ou comunidade): 5 p. 
•  Capacidade de execución. Garantía de implicación na comunidade. Adecuación-

coherencia no sector de traballo da entidade: 5 p. 
•  Participación foros, redes, espazos locais, internacionais: 2 p. 
•  Participación xunto a outras entidades locais: 2 p. 
•  Achega financeira (5%): 1 p. 



Criterios Valoración  
1.3.Contido do Proxecto 

•  Impacto/transversalidade xénero: 2 p 

•  Impacto Ambiental: 2 p 

•  Ppios Declaración París: 5 p 

•  Seguimento/avaliación: 3 p 

•  Difusión Galicia: 1 p 
•  Integración MAP e Garantía 

Transferencia: 3 p 
•  Continuidade Intervencións previas: 3 p 

•  Pertinencia (contexto persoas 
beneficiarias: 5 p 

•  Coherencia dos Obxectivos coa 
problemática presentada: 5 p 

•  Accións e prazos de execución:3 p 

•  Financiamento (coherencia): 5 p 

•  RR.HH e técnicos: 3 p 

•  Descrición poboación beneficiaria, grao 
participación e mecanismos de 
apropiación: 5 p 

•  Viabilidade/Sustentabilidade: 5 p 



Criterios Valoración  
1.4. Estratexia Galega Cooperación 

•  País prioritario: 5 p 
•  País menos adiantado: 5 p 
•  Sector Prioritario: 10 p 

•  Necesidades básicas: educación, auga e saneamento, xestión integral e gobernanza, 
habitabilidade básica, saúde reprodutiva: 5 p 

•  Promoción tecido económico: agricultura, desenvolvemento rural, pesca e acuicultura: 5 p  



Outras cuestións 

•  Combinación Proxectos-Microproxectos 
•  Combinación con outras entidades financeiras 
•  Aceptación 
•  Anticipos (100%) 

•  Solicitude 
•  Declaración outras axudas 
•  Compromiso cesións bens mobles e inmobles 
•  Datos bancarios das contas bancarias (destino de todos os pagamentos) 

•  Xustificación Intermedia ou de Seguimento (plurianuais) 
•  Certificac. Persoa responsable acreditativa 
•  Informe estado execución 
•  Certificación gastos con data, partida orzamentaria, emisor, data e forma de pagamento, descrición de gasto, importe en moeda 

local e euros. 
•  Declaración doutras axudas percibidas, ou ausencia das mesmas 

•  Xustificación Final,segundo o modelo,3 meses de prazo na finalización.  
•  Técnica (incluír avaliación externa, segundo apunta a convocatoria) 
•  Económica (incluír auditoría, segundo apunta a convocatoria), segundo modelo e instrucións da convocatoria.  
•  Conservar comprobantes orixinais durante 4 anos 

•  Obriga información sobre cambios.  
•  Autorización previa para Modificacións Substanciais (20%) 


