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1. FICHA IDENTIFICATIVA 
 

1.1 INFORMACIÓN BÁSICA DO PROXECTO 
 

Título do proxecto  

Entidade solicitante  

Entidade agrupada  

Coparte  

Outras entidades 
participantes 

 

País/Área Xeográfica  

Sector de actuación 
(CRS) 

 

Data de inicio  

Data de finalización  

Orzamento total 
(euros) 

 

Subvención solicitada  

Outras entidades 
financiadoras 

 

Porcentaxe que supón 
a cantidade solicitada 
sobre o orzamento 
total 
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2. DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE E EXECUTORA 
 

2.1 DATOS DA ENTIDADE SOLICITANTE 
 

2.1.1 IDENTIFICACIÓN 

 Nome completo da entidade solicitante 

 Enderezo da sede ou delegación en Galicia 

 CIF 

 Data de constitución 

 Data de inscrición no Rexistro  

 Teléfono/s 

 Web 

 Enderezo electrónico 

 Representante legal da entidade 

- Nome e apelidos: 

- Cargo: 

- Teléfono: 

- Enderezo electrónico: 

 Responsable do proxecto en Galicia 

- Nome e apelidos: 

- Cargo: 

- Teléfono: 

- Enderezo electrónico: 

2.1.2 GRAO DE EXPERIENCIA 
Informar sobre a capacidade da entidade solicitante para levar a cabo de forma eficiente o 

proxecto presentado. Anos de experiencia no país de execución e anos de experiencia no sector 

de actuación. Indicar os anos de experiencia en intervencións de desenvolvemento similares á 
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proposta presentada, que sexan no mesmo sector e país de execución. Relación destes 

proxectos. Anos de traballo co parceiro local. Achegarase información sobre a dimensión 

organizativa da entidade en Galicia (nº de persoas voluntarias e nº de traballadoras/es con 

contrato laboral na entidade que se dediquen á cooperación ao desenvolvemento, e nº de 

traballadoras/es que se compromete para a execución do proxecto: persoal local e 

expatriados/as). 

2.2 DATOS DA ENTIDADE AGRUPADA  
Só no caso de que a proposta sexa presentada por dúas entidades agrupadas 

2.2.1 IDENTIFICACIÓN 

 Nome completo da entidade solicitante 

 Enderezo da sede ou delegación en Galicia 

 CIF 

 Data de constitución 

 Data de inscrición no Rexistro  

 Teléfono/s 

 Web 

 Enderezo electrónico 

 Representante legal da entidade 

- Nome e apelidos: 

- Cargo: 

- Teléfono: 

- Enderezo electrónico: 

 Responsable do proxecto en Galicia 

- Nome e apelidos: 

- Cargo: 

- Teléfono: 

- Enderezo electrónico: 
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2.2.2 GRAO DE EXPERIENCIA 
Informar sobre a capacidade da entidade solicitante para levar a cabo de forma eficiente o 

proxecto presentado. Anos de experiencia no país de execución e anos de experiencia no sector 

de actuación. Indicar os anos de experiencia en intervencións de desenvolvemento similares á 

proposta presentada, que sexan no mesmo sector e país de execución. Relación destes 

proxectos. Anos de traballo co parceiro local. Achegarase información sobre a dimensión 

organizativa da entidade en Galicia (nº de persoas voluntarias e nº de traballadoras/es con 

contrato laboral na entidade que se dediquen á cooperación ao desenvolvemento, e nº de 

traballadoras/es que se compromete para a execución do proxecto: persoal local e 

expatriados/as). 

 

2.3 DATOS DA ENTIDADE EXECUTORA 
 

2.3.1 IDENTIFICACIÓN 

 Nome completo da entidade executora 

 Enderezo da sede no país de execución 

 Data de constitución 

 Teléfono/s 

 Web 

 Enderezo electrónico 

 Representante legal da entidade 

- Nome e apelidos: 

- Cargo: 

- Teléfono: 

- Enderezo electrónico: 

 Responsable do proxecto en terreo 

- Nome e apelidos: 

- Cargo: 

- Teléfono: 

- Enderezo electrónico: 
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2.3.2 GRAO DE EXPERIENCIA 
Anos de experiencia en proxectos de cooperación ao desenvolvemento. Anos de experiencia na 

zona, comunidades de execución e sector de actuación. Indicar os anos de experiencia en 

intervencións de desenvolvemento similares á proposta presentada. Anos de experiencia de 

traballo coa entidade solicitante. Capacidade de xestión de xeito eficiente da proposta 

presentada.  
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3. DETALLE DA PROPOSTA 
 

3.1 DESCRICIÓN DO PROXECTO 
Breve resumo do proxecto no que se mencione a problemática que se pretende atinxir, os resultados 
e obxectivos agardados e se se enmarca nun proxecto de actuación máis amplo. 

3.2 ANTECEDENTES 
Información sobre as intervencións actuais ou dun pasado recente na zona. En caso de tratarse da 
continuación dun proxecto anterior, ou de estar inserido nun proxecto máis amplo, indicar e  
xustificar a súa necesidade. Indicar se recibiu financiamento doutros axentes da cooperación galega 
en anos anteriores.  

3.3 CONTEXTO 
Diagnóstico do aspecto social, político, económico, social, etc, que destaque as potencialidades e 
problemáticas do territorio e da súa poboación. Deben considerarse as condicións xerais que se dan 
no país (no caso de que sexa necesario) e na zona de traballo que afectan directa ou indirectamente 
á poboación beneficiaria. 

3.4 LOCALIZACIÓN DETALLADA 
Indicar se se trata dun PMA, un país prioritario segundo o III Plan Director da Cooperación Galega  ou 
un país prioritario para o Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, de ser o caso. Localización 
do país e da zona xeográfica concreta do lugar de execución. Achegar mapas. 
 

3.5 XUSTIFICACIÓN 
Indicar o problema ou problemas que se pretenden abordar co proxecto. Explicar en que grao este 
proxecto incidirá na solución ou mitigación da problemática nesta zona xeográfica concreta.  Anexar 
árbore de problemas. Se hai estudo de identificación, anexar e comentar as datas de realización, 
persoal que o realizou e metodoloxía empregada. Se se realizou diagnóstico medioambiental e/ou 
de xénero, anexalos.  

3.6 DESCRICIÓN DO GRUPO BENEFICIARIO 
Número aproximado, identificación e descrición do grupo beneficiario directo e indirecto. 
Desagregar por sexo e por grupos de idade. Indicar se participan comunidades indíxenas ou grupos 
de persoas refuxiadas ou desprazadas. Criterios de selección. Descrición da implicación e 
participación activa do grupo beneficiario no deseño, formulación, execución e sustentabilidade do 
proxecto. Identificar e describir o grupo das persoas opositoras ou prexudicadas polo proxecto e da 
poboación excluída que poden ser xermolo de conflitos e interferencia no éxito do proxecto. 
Medidas correctoras para paliar estas reaccións.  

 
3.7 ANÁLISE DOUTROS AXENTES DO TERRITORIO INVOLUCRADOS NO  PROXECTO. 
Identificar outros axentes que operan no territorio e que participan de forma directa ou indirecta 
nalgunha ou en todas as fases do proxecto. Indicar especificamente de que xeito se dá a 
participación da municipalidade ou municipalidades nas que se vai levar a cabo o proxecto.  

3.8 SINERXÍAS CON OUTRAS INICIATIVAS EXISTENTES NA ZONA DE 
INTERVENCIÓN,  ESPECIALMENTE COAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DO 
SECTOR DE ACTUACIÓN DO PROXECTO. 
Explicar, se é o caso, as sinerxías con outras iniciativas públicas ou privadas na mesma área de 
intervención que estean actualmente en marcha ou dun pasado recente. Identificar e comentar a 
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adecuación do proxecto coas políticas públicas da zona de intervención (estatais e locais) no sector 
de actuación.  

3.9 DESCRICIÓN DOS PRINCIPAIS COMPOÑENTES DO PROXECTO 
Descrición dos principais compoñentes do proxecto. Anexar árbore de obxectivos.  
 

 OBXECTIVO XERAL 

- Definición 
 

 OBXECTIVO ESPECÍFICO 

- Definición 

- Hipóteses/ Factores externos.  
 

 RESULTADO 1: 

- Definición 

- Hipóteses/ Factores externos 
 

 RESULTADO 2: 

- Definición 

- Hipóteses/ Factores externos 

 … 
 

 ACTIVIDADE 1.1: 

- Definición:  

- Descrición (que, como, cando e onde) 

- Participación da poboación beneficiaria ou doutros axentes locais.  

- Recursos necesarios para a súa execución 

 … 

3.10 INDICADORES PARA A MEDICIÓN DE LOGROS 
A seguinte táboa está concibida para coñecer os logros que se agardan acadar co proxecto, para o 
que se deben incluír os datos ao inicio do proxecto e a estimación final. Os indicadores definen o 
nivel de cumprimento para acadar o resultado proposto. Aconséllase combinar indicadores 
cuantitativos e cualitativos e introducir especificamente indicadores de xénero e medio ambientais.  
Cada indicador deberá estar asociado a unha ou varias fontes de información que permitan 
contrastar os logros acadados. Valorarase positivamente as fontes de verificación externas ao 
proxecto.  
 

FORMULACIÓN DOS 

INDICADORES 

DATOS AO INICIO DO 

PROXECTO 

DATOS ESTIMADOS AO 

FINAL DO PROXECTO 

FONTES DE 

VERIFICACIÓN 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 1 

Indicador 1:    

Indicador 2:    

Indicador 3:    

Indicador n:    

…    

RESULTADO 1.1 
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Indicador 1:    

Indicador 2:    

Indicador 3:    

Indicador n:    

…    

RESULTADO 1.2 

Indicador 1:     

Indicador 2:    

Indicador 3:    

Indicador n:    

…    

RESULTADO N 

…    

…    

 

FORMULACIÓN DOS 

INDICADORES 

DATOS AO INICIO DO 

PROXECTO 

DATOS ESTIMADOS AO 

FINAL DO PROXECTO 

FONTES DE 

VERIFICACIÓN 

OBXECTIVO ESPECÍFICO 2 

Indicador 1:    

Indicador 2:    

Indicador 3:    

Etc.    

RESULTADO 2.1 

Indicador 1:    

Indicador 2:    

Indicador 3:    

Indicador n:    

…    

RESULTADO 2.2 

Indicador 1:     

Indicador 2:    

Indicador 3:    

Indicador n:    

…    

RESULTADO N 

…    

…    
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3.11 MATRIZ DO MARCO LÓXICO  

 Lóxica 
da 

intervención 

Indicadores 
Obxectivamente 

Verificables 

Fontes 
de 

verificación 

Hipóteses/ Factores 
Externos 

OBXECTIVO 
XERAL 

    

OBXECTIVO 
ESPECÍFICO 

    

RESULTADO 1     

RESULTADO 2     

  Recursos Custos  

ACTIVIDADE 
1.1 

    

ACTIVIDADE 
2.1 

    

…     

 
   

Condicións 

Previas 
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3.12 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 Marcar os meses nos que se realizarán cada unha das actividades. Adecuar o cronograma segundo as peculiaridades de cada proposta. As datas establecidas neste 

cronograma deben coincidir coas anteriormente indicadas na descrición das actividades.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ANO 2018 

ACTIVIDADE XAN FEB MAR. ABR MAI XUÑ XL AG SEP OUT NOV DEC 

             

             

             

             

             

             

             

 ANO 2019 

ACTIVIDADE XAN FEB MAR. ABR MAI XUÑ XL AG SEP OUT NOV DEC 

             

             

             

             

             

             

             



 

15 

 

3.13 RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS E MATERIAIS NECESARIOS 
Recursos humanos: enumerar o persoal necesario para a execución do proxecto, indicando o 
período que van traballar no mesmo, as horas de dedicación semanais, o perfil profesional e os 
criterios de selección. En canto ao persoal expatriado, aportarase unha memoria xustificativa desa 
necesidade e marcaranse os criterios de aptitude e cualificación requiridos para a correcta 
realización da acción, a duración e a descrición das tarefas a realizar.  
Recursos técnicos e materiais: enumerar os recursos materiais e técnicos necesarios para levar a 
cabo o proxecto, así como a súa dispoñibilidade e adecuación á situación do país de execución.  
Valorizacións: indicar o tipo de achegas que realizará cada entidade e/ou grupo beneficiario, a 
duración e o seu valor económico. Precisar as medidas empregadas para a súa valoración. 

3.14 FORMAS DE AVALIACIÓN, CONTROL E SEGUIMENTO DO PROXECTO 
Indicar que mecanismos e metodoloxías se van empregar para o seguimento do proxecto, así coma a 
persoa ou persoas responsables, cando se vai realizar e quen vai participar. Se se van realizar misións 
de seguimento en terreo, indicalo. Se se vai realizar unha avaliación externa ou interna ao final do 
proxecto, indicalo, sinalando que persoa ou entidade se vai encargar desta tarefa e o período de 
realización.  

3.15 VIABILIDADE 
Explicar a adecuación do proxecto con respecto á realidade política, social, económica, tecnolóxica, 
de xénero e medioambiental da zona de execución para dispoñer dos datos necesarios que informen 
das posibilidades de que o proxecto sexa realizado con éxito.  

3.15.1 POLÍTICA 
Mención ao marco legal, internacional e/ou do país e municipio/s no que se vai executar o 
proxecto en torno ao sector de actuación. Capacidade do parceiro local e das demais entidades 
ou colectivos que participan no proxecto para a xestión do mesmo unha vez que finalice a 
axuda externa. 

3.15.2 SOCIOCULTURAL 
Indicar os aspectos que a nivel social e cultural garantirán o respecto dos valores culturais do 
grupo beneficiario e a apropiación do proxecto por parte da comunidade unha vez que este 
remate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.15.3 ECONÓMICA 
Explicar se o proxecto xera algún tipo de ingresos que permita cubrir algún gasto de 
mantemento dalgunhas das posibles accións planificadas. Analizar a posibilidade de xerar 
dependencias na comunidade beneficiaria. Indicar se algunha das entidades que participan no 
proxecto poden ter dificultades para dar asumir a xestión do proxecto unha vez finalice a axuda 
externa, de ser o caso.  

3.15.4 TECNOLÓXICA 
Analizar o aspecto da dependencia tecnolóxica, sobre todo no caso da transferencia de 
equipos.  

3.15.5 XÉNERO 
Indicar os potenciais impactos en torno ao xénero. Analizar en que medida o enfoque de 
xénero inflúe na continuidade do proxecto unha vez finalizada a axuda do donante. 

3.15.6 MEDIOAMBIENTAL 
Indicar os potenciais impactos ambientais.    
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3.16  SUSTENTABILIDADE 
Explicar como se manterán as estruturas e as capacidades impulsadas polo proxecto unha vez que 
este remate. Analizarase a implicación da comunidade local e o grao de participación e implicación 
das institucións locais, facendo especial fincapé na/s municipalidade/s. Así mesmo, explicarase cal 
será a vinculación ao proxecto dos inmobles, bens e equipos adquiridos a través do proxecto, así 
coma o seu réxime de titularidade e propiedade.  

3.17 VISIBILIZACIÓN DO PROXECTO EN GALICIA  
Indicar como e cando está previsto realizar a visibilización do proxecto en Galicia e o financiamento 
do Fondo Galego.  
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4. ORZAMENTO 

 
5.1 CADRO FINANCIACIÓN DO PROXECTO 
 

CUSTO TOTAL  DO PROXECTO EUROS 

DESCRICIÓN DA FINANCIACIÓN 

 
IMPORTE % S / TOTAL 

IMPORTE SOLICITADO  € 
 

ACHEGA DA ENTIDADE SOLICITANTE € 
 

ACHEGA DA COPARTE € 
 

ACHEGA DAS PERSOAS BENEFICIARIAS € 
 

OUTRAS APORTACIÓNS: COFINANCIAMENTO POR OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS OU PRIVADAS 

 
IMPORTE 

SOLICITADO 
IMPORTE 

CONCEDIDO 
PENDENTE DE 
RESOLUCIÓN 

ENTIDADE 1 € € 
 

ENTIDADE 2 € € 
 

ENTIDADE N € € 
 

 
5.2 ORZAMENTO DETALLADO POR PARTIDAS E COFINANCIADORES 
Cubrir cadro excel. Recoméndase cubrir en primeiro lugar o cadro do orzamento detallado.  
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5. ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 ÁRBORE DE PROBLEMAS 

ANEXO 2 ÁRBORE DE OBXECTIVOS 

ANEXO 3   

ANEXO 4  

ANEXO 5  

ANEXO 6  

ANEXO 7  

ANEXO 8  

…  

 


