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La sol·licitud juntament amb la proposta de millora pera participar en el programa i la declaració 

responsable en cas d'haver estat matriculat/ada i no haver pogut realitzar les practiques externes 

cuniculars en el curs 2019-20 per la crisi de la COVID-19 (annex 11). 

La sol·licitud i la documentació requerida també es pot presentar a les oficines de registre de la Universitat 

de Valencia o en qualsevol de les fonnes previstes en l'article 38.4 de la llei 30/1992, de régim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú. En aquest cas, la sol·licitud i la 

documentació han d'adre9ar-se a: 

Universitat de Valéncia 

Unitat de emprenedoria (UVemprén) 

Amadeu de Savoia, 4, baix 

4601 o - Valencia 

La presentació de la soHicitud suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

Només s'acceptara una sol·licitud per persona. 

2.4. Termini 

El tennini de presentació de sol-licituds comenyara l'endema de la publicació d'aquesta convocatoria en el 

Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acabara el 22 de gener de 2021. 

La convocatoria es fara pública en el Tauler Oficial d'Anuncis de la Universitat de Valencia 

(https://webges.uv.es/uvtaeweM i en la web d'UVemprén (http://www.uv.es/uvempren). 

3. Característiques de les ajudes i premis

3.1. El programa finanya fins a 70 ajudes amb un import de 250 € per persona ( 17 .500 €) per a sufragar

les despeses de desplacament durant tot el període en qué es duga a tenne la practica externa. 

També finan9a les 3 tablets, valoradas en 385,79 € cadascuna, que seran atorgades als 3 estudiants 

que presenten els millors Diaris d'lnnovació. 

Aquest financament procedeix del codi organic 6701400000 del pressupost per a l'exercici 2020 de la 

Universitat de Valencia amb una dotació económica maxima de 18.921,25 €. 

A les quantitats indicades se'ls aplicaran les corresponents retencions que marca la legislació vigent. 

3.2. Les entitats locals públiques d'acollida poden concedir a les persones beneficiaries una ajuda 

económica addicional, la quantia de la qual haura de figurar en l'acord de realització de les practiques, 

que sera competéncia de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de Valéncia-ADEIT. 

3.3. La Universitat de Valencia ingressara l'ajuda económica corresponent a cada estudiant a través d'un 

únic pagament a la finalització de la practica. 

3.4. L'import s'abonara en un compte bancari obert a nom de la persona beneficiaria. 

3.5. Pera rebre l'ajuda és imprescindible: 
• Assistir al 85% del programa fonnatiu obligatori.
• Haver realitzat la practica externa en el període compres entre l'1 de febrer i el 30 de juny

de 2021.
• Presentar a la Unitat d'Emprenedoria (UVemprén) el dlari d'innovació amb les conclusions

de l'experiéncia en l'administració d'acollida (vegeu l'annex IV).

4. Destinacíons, arees de mlllora i procedlment per a participar en el programa UVempren Valor

Públlc

Les practiques extemes es podran realitzar en ajuntaments de municipis o mancomunitats de la provincia 

de Valéncia que participen en aquest programa, i també a la Diputació de Valencia i a les seues oficinas 
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https://webges.uv.es/uvTaeWeb/
https://www.uv.es/uvempren


https://www.uv.es/uv-emprende/es/programas-uvempren/uvempren-valor-publico/convocatorias.html


https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html
https://www.uv.es/uv-emprende/es/programas.html
https://www.uv.es/uv-emprende/es/programas.html






https://www.uv.es/uvweb/universitat/ca/politica-privacitat/responsable-identificacio-titular-web-funcions-1285919116693.html






https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html













