
ANNEX II 
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE LES AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 

INTERNACIONALS I INTERREGIONALS EN EMPRENEDORIA PER A ESTUDIANTS DE GRAU I 
POSTGRAU EN EL MARC DE LA VII EDICIÓ DEL PROGRAMA UNIVERSITY JUNIOR 

INTERNATIONAL ENTREPRENEURS (UJIE) 

Nom i cognoms 

DNI 

Adreça 

Població 

Província 

Codi postal 

Telèfon 

Correu electrònic 

Titulació 

Documentació que 
adjunta 
LA PERSONA QUE PRESENTA AQUESTA SOL·LICITUD DECLARA: 

− Que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores de les ajudes per a la
realització de pràctiques internacionals i interregionals en emprenedoria.

(signatura) 

València,______ de________________de 20_____ 

Les dades personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de València escaients, amb la 
finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el programa de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. 
Les persones que proporcionen dades tenen el dret de sol·licitar al responsable del seu tractament d’accedir-hi i de rectificar-les o suprimir-les, 
limitar-ne el tractament o oposar-s’hi, així com el dret a la seua portabilitat. Les persones interessades poden exercir aquests drets mitjançant 
l’enviament d’un correu electrònic adreçat a uvempren@uv.es des d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant un escrit, 
acompanyat de la còpia d’un document d’identitat i, si és el cas, de la documentació acreditativa de la sol·licitud, adreçat al delegat de Protecció de 
Dades de la Universitat de València (edifici del Rectorat, av. de Blasco Ibáñez, 13, València, 46010). 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEMPRÉN) 
C/ AMADEU DE SAVOIA, 4, PLANTA BAIXA. 46010. VALÈNCIA



ANNEX III 
DECLARACIÓ RESPONSABLE PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES INTERNACIONALS I 

INTERREGIONALS EN EMPRENEDORIA PER A ESTUDIANTS DE GRAU I POSTGRAU EN EL MARC 
DE LA VII EDICIÓ DEL PROGRAMA "UNIVERSITY JUNIOR INTERNATIONAL 

ENTREPRENEURS" (UJIE)

Nom i cognoms 

DNI 

Adreça 

Població 

Província 

Codi postal 

Telèfon 

Adreça electrònica 

Titulació 

LA PERSONA QUE PRESENTA AQUESTA SOL·LICITUD DECLARA: 

− No haver sigut beneficiari o beneficiària d’una ajuda per a la realització de pràctiques internacionals i
interregionals en emprenedoria en convocatòries anteriors.

− No ser beneficiari o beneficiària d’una plaça de mobilitat Erasmus o en un altre programa on es
requerisca la seua presència i el seu desenvolupament siga simultani.

− No tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l’empresa o entitat en què es
realitzarà la pràctica.

(signatura) 

València,______ de________________de 20_____ 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEMPRÉN) 
C/ AMADEU DE SAVOIA, 4, PLANTA BAIXA. 46010. VALÈNCIA 



ANNEX IV 
PROPOSTA D’IDEA DE NEGOCI 

Descriviu breument la proposta d’idea de negoci fent referència, en primer lloc, al grau d’innovació i 
creativitat, tenint en compte la creació de nous productes i/o serveis, la descripció de les possibles 
característiques innovadores i diferenciadores del producte o servei que aporten valor afegit i el distingeixen 
d’altres productes o serveis ja existents, i en segon lloc, al potencial internacional i la viabilitat de la idea de 
negoci, tenint en compte la justificació de la viabilitat econòmica i tècnica de l’empresa per a desenvolupar el 
producte o servei. Factibilitat per a dur a terme el projecte i claredat en el plantejament de les expectatives de 
rendibilitat. 

Nom i cognoms_____________________________________________________________ 

(Signatura) 

València,______ de________________de 20_____ 

UNITAT D’EMPRENEDORIA DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (UVEMPRÉN) 
C/ AMADEU DE SAVOIA, 4, PLANTA BAIXA. 46010. VALÈNCIA 
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