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siga simultani i de no tenir relació contractual laboral o de prestació de serveis amb !'empresa o 

entitat en qué es desitja realitzar la practica. (Annex lll) 

- Document de descripció de la idea de negoci amb una extensió maxima de dos fulls a dues cares,

tenint en compte els criteris de valoració indicats en l'apartat 4.2, que inclouen: grau d'innovació i

creativitat, potencial internacional i viabilitat de la idea de negoci, descripció de la demanda

potencial, necessitat i oportunitat i grau de vinculaci6 de la idea de negoci amb l'emprenedoria

social.

- Proposta de practiques mitjanyant l"'UJIE - UV INTERNSHIP ACCEPTANCE FORM" habilitat en

aquest enllai;;.

- Currículum Europass en alguna de les llengües oficials del país en qué es desitja realitzar la

practica.

- Acreditació del nivell de coneixement d'idiomes 82.

- Si és el cas, certificació acreditativa del gaudi de beques Erasmus estudis deis programes Lifelong

Learning Programme o Erasmus+.

• Si s'escau, acreditació del grau de discapacitat expedit per l'órgan competent.

La presentaci6 de la sol·licitud suposa l'acceptació d'aquestes bases. 

Només s'acceptara una sol-licitud per persona. 

2.3. Termini 

El termini de presentació de soHicituds comeni;;a l'endema de la publicació d'aquesta convocatoria en el 

Diari Oficial de la GeneralitatValenciana i acaba el 31 de ma� de 2020 a les 23.59 h. 

La publicitat d'aquesta convocatoria es fa al tauler oficial d'anuncis de la Universitat de Valencia 

(https://webges.uv.es/uvtaeweM. 

Si la documentació aportada és incompleta, en compliment de l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, 

de procediment administratiu comú de les administracions públiques, la persona interessada sera requerida 

perqué en el termini de deu dies habils complete la documentació o esmene les deficiéncies, amb 

l'advertiment que el fet de fer-ho implicara el desistiment de la sol-licitud. 

3. Característiques de les ajudes i persones beneficiaries

3.1. Dotació 

La Universitat de Valencia aporta una dotació global de 20.000 €, finani;;ats per la Conselleria d'Economia 

Sostenible, Sectors Procluctius, Come� i Treball, a través de la línia nominativa S7864000 «Campus de 
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l'Emprenedoria Innovadora». Aquestes ajudes es financen a carrec de l'organica 6701469182 específica 

20200040 del pressupost per a l'exercici 2020 de la Universitat de Valencia. 

La Universitat de Valencia concedeix a cada persona beneficiaria una ajuda de 2.000 € bruts. A aquesta 

quanütat s'han d'aplicar les corresponents retencions que marca la legislació vigent. 

L'import de la beca s'abona en compte bancari obert a nom de la persona beneficiaria. 

Les organitzacions d'acolliment poden concedir a les persones beneficiaries una ajuda económica 

addicional, la quantia de la qual ha de constar en el conveni de practiques. 

La dotació inclou la subscripció d'una asseguran9<1 d'accidents i responsabilitat civil contractada per la 

Universitat, sense pe�udici que la persona beneficiaria contracte addicionalment una altra asseguran�a. 

Tot i amb aixo, les persones beneficiarias han d'estar en possessió de la Targeta Sanitaria Europea. 

3.2. Durada 

Les estades tenen una durada mínima de dos mesos a jornada completa. Tanmateix, el temps d'estada 

pot ser majar i en aquest cas cal formalitzar un altre acord de practiques, sense cap dotació addicional a 

carrec d'aquest programa, i es pot optar a altres ajudes dins del programa Erasmus+. 

El període de realització de les practiques compren des de la data de publicació de la resolució de concessió 

definitiva fins al 31 de desembre de 2020. 

3.3. Destinacions 

Les estades es pot realitzar sempre en un país diferent del d'origen de la persona beneficiaria i, si és el cas, 

del seu actual país de residencia, en organitzacions d'acolliment situades a qualsevol país participant i 

elegible dins del programa Erasmus+, els 28 pa"isos membres de la Unió Europea, la República de 

Macedonia, Islandia, Liechtenstein, Noruega i Turquia. 

Les organitzacions d'acollíment poden ser empreses, aixó és, qualsevol organització que realitze una 

activitat economica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, estatus jurídic i sector económic en 

que exercisca l'activitat, inclosa l'economia social, universitats i altres centres de fonnació i d'investigació. 

S'exceptuen com a receptores de les persones participants d'aquest programa les organitzacions següents: 

- lnstitucions de la Unió Europea i altres organismes europeus, incloses les agencies

especialitzades.

- Les organitzacions supervisores deis programes de la Unió Europea, com les agencies nacionals.

- Les representacions diplomatiques nacionals deis pa"isos d'origen de les persones participants.
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8.3. Procedencia de les dades 

La Universitat de Valencia només tractara les dades proporcionades pel soHicitant. 

8.4. Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s'estableix amb motiu de la sol·licitud de participació en el programa, informem 

que se cediran les dades estrictament necessaries en els següents supósits i per a les finalitats següents: 

- A entitats financeres peral pagament deis imports deis premis concedits.

- Publicació de la resolució de concessió al tauler oficial de la Universitat de Valencia.

Addicionalment, a efectes informatius, es podra informar de la resolució en pagines web allotjades

sota el domini oficial de la Universitat de Valencia.

- Publicació de les persones beneficiarles, import i objecte de l'ajuda en el portal de transparencia

de la Universitat de Valencia (www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableixen

l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparencia, accés a la informació pública

i bon govem, i l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparencia, bon govem i

participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

- A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que estableix l'article 

20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

8.5. Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d'acord amb els criteris següents. 

A. Quant a les persones concurrents a les quals no es concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant

els períodes previstos en la legislació administrativa en garantia deis seus drets. 

B. Quant a fes persones concurrents a fes quals se'ls concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant

tot el període vinculat a la gestió del programa, s'incorporaran si escau a l'expedient de l'estudiant/a i es 

conservaran amb finalitats d'acreditació I certificació de la concessió i de qualsevol altre merit academic 

relacionat. 

8.6. Drets 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a les 

seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a oposar-se al 

tractament, així com el dret a fa portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus 

drets mitjan�nt l'enviament d'un correu electrónic dirigit a lopd@uv.es, des d'adreces oficials de la 

Universitat de Valencia, o bé mitjan�nt escrit acompanyat de copia d'un document d'identitat i, si s'escau, 
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