RESOLUCIÓ DE 27 DE JULIOL DE 2020 DEL VICERECTORAT D'OCUPACIÓ I PROGRAMES
FORMATIUS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA PER LA QUAL ES CONVOCA LA I EDICIÓ DEL
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN “EMPRENEDORIA RURAL, ACTIVA I SOSTENIBLE” (UVEMPRÉN
RURAL) PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES EN EMPRESA I EMPRENEDORIA EN ENTITATS
LOCALS I MUNICIPIS DE MENYS DE 3.000 HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DIRIGIDES
A ESTUDIANTS DE GRAU, MÀSTER I DOCTORAT, EN EL MARC DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ
DE VALENCIA, I S'APROVEN LES BASES QUE LA REGULEN
El pla director “UVemprén” és la proposta, impulsada pel Vicerectorat d'Ocupació i Programes Formatius
de la Universitat de València, per contribuir a construir una universitat compromesa amb el
desenvolupament professional del seu estudiantat i amb el progrés de la societat. Per aconseguir aquesta
finalitat, es prenen com a referència, entre altres, els objectius següents:
1. Impulsar els serveis institucionals d'emprenedoria universitària per generar una oferta formativa
complementària, de serveis, espais i recursos de qualitat.
2. Desenvolupar convocatòries públiques i accions periòdiques que encoratgen entre l'estudiantat
l'emprenedoria de base cientificotecnològica i la innovació social, donant suport a programes
formatius i iniciatives innovadores capaces de generar solucions per als desafiaments dels
objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
3. Fomentar una cultura emprenedora que contribuïsca al desenvolupament professional del seu
estudiantat i que ajude a validar idees i projectes innovadors que contribuïsquen a generar des del
coneixement major productivitat i ocupabilitat en el nostre teixit productiu i territorial.
4. Especialitzar l'oferta formativa complementària amb la promoció d’iniciatives que permeten atraure
i capacitar talent, prioritzant de manera transversal, entre altres, programes d'emprenedoria rural.
La Universitat de València no és aliena als problemes i conseqüències de la despoblació que afecten un
bon nombre de municipis en l'entorn productiu i territorial valencià. Per això, nombrosos grups d'investigació
universitaris estudien i treballen, de manera multidisciplinària, l'anàlisi i el desenvolupament de propostes
encaminades a frenar el procés de despoblació i atraure i establir activitats econòmiques i població al medi
rural.
El Vicerectorat d'Ocupació i Progamas Formatius, en el marc del pla director UVemprén, persegueix
promoure inciativas i programes de formació complementària dirigits al seu estudiantat, amb la finalitat
d'aprofitar el talent de la comunitat universitària per contribuir a combatre la despoblació i a vertebrar el
nostre territori.
Una de les línies d'actuació d'UVemprén per afavorir aquests objectius és promoure relacions i aliances de
caràcter local, autonòmic, nacional o internacional i amb altres elements del sistema d'innovació. En aquest
sentit, la Universitat de València i la Diputació de València col·laboren a través d'un conveni de col·laboració
a fi de generar un programa formatiu universitari que contribuïsca a combatre la despoblació i contribuir a
una major creativitat i diversificació de l'economia.
Per al compliment dels seus objectius comuns, ambdues institucions consideren convenient promoure el
projecte “UVemprén RURAL” per seleccionar les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci,
preferentment aquelles que s’alineen amb els objectius i les metes de desenvolupament sostenible (ODS
2030), propostes per l'estudiantat de qualsevol titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat

València, per participar en un programa de formació en emprenedoria rural que els permeta aprendre
tècniques d’emprenedoria innovadora per a activar i desenvolupar un projecte emprenedor en l'àmbit rural
i, de l’altra, facilitar la mobilitat univeristaria, de manera que les persones beneficiàries es familiaritzen i
coneguen l'entorn rural en el qual pretenen desenvolupar el seu projecte emprenedor en el futur, realitzant
pràctiques en les empreses i institucions radicades en territoris amb el risc de despoblació.
L'èxit d'aquesta estratègia resideix també en la coordinació i col·laboració amb els diferents agents de
l'ecosistema d'innovació, tasca en la qual, a la província de València, juga un paper clau el Centre Europeu
d'Empreses Innovadores de València (CEEI València) com a entitat que promou l'emprenedoria i la
innovació, donant suport a la creació d'empreses innovadores, la seua consolidació i creixement; amb la
finalitat de generar riquesa i ocupació en el teixit empresarial valencià i que compta amb àmplia experiència
promovent projectes innovadors en l'àmbit del desenvolupament rural.
En el marc d'aquesta iniciativa, el Vicerrectorado d'Ocupació i Programes Formatius, fent ús de les
atribucions que li confereix la resolució de 19 de juny de 2019 del Rectorat de la Universitat de València
(DOGV del 27 de juny de 2019), per la qual s'aprova la delegació de funcions en els vicerectors i les
vicerectores, la secretària general, el gerent i altres òrgans d'aquesta universitat,
RESOL
Primer
Convocar ajudes dirigides a estudiants matriculats en titulacions de grau, màster i doctorat per seleccionar
les millors iniciatives emprenedores i idees de negoci aplicables a l'àmbit rural i alineades amb els objectius
i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030), per a participar en un programa intensiu de formació
en emprenedoria rural i realitzar pràctiques en empreses, ajuntaments i mancomunitats de la província de
València en entitats locals i municipis en risc de despoblació de menys de 3.000 habitants.
Segon
Aprovar les bases que regulen la convocatòria de la I edició del programa de formació en “Emprenedoria
Rural, Activa i Sostenible (UVemprén RURAL) i que figuren incloses com a annex I d'aquesta resolució.
Tercer
Aquesta convocatòria té una dotació econòmica màxima de 20.000 € i es finança a càrrec de l'orgànica
6701400000 del pressupost per a l'exercici 2020 de la Universitat de València.
Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició, davant
el mateix òrgan que l’ha dictada, dins de termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua
publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà
de la seua publicació.

M. Adela Valero Aleixandre
Vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius
Universitat de València

ANNEX I
BASES REGULADORES DE LA I EDICIÓ DEL PROGRAMA DE FORMACIÓ EN “EMPRENEDORIA
RURAL, ACTIVA I SOSTENIBLE” (UVEMPRÉN RURAL) PER A LA REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES
EN EMPRESA I EMPRENEDORIA EN ENTITATS LOCALS I MUNICIPIS DE MENYS DE 3.000
HABITANTS DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA DIRIGIDES A ESTUDIANTS DE GRAU, MÀSTER I
DOCTORAT, EN EL MARC DEL CONVENI AMB LA DIPUTACION DE VALÈNCIA.
1. Objecte
La vicerectora d'Ocupació i Programes Formatius convoca ajudes dirigides a estudiants matriculats en
titulacions de grau, màster i doctorat de la Universitat de València per seleccionar les millors iniciatives
emprenedores i idees de negoci aplicables a l'àmbit rural i alineades amb els objectius i metes de
desenvolupament sostenible (ODS 2030), per a participar en un programa intensiu de formació en
emprenedoria rural i realitzar pràctiques en empreses, ajuntaments i mancomunitats de la província de
València en municipis en risc de despoblació, en el marc de la I edició del programa de formació en
“Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible (UVemprén RURAL)”.
Es tracta d'un programa formatiu de caràcter intensiu dissenyat en col·laboració per la Unitat
d'Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén) i altres agents de l'ecosistema innovador valencià
que, gràcies al patrocini de la Diputació de València, posarà a l'abast de l'estudiantat la possibilitat de:
(1)
Contribuir a combatre la despoblació fomentant una emprenedoria eco-sostenible: sent
catalitzadors i promotors d'idees innovadores, creatives i imaginatives, capaces de generar majors
expectatives de futur en els entorns rurals més desfavorits.
(2)
Aprendre metodologies innovadores: que permeta a l'estudiantat participant obtindre un
certificat de tècniques d'emprenedoria innovadora aplicades a entorns rurals en el marc del I Campus
d'Emprenedoria Rural de la Universitat de València. Aquesta activitat tindrà una duració aproximada d'una
setmana i es realitzarà de manera online al començament del període de pràctiques.
(3)
Conéixer l'entorn on aplicar allò aprés: aprendre fent, l'estudiantat aplicarà els coneixements
rebuts per a desenvolupar la seua idea mitjançant pràctiques d'emprenedoria en l'entorn real.
El Campus d’Emprenedoria Rural al qual es refereix l'apartat 2) es realitzarà en modalitat online i les
pràctiques es desenvoluparan de manera presencial si la situació sanitària generada per la pandèmia de
COVID-19 ho permet.
2. Persones beneficiàries, requisits i formalització de les sol·licituds
2.1 Persones beneficiàries
Aquest programa va dirigit a estudiantat matriculat en estudis oficials de grau, màster o doctorat de la
Universitat de València durant els curs acadèmics 2020/2021.
Els estudiants que compten amb una ajuda a l'estudi en les seues pràctiques, segons estableix l'RD
1493/2011 (BOE de 27 d'octubre), queden compresos en el Règim General de la Seguretat Social, amb la
mateixa acció protectora excepte la protecció per desocupació.
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2.2. Requisits
Els requisits que han de complir les persones sol·licitants perquè siguen admeses en aquesta convocatòria
són:


Estar matriculat en alguna titulació oficial de grau, màster o doctorat de la Universitat de València i
complir amb els requisits específics de la seua titulació per a realitzar pràctiques.



No tenir cap relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l'empresa o entitat en què haja
de realitzar la pràctica.



No tindre relació de parentiu fins a tercer grau amb els responsables dels òrgans de direcció de
l'empresa o entitat o dels tutors, excepte autorització expressa de l'Òrgan Instructor de la convocatòria.



No estar empadronades en el municipi on hagen de realitzar les pràctiques.

2.3 Formalització de sol·licituds i documentació
Les persones interessades han de presentar la sol·licitud, preferentment, a través d'una instància general
habilitada en la seu electrònica de la Universitat de València, ENTREU (Entorn de Tramitació Electrònica
de la Universitat de València), dirigida a la Unitat d’Emprenedoria (UVemprén) a través del tràmit “Programa
d'Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible” UVemprén Rural”. Cal adjuntar-hi la documentació següent:
•

Imprès de sol·licitud. Vegeu l’annex II.

•

Arxiu PDF amb la proposta d'idea de negoci. Cal detallar-hi els diferents apartats 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 vinculació de la idea de negoci amb l'emprenedoria
rural. Vegeu l’annex III.

•

Declaració responsable. Vegeu l’annex IV.

•

Sol·licitud de pràctica. Vegeu l’annex V.

La sol·licitud i la documentació requerida també es pot presentar en qualsevol de les formes que estableix
l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, que es manté en vigor en aplicació del paràgraf penúltim de la disposició
derogatòria única de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud suposa l'acceptació d’aquestes bases.
Només s'accepta una sol·licitud per persona.
2.4 Termini
El termini de presentació de sol·licituds comença l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana i acaba el 11 de setembre de 2020.
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La publicitat de la convocatòria es fa a través del tauler oficial d'anuncis de la Universitat de València
(https://webges.uv.es/uvtaeweb/) i de la web d'UVemprén (http://www.uv.es/uvempren).
Si la documentació aportada és incompleta, en compliment de l'article 23, apartat 5 de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions,es requerirà la persona sol·licitant perquè en el termini de cinc
dies hàbils complete la documentació o n’esmene les deficiències, amb l’advertiment que, si no ho fa, es
desistimarà la sol·licitud.
3. Característiques de les ajudes
3.1 Dotació
3.1.1.

El programa finança ajudes de 1.000,00 € per més amb la finalitat de realitzar una pràctica
d'emprenedoria amb una durada mínima d'un més i màxima de tres. A la quantitat indicada, s’hi
aplicaran les corresponents retencions que marca la legislació vigent.

3.1.2.

L'import de la beca s'abonarà en el compte bancari obert a nom de la persona beneficiària.

3.1.3.

Les empreses poden concedir a les persones beneficiàries una ajuda econòmica addicional, la
quantia de la qual ha de constar en la sol·licitud de pràctiques (annex V) perquè quede reflectit en
l'acord de pràctiques.

3.1.4.

La Universitat de València hi aporta una dotació global de 20.000 €, finançats per la Diputació de
València, a través de l’aplicació pressupostària 600 320004800. Aquestes ajudes es financen a
càrrec de l'orgànica 6701400000 del pressupost per a l'exercici 2020 de la Universitat de València.

3.1.5.

En cap cas la pràctica suposa una relación laboral i les possibles contingències estan cobertes
amb el segur escolar.

3.2. Durada i modalitats
3.2.1

Les pràctiques tenen una durada mínima d'un més i màxima de tres mesos, a jornada completa.
El certificat de tècniques d’emprenedoria es realitzarà en modalitat en línia en la data que s’indicarà
amb anterioritat a l’inici de la pràctica.

3.2.2

El període de realització de les pràctiques comprèn d'1 d'octubre de 2020 al 31 de desembre de
2020.

3.3 Destinacions
Les pràctiques acadèmiques externes s’han de realitzar en empreses o organitzacions situades en entitats
locals o municipis de la província de València en risc de despoblació de menys de 3.000 habitants.
Les organitzacions d'acollida poden ser empreses, això és, qualsevol organització que realitze una activitat
econòmica en el sector públic o privat, de qualsevol dimensió, estatus jurídic i sector econòmic en què
exercisca l'activitat, inclosa l'economia social. Han de tenir la seu social o un centre de treball en l'entitat
local o municipi pertanyent a les comarques referides en aquesta convocatòria. Així mateix, podran ser
organitzacions d'acollida els Ajuntaments o les Mancomunitats d'aquests municipis o comarques.
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L'estudiantat podrà buscar i seleccionar l'empresa o institució d'acollida d'entre les que complisquen els
requists d'aquest apartat i proposar-les en la seua sol·licitud com a destinació preferent per a realitzar les
seues pràctiques. Addicionalment, en la web de la convocatòria s'habilitarà un llistat public d'empreses o
institucions amb les quals l'estudiantat podrà contactar per a proposar realitzar les seues pràctiques.
Les persones sol·licitants que, a data de fi de presentació de sol·licituds, no disposen d'una empresa o
organització d'acollida del seu interés, inclouran en la sol·licitud aquesta circumstància.
A les persones que la Comissió d'Avaluació seleccione per la qualitat de la seua proposta d'idea de negoci
per a resultar beneficiàries d'aquestes ajudes però que no compten amb una empresa o institució per a
realitzar les pràctiques, l'òrgan instructor els assignarà destinació i període de pràctiques. En el cas que a
l'òrgan instructor no li siga possible trobar una destinació per a realitzar les pràctiques es permetrà a aquest
estudiantat, almenys, participar en el I Campus d'Emprenedoria Rural previst en aquestes bases.
Els aspectes relacionats amb la preparació de l'acord mitjançant el qual es formalitze la realització de les
pràctiques seran competència de la Fundació Universitat-Empresa de la Universitat de València - ADEIT.
3.4 Reconeixement
Les persones beneficiàries que completen el procés de mobilitat i la formació associada a aquest programa,
rebran un diploma acreditatiu de la seua participació i aprofitament en la I edició del “Programa
Emprenedoria Rural, Activa i Sostenible” (UVemprén RURAL) de la Universitat de València.
4. Òrgan instructor i òrgan d'avaluació. Criteris d'avaluació i de selecció dels estudiantes
4.1 Òrgan instructor de la convocatòria i òrgan d'avaluació
L'òrgan instructor d'aquesta convocatòria és la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València
(UVemprén), que realitzarà les actuacions que escaiguin per a la determinació, el coneixement i la
comprovació de les dades a partir dels quals s'ha de pronunciar la resolució.
La comissió d'avaluació de les ajudes està formada per les persones següents:




El director de la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València (UVemprén), que la presideix.
Dos membres del personal tècnic de la Unitat d'Emprenedoria de la Universitat de València
(UVemprén).
La persona responsable de pràctiques d'ADEIT.

La comissió pot ser assessorada per professorat especialitzat en la matèria de les idees de negoci
presentades.
4.2 Criteris de valoració
Els criteris de valoració, amb un màxim de 100 punts, de les sol·licituds presentades són els següents:




Nota mitjana de l'expedient acadèmic: fins a 30 punts.
Entrevista amb la comissió d'avaluació: fins a 10 punts.
Idea de negoci: fins a 60 punts.

El barem per valorar aquest apartat és el següent:
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-



Grau d'innovació i creativitat (10 punts): creació de nous productes i serveis i 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.
- Potencial i viabilitat de la idea de negoci (10 punts): justificació de la viabilitat econòmica
i tècnica de l'empresa que ha de desenvolupar el producte o servei. Factibilitat per dur a
terme el projecte i claredat en el plantejament de les expectatives de rendibilitat en
l'entorn rural.
- Grau d'impacte en la reducció del despoblament de la idea de negoci (10 punts):
justificació de com la proposta d'idea de negoci disminuirà el procés de despoblament
que s'estiga produint.
- Grau d’afinitat amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030) (10
punts). https://links.uv.es/uvempren/rural/ods
- Descripció de la demanda potencial, necessitat i oportunitat (10 punts): identificació del
públic potencial dels productes/serveis que ofereix el model de negoci. Identificació del
mercat i la competència i oportunitat d'introduir el producte en el mercat. Justificació de
la necessitat de mercat que satisfà el projecte que es pretén desenvolupar. Aplicabilitat
dels resultats, proximitat al mercat i impacte socioeconòmic que suposa.
Haver participat en algun programa UVemprén: 5 punts per programa, fins un màxim de 10 punts.
https://www.uv.es/uv-empren/ca/programes-uvempren/programes-uvempren.html

5. Resolució
El procediment de concessió de les ajudes es fa en règim de concurrència competitiva, d'acord amb el que
disposa l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i segons els criteris que estableix el punt 4.2
d'aquestes bases.
A la vista de la proposta de resolució de la comissió d'avaluació, l'òrgan convocant dictarà resolució, que
es publicarà al tauler oficial d'anuncis de la UV (https://webges.uv.es/uvtaeweb/) i a la web d'UVemprén
(http://www.uv.es/) a efectes de notificació.
Les renúncies que es puguen produir, poden ser cobertes mitjançant l'adjudicació de noves ajudes. A
aquest efecte, es publicaran, quan s’escaiga, noves resolucions mitjançant les quals es notificaran les
substitucions que, per rigorós ordre de puntuació, es produïsquen.
El termini màxim per resoldre i notificar aquestes ajudes és de sis mesos, comptadors a partir de l'endemà
de la publicació de la convocatòria.
Contra la resolució de concessió, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs de reposició,
davant el mateix òrgan que l’ha dictada, dins del termini d'un mes comptador a partir de l'endemà de la seua
publicació, o bé directament recurs contenciós administratiu, davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa
administrativa de la Comunitat Valenciana, dins del termini de dos mesos comptadors a partir de l'endemà
de la seua publicació.
6. Obligacions de les persones beneficiàries
Les persones beneficiàries, una vegada hagen sigut notificades dels resultats de la resolució, han d’aportar:


Còpia del DNI o NIE.



Còpia del document acreditatiu del número d'usuari/ària de la Seguretat Social (NUSS).
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Compte bancari.



Certificat d'empradonament en un municipi diferent del que s'ha sol·licitat per fer la pràctica.

Així mateix, tindran les següents obligacions,


Acceptació expressa de la beca.



Formalització de la pràctica en la plataforma UVpráctiques de la fundació ADEIT.



Comptar amb la supervisió d'un/a professional de l'organització d'acollida i d'un tutor o una tutora de
la Universitat de València.



Realitzar les pràctiques en el període comprès entre l'1 d'octubre de 2020 i el 31 de desembre de 2020.



Obtindre una valoració positiva de la realització de la pràctica per part de la persona supervisora de
l'organització d'acollida.

Durant el període de pràctiques:


Mantindre contacte de manera regular amb el seu tutor o tutora de la Universitat de València.



Complir amb allò estipulat en el conveni o acord de pràctiques acadèmiques externes.



Presentar dins del termini i en la forma escaient els documents que sol·licite el tutor o tutora de la
Universitat de València com a conseqüència de la realització de les pràctiques.

Després del període de pràctiques:


Presentar un diari d'innovació que reculla l'evolució de la idea de negoci presentada així com aspectes
de la pràctica realitzada, seguint les indicacions del seu tutor o tutora de la Universitat de València.



Presentar un certificat de l'organització d'acolliment en el qual consten les dates d'inici, finalització i
una breu descripció de les pràctiques realitzades.

L'incompliment d'aquestes obligacions suposarà la pèrdua de l'ajuda i, en cas procedent, la devolució de
les quantitats percebudes.
7. Dades de caràcter personal
7.1 Dades del responsable
Universitat de València - Estudi General
CIF: Q4618001D
Av. Blasco Ibáñez, 13
46010 València
lopd@uv.es
7.2 Finalitats i base jurídica del tractament
En compliment del que disposa en Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals
i a la lliure circulació d'aquestes dades, informem que les dades personals subministrades en aquest procés
s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que escaiga, amb la finalitat de
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gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en el premi de conformitat amb el que estableix la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
7.3 Procedència de les dades
La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades per la persona sol·licitant.
7.4 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 necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents:
- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.
- A empreses d'acollida dels estudiants en pràctiques com a entitats promotores del programa per a la
gestió dels seus contractes en pràctiques.
- Publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis oficial de la Universitat de València.
Addicionalment, a efectes informatius, es podrà informar de la resolució en pàgines web allotjades sota el
domini oficial de la Universitat de València.
- Publicació de les persones beneficiàries i de l’import i objecte de l'ajuda en el portal de transparència de
la Universitat de València (www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableixen l'article 8.1 a) de
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l'article
9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern 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.
7.5 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 que preveu la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents.
B. Quant a les persones concurrents a les quals se'ls concedisca l'ajuda, les dades es conservaran durant
tot el periodo 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 mèrit acadèmic
relacionat.
7.6 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 la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden exercir els seus
drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, des d'adreces oficials de la
Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu
cas, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de protecció de dades a la Universitat de
València.
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7.7 Dret a presentar una reclamación davant una autoritat de control
La Universitat de València i les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al
RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició d'exercici
de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter personal, sense
perjudici del dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control competent.
7.8 Polítiques de privacitat de la Universitat de València
Les polítiques de privacitat de la Universitat de València es poden consultar en http://links.uv.es/qbf2qd6
8. Compatiblitat
Aquest programa és compatible amb qualsevol mena de beca per a la realització de pràctiques.
9. Legislació aplicable
Tot allò que no siga previst per aquesta convocatòria, s’ha d'interpretar d’acord amb la legislació aplicable
a les ajudes i altres aportacions dineràries sense contraprestació realitzades pels ens pertanyents al sector
públic de la Comunitat Valenciana, això és, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i
la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions.
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Annex II
Formulari d'inscripció
FORMULARI DE SOL·LICITUD DE PARTICIPACIÓ EN EL I PROGRAMA DE FORMACIÓ EN “EMPRENEDORIA
RURAL, ACTIVA I SOSTENIBLE - UVEMPRÉN RURAL”
Nom i cognoms
Correu

electrònic

de

contacte
NIF

Signatura
1:

Titulació
Municipi en què s’està
empadronat/ada
Municipi en què es farà la
pràctica
Telèfon
Duració de la pràctica

1 mes

2 mesos

3 mesos

Empresa/ Ajuntament
LA PERSONA QUE PRESENTA AQUESTA SOL·LICITUD DECLARA:
Que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores del I Programa de Formació en
Emprenedoria Rural, Activa i Saludable i de Mobilitat Universitària Sostenible-UVemprén Rural.
Les dades personals subministrades en aquesta convocatòria s'incorporaran als sistemes d'informació de la Universitat de València que escaiga
amb la finalitat de gestionar i tramitar les sol·licituds de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
L'execució del que estableixen les bases d'aquesta convocatòria comporta les següents cessions de dades personals:
- A entitats financeres per al pagament dels imports dels premis concedits.
- A empreses d'acollida dels estudiants en pràctiques com a entitats promotores del programa per a la gestió dels seus contractes en pràctiques.
- Publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis oficial de la Universitat de València. Addicionalment, a efectes informatius, es pot
informar de la resolució en pàgines web allotjades sota el domini oficial de la Universitat de València.
- Publicació de les persones beneficiàries i de l’import i objecte de l'ajuda al portal de transparència de la Universitat de València
(www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableixen l'article 8.1 a) de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i l'article 9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de transparència, bon govern 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.
Les persones que proporcionen les seues 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-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades
poden exercir els seus drets mitjançant l'enviament d'un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, quan es faça des d'adreces oficials de la Universitat
de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d'un document d'identitat i, en el seu cas, de la documentació acreditativa de la sol·licitud,
dirigit al delegat acadèmic del rector per a la Protecció de Dades a la Universitat de València, Ed. Rectorat, Av. Blasco Ibáñez, 13, 46010 VALÈNCIA,
lopd@uv.es

1 LA PERSONA SIGNANT DECLARA: Que coneix i accepta íntegrament, annexos inclosos, les bases reguladores del I Programa de Formació en

Emprenedoria Rural, Activa i Saludable i de Mobilitat Universitària Sostenible-UVemprén Rural.

ANNEX III
PROPOSTA D'IDEA DE NEGOCI

UVEMPRÉN RURAL
Nom i cognoms de la persona sol·licitant:

DNI

Títol de la idea (màxim 300 caràcters):

Breu descripció de la proposta (màxim 1.300 caràcters):

Grau d'innovació i creativitat de la idea: Creació de nous productes i serveis i 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 (màxim 400 caràcters).

Potencial i viabilitat de la idea de negoci: 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 en l'entorn rural. Grau d’afinitat
amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030) (màxim 400 caràcters).

Grau d'impacte en la reducció del despoblament de la idea de negoci (10 punts): Justificació de com la proposta d'idea de negoci
disminuirà el procés de despoblament que s'estiga produint (màxim 400 caràcters).

Grau d’afinitat amb els objectius i metes de desenvolupament sostenible (ODS 2030) (10 punts):
https://links.uv.es/uvempren/rural/ods (màxim 400 caràcters).

Descripció de la demanda potencial, necessitat i oportunitat: Identificació del públic potencial dels productes/serveis que oferirà
el model de negoci. Identificació del mercat i la competència i oportunitat d'introduir el producte en el mercat. Justificació de la necessitat de
mercat que satisfà el projecte que es pretén desenvolupar. Aplicabilitat dels resultats, proximitat al mercat i impacte socioeconòmic que suposa
(màxim 400 caràcters).

ANNEX IV

UVEMPRÉN RURAL
Nom i cognoms

RURAL

NIF

Resident a

Adreça completa

DECLARE SOTA JURAMENT O PROMET
Que no tinc cap relació de parentiu fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat amb les persones
responsables dels òrgans de direcció de l’empresa o entitat en què pretenc realitzar la pràctica o amb
els tutors o tutores d'aquestes, que no soc beneficiari/ària d'una plaça de mobilitat en un altre programa
per al qual es requerisca la meua presència, i el desenvolupament del qual siga simultani, i que no tinc
cap relació contractual laboral o de prestació de serveis amb l'empresa o entitat en què pretenc realitzar
la pràctica.
I que no estic empadronat en l'entitat local o municipi on presente la meua proposta de realització de
pràctiques.
I per deixar-ne constància, als efectes oportuns, signe aquesta declaració.

(Signatura)
(Nom i cognoms)

....................................., .........., d.............................., de 2019

