Resolució de 16 de juliol de 2019 del vicerector d’internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València per la qual s’estableix el
procediment de sol·licitud d’ajudes per a Necessitats Especials en el marc
del programa Erasmus+ per al curs 2019/2020 (projecte 2019-1-ES01KA103-060254)
Vista la convocatòria del Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) de las ajudes per a Necessitats Especials en el marc del
Programa Erasmus+, convocatòria 2019
El Vicerector d'Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València,
fent ús de les atribucions que li confereix l’article 37.6 del Reglament
d'execució pressupostària per a 2019, així com la Resolució de 19 de juny de
2019 (DOGV núm. 8579 de 27 de juny, del Rectorat de la Universitat de
València, 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, d'acord amb els Estatuts de la Universitat de València, aprovats
pel Decret 128/2004, de 30 de juliol, i modificats per Decret 45/2013, de
28 de març, del Consell de la Generalitat, la Llei 1/2015 de la Generalitat
Valenciana d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions,
i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i el seu
Reglament aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol;
RESOL,
1. Objecte del procediment
El vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València,
seguint allò previst en l'apartat 10.3 “Participantes con necesidades
especiales” de l'Annex III, Apartat 2 "Criterios de adjudicación” de l’acció
“Movilidad de estudiantes i personal entre países del Programa (KA103)” de
la Resolución de la Dirección del Servicio Español para la Internacionalización

de la Educación (SEPIE) por la que se publican los listados de solicitudes
seleccionadas y excluidas de proyectos de la Acción Clave 1, Movilidad de las
personas por motivos de aprendizaje en el sector de Educación Superior
entre países del Programa (KA103) correspondiente a la Convocatoria de
Propuestas del programa Erasmus+ 2019 de 4 de juny de 2019 estableix el
procediment de sol·licitud de les ajudes per necessitats especials.
La convocatòria d'ajudes per Necessitats Especials, gestionada per el Servicio
Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), està dirigida a
estudiants i estudiantes que tinguen adjudicada una mobilitat en el programa
Erasmus+ en les modalitats d'estudis, de pràctiques, de personal per a
docència o de personal per a formació, amb necessitats especials.
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Una persona con necesidades especiales es un participante potencial cuya
situación individual física, psíquica, mental o de salud le impediría participar en
una actividad de movilidad sin una ayuda financiera adicional.
Per tal de tindre dret a aquestes ajudes, en l'àmbit de l'educació superior, els
participants han de tindre reconeguda i qualificada legalment una discapacitat
en grau igual o superior al 33 per cent, així com complir amb la resta dels
criteris d'elegibilitat establerts en el programa.
2.- Quantia de les ajudes. Hi ha dos tipus d'ajudes:
2.1.- Ajudes especials: el seu import és funció del grau de discapacitat
reconegut i del país de destinació en el cas dels estudiants. Per al personal és
funció del país de destinació.
2.2.- Ajudes addicionals: el seu import dependrà de la discapacitat específica
que tinga la persona en relació a les despeses complementàries directes que
siguen necessàries per a fer la mobilitat.
3.- Procediment de sol·licitud
Els participants (estudiants i personal de la Universitat de València) no poden
demanar aquestes ajudes directament al SEPIE sinó que han de fer-lo a través
de la Universitat de València.
A tal efecte, els participants que vulguen demanar les ajudes per necessitats
especials han d'emplenar i presentar davant la Universitat de València la
sol·licitud en model oficial i adjuntar la documentació que s'hi indica. Aquesta
sol·licitud es pot obtindre sota el nom "Formulari de sol·licitud d’ajudes per a
estudiants/es i personal d’Educació Superior amb necessitats especials" en
el següent enllaç
http://go.uv.es/X9vdm7v
El o la sol·licitant ha d'omplir la sol·licitud i remetre-la (acompanyada de la
documentació
que
calga
adjuntar-hi)
al
correu
electrònic
"pagos.erasmus@uv.es" indicant en l'assumpte "Ajudes especials 20192020". També podrà presentar-se en format paper a la oficina del Servei de
Relacions Internacionals de la Universitat de València o en el Registre
d’Entrada de la Universitat de Valencia (www.uv.es/registre)
Documentació preceptiva que ha d'acompanyar a la sol·licitud com a fitxers
adjunts en format "pdf":

Còpia escanejada de la Declaració Responsable (pàgina 6 de la mateixa
sol·licitud) signada per el o la sol·licitant.

Còpia escanejada del certificat oficial vigent del percentatge de
discapacitat reconeguda pels serveis competents de la Comunitat Autònoma
corresponent.
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En el cas de demanar ajudes addicionals, copia escanejada de la o les
factures proforma o altres documents que justifiquen el pressupost (pàgina 3
de la sol·licitud).
La sol·licitud i la documentació preceptiva han d'estar rebudes en el Servei de
Relacions Internacionals abans del dia 15 de novembre de 2019
El Servei de Relacions Internacionals i Cooperació comprovarà que el o la
sol·licitant tinga concedida i acceptada una plaça de mobilitat en la
corresponent convocatòria Erasmus+ i presentarà la sol·licitud de la
Universitat de València al SEPIE.
D'acord amb la Convocatòria d'ajudes, les sol·licituds incompletes o que no
s'acompanyen dels documents preceptius quedaran desestimades i no seran
avalades ni presentades per la Universitat de València.
La Universitat de València rebrà una comunicació amb el resultat de cada
sol·licitud que es presente i, si escau, actualitzarà el conveni de subvenció de
cada participant.
València, 16 de juliol de 2019
Per delegació del Rector
(Resolució de 19 de juny de 2019
(DOGV núm. 8579 de 27 de juny).

Signat: Carles Padilla Carmona
Vicerector d'Internacionalització i Cooperació
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