Resolució de 2 de novembre de 2021 del vicerector d’Internacionalització i
Cooperació de la Universitat de València per la qual s’estableix el procediment
de sol·licitud de “Suport a la Inclusió” en el marc del programa Erasmus+ per al
curs 2021/2022 (projecte2021-1-ES01-KA131-HED-000006749).
Vista la convocatòria del Servicio Español para la Internacionalización de la
Educación (SEPIE) de las ajudes per a “Suport a la Inclusió” en el marc del
Programa Erasmus+, convocatòria 2021
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 2021, així com la Resolució de 12 de gener de 2021 (DOGV
núm. 8999 de 18 de gener de 2021), 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, 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; aquest Vicerectorat;
RESOL,
Publicar el procediment de sol·licitud de ajudes “Suport a la Inclusió” amb les
següent clàusules:
1. Objecte del procediment
El vicerector d´Internacionalització i Cooperació de la Universitat de València,
seguint allò previst en “Resolució definitiva de la Dirección del Servicio Español
para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) per la que es publiquen els
llistats de sol·licituds seleccionades, rebutjades i excloses de l’Acció Clau 1 –
Mobilitat educativa de les persones (KA121, KA122, KA131) i Acreditació Erasmus
per a consorcis de mobilitat d’Educació Superior (KA130), corresponents a la
Convocatòria de Propostes del programa Erasmus+ 2021” i la Guía de solicitud
de Apoyo a la inclusión 2021 KA131-HED de 16/11/2021
El “Suport a la inclusió” és un suport financer per cobrir costos addicionals
d'estudiantat i personal amb menys oportunitats que participen en activitats de
mobilitat del programa Erasmus+.
Per accedir a aquest suport, els participants hauran de tenir reconeguda i
qualificada legalment una discapacitat en grau igual o superior al 33 per cent, així
com complir amb la resta de criteris d'admissibilitat establerts al Programa.
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L'import cobrirà el 100% dels costos reals subvencionables que se sol·liciten,
directament relacionats amb la seva discapacitat, a condició que no estiguen
coberts a través de les categories pressupostàries de “viatges” (si fos pertinent) i
“suport individual”, inclosa l’ajuda addicional per a estudiants amb menys
oportunitats.
2. Presentació de la sol·licitud
Els participants (estudiantat i personal de la Universitat de València) no poden
demanar aquestes ajudes directament al SEPIE sinó que han de fer-ho a través de
la Universitat de València.
A tal efecte, els participants que vulguen demanar les ajudes de “Suport a la
Inclusió” han d'emplenar i presentar una sol·licitud de tramitació interna
utilitzant el "Formulari de sol·licitud d’ajudes Suport a la Inclusió" que es pot
trobar en el següent enllaç
http://go.uv.es/X9vdm7v
o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1
d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
3. Documentació a adjuntar
A la sol·licitud s’adjuntaran únicament tres fitxers electrònics que hauran d’estar
en format pdf:
a) "Formulari de sol·licitud d’ajudes Suport a la Inclusió" signat pel
participant.
b) Document acreditatiu de la discapacitat amb expressió del percentatge
reconegut.
c) Justificants acreditatius de les despeses previstes.
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 al SEPIE.
4. Termini de Sol·licituds
La sol·licitud i la documentació preceptiva s’han de presentar, si és possible,
abans de l’inici de l’estada i en tot cas fins un mes abans de la finalització de la
mobilitat.
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.
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5. Presentació de la sol·licitud al SEPIE
La Universitat de València, en qualitat de beneficiari del projecte Erasmus
presentarà les sol·licituds al SEPIE en favor de la persona participant.
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, 22 de novembre de 2021
Per delegació de la Rectora
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