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Extracte de la Resolució de 9 de febrer de 2017, de la
vicerectora d’Estudis de Grau i Política Lingüística, per
la qual es convoquen les ajudes a projectes de cooperació,
educació al desenvolupament, sensibilització i solidaritat
per a associacions i col·lectius d’estudiants de la Universitat de València per a l’any 2017. [2017/1898]

Extracto de la Resolución de 9 de febrero de 2017, de la
vicerrectora de Estudios de Grado y Política Lingüística,
por la cual se convocan las ayudas a proyectos de cooperación, educación al desarrollo, sensibilización y solidaridad para asociaciones y colectivos de estudiantes de la
Universitat de València para el año 2017. [2017/1898]

BDNS (Identif.): 334285
De conformitat amb el que estableixen els articles 17.3.b i 20.8.a de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions es publica
l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual podeu consultar
en la Base de Dades Nacional de Subvencions:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

BDNS (Identif.): 334285
De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3.b y 20.8.a de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones, se publica
el extracto de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en
la Base de Datos Nacional de Subvenciones:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans

Primer. Beneficiaris
Aquestes ajudes s’adrecen a:
a) Associacions d’estudiants de la Universitat de València constituïdes legalment i associacions constituïdes legalment que disposen d’un
col·lectiu o secció d’estudiants de la Universitat de València, individualment o en col·laboració amb una ONGD.
b) Col·lectius d’estudiants de la Universitat de València que, en
col·laboració amb un agent de cooperació o entitat d’acció social, realitzen projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat. Els estudiants participants en el projecte han de
ser els responsables directes de la planificació, la gestió i l’execució de
l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda.
Les associacions o col·lectius d’estudiants han d’estar inscrits, amb
les dades actualitzades, en el cens d’associacions i col·lectius de la Universitat de València, d’acord amb el reglament aprovat en Consell de
Govern de 14 de juny de 2005, ACGUV 137/2005.
Les entitats col·laboradores han d’estar inscrites en el registre
d’ONGD de l’AECID i/o en el registre d’agents de la cooperació internacional al desenvolupament o en el de titulars d’activitats d’acció social de la Generalitat Valenciana, i han de tenir el domicili a la Comunitat
Valenciana.
En el cas de projectes de cooperació, s’ha tenir una contrapart que
es beneficie de l’execució de l’acció o hi col·labore. Aquesta contrapart
pot ser l’agent mateix o una entitat local, una comunitat, un col·lectiu o
qualsevol altre tipus de grup de persones.

Primero. Beneficiarios
Estas ayudas se dirigen a:
a) Asociaciones de estudiantes de la Universitat de València constituidas legalmente y asociaciones constituidas legalmente que dispongan
de un colectivo o sección de estudiantes de la Universitat de València,
individualmente o en colaboración con una ONGD.
b) Colectivos de estudiantes de la Universitat de València que, en
colaboración con un agente de cooperación o entidad de acción social,
realicen proyectos de cooperación, educación para el desarrollo, sensibilización y solidaridad. Los estudiantes participantes en el proyecto
tendrán que ser los responsables directos de la planificación, gestión y
ejecución de la actividad para la que se solicita la ayuda.
Las asociaciones o colectivos de estudiantes tienen que estar inscritas con los datos actualizados en el censo de asociaciones y colectivos
de la Universitat de València, de acuerdo con el reglamento aprobado
en Consejo de Gobierno del 14 de junio de 2005, ACGUV 137/2005.
Las entidades colaboradoras tienen que estar inscritas en el registro
de ONGD de la AECID y/o en el registro de agentes de la cooperación
internacional al desarrollo o en el de titulares de actividades de acción
social de la Generalitat Valenciana, y tienen que tener el domicilio en la
Comunitat Valenciana.
En el caso de proyectos de cooperación, se tendrá que contar con
una contraparte que se beneficie y/o colabore en la ejecución de la
acción. Esta contraparte puede ser el propio agente, o una entidad local,
una comunidad, un colectivo o cualquier otro tipo de grupo de personas.

Segon. Objecte
L’objecte d’aquestes ajudes es donar suport a projectes de cooperació, educació per al desenvolupament, sensibilització i solidaritat promoguts i gestionats per associacions d’estudiants de la Universitat de
València o per col·lectius d’estudiants en col·laboració amb una ONGD.
Així mateix, és objecte d’aquesta convocatòria afavorir i potenciar la
col·laboració entre els col·lectius i associacions d’estudiants de la Universitat de València i els agents de cooperació i entitats d’acció social
valencianes.

Segundo. Objeto
El objeto de estas ayudas es apoyar proyectos de cooperación, educación para el desarrollo, sensibilización y solidaridad promovidos y
gestionados por asociaciones de estudiantes de la Universitat de València o por colectivos de estudiantes en colaboración con una ONGD.
Asimismo, es objeto de esta convocatoria favorecer y potenciar la colaboración entre los colectivos y las asociaciones de estudiantes de la
Universitat de València y los agentes de cooperación y entidades de
acción social valencianas

Tercer. Bases reguladores
Les bases íntegres es poden consultar en la web http://www.uv.es/
estudiants i en la Base de Dades Nacional de Subvencions, a través de
la web:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

Tercero. Bases reguladoras
Las bases íntegras se pueden consultar en la web http://www.uv.es/
estudiants y en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, a través
de la web:
http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index

Quarta. Quantia
El pressupost total màxim autoritzat per a aquesta convocatòria és
de 64.000 euros.
La dotació econòmica màxima per a cadascun dels projectes del
tipus descrit en el punt 3.1.1 de les bases no superarà els 8.000 euros;
les ajudes atorgades per a cadascun dels projectes dels tipus descrits en
els punts 3.1.2 i 3.1.3 no superaran els 4.000 euros.

Cuarto. Cuantía
El presupuesto total máximo autorizado para esta convocatoria
asciende a 64.000 euros.
La dotación económica máxima para cada uno de los proyectos del
tipo descrito en el punto 3.1.1 de las bases no superará los 8.000 euros;
las ayudas otorgadas para cada uno de los proyectos de los tipos descritos en los puntos 3.1.2 y 3.1.3 no superarán los 4.000 euros.

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de la sol·licitud és d’un mes a partir del
dia següent de la publicació de l’extracte d’aquesta resolució en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes
El plazo de presentación de la solicitud es de un mes a partir del día
siguiente de la publicación del extracto de esta resolución en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana.
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Sisé. Altres dades
La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una memòria d’activitats
de l’últim any de l’associació o col·lectiu sol·licitant i de l’agent de
cooperació o entitat d’acció social col·laboradora, així com del projecte
a desenvolupar i dels acords de col·laboració que siguen requerits amb
les entitats de cooperació i acció social, si és el cas.

Sexto. Otros datos
La solicitud tiene que ir acompañada de una memoria de actividades
del último año de la asociación o colectivo solicitante y del agente de
cooperación o entidad de acción social colaboradora, así como del proyecto a desarrollar y de los acuerdos de colaboración que se requieran
con las entidades de cooperación y acción social, si es el caso.

València, 9 de febrer de 2017.– La vicerectora d’Estudis de Grau i
Política Lingüística, p. d. (DOGV 27.01.2017): Isabel Vázquez Navarro.

València, 9 de febrero de 2017.– La vicerrectora de Estudios de
Grado y Política Lingüística, p. d. (DOGV 27.01.2017): Isabel Vázquez
Navarro.

