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PROGRAMA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 2013 

 

 

Programa d’ajuts del Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD) per fomentar 

la participació de l’alumnat en programes i projectes de cooperació al desenvolupament 

l’objectiu dels quals siga contribuir a la millora de les condicions de vida de les poblacions 

més vulnerables i marginades de països empobrits inclosos en les prioritats geogràfiques 

de la cooperació espanyola (recollides en el Pla Director 2013-2016)1 . 

 

DESTINATARIS 

 

Poden participar en aquest programa l’alumnat matriculat regularment a la UPV en el curs 

2012-2013 en alguna titulació de grau o màster oficial (tant del pla antic com del nou 

adaptat a l’EEES). Resta exclòs l’alumnat de doctorat, així com de títols propis (matrícules 

del CFP) o d’intercanvi (Erasmus, Sèneca, etc.). 

 

No podran presentar-s’hi les persones que hagen gaudit d’una ajuda en el Programa de 

Cooperació al Desenvolupament 2012 (modalitat II). 

 

OBJECTIUS 

 

Promoure la participació de l’alumnat en programes i projectes de cooperació per al 

desenvolupament duts a terme en institucions vinculades al sistema de cooperació 

internacional (ONGD, organismes internacionals, universitat, etc.) a països del Sud. Les 

activitats es desenvoluparan preferentment a països inclosos en les prioritat geogràfiques 

de la cooperació espanyola2, encara que no es descarten actuacions en altres països 

empobrits. Les activitats han d’estar directament relacionades amb els estudis en curs de 

la persona sol·licitant. 

 

ACCIONS 

 

                                                 
1
 http://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final2.pdf  

2
 Bolívia, Colòmbia, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, Paraguai, Perú, 

República Dominicana, Mauritània, Marroc, població sahrauí, territoris palestins, Mali, Níger, Senegal, 
Etiòpia, Guinea Equatorial, Moçambic i Filipines. 
 

http://www.aecid.es/galerias/descargas/publicaciones/IV_Plan_DirectorCE_2013-2016_Final2.pdf
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Són objecte d’ajuda les activitats següents: 

 

 Realització de pràctiques, projecte final de carrera o treballs d’investigació en el marc 

d’un projecte de cooperació per al desenvolupament. 

 Col·laboracions amb ONGD i altres entitats del sistema de cooperació internacional en 

el marc de projectes i activitat de cooperació. 

 

Aspectes que cal tenir en compte:  

 

 Es valorarà que l’activitat compte amb aportacions econòmiques de la institució de 

destinació o d’altres entitats. Cal que la contrapart aporte, almenys, l’allotjament i/o 

la manutenció; i que col·labore amb els desplaçaments interns. 

  La persona sol·licitant ha de comptar amb el suport d’un tutor, professor de la 

UPV; així com una invitació/acceptació de la universitat, ONGD o organisme 

internacional on haja de fer el PFC, pràctiques o treball d’investigació, en la qual 

conste l’aportació econòmica de l’entitat a l’activitat.   

 L’activitat s’ha d’executar durant l’any 2013 (pot finalitzar en el 2014). 

 L’estada mínima ha de ser de dos mesos. 

 Tenen preferència els estudiants dels últims cursos de grau (de les titulacions 

antigues o del pla nou EEES), i es reserva un 35% de les ajudes per alumnat de 

màster oficial. 

 Tenen preferència també les persones que no hagen tingut mai ajudes o beques 

del CCD. 

 La percepció de l’ajuda és incompatible amb altres ajudes aportades per la 

Universitat Politècnica de València . 

 L’ajuda és incompatible amb altres ajudes per part de la Universitat Politècnica de 

València que aporten recursos per a la mateixa finalitat. 

 

QUANTIA DE L’AJUDA  

 

El Centre de Cooperació per al Desenvolupament destina per aquesta convocatòria fins a 

un màxim de 22.970 euros de l’aplicació pressupostària 00802000042240000. 

 

Dotació econòmica de l’ajuda: 
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a) Borsa de viatge: 1.200 € 

b) Vacunes 

c) Visat 

d) Assegurança mèdica no farmacèutica 

 

El CCD dota d’assegurança mèdica a les  persones seleccionades i abonarà el 50 % de 

l’ajuda a l’inici de l’activitat després que envien el justificant d’incorporació (segons model 

del CCD). La resta s’abona quan es presente l’informe final de l’activitat. 

 

Conforme a la normativa vigent, s’aplica la retenció a compte de l’IRPF que siga procedent. 

 

FORMALITZACIÓ I PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 

La sol·licitud s’emplena des de la plataforma AIRE, habilitada per a convocatòries de les 

àrees de relacions internacionals i cooperació de la UPV, i accessible des de la intranet 

personal. S’ha de pujar a la plataforma la documentació següent: 

 

 Memòria detallada de l’activitat a realitzar (segons format de la convocatòria). 

 Currículum: el mèrits que no s’acrediten no seran tinguts en compte, per això 

recomanem que es puge escanejat tot el que s’hi esmente, especialment certificats 

de formació en cooperació, de participació social o de voluntariat. 

 Expedient acadèmic 

 DNI escanejat (NIE, per alumnes estrangers, escanejat també). 

 Carta de motivació. 

 Carta signada pel professor o professora que avale la proposta i que es 

comprometa a tutoritzar l’activitat. 

 Carta d’invitació de l’entitat contrapart. 

 

Quan la persona aspirant haja emplenat tots els apartats ha d’imprimir la sol·licitud, 

signar-la i lliurar-la al Centre de Cooperació al Desenvolupament. 

 

El termini de lliurament al CCD de les sol·licituds signades finalitza el dilluns 1 de juliol 

de 2013 a les 13.30 h. 
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No es podrà pujar a la plataforma cap justificant després de finalitzat el termini. Tot el que 

s’haja especificat en el currículum i que no s’haja acreditat amb certificats no ho tindrà en 

consideració el comitè de selecció. 

 

Les sol·licituds han de presentar-se preferentment en el CCD - camí de Vera, s/n, edifici 

nexus (6G), 46022 València – o, alternativament, en els registres generals dels campus 

de Vera, Alcoi i Gandia. 

 

AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

 

Una vegada rebudes totes les propostes, la Comissió Permanent del CCD les avaluarà 

atenent els criteris generals d’aquesta convocatòria. El CCD publicarà les accions 

seleccionades per a ser executades.  

 

L’avaluació i la selecció de les propostes es realitza tenint en compte els criteris següents: 

 

1. Adequació als objectius proposats en la convocatòria. 

2. Qualitat general de l’activitat.  

3. Col·laboració amb associacions, ONGD i altres actors del sistema internacional de 

cooperació, especialment el vinculats a la UPV. 

4. Viabilitat i sostenibilitat de l’acció. 

5. Incorporació de la perspectiva de gènere en la proposta. 

6. Expedient acadèmic. 

7. Experiència en cooperació, voluntariat i participació social. 

8. Quantia de l’aportació de la institució de destinació. 

9. Que l’activitat estiga vinculada a un PFC, tesina o treball d’investigació. 

 

A més, tenen preferència els estudiants que no hagen participat en programes impulsats 

pel CCD en anys anteriors (com ara, Programa de Voluntaris de Nacions Unides, 

Programa Meridies-cooperació, etc.). 

 

RESOLUCIÓ 
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La concessió o la denegació de les ajudes es realitzarà per acord de la Comissió 

Permanent del CCD fins esgotar els fons disponibles. A aquest efecte, es publicarà en el 

lloc web del CCD una relació de les ajudes aprovades  i de les denegades.  

 

Es pot declarar deserta la convocatòria mitjançant resolució motivada per incompliment de 

les condicions exigides en aquesta. 

 

El CCD pot revocar la concessió d’ajudes si es produeix incompliment de les condicions 

de la convocatòria o gaudi d’aquestes sense l’autorització prèvia. 

 

 

OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

 

Les persones seleccionades han de presentar en el CCD, en el termini de 5 dies hàbils 

posteriors a la data de resolució de la convocatòria, una carta signada en què conste 

l’acceptació de l’ajuda (el model de carta el facilita el CCD). 

 

L’acceptació de l’ajuda implica l’acceptació de les normes establertes en aquesta 

convocatòria. En consideració a la importància d’aquestes, s’enumeren les obligacions 

següents: 

 

 L’obligació principal de la persona beneficiària és la realització de l’activitat, per a la 

qual ha estat concedida l’ajuda, en el termini de temps que es determine. 

 S’han d’iniciar en el 2013 (poden finalitzar-la en el 2014) 

 En el termini d’un mes, després d’acabar l’acció, cal lliurar els documents següents: 

o una memòria explicativa de les activitats realitzades, segons model facilitat 

pel CCD. En la memòria han de constar, almenys, les activitats realitzades, 

els objectius assolits i les conclusions. 

o Un pòster explicatiu, resum de la memòria de manera gràfica, en el format 

establert pel CCD. 

o Targetes d’embarcament originals o bitllet electrònic 

o Factures originals de les vacunes i els visats 

o Entre 3 i 10 fotografies en format digital relacionades amb l’activitat 

realitzada.  
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o Enquesta de valoració de les pràctiques o projecte realitzat (segons el model 

d’enquesta)  

 En el cas de no lliurar els documents esmentats anteriorment, no es farà 

l’abonament del 50% de l’ajuda concedida i no es podran presentar a activitats en 

anys successius. 

 Les persones seleccionades han de participar en un programa formatiu impartit pel 

CCD els dies 11 i 12 de juliol de 2013 i assistir a la V Trobada de projectes i 

pràctiques de cooperació al desenvolupament 2013 que se celebrarà a la UPV el 

divendres 12 de juliol. 

 Les persones seleccionades han de presentar també els seus treballs en la VI  

Trobada de projectes i pràctiques de cooperació al desenvolupament 2014 que se 

celebrarà a la UPV el proper any, amb  l’objectiu de mostrar el seu treball a la resta 

de comunitat universitària i socialitzar els resultats. 

 En la difusió dels resultats (jornades, congressos, publicacions, etc.) cal fer constar 

que l’activitat ha estat realitzada amb el suport del CCD de la UPV. Per a fer-

ho, s’han de posar en contacte amb el CCD que facilitarà els logos en format 

electrònic. 

 En cas de variar alguna de les condicions de l’acció, cal notificar-ho com més aviat 

millor al CCD. Si la variació és pressupostària, s’ha de refer el pressupost i 

presentar-lo amb les modificacions aplicades. 

 

 

València, 6 de juny de 2013 

 

 

 

Rosa Puchades Pla 

Vicerectora de responsabilitat social i cooperació 

 


