Ciutadania. Finançament

5.1 Modificacions condicions de les ajudes amb finançament del Ministeri
d'Universitats dirigides a estudiants universitaris, investigador personal i / o
professors universitaris

Sinopsi ajuda

A causa de l'Estat d'Alarma els estudiants, el personal
investigador i / o el professorat universitari que ha rebut ajudes
per part del Ministeri d'Universitats han vist impossibilitada o
perjudicada la realització de les activitats que van donar lloc a la
concessió d'aquestes subvencions. L'objectiu és protegir els
estudiants, investigadors i professors que havien rebut ajudes
per part de Ministeri i no han pogut realitzar les activitats
d'aquestes subvencions, o aquestes s'hagin vist perjudicat
greument.
Aquesta mesura possibilita la modificació de les condicions
d'aquestes ajudes per a garantir la continuïtat de projectes i el
compliment dels objectius perseguits amb la convocatòria
d'aquestes ajudes.
NOTA:
-

Òrgan gestor
Beneficiari

Quantia
Requisits

Aquestes modificacions es finançaran amb càrrec als pressupostos de
l'òrgan convocant.
Els òrgans convocants poden dictar les resolucions que siguin
necessàries per a adaptar les condicions previstes en els seus
corresponents convocatòries d'ajuts preveu aquest Reial decret llei,
podent modificar mitjançant les mateixes les condicions i terminis de
l'execució i justificació dels ajuts, així com totes qüestions poguessin
afectar l'adequat desenvolupament de les ajudes en les seves
diferents modalitats i altres conceptes de despesa per motiu de les
mesures preses tant en Espanya com als països de destinació a causa
de la pandèmia i de l'aplicació del que disposa aquesta disposició.

Ministeri d’Universitats - Ministeri de Ciència i Innovació
Tots aquells que hagin vist perjudicades o afectades les
condicions de les ajudes rebudes per part del Ministeri
d'Universitats com a conseqüència de les mesures
implementades per fer front al Covid 19 tant a Espanya com en
els països de destinació.
Les beneficiàries han de sol·licitar, prèvia justificació, aquesta

modificació en les condicions d'aquests ajuts
Documentació
Més
informació
web oficial
Sol·licitud
Suport

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.7eeac5
cd345b4f34f09dfd1001432ea0/?vgnextoid=5203b385213a4610V
gnVCM1000001d04140aRCRD

http://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/consulta_ayu
das
Telèfon: 060

