NOTA INFORMATIVA DE MESURES EXTRAORDINÀRIES COVID-2019, RELATIVA A LES
ESTADES EN L'ESTRANGER, EN RELACIÓ AMB SUBVENCIONS DEL PROGRAMA PER A LA
PROMOCIÓ DE LA INVESTIGACIÓ CIENTÍFICA, EL DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I LA
INNOVACIÓ A LA COMUNITAT VALENCIANA.
Pel que fa a les subvencions següents:
– Subvencions per a estades de contractats predoctorals en centres d'investigació
fora de la Comunitat Valenciana (BEFPI 2020).
– Subvencions per a estades de personal investigador doctor en centres d'investigació
radicats fora de la Comunitat Valenciana (BEST 2020).
– Subvencions per a la contractació de personal investigador en fase postdoctoral
(APOSTD 2018 i 2019).
Donades les diverses qüestions que s'estan formulant respecte de les estades en l'estranger
i, encara que les subvencions per a estades de contractats predoctorals (BEFPI 2020) i per
a estades de personal investigador doctor (BEST 2020) no s'han resolt encara, procedix
informar el següent:


Si es troba realitzant una estada en l’estranger:

Davant de la situació sanitària provocada pel Coronavirus li aconsellem, seguisca les
recomanacions tant del Govern d'Espanya, i en particular del Ministeri d'Assumptes
Exteriors, a través del Consolat y/o Ambaixada corresponent, com de les autoritats locals
del lloc de la seua estada.
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/ElMinisterioInforma/Paginas/Not
icias/20200311_MINISTERIO6.aspx
Quan finalitze l'actual Estat d'Alarma, s'estudiaran de forma individual, i amb la màxima
flexibilitat possible, les circumstàncies particulars que han concorregut en les estades que
s'han desenvolupat en aquestes dates, a fi de poder donar una adequada solució.
Per a qualsevol dubte poden dirigir-se al correu electrònic <pcuni_fse@gva.es> (Subvencions
BEFPI 2020 y APOSTD 2018 y 2019) o <dgpc_becasayudas@gva.es> (Subvencions BEST 2020).


Si tenia previst incorporar-se al seu centre de destí en les pròximes setmanes:

Donades les dificultats que concorren en este moment, i no sent possible determinar la
data en què finalitzarà l'actual Estat d'Alarma, s'informarà convenientment, una vegada
finalitzada la dita situació, de quin és el procés que s'ha de seguir a partir d'eixe moment,
així com les mesures i solucions que s'adopten.

