Notificació de requeriment d'esmena de documentació als interessats en la
convocatòria de subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d’investigació
i innovació educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana, ja realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar
durant el curs acadèmic 2016-2017.
En data 7 de juliol de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
l'ordre 31/2016, de 4 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i
Esport, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions i assignacions
econòmiques per a la realització de projectes d'investigació i innovació educativa en
centres educatius no universitaris sostinguts amb fons públics de la Comunitat
Valenciana.
En data 27 de juliol de 2016 es va publicar al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
de 2016 la Resolució de 22 de juliol de 2016, del director general de Política Educativa
de la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport, per la qual es convoquen
subvencions i assignacions econòmiques per a projectes d’investigació i innovació
educativa en centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana, ja
realitzats durant el curs acadèmic 2015-2016 o per a desenvolupar durant el curs
acadèmic 2016-2017.
Rebudes per l'òrgan instructor totes les sol·licituds presentades, i comprovada la
documentació que acompanya les sol·licituds, d'acord amb allò que estableix la base
huitena de l'ordre 31/2016, de 4 de juliol, i la disposició transitòria tercera de la Llei
39/2015, d'1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, es requereix als interessats relacionats en el document adjunt a aquesta
notificació perquè en un termini de 10 dies hàbils, esmenen la falta o acompanyen els
documents preceptius, amb indicació que si no ho feren, se'ls tindrà per desistits de la
seua sol·licitud.
A aquests efectes s'informa que el termini de 10 dies hàbils s'iniciarà el 6 d'octubre i
finalitzarà el 18 d'octubre, tots dos inclosos, i que la presentació de la documentació
requerida s'haurà de realitzar en cas del vídeo a través de la plataforma moodle i per a la
resta de documentació ,preferiblement, a través de l'oficina tàctica, d'acord amb el
manual
publicat
en
la
web:
http://www.ceice.gva.es/va/web/innovacioneducacion/convocatorias-de-proyectos-de-innovacion.
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