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RESOLUCIÓ 19 DE MAIG DE 2022 DEL RECTORAT DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA, PER LA QUAL 
ES CONVOCA LA I EDICIÓ DEL CONCURS D’IDEES DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA, 
A LA MILLOR IDEA D’EMPRENEDORIA INNOVADORA PER A MUNICIPIS RURALS I/O EN RISC DE 
DESPOBLAMENT DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER PART D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I/O 
CICLES FORMATIUS 

 

La vicerectora d'Innovació i Transferència de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la 

resolució de 4 de abril de 2022, de la rectora de la Universitat de València (DOGV de 11de abril de 2022) per la qual 

es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans 

d’aquesta universitat, 

 

RESOL 

 

1.- Convocar la I edició dels premis a la Millor idea d’emprenedoria innovadora per a municipis rurals i/o en risc de 

despoblament de la província de valència. 

2.- Aquesta convocatòria es regeix per les bases que es publiquen en l’annex I. 

3.- Els premis es financen a càrrec al capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a 2022, orgànica 

1360060546 específica 99990546, per un import de 2.500,00 euros.  

 

Contra aquesta resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el 

termini d’un mes des de l’endemà a la seua publicació, davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé 

directament un recurs contenciós administratiu davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la 

Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua publicació. 

 
La Rectora, p.d. (DOGV 11/04/2022) 

 
 
 
 

Rosa Maria Donat Beneito 
Vicerrectora de Innovación y Transferencia 

 
 
 
 

file://disco.uv.es/carmarp4/uvcatedres/disco/3%20Listado%20Catedras/Catedra%20DEBLANC/1-convocatoria%20de%20premios%20y%20ayudas/Premios%202021/DOGV%2018/01/2021
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ANNEX I. BASES DE LA I EDICIÓ DELS PREMIS DE L’INSTITUT INTERUNIVERSITARI DE 
DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA I DE LA DIPUTACIÓ 
DE VALÈNCIA A LA MILLOR IDEA D’EMPRENEDORIA INNOVADORA PER A MUNICIPIS 
RURALS I/O EN RISC DE DESPOBLAMENT  DE LA PROVÍNCIA DE VALÈNCIA PER PART 
D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT I/O CICLES FORMATIUS. 

 

1.- OBJECTE 

 

Constitueix l’objecte d’aquesta convocatòria  premiar la millor idea d’emprenedoria innovadora per al 

medi rural valencià elaborada per estudiants de batxillerat i/o cicles formatius de la província de 

València, matriculats durant el curs 2021-2022 en un centre oficial, i que es presenten com a candidats 

a aquesta convocatòria. 

La finalitat d’aquests premis és demostrar als estudiants i les estudiantes de batxillerat i/o cicles 

formatius de qualsevol municipi de la província de València que iniciar una activitat econòmica al medi 

rural és possible i, per tant, pot resultar viable residir-hi. 

 

2.- PROCEDIMENT DE CONCESSIÓ 

 

El procediment de concessió és el de règim de concurrència competitiva, d’acord amb la secció 1a del 

capítol II del títol X de la Llei 1/2015, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental 

i de subvencions. 

La resolució de concessió es farà en el termini màxim de sis mesos des de la publicació de la 

convocatòria en el DOGV, segons el que estableix l’article 25 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 

general de subvencions. 

 

3.- ÒRGANS COMPETENTS PER A l’ORDENACIÓ, INSTRUCCIÓ I RESOLUCIÓ DEL 
PROCEDIMENT 

  

Per a la instrucció d’aquest procediment és competent l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament 

Local (IIDL). 

L’òrgan competent per a la resolució de la convocatòria és la vicerectora d’Innovació i Transferència. 

Les bases de la present convocatòria es publicaran en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana 

(DOGV), així com també en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es], en la 
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pàgina web de l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València 

[http://www.uv.es/iidlvalencia], així com en la pàgina web de la Diputació de València, sense 

perjudici que puguen publicar-se en altres mitjans que es consideren adequats.  

 

4.- PARTICIPANTS 

 

Poden participar els estudiants i estudiantes de batxillerat i/o cicles formatius, de qualsevol modalitat, 

inscrits durant el curs acadèmic 2021-2022 en centres oficials d’aquesta categoria radicats en 

qualsevol municipi de la província de València. 

La participació dels estudiants pot ser a títol individual o en grups de fins a tres estudiants com a màxim 

(amb independència del curs i/o nivell o tipus de formació de batxillerat o cicle formatiu). 

Tot estudiant o grup d’estudiants ha de comptar amb la tutorització d’un professor o professora 

responsable del projecte. Si bé cada docent pot participar en més d’una proposta, cada estudiant pot 

participar únicament en una.  

 

5.- SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

 

Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari inclòs en l’annex II a través de la Seu 

Electrònica de la Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que es troba 

accessible en https://links.uv.es/xz8ewug amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb 

registre previ en la Seu o amb certificat electrònic digital. 

 

Les sol·licituds han d’anar dirigides a Institut de Desenvolupament Local seguint aquesta ruta: 

“Tipus d’unitat”, instituts universitaris i estructures d’investigació; “Òrgan al qual es dirigeix”, Institut 

Interuniversitari de Desenvolupament Local (IIDL); “Tramitació desitjada”, instància general. 

 

 Amb la sol·licitud s’ha de presentar la documentació següent: 

a. Instància sol·licitant participar (annex II). 

b. 1 còpia escrita, en castellà o valencià, amb el desenvolupament complet de la idea, amb una 

extensió aproximada de 1.200 paraules. La idea ha de ser original i inèdita. La descripció de la idea ha 

d’estructurar-se en els apartats següents, amb els encapçalaments que s’indiquen (paraules 

subratllades), precedits d’un títol curt general de la idea: 

Resum de la idea. 

https://links.uv.es/xZ8ewuG
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Desenvolupament de la idea, al·ludint a quin tipus d’iniciativa o petita empresa innovadora (start-up) 

es refereix la idea, per a fer què (quines necessitats i/o demandes cobreix), amb quina mena de 

tecnologies, terminis, recursos a emprar, presència física que implica la realització de la idea 

proposada en el medi rural pres com a referència, interacció prevista amb altres agents públics i/o 

privats del territori, etc. La relació entre la idea presentada i el medi rural ha de ser directa clara i 

indiscutible, i no és considera com a tal la mera relació instrumental amb la ruralitat. 

i. Metodologia resumida sobre com es duria a terme la idea proposada. 

ii. Resultats esperats, amb especial atenció a la utilitat pràctica de les idees presentades, tant des del 

punt de vista intern o propi de la proposta com en relació als efectes sobre el territori rural en què es 

planteja el seu desenvolupament, perfils de població afectats o implicats, etc. 

c. Les propostes han d’anar acompanyades de (i) una declaració jurada i signada que les idees són 

originals del o dels concursants, i de (ii) certificació signada i segellada del docent responsable del 

projecte, que a més permeta acreditar que l’estudiant o estudiants participants es troben matriculats 

i cursant estudis de batxillerat i/o cicles formatius en un centre oficial vinculat a aquests nivells 

educatius durant el curs 2021-2022. 

d. En un document diferent al del desenvolupament de la idea, ha d’aparèixer: (i) el títol de la proposta, 

(ii) el nom, cognoms i DNI de tots els/les estudiants participants, (iii) el curs de cadascun, (iv) estudis 

en realització, (v) centre en què està o estan matriculat/s, i (vi) el nom, DNI i correu electrònic de 

contacte del docent responsable del projecte. 

 

Addicionalment, la sol·licitud també pot enviar-se per correu electrònic a l’adreça de l’Institut 

Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València: iidlvalencia@uv.es, sense 

que en aquest cas s’excloga l’obligació de presentar la sol·licitud mitjançant el registre oficial. 

 

Tota documentació i candidatura que es presente fora del canal establert o amb posterioritat al 

termini de finalització de presentació, no serà tinguda en compte. Igualment, si no compleix les 

estipulacions arreplegades en aquestes bases, no serà acceptada i no participarà en els premis. 

 

No es retornaran els documents presentats ni es mantindrà correspondència sobre aquests. La 

documentació presentada, excepte la dels treballs premiats, serà esborrada i eliminada de les bases 

de dades de la Universitat de València una vegada lliurats els guardons i s’hagen complert els termes 

per a la resolució dels possibles recursos. 

 

 

mailto:iidlvalencia@uv.es


 

                           I EDICIÓ DEL CONCURS DE IDEES DE L’INSTITUTO INTERUNIVERSITARI DE DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA UV  (2022) [5 de 11] 

 

 

6.- TERMINI DE PRESENTACIÓ 

 

Les sol·licituds es poden presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta 

resolució en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) fins al 31 de juliol  de 2022  a les 15.00 

hores. 

 

7.- JURAT I CRITERIS DE VALORACIÓ 

 

L’avaluació de les candidatures és duta a terme per una comissió mixta que actua com a jurat, formada 

per quatre integrants entre els quals ha d’haver-hi dos membres de l’Institut Interuniversitari de 

Desenvolupament Local de la Universitat de València, entre els quals ha d’haver-hi com a mínim, un 

pertanyent al Grup d’Investigació UDERVAL (Unitat de Desenvolupament Rural i Avaluació de 

Polítiques Públiques. GIUV2015-214), i dos membres més de la Diputació de València, entre els quals 

ha d’haver-hi com a mínim un pertanyent a l’Àrea de Desenvolupament Rural i Polítiques contra la 

Despoblació. 

El jurat té la facultat d’interpretar i resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases per 

a un millor compliment de l’objectiu  dels premis.  

La composició completa del jurat es publicarà en el web de l’Institut Interuniversitari de 

Desenvolupament Local de la Universitat de València i en el web de la Diputació de València. 

El jurat dels premis valora els treballs presentats segons els criteris següents: 

 

- Justificació de la idea: fins a 1,5  punts 

- Claredat i coherència argumental: fins a 1,5  punts 

- Desenvolupament de la idea: fins a 3 punts 

- Metodologia proposada: fins a 2,5  punts 

- Resultats esperats: fins a 1,5 punts 

 

A aquesta puntuació inicial, de fins a 10 punts com a màxim, poden afegir-se dos punts més 

addicionals, independents l’un de l’altre, en funció dels criteris següents:  

1 punt quan la proposta siga presentada per una dona (si es concursa individualment) o hi haja una 

dona com a mínim en el grup que presenta la idea (quan aquesta es presente de manera grupal, amb 

tres integrants-estudiants com a màxim).  
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1 punt quan la idea proposada procedisca d’un centre educatiu de batxillerat i/o cicles formatius situat 

en un municipi rural de la província de València i/o en risc de despoblament. S’entén per municipi rural 

aquell que forme part d’algun dels Grups d’Acció Local (GAL) LEADER 14-20 de la província de València 

(es pot accedir a la llista de municipis pertanyents a aquestes entitats a través de l’enllaç següent: 

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/grupos). S’entén per municipi en risc de 

despoblament aquell que siga considerat com a tal en el Fons de Cooperació Municipal per a la lluita 

contra el despoblament dels municipis de la Comunitat Valenciana (exercici 2021) 

(https://avant.gva.es/va/fons-cooperacio-despoblament).  

El jurat pot declarar deserts els premis, si es considera que cap proposta posseeix prou mèrits per a 

ser premiades. 

 

8.- RESOLUCIÓ DELS PREMIS 

 

La resolució definitiva dels premis correspon a la vicerectora d’Innovació i Transferència. Aquesta 

tindrà lloc entre 4 i 6 setmanes hàbils després de l’acabament del termini de lliurament, i es publicarà, 

amb efectes de notificació, en el tauler oficial de la Universitat de València [https://tauler.uv.es].  

A més se li donarà difusió, incloent enllaços a la publicació del tauler oficial, en la pàgina web de 

l’Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València 

(https://www.uv.es/iidlvalencia), de la Diputació de València, així com en les xarxes socials de totes 

dues entitats. 

La concessió dels premis als guardonats es realitzarà mitjançant un acte públic organitzat per   l’Institut 

Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València   (C/ del Serpis, 29, 46022, 

València). La data concreta i hora de lliurament s’anunciarà en la resolució de concessió. 

Els guanyadors (estudiants i docents) es comprometen a estar presents en el lliurament dels premis, i 

a exposar i defensar en públic la seua idea amb motiu de la recollida del guardó. En tot cas, el 

desenvolupament de l’acte de lliurament dels premis s’ajustarà a les recomanacions 

higienicosanitàries que establisquen les autoritats pertinents.  

Igualment, els guanyadors es comprometen a facilitar tota la informació necessària per al lliurament 

efectiu dels premis. 

La participació implica l’acceptació de les presents bases. L’incompliment d’alguna d’elles per algun 

o alguna participant dona lloc a la seua desqualificació. 

 

 

 

https://agroambient.gva.es/es/web/desarrollo-rural/grupos
https://avant.gva.es/va/fons-cooperacio-despoblament
https://www.uv.es/iidlvalencia
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9.- PREMIS 

 

Consta en l’expedient la consignació pressupostària adequada i suficient per a atendre les obligacions 

de despesa que puguen derivar-se d’aquesta convocatòria. 

Els premis es financen a càrrec del capítol VII del pressupost de la Universitat de València per a 2022, 

orgànica 1360060546, específica 99990546, per un import de 2.500,00  euros. 

 

S’estableix un primer premi, per import de 1.000,00  euros, per a l’estudiant/a o els estudiants 

participants, i de 400,00 euros per al/la docent responsable; un segon premi per import de 500,00  

euros per a l’estudiant/a o els estudiants participants, i de 200,00  euros per al/la docent responsable, 

i un tercer premi de 300,00 euros per a l’estudiant/a o els estudiants participants, i de 100,00 euros 

per al/la docent responsable.  

 

Tots els participants premiats (estudiants i docents) rebran un diploma acreditatiu de 

la seua participació en el concurs i, en el seu cas, del premi rebut. 

 

Tots els participants (premiats o no) conservaran sempre en exclusiva tant la propietat intel·lectual de 

les seues idees com el dret a promocionar-les. 

 

S’aplicarà als premis monetaris la retenció per IRPF que corresponga en funció de la normativa vigent. 

 

La participació en el concurs comporta la cessió de la imatge dels assistents per a la seua possible 

reproducció i difusió sense data de caducitat en qualsevol mena de suport o publicació que la 

Universitat de València i la Diputació de València puguen produir, amb finalitats no lucratives, per a 

donar a conèixer les seues activitats institucionals. 

 

Així mateix, l’acte de lliurament de premis serà públic i els reportatges gràfics que s’hi realitzen seran 

propietat de la Universitat de València i de la Diputació de València, que podrà usar lliurement aquest 

material en les seues publicacions, webs, etc. La inscripció i participació en el concurs implica 

expressament l’acceptació d’aquesta condició per part dels concursants afectats. 
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10.- NORMES SUPLETÒRIES 

 

Supletòriament és aplicable la Llei 1/2015, de 6 de febrer de la Generalitat, d’hisenda pública, del 

sector públic instrumental i de subvencions, Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions 

i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 

 

11. COMPATIBLITAT 

 

Aquests premis són compatibles amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos, per a la mateixa 

finalitat. 

 

12. RECURSOS 

 

Contra la resolució de concessió d’aquests premis, que exhaureix la via administrativa, es pot 

interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la seua publicació, 

davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució, o bé directament un recurs contenciós administratiu 

davant els òrgans de la jurisdicció contenciosa administrativa de la Comunitat Valenciana en el termini 

de dos mesos, comptats des de l’endemà de la seua publicació. 

 

13.- DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

 

13.1.- Dades del responsable 

Universitat de València Estudi General 

CIF: Q4618001D 

Avda. Blasco Ibáñez 13 

46010 Valencia 

lopd@uv.es 
 

13.2.- Finalitats i base jurídica del tractament 

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 

27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que fa referència al tractament 

de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre,  

mailto:lopd@uv.es
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de protecció de dades de caràcter  personal i garantia de drets  digitals, us informem que les dades 

personals subministrades en aquest procés s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat 

de València que siguen procedents, amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació 

en els premis de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 

subvencions. 

13.3.- Procedència de les dades 

La Universitat de València únicament tractarà les dades proporcionades pel sol·licitant. 
 

13.4.- Destinataris de les dades personals 

En el marc de la relació que s’estableix amb motiu de la presentació de la candidatura, s’informa que 

se cediran les dades estrictament necessàries en els següents supòsits i per a les finalitats següents: 

Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius, pot informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota 

el domini oficial de la Universitat de València. 

Publicació de la resolució de concessió en el tauler oficial de la Universitat de València. 

Addicionalment, a efectes informatius, pot informar-se de la resolució en pàgines web allotjades sota 

el domini oficial de la Universitat de València. 

Publicació dels beneficiaris, import i objecte dels premis en el portal de transparència de la Universitat 

de València   (www.uv.es/transparencia), en compliment del que estableix l’article 8.1 a) de la Llei 

19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i de l’article 

9.1 e) de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la 

Comunitat Valenciana. 

A la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), en compliment del que estableix l’article 20 de 

la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

 

13.5.- Termini de conservació de les dades 

Les dades es conservaran i seran, si escau, cancel·lades d’acord amb els criteris següents. 

A. Quant als concurrents als quals no es concedisca cap premi, les dades es conservaran durant els 

períodes previstos en la legislació administrativa en garantia dels drets dels concurrents. 

B.  Quant als concurrents als quals es concedisca algun premi, les dades es conservaran durant tot 

el període vinculat a la gestió de la convocatòria, s’incorporaran si escau a l’expedient de l’estudiant i  
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es conservaran amb finalitats d’acreditació i certificació de la concessió i de qualsevol altre mèrit 

acadèmic relacionat. 

 

13.6.- Drets 

Les persones que proporcionen dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a 

les seues dades personals, i la seua rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, o a 

oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades. Les persones interessades poden 

exercir els seus drets d’accés, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic dirigit a lopd@uv.es, des 

d’adreces oficials de la Universitat de València, o bé mitjançant escrit acompanyat de còpia d’un 

document d’identitat i, si escau, documentació acreditativa de la sol·licitud, dirigit al delegat de 

Protecció de Dades a la Universitat de València. 

  

13.7.- Dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control 

La Universitat de València, les seues fundacions i entitats associades estan adaptades a la LOPD i al 

RGPD. Tenen habilitada una adreça lopd@uv.es per a qualsevol informació, suggeriment, petició 

d’exercici de drets i resolució amistosa de controvèrsies en matèria de protecció de dades de caràcter 

personal, sense perjudici del dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent. 

13.8.- Polítiques de privacitat de la Universitat de València 

Poden consultar-se les nostres polítiques de privacitat en http://links.uv.es/qbf2qd6 
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ANNEX II 

 

Exp. 

1 DADES IDENTIFICATIVES 

Nom, cognoms i DNI de 
l’estudiant  1  

Nom, cognoms i DNI de 
l’estudiant  2  

Nom, cognoms i DNI de 
l’estudiant  3  

Nom, cognoms i DNI del 
docent responsable  

Adreça electrònica de 
l’estudiant  1  Tel./Mòb. de 

l’estudiant 1  

Adreça electrònica del docent  Tel./Mòb. del 
docent  

És necessari adjuntar amb aquesta sol·licitud: 
• 1 còpia escrita, en castellà o valencià, en què es desenvolupe la idea en una extensió aproximada de 1.200 paraules. 

La idea ha de ser original i inèdita. La descripció de la idea ha d’estructurar-se en els apartats que s’indiquen en el 
punt 5 de l’annex I, precedits d’un títol curt general de la idea. 

• Les propostes han d’anar acompanyades de (i) una declaració jurada i signada (escanejada) que les idees són originals 
del o dels concursants, i de (ii) certificació signada i segellada del docent responsable del projecte, que a més permeta 
acreditar que l’estudiant/estudianta o estudiants participants es troben matriculats i cursant estudis de batxillerat i/o 
cicles formatius en un centre oficial durant el curs 2021-2022. 

• En un document diferent al del desenvolupament de la idea, ha d’aparèixer: (i) el títol de la proposta, (ii) el nom i 
cognoms de tots els/les estudiants participants, (iii) el curs de cadascun, (iv) estudis en realització, (v) centre en què 
està o estan matriculat/s, i (vi) el nom i adreça electrònica de contacte del docent responsable del projecte. 

 
Lloc, data:  
 
Signatura estudiant 1       Signatura docent responsable 
 
 
 
Destinació: Grup UDERVAL – Institut Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de 
València 

2 LOPD 

Les dades personals subministrades en aquest procediment, s’incorporaran als sistemes d’informació de la Universitat de 
València que siguen procedents amb la finalitat de gestionar i tramitar la sol·licitud de participació en els premis, d’acord 
amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
Les persones que proporcionen les seues dades tenen dret a sol·licitar al responsable del tractament, l’accés a les seues 
dades personals i la seua rectificació, cancel·lació i oposició; així com el dret a la portabilitat de les seues dades. Les 
interessades poden exercir els seus drets mitjançant l’enviament dirigit a l’adreça de correu electrònic: lopd@uv.es, quan 
ho facen des d’adreces oficials de la Universitat de València, o mitjançant escrit acompanyat de còpia de document 
d’identitat i, si escau, de documentació acreditativa de la sol·licitud dirigida al delegat de Protecció de Dades de la 
Universitat de València, Edifici Rectorat, Av. Blasco Ibáñez 13, 46010 València, lopd@uv.es 
Per a més informació sobre el tractament, podeu consultar les bases de la I edició del concurs d’idees de l’Institut 
Interuniversitari de Desenvolupament Local de la Universitat de València i de la Diputació de València, a la Millor idea 
d’emprenedoria innovadora per a municipis rurals i/o en risc de despoblament de la província de València per part 
d’estudiants de batxillerat i/o cicles formatius. 
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