Fundació Autònoma Solidària
XXXVII Convocatòria Fons de Solidaritat UAB

NOTIFICACIÓ IMPORTANT CONVOCATÒRIA XXXVII FONS SOLIDARITAT UAB

Modificacions per motiu de la crisi sanitària
Atesa la situació d’emergència global vinculada a la crisis sanitària per la Covid-19 i tenint
en consideració la seva afectació directa en les actuacions de cooperació internacional, la
Convocatòria XXXVII del Fons de Solidaritat de la UAB preveu:


La modificació del punt 1.3. Període d’Execució del document de Bases
Reguladores de la convocatòria.



Qualsevol altra possible modificació relacionada amb l’obligat compliment del Reial
Decret 463/2020, el Reial Decret-llei 10/202 o de qualsevol altra disposició decretada
per les autoritats competents.

Modificacions projectes Línia 1
Els projectes de la Línia 1 (cooperació internacional) finançats en el marc de la convocatòria
XXXVII, segons la seva resolució definitiva i pública:







Podran iniciar-se durant l’anualitat 2020 o l’anualitat 2021.
Podran incorporar reformulacions tècniques que permetin adaptar els projectes a
les circumstàncies globals actuals així com a les circumstàncies particulars de les
zones geogràfiques d’execució.
Aquestes reformulacions es realitzaran de forma coordinada amb la Fundació
Autònoma Solidària, en tant que gestora del Fons de Solidaritat de la UAB, i
s’hauran d’ajustar a la dotació pressupostària establerta en la resolució de la
convocatòria.
El període d’execució dels projectes s’establirà segons el calendari previst en les
reformulacions i començarà a comptar des de la implementació de la primera
activitat a terreny.
Les modificacions acordades en matèria de terminis d’execució poden implicar
canvis consegüents en els procediments d’adjudicació econòmica.
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Modificacions projectes Línia 2
Els projectes finançats en el marc de la convocatòria XXXVII i inclosos a la Línia 2 (Educació
per a la Justícia Global):







S’iniciaran al més aviat possible durant l’anualitat 2020 (prioritàriament) o durant
l’anualitat 2021.
Podran presentar reformulacions tècniques que permetin adaptar els projectes a
les disposicions de la UAB en matèria de seguretat de les persones i de les
instal·lacions d’avant de la crisis sanitària de la Covid-19.
Aquestes reformulacions es realitzaran de forma coordinada amb la Fundació
Autònoma Solidària i s’hauran d’ajustar a la dotació pressupostària establerta per
la resolució de la convocatòria.
El període d’execució dels projectes s’establirà segons el calendari previst en les
reformulacions i començarà a comptar des de la implementació de la primera
activitat.
Les modificacions acordades en matèria de terminis d’execució poden implicar
canvis consegüents en els procediments d’adjudicació econòmica.
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