BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ I TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN
LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2017 (Resolució de 15 de Juny de 2017 de la vicerectora
d’Investigació i Transferència de Coneixement)

ANNEX III
AJUDES PER A RECOLZAR LA CONTRACTACIÓ DE PERSONAL INVESTIGADOR
DOCTOR

1. Objecte i finançament
L'objecte és la concessió d'ajudes per a cofinançar el cost laboral dels contractes
d'investigadors doctors en el marc de les ajudes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-formació i
Juan de la Cierva-incorporació concedits en la convocatòria de 2016.
L’import màxim a finançar serà de 20.000 euros d’acord amb les disponibilitats pressupostàries
i estarà consignat al capítol VI del pressupost de despeses del Vicerectorat d’Investigació i
Trasnferència de Coneixement.

2. Característiques de les ajudes
Les ajudes hauran de destinar-se a complementar les despeses derivades de la contractació
de personal investigador doctor de les ajudes Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-formació i Juan
de la Cierva-incorporació del Ministeri d'Economia i Competitivitat concedits en la convocatòria
2016.
Aquestes ajudes cofinançaran el salari i la quota patronal de la seguretat social dels
investigadors contractats durant la durada del contracte en els límits mínims retributius anuals
establerts per cadascuna de les convocatòries esmentades.
Cap grup d'investigació podrà obtenir més d'una de les ajudes contemplades en aquesta
convocatòria

3. Requisits de les persones sol·licitants
Podran sol·licitar aquestes ajudes el personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant,
membre d'un grup d'investigació que tinguen concedida una ajuda per a la contractació de
personal investigador en el marc del Programa Ramón y Cajal, Juan de la Cierva-formació o
Juan de la Cierva-incorporació del MINECO en la convocatòria de 2016.
Els beneficiaris de les ajudes hauran de cofinançar al menys un 20% la quantitat inicial
compromesa en les sol·licituds dels respectius programes d’actuació.

4. Termini i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds donarà començament l'endemà de la publicació
d'aquest annex en el BOUA i finalitzarà el 31 de desembre de 2017.
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el que especifiquen les normes generals de
procediment, apartat 2.2., d'aquesta convocatòria.

5. Comissió d’avaluació
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió presidida pel director del Secretariat
d'Investigació, la directora del Secretariat de Transferència del Coneixement, que actuarà com
a secretària, el director adjunt del Servei de Gestió de la Investigació i Transferència de
Tecnologia i la subdirectora del Servei de Gestió de la Investigació, que actuaran com a vocals.

6. Criteris d’avaluació
a) Activitat investigadora del grup d'investigació en el qual està integrat l'investigador/a
doctor, conforme a l'últim POI calculat: fins a 3 punts.
b) Activitat investigadora de l'IP sol·licitant d'aquesta ajuda segons POI: fins a 2 punts
c) Quantia del finançament sol·licitat: fins a 5 punts. Les sol·licituds que només
comprometen el 20% que s'estableix com a requisit es valoraran amb zero punts.
Obtindran cinc punts aquelles sol·licituds que proposen el màxim percentatge de
finançament d'entre totes les rebudes. La resta s'assignarà de forma proporcional.

7. Resolució
Per a la resolució i notificació de les ajudes s'estarà conforme al que es disposa en el punt 2.6
de les normes generals d'aquesta convocatòria.

8. Pagament de les ajudes
El pagament de les ajudes concedides s'efectuarà mitjançant traspàs de crèdit des del
Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement a la clau pressupostària oberta a
aquest efecte.

9. Seguiment
En el termini màxim d'un mes a partir de la finalització del contracte postdoctoral,
l'investigador/a sol·licitant, haurà de remetre al Vicerectorat d'Investigació i Transferència de
Coneixement, els següents informes:
a) Informe valorant la labor realitzada per la persona contractada durant el temps que ha estat
vinculat al grup d'investigació.
b) Informe de l'investigador/a contractat sobre l'activitat investigadora realitzada en els dos anys
de contracte.
El model per a aquests informes estarà disponible en la pàgina web de Servei de Gestió de la
Investigació i Transferència de Tecnologia, Unitat de Projectes Públics d’I+D i Beques.

