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 2018 (Resolució de 27 de juny de la vicerectora d’Investigació i
Transferència de Coneixement)

ANNEX XI
AJUDES PER A LA REALITZACIÓ D'ACCIONS D'INVESTIGACIÓ EN ALTRES PAÏSOS

1. Objecte i finançament
Afavorir la internacionalització de la investigació realitzada per grups d'investigació de la
Universitat d'Alacant i potenciar la imatge exterior de la Universitat en matèria d'investigació de
qualitat.
La quantitat màxima destinada a finançar les ajudes d’aquest subprograma s’estima en 25.000
euros consignats en la aplicació pressupostària 10.30.6K.00.04 del capítol VI del pressupost de
despeses del Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement. La concessió de les
ajudes queda condicionada a la existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la
resolució.

2. Característiques de les ajudes.
Accions d'investigació bàsica o aplicada a desenvolupar per un PDI de la Universitat d'Alacant
que necessàriament hagen de realitzar-se en grans instal·lacions científiques singulars situades
en un país estranger, sempre que no n’hi haja d’equivalents a la Universitat d'Alacant o a l'Estat
espanyol.
La dotació màxima per a cadascuna de les ajudes concedides serà de 4.000 euros.
Les ajudes previstes en aquesta convocatòria es destinaran a cobrir les despeses de
desplaçament, allotjament i manutenció d’un PDI de la Universitat d'Alacant integrant del grup
d’investigació que ha de desenvolupar l'acció d'investigació prevista, com també a les despeses
d'execució autoritzades que es deriven de les especials característiques de l'acció a
desenvolupar.
En cap cas podrà destinar-se l'ajuda per a retribucions als membres del grup o contractació de
personal.
La percepció d'una ajuda d'aquest annex és incompatible amb altres beques o ajudes
finançades amb fons públics o privats per a la mateixa finalitat.

3. Requisits de les persones sol·licitants
Podrà presentar sol·licitud d'ajuda el personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant
que vaja a realitzar alguna de les accions contemplades en aquest annex al llarg de l'any 2018.
El PDI sol·licitant ha d'estar vinculat estatutària o contractualment a la Universitat d'Alacant i en
servei actiu en el moment en què es realitze l'acció per a la qual sol·licita l'ajuda.
El personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant beneficiari d'aquestes ajudes ha
d'estar adscrit a un grup d'investigació d’aquesta Universitat en el moment de la sol·licitud.
Cap membre del personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant podrà presentar més
d'una sol·licitud.
Cap grup d'investigació podrà obtenir més d'una ajuda.

4. Termini i presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l'endemà de la publicació d'aquest annex en
el BOUA i finalitzarà el 31 de juliol de 2018.

Les sol·licituds han de presentar-se d'acord amb el que s’especifique en el punt 2.2 de les
normes generals de procediment d'aquesta convocatòria.
Cada sol·licitud ha d'adjuntar una memòria de les accions que es volen realitzar, la qual ha
d’incloure els apartats següents:
1) Objectius concrets i interès de l'acció d'investigació a desenvolupar.
2) Justificació de la inexistència d'una infraestructura semblant a l’Estat espanyol.
3) Experiència o capacitació del personal docent i investigador de la Universitat d'Alacant en la
disciplina vinculada a la infraestructura singular que es vol utilitzar.
4) Pressupost detallat de les despeses de l'acció a desenvolupar que no podrà ser, en cap cas,
superior a la dotació màxima establida en aquesta convocatòria.

5. Comissió d’avaluació
Les sol·licituds seran avaluades per una comissió formada pel director del Secretariat
d’Investigació, que actuarà com a president, la directora del Secretariat de Transferència de
Coneixement, que actuarà com a secretària, el director adjunt del Servei de Gestió de la
Investigació i Transferència de Tecnologia i la subdirectora de Gestió de la Investigació, que
actuaran com a vocals.
6. Criteris de valoració
a) Interès i oportunitat de l'acció, 4 punts.
b) Trajectòria científica o tècnica del PDI sol·licitant que realitzarà l'acció, fins a 3 punts.
c) Experiència o capacitació del PDI sol·licitant en la disciplina vinculada a la infraestructura
singular que es vol utilitzar, fins a 2 punts.
d) Pressupost, fins a 1 punt.
Puntuació mínima per a obtenir ajuda: 6 punts.
7. Resolució
Per a la resolució i notificació de les ajudes s'estarà d'acord amb el que disposa el punt 2.6 de
les normes generals d'esta convocatòria.

8. Pagament de les ajudes
El pagament de la totalitat de les ajudes s'efectuarà mitjançant traspàs de crèdit des del
Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement a les aplicacions pressupostàries
obertes a aquest efecte als titulars.

9. Seguiment i justificació
L'investigador o la investigadora responsable de l'acció complementària que obtinga l'ajuda es
compromet a:
a) Fer constar l'ajuda rebuda en les publicacions derivades de l'acció.
b) Remetre al Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement, en un termini
màxim d’un mes des de la finalització de l'acció complementària, un informe final, que incloga
una memòria amb els resultats obtinguts, còpia de les publicacions resultants, si escau,
(enviades o publicades) i la justificació de la utilització de l'ajuda rebuda, d'acord amb el
pressupost inclòs en la sol·licitud i concedit (llistats de gestió econòmica).

