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 XIII
AJUDES PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ

1. Objecte i finançament
L’objecte d’aquestes ajudes és facilitar al personal investigador amb recursos econòmics
limitats la utilització dels Serveis Tècnics d'Investigació de la Universitat d'Alacant.
La quantitat màxima destinada a finançar les ajudes d’aquest subprograma s’estima en 10.000
euros, consignada en una aplicació pressupostaria 51.70.2E.00.01 del pressupost de despeses
dels Serveis Tècnics d’Investigació de la Universitat d’Alacant.

2. Requisits de les persones sol·licitants
Podrà sol·licitar aquestes ajudes els directors i directores de grups d’investigació registrats en
la Universitat d'Alacant, que necessiten fer ús dels Serveis Tècnics d'Investigació per a
executar un projecte d'I+D+i o desenvolupar una línia d’investigació que no dispose de
finançament suficient.
Cap grup d’investigació podrà tenir assignada més d'una ajuda en aquesta convocatòria. No es
consideraran els grups d’investigació creats amb posterioritat a la data de publicació d'aquesta
convocatòria.
Aquesta ajuda serà incompatible amb d’altres obtingudes per a la mateixa finalitat.

3. 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 s’han de presentar d'acord amb les normes generals de procediment d'aquesta
convocatòria.
Cada sol·licitud haurà de contindre una breu memòria explicativa dels serveis requerits.

4. Obligacions de les persones beneficiàries
El personal beneficiari de les ajudes es compromet a:
a) Fer ús de l'ajuda abans de la data de resolució de la convocatòria següent.
b) Fer constar en les publicacions derivades del projecte l'ajuda rebuda del Vicerectorat
d'Investigació i Transferència de Coneixement.
c) Remetre al Vicerectorat d'Investigació i Transferència de Coneixement, en un termini màxim
d'un mes des de la finalització de l'ajuda, un breu informe en què s'indiquen els resultats
obtinguts, incloent-hi una referència a tots els documents escrits o electrònics que recullen
resultats obtinguts per mitjà de l'ús d'aquesta ajuda.

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 secretaria, el director adjunt del Servei de Gestió de la
Investigació i Transferència de Tecnologia i la directora dels Serveis Tècnics d'Investigació, que
actuaran com a vocals.

6. Criteris de Valoració
Per a l'adjudicació de les ajudes es tindran en compte els criteris següents:
a) Adequació dels serveis sol·licitats al projecte o línia d'investigació, fins a 2 punts.
b) Valoració del projecte o línia d'investigació, fins a 3 punts.
c) Coeficient més recent de l'activitat investigadora segons POI del grup d’investigació del
sol·licitant, fins a 5 punts.
Puntuació mínima per a obtenir l'ajuda: 5 punts.

7. Resolució
Per a la resolució i notificació caldrà ajustar-se al que disposa el punt 2.6 de les normes
generals d'esta convocatòria.

8. Execució de l'ajuda
L'ajuda concedida una vegada resolta i comunicada s'executarà mitjançant compensació per
càrrecs interns contra l'aplicació pressupostària dels SSTTI.

