Convocatòria per al cofinançament de projectes europeus i
internacionals

1.-OBJECTE
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a projectes de recerca als quals s’hagi
concedit un ajut en una convocatòria de nivell europeu o internacional dins les ciències
socials i les humanitats i, sempre i quan la concessió d’aquest ajut exigeixi un
cofinançament per part del grup o consorci que l’ha rebut.

2.-REQUISITS DELS SOL·LICITANTS
2.1- Podrà demanar aquest ajut qualsevol Investigador Principal dels grups de recerca
que estan adscrits a l’INDEST i que tenen vinculació contractual amb la Universitat de
Lleida i que necessitin cofinançament en projectes internacionals (prioritzant les
europees que s’incloguin dins d’H2020).
2.2- La participació en aquesta convocatòria no exclou ni és incompatible amb la
participació en projectes autonòmics, estatals o europeus.

3.-DOTACIÓ ECONÒMICA I DURADA DEL PROJECTE
3.1- Termini de presentació de sol·licituds: Del 5 d’octubre al 7 de novembre del 2016.
3.2- El crèdit de l’ajut s’habilitarà a la unitat orgànica de l’IP sol·licitant, un cop s’hagi
resolt la convocatòria.
3.3- La dotació econòmica de la convocatòria és d’un total de 10.000€.

4.-PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ
4.1- De forma general, la resolució es dictarà en el termini màxim de 3 mesos a partir
del dia següent de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina web de l’INDEST
(http://www.indest.udl.cat/?_ga=1.18953852.553854211.1452499663 ). En aquesta
resolució s’esmenarà els projectes admesos amb informe favorable o desfavorable i les
quanties assignades en forma de cofinançament.
4.2- Les peticions que s’adeqüen als requisits de la present convocatòria seran sotmeses
a avaluació científica del Consell de Direcció de l’INDEST. Els criteris d’avaluació que
se seguiran seran els següents:
1) Raonament i argumentació de la necessitat de cofinançament: fins a 40 punts.
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2) Tipus de convocatòria atorgada (europea Horizon 2020 i altres internacionals):
fins a 40 punts.
3) Grau de coherència amb les línies de recerca de l’INDEST: fins a 20 punts.
4.3- Els criteris generals que es tindran en compte serà que es prioritzaran, en primer
lloc, els projectes que hagin sigut concedits dins d’Horizon 2020 i, en segon lloc, altres
europeus i internacionals.
4.4-En el cas que no es compleixin els requisits esmentats, la convocatòria pot quedar
deserta.

5.-FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
5.1- Les sol·licituds adreçades a la secretaria executiva de l’INDEST (despatx 1.14 de
l’edifici de Rectorat) hauran de presentar-se amb tota la documentació requerida en el
punt 5.3 d’aquesta convocatòria. Caldrà presentar 1 còpia en paper i 1 en format digital
a l’adreça indest@udl.cat. En el moment de rebre la sol·licitud, s’enviarà un correu
confirmant la rebuda de la sol·licitud del projecte.
5.2- El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà el 5 d’octubre i finalitzarà el dia
7 de novembre, a les 17h.
5.3- Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
5.3.1-Document de concessió del projecte en el que s’explicita de manera clara
l’exigència de cofinançament per part de la institució que ha concedit l’ajut. El
document de sol·licitud s’haurà d’elaborar en lletra Times New Roman 12 i interlineat
d’1,5.

6.-SEGUIMENT I CONTROL
6.1- En el cas que es concedeixi l’ajut, l’abonament de l’import de l’ajut es realitzarà
per avançat abans de finalitzar l’any 2016.
6.2-En el moment que es finalitzi el projecte, i en el termini d’un mes, els beneficiaris
hauran de remetre al Consell de direcció de l’INDEST, un informe final que inclogui les
despeses a les quals s’ha destinat l’ajut concedit. Les quantitats que quedin com a
romanents, seran retornades a l’institut de recerca.
6.3- En cas d’incompliment d’alguna de les obligacions esmentades anteriorment, el
Consell de direcció de l’INDEST podrà revocar la concessió econòmica, així com
recaptar la devolució de les quantitats que s’han percebut fins al moment. Alhora, els
grups de recerca que hagin incomplert la normativa no podran presentar-se a la pròxima
convocatòria d’ajuts de INDEST.
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7.-RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
És potestat del Consell de direcció de l’INDEST la resolució de les incidències que es
puguin esdevenir.

8. INCOMPLIMENT
En el cas que s’incompleixin les disposicions esmentades en la convocatòria, els grups
de recerca haurà de retornar l’import de l’ajut.
A més, en el cas que no es presenti la justificació de l’ajut rebut dins dels terminis
esmentats, el grup de recerca beneficiari haurà de reintegrar les quantitats percebudes
fins el moment.
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ANNEX 1: Grups de recerca i investigadors a títol individual que poden participar
en la convocatòria
Grups de recerca, observatori i càtedra:
● ACEM, Art i Cultura d’Època Moderna
● AECTI, Avaluació Econòmica i Comercial de la Tecnologia i la Innovació
● PAHISOC, Canvis i continuïtats en l’hàbitat i en l’ús del territori en èpoques de
transició, des de l’Edat Mitjana fins a l’actualitat. Anàlisi del paisatge i
societat.
● CARENFA, Caracteritzant les empreses rendibles: empresa familiar i empresa
emprenedora
● Càtedra UNESCO de la UdL en ciutats intermèdies: urbanització i
desenvolupament
● CLA, Cercle de lingüística aplicada
● COMPETECS, Competències, tecnologia, educació i societat
● Dedal-Lit
● DHIGECS, Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials
● EDO-UdL, Equip de Desenvolupament Organitzacional
● GRASE, Grup de Recerca en Anàlisi Social i Educativa
● GRAPHA, Grup de Recerca en Arqueologia, Prehistòria i Història Antiga
● GREJE, Grup de Recerca en Jocs Esportius
● GIML, Grup de Recerca en Mediació Lingüística
● GROP, Grup de Recerca en Orientació Psicopedagògica
● GRTESC, Grup de Recerca en Turisme, Economia Social i del Coneixement
● GIEDEM,

Grup

Interdisciplinar

d’Estudis

de

Desenvolupament

i

Multiculturalitat
● GESEC, Grup d’Estudis Societat, Salut, Educació i Cultura
● Les Nacions Unides i la Unió Europea davant els reptes i amenaces actuals:
reforma del sistema de governança global, seguretat, cooperació i drets humans
● LIPOFRANCUMEPOE, Literatura Popular Francesa i Cultura Mediàtica
enfront el Fenomen Poètic
● MH, Moviment Humà
● Observatori de Política Agroalimentària
● OLLPP, Oficina de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu
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● PIE, Plurilingüisme i Educació
● SJP, Sistema de Justícia Penal
● Territori i societat
● GECIEC, Grup d’Estudis de la Cultura i les Identitats a l’Europa
Contemporània
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