RESOLUCIÓ
De la convocatòria 2018 d’ajuts per a projectes de recerca de l’Institut de Desenvolupament Social i
Territorial de la Universitat de Lleida (INDEST). El codi oficial de la convocatòria és
2018CRINDESTABC.
En data 19 de desembre de 2018, el Consell de Direcció de l’INDEST ha decidit atorgar els ajuts d’acord
amb el següent baremat:
-

Els projectes que hagin rebut una puntuació de 75 fins a 100 punts en l’avaluació externa final rebran
un 100 % de l’ajut de 7000 euros (€).

-

Els projectes que hagin rebut una puntuació de 50 fins a 74 punts en l’avaluació externa final rebran
un 80 % de l’ajut de 7000 euros (€).

L’INDEST resol fer pública la resolució definitiva amb la quantia de l’ajut assignada i que es detalla
a continuació:

1.

2.

3.

4.

Projecte
Modalitat A. Relación entre
Inteligencia
Emocional
y
Rendimiento Profesional.
Modalitat A. Anàlisi d’emplaçament del
patrimoni natural i cultural català en la
ficció audiovisual com a estratègia de
promoció.
Modalitat A. El coneixement del
patrimoni industrial en el món educatiu i
la societat.
Modalitat A. La representació de la
maternitat en la ficció contemporània.

5. Modalitat B. Relleu Generacional i
Gènere a les Cooperatives Agràries de
Catalunya.
6. Modalitat B. Anàlisi de les expectatives de
millora de les Organitzacions de
Productors com elements clau del
millorament d’eficiència dels sectors
agraris i agroalimentaris en clau de
present i de futur.

Consorci
Inteligencia emocional
en la empresa

Adjudicació

5600 euros

TRAMA-TURESCO

5600 euros

Difusió participativa del
patrimoni industrial

7000 euros

Observatori de les
representacions de la
maternitat –
TRAMA-GESECLIPOFRANCUMEPOE
REGENERE. Relleu
Generacional i Gènere a
les Cooperatives
Agràries de Catalunya
Anàlisi de les
expectatives de millora
de les Organitzacions de
Productors com elements
clau del millorament
d’eficiència dels sectors
agraris i agroalimentaris

7000 euros

7000 euros

5600 euros

7. Modalitat C. Effects of a web-based
therapeutic educational intervention for
the treatment of pain and poor sleep
quality in adult women diagnosed with
Fibromyalgia: A mixed methods approach
with sequential exploratory design
8. Modalitat C. Aproximació arqueològica a
les pràctiques agroalimentàries: nexes
entre el passat i el present.
9. Modalitat C. Buscando los valores de
referencia “normales” de biomarcadores
de daño cardíaco después de sesiones de
actividad física.
10. Modalitat C. Estudio y anàlisis de la
biodiversidad de cultivos y del pago verde
“Greening” en la província de Lleida en
el Horizonte de la futura reforma de la
PAC Post 2020.

en clau de present i de
futur
Fibromyalgia and
Integral Care
(biopsychosocial)

7.000 euros

ArqueoAgro

7000 euros

MOVIMENTVASCULAR

7000 euros

Estudio y anàlisis de la
biodiversidad de cultivos
y del pago verde
“Greening” en la
província de Lleida en el
Horizonte de la futura
reforma de la PAC Post
2020

7000 euros

D’acord amb els informes de valoració dels / de les avaluadors/es externs/es, el Vicerectorat de Política
Científica i Tecnològica (VPCT) procedirà en el termini de temps més breu possible a transferir la quantia
de l’ajut als consorcis participants en la convocatòria 2018 d’ajuts de l’INDEST per a projectes de recerca.

Lleida, en data de la signatura electrònica.

Fidel Molina-Luque
Director de l’Institut de Desenvolupament Social i Territorial de la Universitat de Lleida

