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Ajuts de la Comissió de Recerca
de la Facultat de Geografia i Història
Modalitat OCJ
Organització de congressos i jornades
Objectius
L’objecte dels ajuts és col·laborar en el finançament de congressos, jornades, simposis, etc., organitzats per
personal docent i investigador de la Facultat, que es desenvolupin a la mateixa Facultat.

Sol·licitants
Personal docent i investigador que pertanyi a la Facultat de Geografia i Història.

Condicions de la modalitat
1. S’estableixen dues modalitats d’ajuts:
a. Activitats obertes: accepten participants que s’inscriuen lliurement per presentar-hi les
seves comunicacions o pòsters.
b. Activitats tancades: els participants ho són únicament per invitació expressa dels
organitzadors, independentment que s’accepti o no la presència de públic.
2. El límit màxim de subvenció serà de 3.000 € per a les activitats obertes i de 2.000 € per a les activitats
tancades.
3. L’import que atorga la Comissió en cap cas no superarà el 50 % del pressupost total de l’activitat.
4. Els ajuts sol·licitats es valoraran segons que es tracti d’activitats:
a. Obertes: es prioritzaran aquelles activitats que tinguin un caràcter internacional
demostrable.
b. Tancades: es prioritzaran aquelles activitats en les quals com a mínim 1/3 de les persones
ponents siguin membres d’institucions estrangeres.
5. La publicació d’actes queda explícitament exclosa de la finalitat d’aquests ajuts.
6. Cap membre del personal que tingui relació estatutària o contractual amb la Facultat podrà cobrar
retribucions.
7. Dins d’aquesta modalitat, els sol·licitants només poden demanar un únic ajut a l’any.
8. Les activitats per a les quals se sol·licita l’ajut s’han de dur a terme durant l’any de la convocatòria o
l’any posterior.
9. És imprescindible que els sol·licitants tinguin el currículum actualitzat a la base de dades del GREC

amb data posterior a l’1 de gener de l’any en què es resolguin els ajuts, així com estar en possessió
d’un codi ORCID (https://orcid.org/).

Documentació
•

Imprès de sol·licitud degudament emplenat i amb el vistiplau del director o directora de
departament.

•

Pressupost detallat d’ingressos i despeses previstes (subvencions, inscripcions, conferències,
viatges, allotjaments, publicacions, etc.) amb la concreció de l’aportació econòmica que se sol·licita
a la Comissió i de l’ús que es farà d’aquesta subvenció.

•

Memòria de l’activitat on s’indiqui: programa, dates i lloc de celebració, conferenciants convidats,
participants previstos, comitè organitzador, entitats organitzadores i altres informacions que es
considerin necessàries.

Tramitació i presentació de les sol·licituds
•

Els impresos per sol·licitar aquest ajut es poden obtenir a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/admghf/ajuts_comissio_recerca_gh.html

•

Les sol·licituds, en l’imprès normalitzat, s’han d’adreçar al degà o degana de la Facultat. Comissió
de Recerca de la Facultat de Geografia i Història i s’han de presentar al registre de l’Oficina de
Recerca de l’Administració de Centre, acompanyades de la documentació adient, dins del termini
establert.

•

Les sol·licituds han d’estar signades pel sol·licitant i han de tenir el vistiplau del director o directora
del Departament.

•

Es faculta l’Oficina de Recerca de Filosofia i de Geografia i Història per demanar a les persones
interessades els documents necessaris que manquin per a l’avaluació, així com l’esmena de defectes
que puguin aparèixer a la sol·licitud. En cas que aquests requisits no es compleixin, s’entendrà
desestimada la sol·licitud.

Condicions generals
•

Els ajuts estaran sempre condicionats a les disponibilitats pressupostàries del Contracte Programa
de Recerca de la Facultat.

•

En cas que els ajuts no es justifiquin en el termini de tres mesos posterior a la data de l’activitat, els
imports s’hauran de tornar al pressupost d’origen a disposició de la Comissió, llevat de causes
justificades que caldrà exposar per escrit abans de finalitzar aquest termini. Aquest termini
comença a comptar a partir de la data prevista per a la realització de l’activitat.

•

En casos degudament justificats es pot sol·licitar el canvi de finalitat o de beneficiari de l’ajut
atorgat, prèvia autorització de la Comissió, però sempre dins la mateixa modalitat.

•

En el programa definitiu i en els elements de difusió de l’activitat s’ha de fer constar el suport de la
Facultat a l’organització.

El president / La presidenta de la Comissió de Recerca
Barcelona, 3 de març de 2020

