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AJUTS PER A LA RECERCA
(CONVOCATÒRIA DE NOVEMBRE DE 2018)

La Facultat de Física obre la convocatòria del conjunt d'ajuts per a la recerca que apareixen a la taula
següent:
MODALITAT

DESCRIPCIÓ

OBJECTIUS

ORGANITZACIÓ
de
CONGRESSOS

Ajuts per a l'organització de congressos i tallers de
divulgació científica per part del personal docent i
investigador de la Facultat de Física

Complementar els ajuts obtinguts amb el mateix
objectiu mitjançant altres convocatòries

Ajuts per a la subvenció d’estades de científics a la
Facultat de Física

Contribuir a les despeses generades per la visita de
científics de prestigi a la nostra Facultat, mitjançant la
subvenció parcial o total de les despeses de viatge de
l’investigador, del seu allotjament i d’un honorari per
una conferència. Es valorarà positivament la realització,
durant la visita, d’un seminari o preferentment un curs
adreçat als estudiants de la Facultat

PIVF
(Professors
Investigadors
Visitants Facultat
Física)

TRAMITACIÓ I PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Poden presentar sol·licituds a aquesta convocatòria el personal docent i investigador i el personal
acadèmic en formació de la Facultat de Física.
Els impresos per sol·licitar els ajuts es poden obtenir des de l’adreça internet:
http://www.ub.es/fisica
Presentació de les sol·licituds a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració de Centre (Física-Química)
Persona de contacte: Montserrat Santiago
Telf.: 93 402 11 05
e-mail: msantiago@ub.edu

TERMINIS DE LA CONVOCATÒRIA
Totes les modalitats:

3 de DESEMBRE de 2018

Les sol·licituds es presentaran a l’Oficina d’Afers Generals (Física-Química), abans de les 12
hores del dia de Termini, en l’ imprès corresponent.
IMPORT DELS AJUTS
Organització de congressos i tallers: màxim de 2200 €
PIVF:

màxim de 950 €:

• Estada: segons el preu dels Col⋅legis Majors
• Dietes: segons les tarifes oficials
• Conferència: segons tarifes oficials.

CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA
Els ajuts són per cofinançar congressos, tallers i visites de PIVF que s’esdevinguin com a màxim fins a
12 mesos després la data de termini d’aquesta convocatòria.
No es podrà concedir més d’un ajut per investigador i any en cadascuna de les modalitats, llevat de
situacions excepcionals. A més, hi ha les següents restriccions:
- Per als investigadors que tinguin el CV al GREC, per rebre un ajut caldrà tenir el CV actualitzat al GREC
amb data dins dels sis mesos anteriors al termini de la convocatòria.
- Ajuts OC: no es concedirà més de dos ajuts per any per departament, llevat dels casos excepcionals, i
caldrà acreditar sol·licituds d’ajuts a altres institucions.
- Ajuts OC a reunions internacionals restringides a que se celebrin a l’estat espanyol. Es comprovarà si el
cofinançament que es fa constar a la sol·licitud cobreix per si sol la totalitat de l’import de l’activitat, de
manera que en aquest cas no es concediria l’ajut.
- Ajuts OC: L’import màxim d’aquesta categoria d’ajuts només es pot concedir a aquest congressos,
reunions o tallers que tinguin lloc a la facultat de física.
- Ajuts PIVF: Es prioritzaran als ajuts a qui no hagi rebut cap ajut en els darrers 12 mesos per al mateix
concepte. Només es consideraran la resta de casos, si hi ha disponibilitat pressupostària.
RESOLUCIÓ
Totes les sol·licituds seran avaluades per la Comissió de Recerca de la Facultat, d’acord amb els criteris
establerts per la mateixa.
Les resolucions tindran lloc en el moment en què es disposi de les partides pressupostàries corresponents.
El Degà

Atilà Herms Berenguer
Barcelona, 19 de novembre de 2018

