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Convocatòria extraordinària d’ajuts a l'organització
d’esdeveniments de recerca, 2017
Amb l’objectiu de millorar la qualitat de la recerca i seguint les indicacions del Consell de Direcció de
l’IRE,

ES RESOL,
Primer: Obrir una convocatòria d’ajuts a l’organització de seminaris, congressos, cursos o altres
esdeveniments relacionats amb la recerca per membres de l’IRE.
Segon: Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’indiquen.
Tercer: L’IRE destinarà̀ 2.000 euros a aquesta convocatòria, assumint factures relacionades amb
l’organització de l’esdeveniment.
Quart: Comunicar la convocatòria a través de correu electrònic a tots els membres de l’IRE, i publicar-la a
la pàgina web de l’Institut.

BASES
1. Objectius:
Aquest ajut té com a objectiu potenciar la organització d’aquesta mena d’esdeveniments.

2. Sol•licituds:
Pot demanar aquest ajut qualsevol membre de l’IRE des del mateix moment de la seva incorporació,
sempre que es compleixin els requisits que s’indiquen.
S’estableix un primer termini per presentar la sol•licitud el 15 de Novembre de 2017. Si no s’exhaurís el
pressupost, s’obririen nous terminis que es comunicarien per correu electrònic als membres de l’IRE.
L’IRE s’encarregarà directament de tramitar les factures que es presentin, les quals hauran de complir els
requisits que requereix la Universitat de Barcelona (NIF, adreça, etc.)
La presentació de la sol•licitud es farà a través del següent formulari:
https://form.jotformeu.com/72915211427351

3. Requisits
Primer. Es cobriran el total de factures (no fraccions) fins a 500 euros per solicitant i grup.
Segon. El(s) sol•licitant(s) haurà̀ de estar registrat a:
•
•
•

ResearchGate
Academia
ORCID

https://www.researchgatenet/
https://www.academia.edu
https://orcid.org

4. Criteris de priorització
•

Membres de l’IRE que participen: 1 punt/membre fins a 3 punts

•

Grups de recerca de l’IRE que participen: 2 punts/grup fins a 6 punts

5. Gestió de l’ajut:
La gestió́ econòmica de l’ajut concedit es durà a terme, seguint les normes de gestió́ del pressupost de la
Universitat de Barcelona.
El pagament de les factures es gestionarà a través de l’oficina de l’IRE.
Barcelona a 5 d’octubre de 2017

Signat: Dr. Antonio R. Bartolomé
Director

