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Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca 2018
Amb l’objectiu d’incrementar el nombre i qualitat dels projectes de recerca que presentin els membres de
l’IRE,

ES RESOL,
Primer: Obrir una convocatòria competitiva d’ajuts a propostes de projectes de recerca que no disposin de
cap altra finançament.
Segon: Aquesta convocatòria es regirà per les bases que s’indiquen.
Tercer: L’IRE destinarà̀ 5.000 euros a aquesta convocatòria.
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 dóna suport a la recerca de membres de l’IRE, sense finançament en altres convocatòries
competitives, amb els següents objectius:
•
•
•

Potenciar la recerca en àmbits normalment exclosos de finançament.
Potenciar la col·laboració de diferents grups en projectes conjunts de recerca.
Potenciar l’activitat investigadora dels membres més joves de l’IRE.

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.
El termini per presentar la sol•licitud romandrà obert des del moment de la publicació d’aquesta
convocatòria i fins al 15 d’octubre de 2018.
S’atorgaran fins a 2 ajuts de 2.500 euros.
La presentació de la sol•licitud es farà a través d’un formulari en la Intranet de l’IRE.

3. Requisits
Primer. L’investigador principal i almenys la meitat dels membres en la proposta han de ser membres de
l’IRE i d’almenys, dos grups de recerca diferents.
Segon. El project no pot haver rebut cap finançament previ.
Tercer. Els membres hauran d’estar registrats a:
•

ResearchGate

https://www.researchgate.net/

•

Academia

https://www.academia.edu

•

ORCID

https://orcid.org

Quart. Un mateix grup tan sols pot optar a una ajuda dintre d’aquesta convocatòria.

Cinquè. En els articles derivats d’aquests projectes ha de constar el suport de l’IRE.

4. Procediment de sel·lecció
Un consell d’experts format per cinc membres de l’IRE no implicats en cap proposta, escollits per la
Comissió Permanent, escolliran els projectes valorant mitjançant una puntuació de 0 a 10 aquests criteris:
•
•
•

Rellevància en el camp educatiu
Actualitat de la temàtica d’estudi
Coherència interna i adequació del disseny als objectius que pretén.

5. Gestió́ 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.
La gestió de factures i despeses es farà a través de l’Institut. Els sol•licitants hauran d’aportar les factures
a nom de la Universitat de Barcelona (amb NIF i adreça oficial de la UB), fins al 15 de novembre de 2019.
Barcelona a 1 d’octubre de 2018
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