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Bases de la convocatòria 2021 de borses de viatge i ajuts per a
membres de l’INSA-UB
L’Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Universitat de Barcelona
convoca ajuts per borses de viatge de dues modalitats (1 i 2), amb la finalitat de donar
suport als membres de l’INSA-UB i potenciar la recerca internacional.
La finalitat d’aquests ajuts és colꞏlaborar en les despeses de viatge per a participar amb
una presentació a congressos, reunions i simposis internacionals, així com en les derivades
dels desplaçaments per a estades de recerca en centres de prestigi i activitats de formació
especialitzada.
La modalitat 1 va dirigida als següents destinataris: Professorat ordinari, professorat
contractat permanent i interí, i investigadors contractats Ramon i Cajal.
La modalitat 2. va dirigida als següents destinataris: Personal en formació predoctoral i
postdoctoral, professorat contractat temporal i PAS.

Condicions Generals


Hi haurà dues convocatòries durant l’any 2021, una que finalitzarà el dia 30 d’abril
i una altre que finalitzarà el 30 de setembre, d’un import total de 1500€ cadascuna
d’elles.



En cada convocatòria es destinarà un 50% del pressupost a la modalitat 1 l’altre
50% a la modalitat 2, a no ser que hi hagi una de les dues modalitats en que no es
presenti un número suficient de solꞏlicituds per cobrir les despeses.



En cas de que els diners no puguin cobrir totes les solꞏlicituds en cada convocatòria,
la Comissió Permanent repartirà els ajuts de forma proporcionada entre els
diferents grups de recerca, intentant afavorir una major diversitat i
internacionalització en el conjunt d’activitats finançades. L’IP de cada grup decidirà
el destinatari, però tenint en compte que l’interès de l’INSA és prioritzar aquelles
solꞏlicituds presentades per estudiants predoctorals.



La Comissió Permanent no acceptarà solꞏlicituds lliurades FORA del termini que
indica cada modalitat.
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L’import màxim dels ajuts concedits per a les modalitats 1 i 2 serà el següent:
o

Espanya - 150 €

o

Europa - 250 €

o

Resta del món - 500 €



Els beneficiaris hauran d'acreditar la presentació d'una comunicació o la justificació
d’una reunió i ser ells qui es desplacen.



El nom de l’NSA-UB i el seu logo, si s’escau, s’hauran d’indicar en aquelles
produccions (pòsters, conferències, tríptics, etc.) que derivin d’accions que estiguin
parcialment finançades per l’Institut.



Un cop concedit l’ajut, en el termini de 2 setmanes després del viatge, els
beneficiaris
hauran
d’enviar
per
correu
electrònic
a
insa.campusalimentacio@ub.edu un breu resum de màxim 100 paraules en anglès
on es descrigui l’activitat realitzada i el que ha permès dur a terme l’ajut de l’INSAUB. Si s’ha rebut algun premi o distinció, cal indicar-ho. Si s’escau, també es pot
adjuntar una fotografia o imatge del treball presentat o d’algun moment del viatge
que reflecteixi l’activitat realitzada. Aquesta informació es podrà difondre en la
pàgina web o en d’altres documents de difusió de les activitats de l’Institut



El termini de justificació de les despeses és de 2 mesos a comptar des de la data
de finalització de l'activitat per la qual fou concedit l'ajut. Les despeses de viatge,
allotjament i manutenció es justificaran d'acord amb la darrera actualització de la
normativa de despeses de viatge de la UB

