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DADES CONVOCATÒRIA 

Nom de l’actuació Ajuts per a la preparació de projectes internacionals a la URV  

Objecte L’objecte d’aquest programa és la concessió d’ajuts que financin les 
despeses necessàries per a la preparació i presentació de noves 
propostes d’R+D+I, en col·laboració transnacional, liderades per 
grups de recerca de la URV i adreçades a les convocatòries de 
l’H2020 i altres programes internacionals d’accions d’investigació i 
innovació. 

Entitat convocant Universitat Rovira i Virgili – Banco Santander - Departament 
d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya. 

Més informació http://www.urv.cat/recerca_innovacio/programes/urv/exit/2016/index.
html 

Termini/s de l’actuació 29/02/2016 – 01/04/2016 

Termini URV, si escau       

CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS 

Tipus Ajut 

Requisits Investigador/a principal: 

1. Tenir vinculació funcionarial o contractual amb la URV, a temps 
complet, per realitzar l’activitat investigadora. 

2. Tenir el pacte de dedicació de la URV complet. 

3. Pertànyer a un grup de recerca de la URV, segons el Mapa de 
grups de recerca vigent. 

4. Posseir la titulació requerida en la corresponent convocatòria 
competitiva. 

Resta de l'equip investigador estarà format per personal docent i 
investigador de la URV amb el pacte de dedicació complet i per 
aquell altre personal de la URV que, sense haver-lo de 
complimentar, realitzi tasques d’investigació relacionades amb la 
sol·licitud presentada. En general, es valorarà de manera positiva 
que compleixi els mateixos requisits que l’investigador/a principal. 

Condicions de participació: 

1. Tant l'investigador/a principal com la resta de l'equip d'investigació 
només podran participar amb dedicació única en una sol·licitud de 
projecte d'aquesta convocatòria. 

2. El personal vinculat a altres organismes precisarà autorització 
expressa del seu organisme per participar en el projecte. 

La participació com a responsable principal o membre de l’equip 
investigador en aquesta convocatòria serà compatible amb la 
participació en qualsevol altra actuació d’altres convocatòries. 

Durada 2 anys 

Dotació 60.000,00 € 

Conceptes finançables Els ajuts es destinaran a sufragar les despeses relacionades amb el 
desenvolupament i execució de les activitats necessàries per a la 
presentació de la proposta internacional i per a les quals hagin estat 
concedides. 

Els ajuts podran finançar fins al cent per cent dels costos marginals. 
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Els ajuts s’aplicaran als següents costos directes de execució: 

a) Despeses d’adquisició de material fungible, subministraments i 
productes similars. 

b) Despeses de consultoria, traducció i serveis equivalents destinats 
de manera exclusiva a l’activitat objecte de l’actuació. 

c) Despeses de viatges i dietes, assistència a congressos i 
conferències, visites i estades breus d’investigadors/res, tant de 
convidats com de l’equip d’investigació del projecte o participant de 
la actuació. 

d) Despeses derivades de l’assessorament i suport a la innovació, 
com ara assistència tecnològica, serveis de transferència 
tecnològica, formació, consultoria sobre bancs de dades i 
biblioteques tècniques. 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Observacions       

Contacte URV Servei de Gestió de la Recerca de la URV 

Carrer Marcel·lí Domingo, núm. 2-4-6 

43007 - Tarragona - Tel.: +34 977 55 95 22  - A/e: grec@urv.cat 

 

mailto:grec@urv.cat

