Projectes d’infrastructures científiques i tecnològiques cofinançades amb
el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 2010
BOE 210 – 30.08.2010
Característiques i calendari d’aplicació a la Universitat Rovira i Virgili
(segons acord de la Comissió delegada d’Investigació i Transferència, de 16/09/2010)
1. Objecte: Els objectius d’aquesta acció són:
a) Contribuir al desenvolupament regional a través de l’adquisició de l’equipament científic i
tecnològic necessari per al desenvolupament de les activitats d’investigació de la comunitat
científica i tecnològica.
b) Optimitzar l’ús de la infraestructura científica i tecnològica i assegurar la implicació de les
institucions beneficiàries per tal de garantir un ús estable a curt i llarg termini.
c) Crear les sinergies necessàries per optimitzar la transferència de resultats de la investigació al
sector productiu.
La present crida fa referència a l’adquisició i instal·lació d’equipament científic i tecnològic de
recerca.
Com diu l’article 3, “En particular, la finalidad preferente de la convocatoria es la financiación de
equipos que se soliciten para uso compartido de varios investigadores y proyectos, de coste
superior a 60.000 euros (...)”.
2. Sol·licitants: Entre altres, les universitats públiques.
3. Període d’execució: La inversió s’ha de realitzar entre l’1 de gener de 2010 i el 31 de
desembre de 2012. Per tant, la data de factura haurà d’estar compresa entre aquestes dues dates.
4. Quantia dels ajuts:
La convocatòria finança el 50% de l’import subvencionable. En el cas de la URV, l’altre 50% es
cobreix amb el:
 25% .......a càrrec de la URV,
 25% .......a càrrec del/s grup/s de recerca sol·licitant/s
L’aportació econòmica del/s grup/s de recerca sol·licitant/s ha de complir aquests dos requisits:
 Fons aliens als que la URV atorga als grups i altres estructures de la URV i
 Fons diferents del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)
Aquest finançament no inclou l’IVA, atès que és deduïble.
5. Sol·licituds: La URV presentarà una única sol·licitud que inclourà els equipaments científics i
tecnològics proposats pels grups de recerca.
Per presentar una sol·licitud de grup de recerca, cal que tots els membres de l’equip investigador
tinguin el pacte de dedicació complet.
La URV establirà l’ordre de prioritat d’aquests equipaments, d’acord amb els criteris establerts
(http://www.sgr.urv.es/par/infra/).
La sol·licituds presentades pels grups de recerca (que han de complimentar-se segons els
documents que us adjunto) han d’incloure:
• Memòria de la proposta d’equipament (veure document adjunt):
o Organisme sol·licitant

•
•
•
•

o Títol de la proposta
o Responsable científic i tecnològic
o Descripció de l’equip i accessoris
o Objectius científics i grups implicats
o Justificació de la proposta
o Altres disposicions institucionals de suport a la proposta
Si escau, relació d’empresa/es i/o entitat/s interessada/es
Factura/es proforma o pressupost/os d’una casa comercial (3 com a mínim): especificacions
tècniques i cost de l’equip (IVA inclòs).
CV del responsable científic i tecnològic (veure document adjunt) o bé autorització del
responsable científic per utilitzar el seu CV que consta a la base de dades GREC.
Compromís de cofinançament de/ls grup/s de recerca (veure document adjunt), segons el punt
4 d’aquest document

6. Lloc i termini de presentació de sol·licituds: Les propostes d’equipament dels grups de
recerca han de presentar-se al Servei de Gestió de la Recerca en format electrònic a l’adreça
següent carlos.garcia@urv.cat fins al dia 04/10/2010.
7. Calendari previst d’aplicació:
 Presentació sol·licituds dels grups de recerca a la URV : ............................. fins al 04/10/2010
 Esmena i priorització de les sol·licituds presentades : ....................... 05/10/2010 - 14/10/2010
 Presentació sol·licitud URV al MCI : ........................................................................ 15/10/2010
 Resolució de concessió (previsió) : ......................................................................... 15/04/2011
Els tècnics de gestió de projectes estan a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.
Podeu trobar més informació a la pàgina web següent.
Rosa Solà Alberich
Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries
Tarragona, 20 de setembre de 2010

