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Acord de 21 de desembre de 2006 pel qual s’aprova la convocatòria del
Programa d’equipament i infraestructura de recerca 2006 (PEIR 2006)
Característiques i calendari d’aplicació a la Universitat Rovira i Virgili
1. Objecte: Concessió d’ajuts a les universitats catalanes per al finançament d’inversió nova
o de reposició destinada a l’adquisició d’equipament i infraestructura per a la recerca, i que pot
incloure:
a) Equipament científic i tecnològic de recerca.
b) Fons bibliogràfic.
c) Equipament informàtic i programari especialitzat destinat a la Recerca.
d) Despeses derivades de la instal·lació de xarxes de comunicació i instal·lacions de servei
dels equips adquirits en aquesta convocatoria.
2. Sol·licitants: Les universitats del sistema universitari català.
3. Període: La inversió s’ha de realitzar entre l’1 de gener de 2006 i el 30 de juny de 2007.
Per tant, la data de factura haurà d’estar compresa entre aquestes dues dates.
4. Quantia dels ajuts: Es destinen a la present convocatòria 4.000.000,00 euros. L’import
màxim de cada sol·licitud ha d’incloure, com a mínim, un 25% de cofinançament per part de la
institució sol·licitant (15% del grup sol·licitant, 10% de la URV). L’IVA resultant de l’adquisició
dels equipaments no és subvencionable.
5. Sol·licituds: La URV presentarà una única sol·licitud que inclourà els equipaments proposats
pels grups de recerca.
Serà requisit necessari per presentar una sol·licitud de grup de recerca que tots els membres
de l’equip investigador tinguin el pacte de dedicació complet (pendent d’aprovació pel Consell
de Govern) 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 el format
que podeu trobar a (http://agaur.gencat.net // PEIR2006 // Sol·licitud per projecte PEIR2006) han
d’incloure:
• Imprès de sol·licitud amb
- dades de la institució sol·licitant
- dades del Departament i de la persona responsable
- classificació i cost de l’equip sol·licitat, cofinançament aportat per la institució
(mínim 25%) i finançament sol·licitat
- dades de l’equip sol·licitat:
· grups de recerca que donen suport a la sol·licitud
· descripció succinta de l’equip
· localització prevista
· utilització prevista
• Factura proforma o pressupost d’una casa comercial: especificacions tècniques i cost
de l’equip (IVA inclòs). Per facilitar la posterior gestió de l’expedient de contractació,
en el cas de que l’import de l’equip sol·licitat sigui igual o superior al 12.000,00 euros
(IVA inclòs), cal que ens presenteu un mínim de 3 factures proforma o pressupostos. En
el cas que només existeixi en el mercat una sola empresa subministradora de l’equip
sol·licitat, s’acompanyarà, a més de la factura proforma o pressupost, un certificat
d’exclusivitat de l’empresa i un certificat de l’investigador en el que faci constar que
l’equipament sol·licitat és l’únic que requereix els requisits necessaris
• Compromís formal de cofinançament de l’entitat sol·licitant. Aquest document
l’omplirà i el signarà la Vicerectora d’Investigació i Institucions Sanitàries. Per aquest
motiu, cal que complimenteu el document “Compromís de cofinançament de la URV
i del/s grup/s de recerca” que us adjuntem, i ens l’envieu conjuntament amb la vostra
sol·licitud
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La informació referent als codis a incloure pot trobar-se a la plana web corresponent.
6. Lloc i termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds individuals dels grups de recerca
han d’enviar-se al corresponent Tècnic de gestió de projectes abans del dia 15/01/2007.
7. Calendari previst d’aplicació:
• Obertura de la convocatòria: 9/11/2006.
• Presentació sol·licituds grups de recerca a la URV: 9/11/2006 -15/01/2007.
• Esmena i Priorització de les sol·licituds presentades: 16-01/2007 -30/01/2007.
• Presentació sol·licitud URV a l’AGAUR: 30/01/2007.
• Resolució de concessió (previsió): 30/04/2007.

