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AJUDES A INVESTIGADORS I CREADORS EN 11 ÀREES DE LA CIÈNCIA I LA CULTURA 

Convocatòria 2015 
 

 

Bases i Convocatòria d’Ajuts 

 

OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA 

Contribuir al desenrotllament del coneixement i la cultura, com una de les formes més enriquidores i 
eficaces per a la millora de les oportunitats individuals i col·lectives del conjunt de la societat. 

 

CARACTERÍSTIQUES 

Es tracta d'ajudes econòmiques a investigadors creadors i professionals per al desenvolupament de 
projectes del seu àmbit d'especialització. Les àrees preferents son: 

 Ciències Bàsiques (Física, Química i Matemàtiques) 
 Biologia i Biomedicina 
 Tecnologies de la Informació i la Comunicació, altres enginyeries i arquitectura 
 Ciències del Medi Ambient i Ciències de la Terra 
 Economia, Finances i Gestió d'Empreses 
 Ciències Jurídiques i Socials (Dret, Ciència Política, Sociologia, Antropologia, Demografia, Geografia 

Humana, Psicologia, Ciències de l’Educació) 
 Humanitats (Filosofia, Filologia, Literatura, Lingüística, Història, Estètica, Història de l’Art i Musicologia) 
 Periodisme, Comunicació i Ciències de la Informació 
 Arts plàstiques i Art digital 
 Música (composició, direcció i interpretació) i Òpera 
 Creació Literaria i Teatre 

 

Projectes a desenvolupar: poden comprendre des de complementar un projecte d'investigació, formar-se 
en tècniques altament especialitzades, realitzar una estada en un centre d'investigació, escriure un llibre, 
o qualsevol altra faceta d'un projecte propi. 

Duració del projectes: mínima de 6 mesos i màxima d'1 any des de la recepció del primer pagament. 

Ajudes: Es concediran un màxim de 55 ajudes amb un import màxim de cadascuna de 40.000 €. 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1413
http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/noticias/fichanoticia/index.jsp?codigo=1413
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SOL·LICITANTS 

Investigadors, creadors culturals i altres professionals de nacionalitat espanyola amb residència a 
Espanya o nacionals d’altres països amb residència permanent o de llarga duració a Espanya que, trobant-
se en un estadi intermedi de la seua carrera o activitat investigadora (en el cas acadèmic, des de l'estadi 
de formació postdoctoral fins al nivell acadèmic de professor titular o equivalent), es caracteritzen per una 
alta i innovadora producció científica, creativa o professional. 

Els investigadors de la Universitat de València hauran d'obtindre, amb caràcter previ a la presentació de la 
sol·licitud, l'autorització de la Vicerectora d’Investigació i Polìtica Científica a participar en esta 
convocatòria. 

 

DOCUMENTACIÓ 

Cada sol·licitant podrà presentar una única sol·licitud amb: 

 Breu resum de la trajectòria professional del sol·licitant. 
 Breu resum del projecte. 
 Curriculum vitae complet del sol·licitant, degudament signat (hi ha un model). 
 Memòria de les publicacions i projectes duts a terme 
 Tres cartes de referència d'investigadors, creadors o professionals del respectiu camp que tinguen un 

coneixement directe de les contribucions del sol·licitant. 
 Memòria del projecte. 
 Pressupost total brut desglossat 
 Fotocòpia del DNI o passaport. 
 En el cas que el sol·licitant siga un nacional d’altre país amb residència permanent o de llarga duració, 

certificat o permís de residencia, targeta de residencia permament o targeta d’identitat d'estrangers en 
vigor. 

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Les sol·licituds es presentaran a través de l'aplicació disponible en la web de la Fundació BBVA. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

Podran presentar-se sol·licituds des del 01/03/2015 al 20/05/2015 a les 19:00 h. 

En tot cas, es recomana que es comunique l' interés de participació en la convocatòria el mes aviat 
possible. 

Els interessats hauran de contactar amb l’OTRI pel càlcul dels costos de personal i els costos indirectes, 
així com la documentació administrativa necessària. 

 

Important: 

▪ Contactar amb l'OTRI amb temps suficient per a: 
 · l'elaboració i revisió del pressupost. 
 · obtindre l'autorització de la vicerrectora a la participación en el projecte. 

http://www.fbbva.es/TLFU/tlfu/esp/home/index.jsp
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▪ Serà responsabilitat de l'investigador principal l'execució del projecte d'acord amb el que es va incloure 
en la sol·licitud inicial i allò que s'ha regulat en la resolució de concessió. 

▪ Els sol·licitants beneficiaris de les ajudes hauran de subscriure un Compromís d'Acceptació, per a la qual 
cosa hauran de contactar amb l'OTRI. 

 

Més informació en otri@uv.es  

 

Consulta d’altres convocatòries: 
OTRI UVEG 
Servei d’Investigació UVEG 
Fons x Recerca 
 

________________________________________________ 

BUTLLETÍ D'ALERTA SOBRE CONVOCATÒRIES DE R+D+I és un producte d'informació editat per 
l'OTRI de la Universitat de València, a fi de facilitar la participació dels grups de recerca en les 
convocatòries públiques de R+D+I (Subscripció a les llistes de distribució d’informació otri). 

 

http://www.otriuv.es/
http://www.uv.es/serinves
http://www.uv.es/serinves
http://www.fonsxrecerca.com/
http://www.otriuv.es/
http://www.otriuv.es/valenciano/subscripcion/

