ANNEX 2

Ajudes per a projectes d’investigació precompetitius
1.- OBJECTE:
L’objecte d’aquesta convocatòria és donar suport a activitats d’especial interès que per la seua
temàtica o oportunitat contribuïsquen a la millora de l’activitat investigadora que es desenvolupa a
la Universitat de València, mitjançant el finançament de projectes d’investigació amb un equip de
joves investigadors, amb l’objecte de millorar les condicions de participació en convocatòries
autonòmiques, estatals o europees.
2.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS:
2.1-Podrà demanar aquestes ajudes qualsevol membre del personal docent i investigador
pertanyent a la plantilla de professorat de la Universitat de València,

així com el personal

investigador contractat dins del marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors o
del Programa Especial d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la UV, amb la categoria de
doctor i amb dedicació a temps complet, que NO haja estat investigador principal, d’un projecte
d’investigació competitiu o precompetitiu, vigent o no, amb finançament públic o privat.
2.2- L’investigador sol·licitant haurà d’haver participat en la memòria d’investigació dels últims 3
anys avaluats amb un mínim de 36 punts, o el seu equivalent en el cas d’investigador incorporats
per primera vegada a la UV en els darrers 3 anys.
2.3- La data d’obtenció del títol de doctor haurà de ser posterior al 31 de desembre de 2005.
2.4- L’investigador responsable haurà de dedicar 32 hores/setmana al projecte; no obstant
això, la participació en aquest programa serà compatible amb la participació amb qualsevol altre
projecte d’investigació competitiu, únicament com a membre de l’equip investigador.
3.- EQUIP INVESTIGADOR:
3.1-Podrà participar en l'equip del projecte qualsevol membre del personal docent i investigador
pertanyent a la plantilla de la Universitat de València, així com el personal investigador contractat
dins del marc de convocatòries públiques per a la incorporació de doctors o del Programa Especial
d’Estabilització d’Investigadors Reincorporats de la UV, sempre que no haja estat investigador
principal de cap projecte d’investigació amb finançament públic o privat.
No podran formar part de l'equip aquells professors que es presenten com a investigador principal
o membre de l’equip en alguna petició a aquesta convocatòria. La participació haurà de ser amb
dedicació completa (32 hores/setmana); no obstant això, la participació en aquest programa serà
compatible amb la participació amb qualsevol altre projecte d’investigació competitiu.
3.2- Cada membre del grup investigador haurà d’haver participat en la memòria d’investigació dels
últims 3 anys avaluats amb un mínim de 12 punts, o el seu equivalent en el cas d’investigadors
incorporats per primera vegada a la UV en els darrers 3 anys.
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4.- DOTACIÓ ECONÒMICA I DURADA DEL PROJECTE:
4.1- Durada del projecte: La durada del projecte serà d'un any des de la data de concessió.
4.2- Dotació econòmica del projecte: la dotació econòmica del projecte no podrà ser superior
a 15.000 € i es podrà modular en relació amb el finançament mitjà del corresponent Programa del
Pla Nacional d’I+D del MICINN de l’any anterior. Queden excloses les despeses de personal. La
partida d’ “Altres despeses” no podrà ser superior al 10% de l’import total concedit
5. PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ:
5.1- Amb caràcter general, la resolució es dictarà en el termini màxim de 6 mesos a partir del dia
següent de la publicació d’aquesta resolució a la pàgina WEB del Servei d’Investigació, tret
d’aquelles sol·licituds per a les quals es demanen informes externs.
5.2-Les peticions que s'adeqüen als requisits de la Convocatòria seran sotmeses a avaluació
científica per la Comisió d’Investigació, am els criteris següents:
a) No seran considerats els projectes amb “informe desfavorable”.
b) Si la suma de la quantitat total sol·licitada pels projectes amb “informe favorable”
excedeix el pressupost disponible, es considerarà la subvenció d'un percentatge del total.
La Comissió d'Investigació informarà les sol·licituds admeses amb informe favorable o
desfavorable, que estarà en funció de la valoració científica del projecte (metodologia, objectius i
pressupost) i de l’adequació del CV dels membres de l’equip. En aquest informe, la Comissió
d’Investigació podrà proposar la minoració de les despeses que considere reductibles.
Addicionalment, les sol·licituds es podran sotmetre a avaluació externa.
La decisió es farà pública, de conformitat amb el punt 4 de les “Normes Generals de
Procediment”, mitjançant Resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, a proposta
de la Comissió d’Investigació, que contindrà les ajudes concedides i l’import corresponent.
6. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
6.1. Les sol·licituds, adreçades al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, hauran de
presentar-se amb tota la documentació requerida d’acord amb les normes generals de procediment
establertes a l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
6.2. El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà al dia següent de la publicació d’aquesta
resolució al Tauler d’Anuncis i a la pàgina WEB d’Investigació, i finalitzarà 30 dies naturals després,
a les 18 hores.
6.3. Les sol·licituds telemàtiques hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
6.2.1. Descripció de l’activitat proposada: caldrà presentar un pla de treball corresponent a
l’any de durada de l’ajuda.
6.2.2. Factures Proforma, en cas de petició d’equipament inventariable o material
bibliogràfic.
6.2.3. Còpia del títol de doctor de l’investigador sol·licitant, únicament en el cas que aquest
NO s’haja obtingut en la Universitat de València.
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6.2.4. En el cas d’investigadors incorporats per primera vegada a la UV en els darrers 3
anys, també s’haurà d’adjuntar el Currículum Vitae, en el model “Convocatòries UVEG” habilitat en
l’aplicació GREC.

7. SEGUIMENT I CONTROL:
7.1. Una vegada finalitzada l’activitat finançada, i dins del termini d’un mes, els beneficiaris hauran
de remetre al Vicerectorat d'Investigació i Política Científica un informe final que incloga les
activitats desenvolupades, els resultats obtinguts i el balanç econòmic. Les quantitats que
pogueren quedar com a romanents seran recuperades pel Vicerectorat d’Investigació i Política
Científica.
7.2. En cas d'incompliment d'alguna de les obligacions esmentades anteriorment, el Vicerectorat
d'Investigació i Política Científica podrà revocar la concessió de l'ajuda, així com recaptar la
devolució de les quantitats percebudes.
7.3. Una vegada finalitzat el projecte, s’haurà de presentar a la següent convocatòria de projectes
de l’Administració de l’Estat, Generalitat Valenciana o de la Unió Europea. L’investigador
responsable del projecte d’investigació precompetitiu haurà d’acreditar el compliment d’aquest
requisit mitjançant l’enviament de la documentació justificativa de la presentació del projecte, amb
un escrit dirigit al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica, en el qual s’haurà d’indicar el títol i
la referència del projecte precompetitiu.
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