ANNEX 2
Ajudes per a estades curtes de beneficiaris dels Programes de Formació
de Personal Investigador de caràcter predoctoral del Vicerectorat
d’Investigació i Política Científica

1. Objecte
L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió d’ajudes per a la realització d’estades del personal
investigador en formació de caràcter predoctoral, en centres d’investigació públics o privats radicats
fora de la Comunitat Valenciana, incloent empreses, i que tinguen com a objectiu l’adquisició de
noves tècniques, l’accés a instal·lacions científiques, la consulta de fons bibliogràfics o documentals
o altres activitats que contribuïsquen a la seua formació científica i tècnica i a la consecució del
treball d'investigació per al qual es va concedir l’ajuda.
Les estades hauran d’assegurar un grau de mobilitat i/o internacionalització a la que no s’haguera
accedit per formació acadèmica anterior o per altres factors com ara residència o nacionalitat.
Queden excloses les assistències a congressos i altres reunions de treball o coordinació.
2. Beneficiaris
Podran sol·licitar aquestes ajudes exclusivament els beneficiaris de les Convocatòries d’Ajudes per a
la Formació de Personal Investigador de caràcter Predoctoral del Programa “Atracció de Talent” de
VLC-CAMPUS que es troben en el 2n, 3r ó 4rt any de gaudiment de les ajudes.
La condició de beneficiari haurà de mantenir-se durant tot el període de realització de l’estada.
3. Condicions de gaudiment
3.1.-Les estades hauran de realitzar-se durant l’any 2015.
3.2.-La durada mínima de l'estada serà de 2 mesos i la màxima, de 4 mesos.
3.3.-L’import de l’ajuda inclourà les següents quantitats:
A) Una quantitat màxima per a les despeses de viatge (únicament per a un viatge d’anada i
tornada en un mitjà públic de transport, en tarifa turista o equivalent):
-Viatge a un país europeu: fins a 500 €.
-Viatge a un país no europeu: fins a 900 €.
-Viatge dins d’Espanya: fins a 150 €.
B) Una ajuda en concepte de manutenció i allotjament en funció de la durada i del país
receptor:
-Estades en centres espanyols: 800 € per mes complet.
-Estades en centres estrangers: 1.200 € per mes complet
3.4.-Aquestes ajudes són incompatibles amb qualsevol altra ajuda econòmica amb el mateix fi.
4. Formalització i termini de presentació de les sol·licituds
4.1. 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.
4.2. Els candidats afegiran al model de sol·licitud la documentació següent:
4.2.1. escrit d’acceptació del centre receptor.

4.2.2. memòria del treball d’investigació a desenvolupar pel sol·licitant, en la qual
s’especifiquen les activitats a realitzar, la seua duració i lloc on es realitzarà, així com la justificació
de l’oportunitat de l’estada, amb la signatura de conformitat del director/a de l’ajuda (Annex 2.1).
4.3. 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 del Servei d’Investigació, i finalitzarà 30 dies
naturals desprès.
5. Procediment de concessió
5.1. Les ajudes seran concedides per Resolució del Vicerectorat d’Investigació i Política Científica a
proposta de la Comissió d'Investigació, que informarà les sol·licituds presentades en funció de
l'interès científic i les disponibilitats pressupostàries.
5.2. El beneficiari haurà de comunicar per escrit al Servei d'Investigació l'inici del viatge amb
quinze dies d'antelació.
5.3. El Vicerectorat d’Investigació posarà els fons a la disposició dels beneficiaris, com a “bestreta a
justificar” mitjançant transferència bancària. Les despeses del viatge s’abonaran prèvia presentació
d’una fotocòpia del bitllet d’un mitjà de transport públic i l’original de la corresponent factura. La
utilització de vehicle propi haurà de ser prèviament autoritzada pel Vicerectorat
d’Investigació; en aquest cas, les despeses de viatge es calcularan a raó del mòdul vigent €/km,
fins al límit establert; a tal efecte, s’haurà de presentar una memòria del viatge en què figure la
marca, model i matrícula del vehicle i els quilòmetres recorreguts.
6. Obligacions dels Beneficiaris
6.1. Els beneficiaris hauran d'acreditar l'estada presentant una certificació davant el Vicerectorat
d'Investigació i Política Científica, segons el model disponible a la pagina WEB del Servei
d’Investigació (Annex 2.2), signat pel responsable del centre estranger, on conste de manera
explícita el dia d'inici i el de finalització, en el termini de 15 dies naturals des de la data final
concedida. En qualsevol cas, aquest certificat haurà d’estar al Vicerectorat d'Investigació abans del
dia 31 de desembre de 2015.
6.2. L'esmentada certificació s'haurà d'acompanyar de les targetes d’embarcament (en cas de
viatge en avió) i d’una memòria de l'activitat realitzada (no més de 500 paraules) durant l'estada al
centre estranger amb el vist i plau del director/a d'investigació del becari/a, segons el model
disponible en la pàgina WEB del Servei d’Investigació (Annex 2.3).
6.3. En cas de no poder dur a terme l'estada, o de no poder-la justificar, el beneficiari estarà
obligat a tornar la totalitat de la quantitat percebuda.
La realització de l’estada per un període de temps inferior al previst en la resolució de concessió de
l’ajuda, suposarà l’obligació de reintegrar una part de la quantia percebuda proporcional al període
no disfrutat de l’estada.
6.4. Els beneficiaris hauran de trametre al Vicerectorat d’Investigació i Política Científica de la
Universitat de València una copia de les publicacions científico-tècniques generades, si escau,como
a conseqüència de l’estada finançada. Així mateix, tota referència, en qualsevol medi de difusió, a
qualsevol de les estades objecte de les presents ajudes haurà de fer constar que la mateixa ha
estat finançada per la Universitat de València.

