BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROGRAMA PROPI DEL VICERECTORAT
D'INVESTIGACIÓ, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ PER AL FOMENT DE LA I+D+I EN
LA UNIVERSITAT D'ALACANT 2015 (Resolució de 2 de Juny de la vicerectora d’Investigació,
Desenvolupament i Innovació)

ANNEX V
AJUDES PER A LA REALITZACIÓ DE PROJECTES D'INVESTIGACIÓ EMERGENTS
1. Objectiu i finançament pressupostari
Estimular la participació en tasques d'investigació del personal docent i investigador amb
menys experiència, facilitar la posada en marxa de nous projectes o línies d'investigació bàsica
o aplicada, i preparar la incorporació d'investigadors o investigadores al sistema competitiu de
captació de recursos externs.
Aquestes ajudes tenen dues modalitats:
Modalitat A: Projectes de recerca bàsica o aplicada de caràcter general.
Modalitat B: Projectes de recerca bàsica o aplicada relacionats amb estudis de gènere.
Finançament pressupostari. La quantitat màxima destinada a finançar les ajudes d’aquest
subprograma s’estima en 100.000 euros per a la modalitat A i de 20.000 euros para la modalitat
B. La concessió de les ajudes queda condicionada a la existència de crèdit adequat i suficient
en el moment de la resolució.
2. Accions susceptibles d'ajuda
Projectes d'investigació bàsica o aplicada que s’executaran en un termini màxim de 24 mesos a
partir de la data establida en la resolució per un equip format pel personal docent i investigador
de la Universitat d'Alacant que reunisquen els requisits que estableix aquest annex.
La dotació màxima per a cada una de les ajudes concedides als projectes emergents serà de
20.000 euros.
Les ajudes previstes en aquest annex es destinaran a cobrir les següents despeses, sempre
que estiguen directament relacionades amb el projecte d'investigació emergent sol·licitat:
a) Material inventariable: despeses d'inversió en equipament científic i la resta de material
inventariable necessari per al desenvolupament del projecte. No es consideraran despeses
imputables, dins d'aquest apartat, mobiliari de cap tipus i material inventariable informàtic, llevat
que es justifique que es tracta d'instrumental específic per al desenvolupament de la
investigació que es proposa.
b) Despeses d'execució: material fungible i manteniment, viatges i dietes, del personal adscrit al
projecte, sempre que estiguen directament relacionades amb la consecució dels objectius de la
investigació proposats.
c) Altres despeses i material bibliogràfic: la contractació de serveis externs o l'adquisició de
material bibliogràfic es podrà consignar en aquest apartat.
En cap cas es podrà destinar l'ajuda per a: (1) retribucions als membres de l'equip
d'investigació o (2) a contractació de personal.
La percepció d'una d'aquestes ajudes és compatible amb altres ajudes o subvencions per a la
mateixa finalitat, sempre que conjuntament no superen el cost total del pressupost inicial del
projecte.

3. Requisits de les persones sol·licitants
Equips formats com a mínim per 3 investigadors o investigadores a temps complet, o en
còmput equivalent, vinculats estatutàriament o contractualment com a personal docent i
investigador a la Universitat d'Alacant i en servei actiu. L'investigador o la investigadora
principal i un altre membre de l'equip han de tenir el títol de doctor o doctora. L'investigador o la
investigadora principal haurà d'haver obtingut el títol de doctor o doctora després de l'1 de
gener de 2009.
El personal docent i investigador que integra l'equip que desenvoluparà el projecte

d'investigació emergent haurà de complir els requisits següents:
a) Estar vinculat estatutàriament o contractualment com a personal docent i investigador a la
Universitat d'Alacant i en servei actiu.
b) Pertànyer a un grup d'investigació registrat en la Universitat d'Alacant.
c) No haver sigut investigador o investigadora principal en projectes finançats per organismes
internacionals o per plans nacionals o autonòmics d'I+D+I, ni de un projecte emergent o un altre
de les mateixes característiques de la Universitat d’Alacant.
d) Continuar en l'equip d'investigació durant tot el període d'execució fent les tasques
encomanades (excepte quan la relació contractual o estatutària amb la Universitat d'Alacant
s'extingisca o s’interrompa per motius justificats). En qualsevol cas l’equip d’investigació haurà
de respectar els requisits mínims de composició exigits en la convocatòria.
Cap investigador o investigadora podrà figurar en més d'una sol·licitud d'ajuda d'aquest annex, i
en el cas que es done aquesta circumstància quedaran invalidades totes les sol·licituds en què
figure.
Cap grup d’investigació podrà tenir assignada més d’una ajuda en aquesta convocatòria.
No es consideraran els grups d’investigació creats amb posterioritat a la data de publicació
d’aquesta convocatòria.

4. Presentació de sol·licituds
Les sol·licituds es presentaran d'acord amb el que especifiquen les normes generals de
procediment d'aquesta convocatòria. L’investigador o la investigadora principal indicarà en el
moment de realitzar la sol·licitud per qual de les dos modalitats opta.
El termini de presentació de sol·licituds començarà el dia 1 de setembre i finalitzarà el dia 30 de
setembre de 2015.
Al formulari de sol·licitud en paper s’han d'adjuntar aquests documents en format electrònic
(CD/DVD):
a) Formulari de sol·licitud i memòria del projecte d'investigació, en què es farà constar els
apartats següents:
– Antecedents i estat actual del tema.
– Objectius concrets i interès del projecte.
– Hipòtesi, metodologia i pla de treball.
– Experiència de l'equip en el tema objecte del projecte.
– Pressupost detallat del projecte que en cap cas podrà ser superior a la dotació establida en
aquesta convocatòria.
– Resum i descripció, si és el cas, del material inventariable sol·licitat i justificació de la seua
necessitat en relació amb la investigació projectada.
b) Currículum de l'investigador o la investigadora principal i de cada un dels membres de
l'equip, segons model del Ministeri de Economia i Competitivitat.
Aquesta documentació haurà d’estar redactada en castellà per exigències del avaluador extern
d’àmbit estatal.

5. Resolució
L'avaluació dels projectes correspondrà a l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP).
L'ANEP aplicarà els criteris d'avaluació expressats en aquest annex i remetrà al Vicerectorat
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació el resultat detallat per a cada projecte sol·licitat.
Les sol·licituds seran seleccionades per una comissió presidida per la Vicerectora
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, el director del Secretariat d'Investigació, que
actuarà com a secretari, la directora del Secretariat de Transferència de Coneixement, la
delegada del rector per a Polítiques de Gènere, la directora de l’Institut d’Investigació d’Estudis
de Gènere i 2 membres del personal docent i investigador amb almenys 2 trams d'investigació
acreditats i designats pel rector a proposta de la vicerectora d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació, que actuaran com a vocals. La concessió de les ajudes es notificarà en el termini
màxim de 30 dies hàbils següents a la recepció de l'avaluació feta per l'ANEP.

Criteris d'avaluació:
Per a l'avaluació dels projectes d'investigació emergents, l'ANEP aplicarà els criteris i les
valoracions següents:
a) Interès i originalitat del projecte (de 0 a 20 punts).
b) Objectius i metodologia del projecte. Pla de treball (de 0 a 40 punts).
c) Qualitat del grup d'investigació. Trajectòria científica o tècnica de l'investigador o la
investigadora principal i de l'equip de treball (de 0 a 40 punts).
A l'efecte de potenciar la qualitat investigadora dels projectes emergents, la Comissió
d’Avaluació assignarà la dotació econòmica de les ajudes segons la puntuació obtinguda en
l'avaluació de l'Agència Nacional d'Avaluació i Prospectiva (ANEP) i el pressupost sol·licitat. La
puntuació mínima en l'avaluació de l'ANEP per a obtenir ajuda serà de 60 punts.

6. Seguiment i justificació
La persona beneficiària haurà de comunicar que accepta l’ajuda en un termini màxim de 15
dies a partir de la publicació de la resolució de concesió, en cas contrari es considerarà que
renúncia a la ajuda.
En un termini màxim de 3 mesos des de la data de finalització del període d'execució del
projecte, l'investigador o la investigadora principal haurà de remetre al Vicerectorat
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació, l'informe final en què es faça constar els resultats
obtinguts, la justificació de la utilització de l'ajuda rebuda d'acord amb el pressupost inclòs en la
sol·licitud (llistes de gestió econòmica) i una còpia de les publicacions resultants (enviades o
publicades).
Una vegada finalitzat el període d'execució del projecte, les quantitats de l'ajuda que no
s'hagen justificat es reintegraran al Vicerectorat d'Investigació, Desenvolupament i Innovació.
L'investigador o la investigadora principal del projecte emergent haurà de:
a) Fer constar en les publicacions derivades del projecte l'ajuda rebuda.
b) Participar com a investigador o investigadora principal en la presentació d'un projecte
d'investigació en alguna de les convocatòries externes a la Universitat d'Alacant durant la
vigència del projecte o l'any següent de la seua finalització en cas d'incompatibilitat.

