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Criteris del repartiment de fons del programa de foment a la participació en projectes
regulat per l’Acord Executiu 10772, de 17 de setembre de 2013

• lmport deIs ajuts al personal investigador responsable de projectes competitius que l’any 2017
sollicituds a convocatóries estatals o europees.

• Els ajuts es concediran segons els criteris establerts al següent barem:

d’investigació

hagin presentat

Naturalesa del projecte Durada Dedlcacló Coordinacló Máxlm sollicltudsconsiderades1
Administració central de A) 3° més 150€ per EDP

l’estat (Cadi 8 CA’) anys: 330€ flns a 750€

~ Al
D tres projectes flnançats - 2 per investigador
a~ per arganismes i B) Menys responsable

institucions estatals que de 3 anys:
financen castas indirectes 220€

Administració SilaUlB 1
comunitária Europea coordina: (Núm. co ¡Ps)

(Cadi g CA’) 300€ 6oo€
200€ per

~ Altres prajectes flnançats any 1 per investigador
a~ per organismes i d’execució responsable

institucions internaciona 5
que flnancen costos

indirectes

el mateix any, es consiaeraren aquenes que suposin ies quanties mes aites.

• El límit máxim que es transferirá a ‘investigador responsable de les sol-licituds será de 2.500,00 euros per any.

• Si durant els anys 2014, 2015, 2016 2017 s’han sal-licitat projectes, no es tenen projectes flnançats dins els anys
2015, 2016 0 2017 s’ha rebut algun ajut en el marc del programa de íoment a la partic,»ació en projectes de
recerca els anys 2015, 201602017, no es tindrá dret a i’ajut de l’any 2018.
En aquests casos, la Comissió Avaluadora de l’OSR analitzará els projectes sol-licitats durant el períade 2017 i, si
algun projecte ha estat avaluat positivament des del punt de vista cientlflc, tindr~ dret a l’ajut. No obstant aixó,
d’ofici tindran dret a ajut els projectes del Pla Estatal que han rebut una qualificació “B” o els projectes sol-licitats
a alguna convocatória del programa H2o2o amb avaluació favorable peró ordenació per sota del llindar de
flnançament.

• No sán susceptibles d’ajuts en aquest programa ajuts com accions especials, sab~tics, estades temporais, ajuts
FECYT, ajuts d’ámbit autonómic o ajudes similars o assimilades, ni les ajudes destinades exclusivament a la
contractació de personal.

• En cas de discrepáncia en la interpretació del present text, es faculta a la Comissió Avaluadara de l’OSR per
resoldre el dubte o dubtes plantejats.

• La concessió deis ajuts resta sotmesa a l’existéncia de crédit adequat i suficient.
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‘En el cas de tenir més sol-licituds
‘CA: Comptabilitat Analítica


