PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA DE LA UdL
CONVOCATÒRIA 2019 ACCIÓ PER MILLORAR LA CAPTACIÓ DE PROJECTES
ACCEPTACIÓ - MODALITAT SÈNIOR
Dades del beneficiari
DNI/NIE:

Departament:

Cognoms:

Nom:

Compromisos del sol·licitant
Marcar 5 de les 7 accions següents:
Sol·licitar, preferentment com a coordinador, de la UDL un projecte europeu de recerca del H2020 o d’altres
institucions internacionals que financen recerca, dels considerats com a grans projectes per part de la DGR.
Presentar un projecte a l’Advanced Grant de l’European Research Council (ERC) a executar a la UdL si és el cas.
Sol·licitar a la societat internacional corresponent l’organització d’un congrés internacional, del seu àmbit
científic, a Lleida que, de ser concedit, es gestionarà preferentment per la Fundació de la Universitat de Lleida.
Sol·licitar a nom de la UdL un projecte de recerca internacional del tipus ERA-NET, JPI, Interreg o altres fora del
programa H2020, o accions de mobilitat internacional Marie Sklodowska Curie o similars
Presentar-se a la convocatòria ICREA Acadèmia
Presentar candidats per a incorporar-se a la UdL a les convocatòries postdoctorals Ramón y Cajal o Juan de la
Cierva (mínim un en alguna convocatòria de les esmentades).
Inscriure’s a la base de dades d’experts per poder ser seleccionat com a avaluador de propostes de projectes
europeus.
Condicions de l’ajut
- El beneficiari de l’ajut podrà tenir una assignació de docència lectiva màxima de 60 hores cada any de participació en
el programa. Aquest número d’hores inclou les hores de docència en els cursos de grau i en els de màster.
- El Departament corresponent podrà tenir suport addicional de professors associats si així ho acorda amb el Vicerector
de Professorat.
- Serà obligatori presentar un informe tècnic anual de desenvolupament de l’activitat. Es requerirà una valoració
positiva d’aquest informe per part de la Comissió de Recerca per a la continuïtat com a beneficiari de l’acció.
- En el termini de tres mesos després de finalitzar el període de gaudiment del programa, el beneficiari haurà de
presentar una memòria global de l’actuació amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts. Aquesta
memòria es tindrà en compte en l’avaluació de noves sol·licituds del candidat en futures convocatòries d’aquest
programa
- Els informes s’hauran d’adreçar al Vicerectorat de Recerca mitjançant instància genèrica (amb signatura electrònica),
a través del Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de Lleida.
Termini de l’activitat
Data d’inici:

Data de finalització:

E-Signatura del sol·licitant

Informació en matèria de protecció de dades personals De conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, s'informa que: - El responsable del tractament de les dades
personals facilitades per les persones candidates, en la present convocatòria d'ajuts, és la Universitat de Lleida - UdL- (dades de contacte del representant: Secretaria General. Plaça Víctor Siurana, 1, 25003
Lleida; sg@udl.cat; dades de contacte del delegat de protecció de dades: dpd@udl.cat). - Les dades de les persones candidates s'utilitzaran només per a les finalitats inherents al present procediment d'atorgament
d'ajuts. - Les dades es conservaran com a mínim mentre la resolució del present procediment no esdevingui ferma, amb motiu del transcurs dels terminis per impugnar-la sense que cap interessat n'hagi interposat
recurs en contra, i es destruiran en els termes i condicions previstes en la normativa sobre conservació i eliminació dels documents administratius de la UdL, i les taules d'avaluació documental aprovades per la
Generalitat de Catalunya (http://www.udl.cat/ca/serveis/arxiu/). - Les dades facilitades són obligatòries per exercir les potestats organitzatives de la UdL inherents a l'autonomia universitària, en el marc de
l'article 27.10 de la Constitució; de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats; dels Estatuts de la Universitat de Lleida, i de la legislació en matèria de funció pública i règim jurídic del sector
públic. - La UdL no cedirà ni comunicarà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la Llei. - Les persones candidates poden accedir a les seves dades; sol·licitar-ne la rectificació, supressió o
portabilitat; oposar-se al tractament i sol·licitar-ne la limitació, sempre que sigui compatible amb la condició de persona candidata en el present procediment d'atorgament d'ajuts, mitjançant escrit tramès a
l'adreça dpd@udl.cat. També poden presentar una reclamació adreçada a l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

VICERECTORAT DE RECERCA

