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PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA DE LA UdL. CONVOCATÒRIA 2018.
ACCIÓ PER MILLORAR LA CAPTACIÓ DE PROJECTES
MODALITAT SÈNIOR

Dades del sol·licitant
DNI/NIE:
Cognoms:
Departament:
Vinculació laboral:
Correu electrònic UdL:
Grup de recerca:

Nom:

Telèfon:

Requisits ordinaris
Declaro que compleixo com a mínim 4 de les 8 condicions següents en el moment del tancament
de la convocatòria i tal com figura al GREC:
Marcar les que correspongui
Investigador principal de projectes competitius del Plan Nacional (dels que tenen restricció de
dedicació), INIA o FIS que s’han renovat en el seu moment i tenir projecte del Pla Nacional (dels
que tenen restricció de dedicació), INIA o FIS actiu en aquest moment. L’incompliment de la
renovació com a IP es podrà justificar si l’equip del projecte practica una política de rotació de l’IP.
Participació en projectes europeus o accions internacionals de recerca o en els considerats com
a grans projectes per part de la DGR en els darrers 6 anys (2012-2017) .
Publicacions en revistes científiques de prestigi enteses, en general, com revistes classificades
al primer quartil del JCR o com A del Carhus+ en els darrers 4 anys (2014-2017) o altres
publicacions rellevants en l’àmbit de coneixement com a primer autor o com a corresponding
author.
Direcció d’una tesi presentada en els darrers 6 anys (2012-2017). Cal presentar, junt amb la
sol·licitud, documents acreditatius de les tesis llegides fora de la UdL, si és el cas, per
demostrar el compliment d’aquesta condició.
Participació en projectes o convenis de desenvolupament industrial o/i institucional en els darrers 6
anys (2012-2017).
Estades de recerca en institucions internacionals (o fora de Catalunya per les àrees que això sigui
justificat) d’un mínim total de 12 mesos, o bé 3 articles en revistes de primer quartil del JCR o A del
Carhus+ amb col·laboració internacional en els darrers 10 anys (2008-2017). El sol·licitant ha
de constar com a primer signant o corresponding author en aquests articles i les adreces d’alguns
dels coautors han de correspondre a universitats de reconegut prestigi de fora d’Espanya.
Tenir 2 sexennis o més, un d’ells actiu en el moment de tancar la convocatòria.
Haver organitzat un congrés internacional a Lleida avalat per una societat científica internacional o
per un consell assessor internacional.
En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter
personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de l'autorització per
tractar-les
i
comunicar-les
impossibilita
el
procés
que
heu
iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació
mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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Casos especials

Disposar de qualificació A en l'avaluació (primera etapa) d'un ajut Advanced Grant de l’ERC en
els darrers 2 anys. (S'han d'adjuntar els corresponents comprovants per acreditar la sol·licitud de
l’ajut i l’avaluació).
Disposar de qualificació A en l'avaluació (primera etapa) d'un Consolidator Grant de l'ERC en els
darrers 2 anys, sempre que faci més de 10 anys que han llegit la tesi. (S'han d'adjuntar els
corresponents comprovants per acreditar la sol·licitud de l’ajut i l’avaluació).
Actuar com a coordinador d'un gran projecte de la UdL o com a IP del partner UdL en 2 grans
projectes.

Compromisos del sol·licitant

Sol·licito acollir-me a la convocatòria i em comprometo, en el termini de tres anys a partir de la concessió
de l’ajut, a realitzar 5 de les 7 accions següents:
Sol·licitar, preferentment com a coordinador, un projecte europeu de recerca del programa H2020
o d’altres institucions internacionals que financen recerca, dels considerats com a grans projectes
per part de la DGR.
Presentar un projecte a la convocatòria d’Advanced Grant de l’European Research Council
(ERC).
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 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 avaluador de propostes
de projectes europeus.
(http://ec.europa.eu/research/participants/portal4/desktop/en/experts/index.html).

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter
personal facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de l'autorització per
tractar-les i comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals
esmentades anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació
mitjançant un escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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Dades per a l’avaluació de la sol·licitud

S’ha d’especificar el codi del GREC dels registres que compleixen aquests requisits:
1.

Corresponding author en articles publicats del 2008 al 2017:
1r quartil JCR o A al Carhus +:
2n quartil JCR o B al Carhus +:
3r quartil JCR o C al Carhus +:
4t quartil JCR o D al Carhus +:
Altres:

2.

Articles amb col·laboració internacional del 2008 al 2017:
1r quartil JCR o A al Carhus +:
Altres:

3.

Congressos internacionals organitzats a Lleida avalats per societats científiques internacionals
o consells assessors en el període 2008 – 2017:

En el moment d’entregar la sol·licitud, a més de la documentació indicada en el punt 4 (avaluació de
les sol·licituds) de la convocatòria, cal presentar la documentació següent:
-

Les timesheets que acreditin la participació en projectes europeus.

-

Les sol·licituds presentades al programa H2020, FP7 o altres programes internacionals (ERANET, JPI, Life, Interreg, etc.) en el període 2008-2017.

Doneu el vostre consentiment per rebre totes les notificacions referents a aquesta convocatòria
per mitjans electrònics?
Sí
No

El sol·licitant
Signatura electrònica

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades de caràcter personal
facilitades, són necessàries per a les finalitats pròpies de la Universitat de Lleida. La manca d'alguna d'aquestes dades o de l'autorització per tractar-les i
comunicar-les impossibilita el procés que heu iniciat.
Amb la signatura d'aquesta sol·licitud confirmeu que n’heu rebut informació i doneu el consentiment exprés per a l'accés a les dades personals esmentades
anteriorment i per al seu tractament i comunicació. Com a titular de les dades, podeu exercir els drets d'accés, rectificació, oposició o cancel·lació mitjançant un
escrit adreçat a la persona responsable del fitxer a la Universitat de Lleida, plaça de Víctor Siurana, 1, 25003 Lleida.
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