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PROGRAMA DE PROMOCIÓ DE LA RECERCA DE LA UdL - CONVOCATÒRIA
2018 ACCIÓ PER MILLORAR LA CAPTACIÓ DE PROJECTES
MODALITAT DE PROMOCIÓ DE L ’ ACTIVITAT DE RECERCA EN
ÀREES O DEPARTAMENTS DEFICITARIS

Dades del sol·licitant
DNI/NIE:
Cognoms:
Departament:
Grup de recerca:

Nom:

Requisits de l’investigador principal
Marcar la que correspongui:

1)

Participar en un projecte del Pla Nacional, INIA o FIS que té restricció de dedicació, i que no
té com a beneficiari la UdL.
Ser IP d’altres tipus de projectes competitius (ARMIF..) i no participar en cap projecte del Pla
Nacional INIA o FIS de la UdL.
Ser IP’s de convenis rellevants i no participin en cap projecte del Pla Nacional INIA o FIS de la
UdL.

2)

Publicacions (mínim 3) en revistes indexades en JCR o Carhus+ (categories A o B) en els darrers
10 anys (2008-2017).

3)

Pertànyer a departaments que ordenats de major a menor respecte la puntuació mitjana de
punts de recerca i transferència del PDA de 2017 es trobin en el quartil 3 o 4. Aquesta condició
no serà aplicable si el sol·licitant ha estat en serveis especials.

•

Presentem annex un Pla d’activitats de recerca a desenvolupar durant els propers dos anys,
d’acord amb el model proporcionat.

Requisits dels membres del grup de recerca
Ser personal de la UdL que no participi actualment en cap projecte del Pla Nacional de la UdL.

Manifestar la seva voluntat de col·laborar en aquestes activitats de forma que l’equip pugui
constituir el nucli d’un futur nou grup de recerca

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.

VICERECTORAT DE RECERCA
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Compromisos dels sol·licitants
•

Com a beneficiaris d’aquesta modalitat realitzarem 2 de les 3 accions següents: (marcar-les)
Sol·licitar com a investigador principal un projecte o subprojecte coordinat del Plan Nacional (dels
que tenen restricció de dedicació), INIA o FIS en el termini màxim de 3 anys a partir de la
concessió de l’ajut.
Augmentar la producció científica en revistes de prestigi internacional respecte la mitjana del
nivell de producció dels darrers 4 anys en el termini de dos anys a partir de la concessió de l’ajut.
Formar un grup de recerca a l’àrea de recerca deficitària.

•

Haurem de presentar al Vicerectorat de Recerca 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).

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

Investigador principal

Membres del grup de recerca

Signatura electrònica

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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