ESMENA A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS UdL, JADE PLUS I
FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA PER A PERSONAL PREDOCTORAL
EN FORMACIÓ PER A L’ANY 2019
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4. REQUISITS DELS PROJECTES D’ADSCRIPCIÓ DELS SOL·LICITANTS
Condicions que han de complir els projectes als quals es poden adscriure els
sol·licitants d’aquesta convocatòria
i) haver estat finançats en alguna de les convocatòries següents:
- Projectes finançats pel Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e
Innovación (PN) en la modalitat de Generació de Coneixement o Reptes, per l’INIA o
FIS. En tots els casos aquests projectes han de tenir restricció de dedicació dels
investigadors (és a dir, que un investigador només pot participar en un d’aquests
projectes a temps complet). Addicionalment cal que la sol·licitud del projecte hagi
justificat la necessitat d’un investigador en formació independentment de que
aquest li hagi estat concedit o no en la resolució de concessió del projecte.
- Projectes cofinançats per la Unió Europea de les convocatòries LIFE, SUDOE o
POCTEFA o altres similars que, tenint una limitació pressupostària en el capítol de
personal, requereixen cofinançament del 25% com a mínim.
ii) Tenir un termini d’execució de 3 anys de duració com a mínim, estar vigents en el
moment de presentar la sol·licitud i que a la data d’aprovació d’aquesta convocatòria,
el projecte estigui dins el primer o segon any d’execució.
iii) Fer difusió internacional a EURAXESS de la possibilitat d’incorporar un
investigador en formació associat al projecte i portar a terme un procés selectiu obert
amb criteris objectius i basat en els mèrits dels concursants. Si la universitat fa difusió
internacional de la convocatòria, l’IP del projecte ha de col·laborar en aquesta difusió
i en el procés selectiu posterior.
iv) No haver exhaurit el nombre d’investigadors en formació a assignar per la UdL en
el projecte en convocatòries o terminis de presentació de sol·licitants anteriors. A
cada projecte la UdL li podrà atorgar com a màxim un investigador en formació llevat
que en el projecte hi figurin en l’equip investigador 6 o més doctors de la UdL a
temps complet. En aquest darrer cas, es podran atorgar a la mateixa convocatòria o
durant els 2 primers anys del projecte fins a 2 investigadors en formació adscrits al
projecte. Per assignar un segon investigador a un projecte, cal que tots els projectes
amb candidats que compleixin les condicions de la convocatòria hagin rebut un ajut.
Si el projecte ha tingut un ajut predoctoral que ha renunciat al contracte abans dels 6
mesos, podrà participar de nou a la convocatòria però només podrà gaudir de l’ajut

predoctoral, si se li atorga, per la diferència de temps fins a completar els tres anys,
llevat que el vicerector de Recerca, amb el vistiplau de la Comissió de Recerca, pugui
afegir el finançament necessari per completar els 36 mesos quan hi hagi disponibilitat
pressupostària. Si la renúncia ha tingut lloc després dels 6 mesos no es podrà associar
al projecte un altre investigador en formació finançat per aquesta convocatòria llevat
que el Vicerector de Recerca ho autoritzi previ informe a la Comissió de Recerca. En
tot cas, aquesta autorització ha de garantir que el projecte receptor aporta un
finançament addicional que garanteix que el nou candidat disposarà de com a mínim
2 anys i mig de contracte per fer la tesi.
Ha de dir
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Donades les restriccions pressupostàries pel 2019, els projectes que poden presentarse a aquesta convocatòria de la UdL tindran tractament especialment favorable en la
convocatòria FI de la Generalitat a fi de que puguin rebre el suport d’un únic
investigador en formació be per mitjà de la pròpia convocatòria UdL, Jade Plus i
FBLC o be per mitjà de la convocatòria FI de la Generalitat.
Aquest procediment ha de permetre que tots els projectes indicats en l’apartat i)
d’aquest article rebin, com a mínim, el suport d’un investigador en formació bé en el
termini de setembre de la pròpia convocatòria UdL, Jade Plus i Fundació Bancària La
Caixa o bé en el marc de la convocatòria FI.
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8. DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica serà de 14.700 € de retribució bruta per a la primera anualitat i
16.000 € per les dues anualitats següents.
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8. DOTACIÓ ECONÒMICA
La dotació econòmica serà la que regula el Reial Decret 103/2019, d’1 de març, pel
qual s’aprova l’Estatut del Personal Investigador Predoctoral en Formació

