
 
 

 Ajuts de l’EPSEB per a Projectes R+D+I. Convocatòria 2018 

 
Objectiu dels ajuts  

Promocionar la realització de projectes de recerca per part del PDI adscrit a l’EPSEB i 
millorar la dotació en equipaments i eines de recerca. En aquesta convocatòria hi poden 
participar grups de recerca UPC i unitats funcionals.  

El pressupost disponible per a tal fi és de 9000 €. A cada projecte s’adjudicarà, com a 
màxim, el 30% del global del pressupost disponible Cada investigador només podrà 
participar com a responsable o membre de l’equip de treball d’una única petició. 

 
Conceptes susceptibles de rebre suport 

• adquisició d’equipament i material de laboratori 

• adquisició de programari i llicències informàtiques 

Queden exclosos d’aquesta convocatòria els conceptes següents: 

• adquisició de material informàtic, bibliogràfic i d’oficina 

• contractació de becaris i qualsevol tipus de remuneració personal 

• despeses derivades de d’organització de jornades i congressos 

• subcontractació de serveis 
 
Períodes de presentació de sol·licituds i data de resolució  

 
Sol·licitud: 02/05/18 – 22/05/18 

Resolució: 29/05/18  
 
Procediment  

 El formulari de sol·licitud s’adreçarà a la Comissió Estratègica de Suport a la Recerca 
(CESR), via correu electrònic a secretaria.director.epseb@upc.edu o bé 
presencialment a la Direcció de l’EPSEB. Caldrà  adjuntar una memòria en la que es 
descrigui el projecte que es pretén desenvolupar amb indicació de: 

1. Equip de treball 

2. Motivació i aportació del projecte a la millora de la recerca del grup  

3. Objectius específics 

4. Pla de treball. 

5. Cronograma 

6. Pressupost total del projecte i pressupost sol·licitat 

7. Previsió de la productivitat científica vinculada al projecte.  
 

 La CESR emetrà la Resolució de “Concedit” amb indicació de l’import de l’ajut i, si 
s’escau, els conceptes vinculats o de “No concedit”. La resolució es farà pública a 
tot el PDI de l’EPSEB. En els casos amb resolució desfavorable, s’informarà al PDI 
sol·licitant dels motius de la denegació.  
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 Un cop l’ajut hagi estat concedit, caldrà posar-se en contacte amb l’Àrea de 
Recursos (Araceli García) per a gestionar la compra.   

 

 En cas d’haver estat beneficiat d’un ajut de recerca de l’EPSEB en convocatòries 
anteriors, en data màxima de 22/05/18, si no s’ha fet abans, el responsable del 
projecte haurà de fer arribar a la CESR, a l’adreça 
secretaria.director.epseb@upc.edu, la memòria justificativa del benefici o aportació 
científica que l’ajut ha representat.  

 

Criteris  

Per a l’adjudicació dels ajuts es tindran en compte els següents criteris:  

• Interès del projecte i potencial incidència de l’ajut en la millora de la recerca. 

• Composició de l’equip investigador del projecte.  

• Adequació del pressupost. 

• Potencial productivitat UPC.  

• Presentació de la memòria justificativa de les accions i/o resultats obtinguts, en cas 
d’haver estat beneficiat d’un ajut de recerca de l’EPSEB, en l’anterior convocatòria.  

• Es donarà prioritat a les adquisicions que, més enllà del seu ús en el projecte pel 
qual es demanen, puguin ser posteriorment utilitzades en un altre projecte i/o per la 
resta de personal de l’EPSEB. 

 
 
Signat:  
 
 

 
 
En representació de la CESR, 
Inmaculada Rodríguez,  
Directora de l’EPSEB  
Barcelona, 2 de maig de 2018 
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