CONVOCATÒRIA DE PROJECTES CULTURALS 2012-2013

1. PRESENTACIÓ
La present convocatòria naix amb la intenció de racionalitzar temporalment les ofertes
culturals que de forma puntual i permanent arriben a l’Àrea de Gestió Cultural del
Vicerectorat d’Alumnat i Cultura perquè es puguen incloure dins de la programació
cultural que aquesta porta a terme. Així mateix, a través d'aquesta iniciativa es
pretenen incentivar les inquietuds culturals de la comunitat universitària com a
promotora d'activitats d'aquesta mena.
2. BASES
2.1. La presentació d'un projecte implica l'acceptació de les bases que s’ha establit.
2.2. Pot concórrer a aquesta convocatòria qualsevol persona, grup, col·lectiu o
associació pertanyent a la Universitat Politècnica de València que vulga
desenvolupar algun projecte cultural en col·laboració amb el Vicerectorat
d’Alumnat i Cultura.
Queden exclosos de la convocatòria els projectes destinats a la sala d'exposicions del
Rectorat.
2.3. S’admetrà projectes culturals de qualsevol àmbit, tipologia i durada. Cada
participant hi podrà presentar tants projectes com considere oportú.
2.4. Qualsevol persona interessada a presentar una proposta ha de lliurar,
degudament emplenats i dirigits a l’Àrea de Gestió Cultural del Vicerectorat
d’Alumnat i Cultura, els annexos I i II al Registre General de la UPV, al campus de Vera
(edifici 3F, camí de Vera s/n), a l'Escola Politècnica d'Alcoi (plaça Ferrándiz i Carbonell,
s/n) o bé a l'Escola Politècnica de Gandia (carretera Natzaret-Oliva, s/n, del Grau).
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2.5. Els criteris que es tindrà en compte a l'hora de valorar els projectes seran els
següents:
1.
2.
3.
4.
5.

La quantitat econòmica sol·licitada.
La repercussió del projecte sobre la mateixa institució universitària.
El suport d'altres institucions o organismes a la iniciativa.
L’interès i originalitat de la proposta.
La incidència mediàtica.

2.6. La dotació econòmica global és de 15.000 euros i l'assignació per projecte serà de
2.500 euros com a màxim.
2.7. El termini de presentació dels projectes comença el 17 de setembre de 2012 i
finalitza el 9 de novembre del mateix any, tots dos inclosos. No s'acceptarà projectes
fora dels terminis esmentats.
3. Comissió avaluadora
La comissió d'avaluació la formen:
•
•
•

La vicerectora d’Alumnat i Cultura
El director de l'Àrea de Gestió Cultural
Un tècnic de l'Àrea de Gestió Cultural
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ANNEX I. SOL·LICITUD DE LA CONVOCATÒRIA DE PROJECTES CULTURALS
2012-2013
Títol del projecte

Nom i cognoms de la persona responsable

DNI

Centre a què pertany

Funció que exerceix a la UPV

Correu electrònic

Telèfon de contacte

Si el projecte es presenta a través d'un grup o una associació de la UPV, indiqueu quin
o quina.
Currículum de la persona o grup sol·licitant (annex II)
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Breu descripció del projecte (màxim 1.500 caràcters)

Objectius de la proposta (màxim 1.000 caràcters)

Data de realització prevista

Pressupost global de l'activitat
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Import que se sol·licita

El projecte té finançament complementari?
SÍ
NO
En cas afirmatiu, indiqueu la quantitat rebuda i l’entitat o organisme, o les entitats o
organismes, que hi col·laboren.

VICERECTORAT DE CULTURA, COMUNICACIÓ I IMATGE INSTITUCIONAL
D'acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
us informem que les vostres dades s’incorporen a un fitxer automatitzat per a la gestió de projectes
culturals. La persona interessada pot dirigir-se al Vicerectorat d’Alumnat i Cultura de la UPV, com a
responsable dels fitxers, per a exercir el seu dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició. El fitxer es
troba en els sistemes informàtics del Vicerectorat d’Alumnat i Cultura de la UPV, al camí de Vera, s/n.
Les adreces de correu electrònic s'inclouen en una base de dades amb l’objectiu d'informar dels
esdeveniments culturals d'interès, sempre que l'usuari indique que hi està conforme adjuntant la seua
adreça de correu electrònic a continuació:
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(màxim 3.000 caràcters)

ANNEX II. CURRÍCULUM ABREUJAT
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