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Projectes d'investigació en tecnologia per al desenvolupament humà i 
cooperació internacional per al desenvolupament. Programa ADSIDEO 

 

El Centre de Cooperació al Desenvolupament presenta la convocatòria d'investigació 

ADSIDEO Cooperació.  

 

Aquesta convocatòria pretén orientar projectes d’R+D+I que es duguen a terme a la 

UPV cap al desenvolupament humà, la cooperació internacional i la lluita contra la 

pobresa. 

 

1. OBJECTE 
 

La finalitat d'aquesta convocatòria és concedir ajudes per a facilitar i fomentar el 

desenvolupament de projectes d’R+D+I en l'àmbit dels estudis sobre el 

desenvolupament, la cooperació internacional i l'aplicació de la tecnologia al 

desenvolupament humà, com a compromís de la UPV amb els Objectius de 

desenvolupament del mil·lenni de les Nacions Unides i la lluita contra la pobresa.  

 

2. CONDICIONS DEL PROGRAMA 

Les ajudes poden finançar, totalment o parcial, el pressupost sol·licitat, i la quantia se’n 

determinarà en cada cas d'acord amb els criteris d'avaluació i selecció, fins a un 

màxim de 18.000 €, per un període de dos anys. 

 

L'ajuda es destinarà a finançar: 

 

a) Despeses de material fungible. 

b) Despeses en personal de suport al projecte. Limitades a 9.000 € per a tot el 

període d'execució del projecte. 

c) Despeses corresponents a viatges i dietes associats al projecte. 

 

No seran subvencionables les retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o 

contractualment a la Universitat Politècnica de València, ni les despeses 

corresponents a mobiliari ni a material d'ús exclusivament administratiu. 

 

Tampoc no es podrà finançar l'adquisició de béns o equips. 
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3. REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 

Poden sol·licitar aquesta ajuda: 

 

1. Els membres doctors del personal docent i investigador a temps complet 

de la Universitat Politècnica de València. 

 

2. Els investigadors beneficiaris d'un programa d'incorporació de doctors (Ramón 

y Cajal / Juan de la Cierva) pertanyents a una estructura d'Investigació de la 

UPV, sempre que estiguen adscrits a la Universitat Politècnica de València, 

estiguen inscrits en el Registre Oficial d'Estructures d'Investigació i del 

Personal en Investigació de la UPV, i el seu contracte estiga vigent durant tot el 

període de durada de l'ajuda. 

 

3. Els investigadors doctors que estiguen inscrits com a tals en el Registre Oficial 

d'Estructures d'Investigació i del Personal en Investigació de la UPV i el 

contracte dels quals finalitze amb posterioritat a la data de finalització de l'ajuda 

(dos anys des de la data de concessió). 

 

El sol·licitant ha de constar com a investigador principal (IP) del projecte sol·licitat.  

 

El sol·licitant ha de declarar en l'imprès de sol·licitud si és l'investigador 
principal d'algun projecte d'altres convocatòries públiques que haja sigut 
sol·licitat per al mateix fi i la convocatòria del qual encara no haja sigut resolta. 
 

Tots els membres participants en el projecte han d'estar inscrits en el Registre Oficial 

d'Estructures d'Investigació i del Personal en Investigació. 

 

4. FORMALITZACIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

Les propostes s’han de fer mitjançant el formulari de sol·licitud i la memòria 
cientificotècnica disponibles a través del web del Centre de Cooperació al 

Desenvolupament: www.accd.upv.es.  
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Una vegada emplenada la sol·licitud, cal imprimir-la; l’han de signar 
l'investigador principal, la resta de l'equip investigador i el responsable de 
l'estructura d'investigació; i s’ha de lliurar al Centre de Cooperació al 
Desenvolupament, juntament amb la resta de la documentació. Així mateix, cal 
trametre en format electrònic tota la documentació a l'adreça ccd@upvnet.upv.es 

. 

 

A més, la documentació s'ha d'acompanyar del currículum normalitzat referit als últims 

cinc anys de tots els investigadors participants (en format UPV). 

 

Els projectes que impliquen la investigació en éssers humans o la utilització de 

mostres d'origen humà s’han d'acompanyar d’un document de la comissió ètica o 

d'assajos clínics de la UPV mitjançant el qual se certifique que l'estudi esmentat 

s'ajusta a les normes deontològiques establides per a aquestes investigacions. Aquells 

projectes dels quals previsiblement es puguen derivar impactes ambientals de 

consideració han de tenir l’estudi d'impacte ambiental corresponent. 

 

La convocatòria està oberta fins al 15 d'octubre a les 14.00 hores. 

 

Si la documentació aportada fóra incompleta, en compliment de l'article 71 de la Llei 

30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú de les 

administracions públiques, es requerirà a la persona sol·licitant que en el termini de 10 

dies complete la documentació o n’esmene les deficiències, amb l’advertiment que, si 

no ho fa, s'arxivarà la sol·licitud de subvenció. 

 

5. AVALUACIÓ I SELECCIÓ DE LES SOL·LICITUDS 

El contingut científic i la viabilitat de les propostes els avaluarà una comissió designada 

a aquest efecte pel Centre de Cooperació al Desenvolupament, que prioritzarà els 

projectes en funció del resultat de la seua avaluació i farà la proposta d'assignació de 

les ajudes corresponents en funció dels recursos disponibles. Criteris d'avaluació: 

 

⎯ Avaluació de l'equip proponent i de l’adequació de la grandària d’aquest al treball 

que es vol portar a terme. Es valorarà el fet que algun dels investigadors aporte 

experiència prèvia en l'àmbit del projecte.  
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⎯ Adequació del projecte a les línies d'investigació de l'equip proponent. 

⎯ Impacte en el desenvolupament humà i la lluita contra la pobresa. 

⎯ La contribució als Objectius de desenvolupament del mil·lenni de les Nacions 

Unides.  

⎯ Qualitat i interès cientificotècnic, objectius i metodologia del projecte. 

⎯ Adequació de la proposta als criteris sectorials i geogràfics definits en els plans 

directors de la cooperació (l’estatal i l’autonòmic). 

⎯ Adequació dels recursos financers sol·licitats per a la realització de les activitats 

previstes. 

⎯ Participació d'investigadors d'universitats de països empobrits. 

 

6. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

L'acceptació de l'ajuda per part de la persona beneficiària implica la de les normes 

fixades en aquesta convocatòria, així com les que la Universitat Politècnica de 

València establisca per al seguiment científic, i les assenyalades pel Ministeri 

d'Economia i Hisenda per a la justificació de l'ús dels fons públics rebuts. 

 

Els beneficiaris han de fer constar en les publicacions científiques que es deriven de 

l'ajuda rebuda que han sigut finançats pel Programa ADSIDEO. 

 

La justificació de les ajudes s’ha de fer mitjançant la presentació al CCD de la 

documentació següent: 

 

Transcorregut un any des de la concessió de l'ajuda: 

 

1. Memòria cientificotècnica i econòmica que continga el treball realitzat durant el 

període i la producció científica a què haja donat lloc. 

 

En el mes següent a la finalització del projecte: 

 

1. Memòria cientificotècnica que continga el treball realitzat durant tot el període del 

projecte i la producció científica a què haja donat lloc. 

2. Justificació econòmica de les despeses totals executades en el projecte, presentant 

la llista de despeses per model de la clau específica que es troba en l'aplicació 

SERPIS. 
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Els imports no executats s’hauran de reintegrar al Centre de Cooperació al 

Desenvolupament en un termini no superior als tres mesos des de la finalització del 

projecte. 

 

L'incompliment de les obligacions esmentades en aquesta convocatòria implicarà 

l'anul·lació de les ajudes concedides i el reintegrament de les quantitats que s’hagen 

percebut indegudament. 

 

7. RESOLUCIÓ 

La concessió o denegació de les ajudes es farà per resolució del vicerector de 

Relacions Internacionals i Cooperació que es publicarà, en el termini màxim de tres 

mesos comptadors des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds, en la 

pàgina web del CCD. S'entendrà que les sol·licituds que no figuren en aquesta 

resolució han sigut denegades.  

 

Es pot declarar deserta la convocatòria per incompliment de les condicions exigides en 

aquesta. 

 

El vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació pot revocar la concessió 

d'ajudes si es produeix un incompliment de les condicions de concessió o el gaudi de 

les ajudes sense l’autorització prèvia.  

 

 

València, 9 de setembre de 2010 

 

 

 

 

Juan Miguel Martínez Rubio 

Vicerector de Relacions Internacionals i Cooperació 
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INFORMACIÓ I CONTACTE 

 
Centre de Cooperació al Desenvolupament 

Vicerectorat de Relacions Internacionals i Cooperació 

Universitat Politècnica de València 

Tel.: 96 387 78 98 Ext.: 77898 

Fax: 96 387 78 99 

Web: www.accd.upv.es 

A/e: ccd@upvnet.upv.es 

       

 


