III.B – BOLSAS DE VIAXE
1.- OBXECTIVOS
A subvención irá destinada a financiar parcialmente os desprazamentos para a presentación de
comunicacións orais ou escritas ou proxectos creativos, en congresos, exposicións de creación
artística, e reunións científicas, nacionais ou internacionais, que teñan o seu inicio entre o 1 de
xaneiro e o 31 de decembro de 2017 e se organicen fóra de Galicia.
Quen sexa solicitante das subvencións comprométese a solicitar as axudas análogas da Xunta de
Galicia e Ministerios de Educación e de Economía, Industria e Competitividade, en caso de
existir convocatoria en calquera momento do ano 2017, e de cumprir os requisitos. De serlle
concedida algunha destas axudas, procederíase á rescisión da subvención da Universidade de
Vigo.
2.- APLICACIÓN ORZAMENTARIA
Esta convocatoria será financiada con cargo á aplicación orzamentaria 00VI 131H 481.01
Bolsas de viaxe.
3.- SOLICITANTES
Poderá solicitar estas axudas o persoal investigador da Universidade de Vigo que pertenza a
unha das seguintes categorías:
•

Persoal investigador posdoutoral contratado no marco de programas competitivos nacionais
ou autonómicos (agás os beneficiarios das Axudas de apoio á etapa inicial de formación
posdoutoral da Xunta de Galicia, modalidade A, nos dous primeiros anos de contrato).

•

Alumnos e alumnas de doutoramento

Quen sexa solicitante deberá posuír a devandita vinculación coa Universidade de Vigo (vixencia
do contrato, matrícula) na data de solicitude, e mantela polo menos ata a finalización da
actividade para a que se solicita a axuda.
Aos efectos desta convocatoria non se considerará elixible a asistencia a ciclos de conferencias
ou mesas redondas.
4.- FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN
As solicitudes en modelo normalizado III.B dirixidas ao sr. reitor da Universidade de Vigo,
deberán ser presentadas por grupo de pertenza, segundo o seguinte esquema:
•

Grupo 1: persoal investigador posdoutoral contratado no marco de programas competitivos
nacionais ou autonómicos (agás os beneficiarios das Axudas de apoio á etapa inicial de
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formación posdoutoral da Xunta de Galicia, modalidade A, nos dous primeiros anos de
contrato)
•

Grupo 2: alumnos e alumnas de doutoramento

As solicitudes deberán ir acompañadas da seguinte documentación e tendo en conta que só
poderá solicitar a bolsa unha persoa participante por comunicación:
Grupo 1:
•

Documento acreditativo da organización do congreso científico

•

Documento acreditativo da composición do/s comités científico ou organizador

•

Copia da comunicación ou resumo da mesma enviado ao congreso

•

Copia do contrato

•

Listaxe e documentos xustificativos daqueles 5 méritos obtidos no período 2011-2017 que
sometan a avaliación de acordo co Anexo II da convocatoria. Rematado o prazo de
presentación de solicitudes non se admitirá documentación relativa aos méritos

Grupo 2:
•

Documento acreditativo da organización do congreso científico

•

Documento acreditativo da composición do/s comités científico ou organizador

•

Copia da comunicación ou resumo da mesma enviado ao congreso

•

Copia de resgardo de matrícula dun programa de doutoramento da Universidade de Vigo

•

Informe do director ou directora da tese ou do titor ou titora, xustificando o interese do
desprazamento

•

Listaxe e documentos xustificativos daqueles 5 méritos obtidos no período 2011-2017 que
sometan a avaliación de acordo co Anexo II da convocatoria. Rematado o prazo de
presentación de solicitudes non se admitirá documentación relativa aos méritos

Ademais, todas as persoas solicitantes que figuren en POD deben achegar a maiores permiso
oficial de ausencia en impreso normalizado da Vicerreitoría de Organización Académica,
Profesorado e Titulacións.
O prazo de entrega das solicitudes rematará os días 28 de abril e 29 de setembro de 2017.
5.- AVALIACIÓN E SELECCIÓN
A Comisión de Investigación, delegada do Consello de Goberno arbitrará os mecanismos e
medios para proceder á avaliación e selección das solicitudes presentadas. Na avaliación das
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solicitudes consideraranse os 5 méritos máis salientables da súa actividade investigadora obtidos
no período 2011-2017, seleccionados por cada solicitante, segundo o baremo indicado no
Anexo II.
En función do resultado da avaliación a Comisión de Investigación poderá establecer un punto
de corte distinto para cada categoría profesional (Grupo 1 e Grupo 2).
A asignación entre modalidades e categoría profesional, así como o financiamento asignado,
dependerán da dotación orzamentaria e do volume de pedimentos en cada caso. En calquera
caso, darase prioridade a quen sexa solicitante do grupo 2.
Terán prioridade as persoas que non recibiran esta axuda no ano 2016, e as solicitudes para a
asistencia a congresos internacionais (tendo en conta que na composición do comité científico
e/ou organizador participen polo menos 3 países). Poderanse priorizar as solicitudes do persoal
investigador que forme parte dun grupo de investigación rexistrado no Servizo de Investigación.
Así mesmo, en cumprimento do Plan de Igualdade da Universidade de Vigo, poderase utilizar
como criterio de priorizacion ou desempate a integración da dimensión de xénero na
investigación obxecto da actividade proposta. Isto non implica a circunscrición ás
investigacións especificamente centradas no xénero, senón que se enfoca dun xeito aberto e non
restritivo á inclusión de aspectos relacionados co sexo e o xénero na planificación, metodoloxía
e hipóteses empregadas no traballo de investigación. A aplicación deste criterio, se procede,
realizarase segundo informe emitido pola Unidade de Igualdade da Universidade de Vigo.
Intentarase seleccionar solicitudes de ámbitos de coñecemento diferentes, en caso de existir
solicitudes axeitadas que superen uns mínimos de calidade ó xuízo da Comisión de
Investigación, co fin de incentivar as mellores solicitudes dentro de cada ámbito. No caso dos
alumnos e alumnas de doutoramento (Grupo 2), a asignación a ámbitos de coñecemento
realizarase tendo en conta o programa de doutoramento no que estean matriculados/as, segundo
o indicado no Anexo IV. Para o persoal investigador posdoutoral (Grupo 1) considerarase o
ámbito de coñecemento do departamento de adscrición.
Se houbese empate nas puntuacións, a Comisión poderá establecer mecanismos de selección
adicionais que constarán na resolución provisional e definitiva de concesión destas axudas.
6.- NATUREZA E CONTIA DAS SUBVENCIÓNS
O importe das axudas persoais establecerao a Comisión de Investigación en función do lugar
onde se realice o evento:
•

Península Ibérica e Baleares: 285 €

•

C.A. de Canarias: 465 €
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•

Europa e hemisferio norteafricano: 545 €

•

Asia e Oceanía: 1.050 €

•

Resto do mundo: 800 €

Estas axudas de investigación son incompatibles con calquera outra axuda concedida en
convocatorias públicas para a mesma finalidade, comprometéndose en tal caso quen sexa
solicitante a facer efectivo o reembolso da subvención concedida por esta Universidade.
Nembargante, como se trata dunha axuda parcial, pódense complementar os custos da viaxe a
cargo de proxectos de investigación.
7.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Publicada a resolución de concesión farase efectiva o 80% da axuda. O 20% restante farase
efectivo unha vez que a persoa beneficiaria remita á Vicerreitoría de Investigación e
Transferencia, dentro do mes seguinte ao do seu retorno, a seguinte documentación:
•

Copia do certificado de asistencia ao Congreso, coloquio ou seminario, onde se acredite
a presentación dunha comunicación.

O non cumprimento deste requisito comportará a automática rescisión da axuda, para os efectos
do reintegro da subvención concedida, e a inhabilitación para poder presentarse a estas axudas
nos próximos 5 anos. Ninguén poderá gozar de máis dunha bolsa por ano baixo ningún dos
supostos.
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