II.B – AXUDAS PARA A REALIZACIÓN, COMISARIADO E
MONTAXE DE EXPOSICIÓNS ARTÍSTICAS
1.- OBXECTIVOS
Esta acción ten como obxectivo o apoio ao desenvolvemento da investigación no eido da
creación artística.
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, se a suma das axudas concedidas supera o custo total da
actividade, procederíase á rescisión total ou parcial da subvención da Universidade de Vigo.
2.- APLICACIÓN ORZAMENTARIA
Estas axudas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 00VI 131H 641.05 Reunións
científicas.
3.- SOLICITANTES
Poderán formular solicitudes aqueles investigadores doutores ou investigadoras doutoras que
teñan como un dos seus posibles resultados a realización ou montaxe dunha exposición da(s)
obra(s) creativa(s) que teñan lugar durante o ano 2017, e que sexan membros dun grupo de
investigación rexistrado no Servizo de Investigación da Universidade de Vigo, segundo as
categorías profesionais indicadas no apartado 1.1.a. da “Normativa de grupos, agrupacións e
centros singulares de investigación da Universidade de Vigo”, dispoñible na web
http://uvigo.es/uvigo_gl/investigacion/normativa/imasd.html.
Cada persoa solicitante soamente poderá presentar unha solicitude por ano e por exposición.
Quedan expresamente excluídas as exposicións relacionadas con actividades de divulgación
científica.
Consideraranse tamén as solicitudes presentadas por varios investigadores ou investigadoras no
caso de exposicións conxuntas. Así mesmo, poderanse presentar solicitudes de axuda para as
exposicións colectivas finais das titulacións impartidas na Facultade de Belas Artes da
Universidade de Vigo; só se poderá presentar unha solicitude por titulación, que será cursada
polo coordinador ou coordinadora da mesma.
4.- FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN
As solicitudes en modelo normalizado II.B, dirixiranse ao sr. reitor da Universidade de Vigo e
poderán presentarse ata o 28 de abril de 2017.
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O persoal investigador solicitante deberá aportar a seguinte información sobre as exposicións
artísticas propostas:
•

Datas da exposición

•

Lugar (sala, cidade, país)

•

Organismos, entidades ou persoas colaboradoras na organización e financiamento do
proxecto expositivo

•

Tipo de participación da persoa solicitante: artista, comisario/a, coordinador/a, outro

•

Número de autoras/es participantes, especificando a vinculación coa Universidade de
Vigo

•

Obras previstas (nº), títulos e ficha técnica das mesmas

•

Se se ten previsto a edición de catálogo

•

Custo aproximado da edición

•

Outros materiais a editar: carteis, trípticos, pancartas, tarxetas, webs, blogs, TV, outros

•

Descrición detallada do proxecto expositivo cos custos previstos.

•

Importe da axuda solicitada.

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. Consideraranse os méritos dos
investigadores e investigadoras solicitantes, segundo o indicado no Anexo I.
Darase prioridade ás solicitudes para exposicións conxuntas nas que interveñan, e presenten a
solicitude da axuda, conxuntamente un grupo de investigadores ou investigadoras da
Universidade de Vigo, e ás solicitudes de exposicións colectivas de titulacións impartidas na
Facultade de Belas Artes. Así mesmo, darase prioridade ás solicitudes do persoal investigador
que non tiveran estas axudas na convocatoria anterior, e as dos investigadores que non
pertenzan a grupos de investigación que teñan vixentes axudas estruturais a grupos da
Universidade de Vigo ou da Xunta de Galicia.
En función do número de solicitudes e a dispoñibilidade orzamentaria, a Comisión de
Investigación poderá limitar o número de axudas concedidas por grupo de investigación.
6.- CONTÍA DAS SUBVENCIÓNS
As subvencións concedidas non superarán a cantidade de 1.500 €. As axudas libraranse no ano
2017, e non se autorizará a incorporación de remanentes ao exercicio 2018.
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7.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
A persoa responsable da organización fará constar en toda a información e documentación da
exposición (carteis informativos, programa, tríptico, catálogo, etc.) a colaboración prestada pola
Universidade de Vigo.
Dentro do mes seguinte ao remate do encontro deberá entregarse na Vicerreitoría de
Investigación e Transferencia un informe final, incluíndo documentación xustificativa da
realización efectiva da exposición na que conste a referencia á axuda recibida.
O non cumprimento destes requisitos comportará a automática rescisión da axuda, para os
efectos do reintegro da subvención concedida.
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