III.A - VISITA DE INVESTIGADORES E INVESTIGADORAS
1.- OBXECTIVOS
Esta acción ten como obxectivo fomentar as visitas que teñan lugar no ano 2017 de
investigadores e investigadoras de sona internacional que poidan pronunciar conferencias
sobre temas da súa especialidade. Así mesmo, tamén pretende facilitar a celebración de
reunións de traballo, debate, e exposicións de obra plástica entre persoal investigador da nosa
comunidade universitaria e de quen estea dirixindo traballos análogos noutros centros de
investigación, preferentemente estranxeiros.
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
Estas axudas financiaranse con cargo á aplicación orzamentaria 00VI 131H 641.05 Reunións
científicas
3.- SOLICITANTES
Poderán solicitar estas axudas os grupos de investigación da Universidade de Vigo e os centros
de investigación da Universidade de Vigo, a través do seus coordinadores/as e directores/as.
Poderá solicitarse o financiamento para a visita simultánea de máis dun/ha investigador/a, no
caso de celebrarse reunións de traballo, debate, talleres, seminarios, e laboratorios en calquera
ámbito da investigación ou da creación artística.
Só se concederá unha axuda a visitas por centro ou grupo solicitante. Só se considerarán as
solicitudes de visitas nas que se contemple a realización de actividades (conferencias,
xornadas, obradoiros) abertas a toda a comunidade universitaria, e non só ao grupo de
investigación.
4.- FORMALIZACIÓN DAS SOLICITUDES E PRAZO DE PRESENTACIÓN
As solicitudes en modelo normalizado III.A dirixiranse ao sr. reitor da Universidade de Vigo.
Achegarase adicionalmente un breve currículo do investigador/a ou investigadores/as
visitantes, un resumo da investigación que está a realizar o grupo ou o centro de investigación,
un resumo das actividades a realizar durante a visita (conferencia/s, programa de reunións) e
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xustificación do interese das mesmas para a comunidade universitaria en xeral e para o
desenvolvemento das liñas de investigación do grupo ou centro solicitante.
O prazo de entrega das solicitudes rematará o 28 de abril 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.
Darase prioridade ás solicitudes de centros de investigación. Priorizaranse as solicitudes dos
grupos que non tiveran estas axudas na convocatoria anterior e as dos grupos que non teñan
vixentes axudas estruturais a grupos da Universidade de Vigo ou da Xunta de Galicia.
No caso das solicitudes de grupos de investigación, poderanse ter en conta os méritos dos
mesmos, segundo o indicado no Anexo I e considerando os méritos dos grupos obtidos con
anterioridade ó 28 de abril de 2017.
Así mesmo, en cumprimento do Plan de Igualdade da Universidade de Vigo, poderase utilizar
como criterio de priorizacion ou desempate a paridade de xénero na composición dos grupos
de investigación solicitantes, así como que o/a investigador/a coordinador/a do grupo pertenza
ao xénero minoritario nesta categoría dentro do ámbito de coñecemento correspondente. A
aplicación deste criterio, se procede, realizarase segundo informe emitido pola Unidade de
Igualdade da Universidade de Vigo.
Intentarase seleccionar solicitudes de grupos de investigación distintos, e de grupos 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 os mellores grupos
dentro de cada ámbito.
6.- NATUREZA E CONTIA DAS SUBVENCIÓNS
As subvencións contribuirán ao financiamento exclusivamente dos seguintes extremos:
1.- Estadía, só para visitas de fóra da comunidade autónoma de Galicia : 66 € por día completo.
2.-Desprazamento:
•

Desde a Comunidade Autónoma de Galicia: 75 €

•

Desde Península Ibérica e Baleares: 285 €

•

Desde Comunidade Autónoma de Canarias: 465 €

•

Desde Europa e hemisferio norteafricano: 545 €

•

Desde Asia e Oceanía: 1.050 €
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•

Desde o resto do mundo: 800 €

A axuda para esta finalidade non poderá exceder de 1.000 €. As axudas libraranse no ano 2017,
e non se autorizará a incorporación de remanentes ao exercicio 2018.
Estas axudas son incompatibles con calquera outra axuda concedida en convocatorias públicas
para o mesmo fin, comprometéndose en tal caso a persoa solicitante a facer efectivo o
reembolso da subvención concedida por esta Universidade.
7.- OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
A persoa solicitante deberá presentar un informe final, no prazo dun mes contado desde o
remate da actividade, coa xustificación da asistencia e gastos do/a investigador/a ou
investigadores/as que se invitaron e un resumo das actividades realizadas, incluíndo
acreditación da publicidade das mesmas na comunicade universitaria. O non cumprimento
deste requisito comportará a automática rescisión da axuda, para os efectos do reintegro da
subvención concedida.
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