Projectes de Recerca conjunta entre la UdL i l’IRTA 2021
Antecedents
La Universitat de Lleida (UdL) i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) venen col·laborant
des de fa temps i de manera reiterada amb l’objectiu d’impulsar la recerca en l’àmbit agroalimentari. Les
parts han signat a inicis del 2020 un conveni pel finançament d’un programa d’ajudes per fomentar la
col·laboració entre grups de recerca d’ambdues institucions entre el 2020 i el 2022, que inclou la
contractació de personal investigador predoctoral en formació.
Objectiu
Els Projectes de Recerca Conjunta entre la UdL i l’IRTA donaran suport a temes específics prioritaris en
l’àmbit agroalimentari, amb l’objectiu d’establir noves col·laboracions o el reforç de col·laboracions
prèviament establertes entre investigadors d’ambdues institucions. Aquests projectes han de ser la llavor
que permeti que els grups de recerca continuïn aquesta col·laboració de manera més intensa a través
d’altres fons de finançament.
Es convoquen dos ajuts a Projectes de Recerca Conjunta entre la UdL i l’IRTA pel 2021. El procediment
constarà de les següents etapes:
1. El comitè de selecció avaluarà les propostes de projecte presentades pels investigadors de la UdL i
de l’IRTA.
2. Els investigadors de la UdL i de l’IRTA d’aquelles propostes seleccionades, cercaran els candidats per
a la contractació de personal investigador predoctoral en formació. La tesi doctoral serà dirigida pels
dos investigadors responsables de cada institució que presentin el projecte.
Elegibilitat dels investigadors de la UdL i de l’IRTA
•

Els Projectes de Recerca conjunta han d’involucrar un mínim d’un investigador de l’IRTA ubicat a
algun centre de l’IRTA a Lleida i un de la UdL. Els investigadors responsables han de tenir un
contracte permanent o contractat Ramon y Cajal o equivalent. Els investigadors sol·licitants hauran
d’estar vinculats amb la seva institució fins al final del període de l’ajut.

•

Els sol·licitants han de tenir experiència provada en recerca en l’àmbit del projecte. Ambdós
investigadors han de ser IP o formar part de l’equip d’investigació de, almenys, un projecte vigent
en convocatòries competitives nacionals o internacionals en el moment de la formalització de la
sol·licitud.

Els grups als que pertanyen els sol·licitants només podran presentar una sol·licitud de projecte en aquesta
convocatòria (en el cas de l’IRTA, el grup es considerarà el programa).

Finançament
Es concediran dos ajuts a projectes a la convocatòria 2021, una gestionada i finançada per la UdL i l’altra
per l’IRTA. Cadascun dels ajuts inclourà finançament per la contractació d’un investigador predoctoral en
formació per un màxim de 3 any. Per cadascun dels contractes es destinarà un finançament addicional de
fins a 15.000 euros, per despeses de funcionament relacionades amb el treball a realitzar durant la durada
de l’ajut i de cost de matrícula.
Sol·licituds
•
•

Data límit per a la presentació de projectes: 16 de juliol a les 15:00 h.
Documentació:
o Memòria del projecte (en anglès), màxim dues pàgines, segons model adjunt (annex 1).
o Historial dels dos investigadors responsables dels últims 10 anys, segons el model CVA (en
anglès).

La documentació s’ha de trametre en un únic document en format pdf, que serà tramès abans de la data
límit per correu electrònic a anna.casadella@irta.cat i mitjançant instància genèrica (amb signatura
electrònica) al Registre Electrònic de la Seu Electrònica de la Universitat de Lleida,
https://seuelectronica.udl.cat/registreelectronic.php, adreçades al Vicerectorat de Recerca i
Transferència. En cas de dubtes sobre la convocatòria, podeu contactar a gestioajuts@udl.cat.
Procés de selecció
Les sol·licituds seran seleccionades per un comitè format, per part de la UdL, vicerectora de Recerca i
Transferència, la directora d’àrea de Recerca i Transferència o persones en qui deleguin. Per part de l’IRTA,
hi participaran el director Científic i el director de Desenvolupament de la Recerca i la Innovació o persones
en qui deleguin.
Les propostes seran prioritzades tenint en compte dos criteris: qualitat científica-tècnica i impacte del
projecte de recerca (70 %) i currículum dels investigadors sol·licitants (30 %). Cada criteri es puntuarà entre
0 i 5, essent 5 el millor.

Resolució

La proposta de resolució es comunicarà als candidats via e-mail i es publicarà a la web de Recerca
de la UdL i a la web de l’IRTA abans del 30 de juliol de 2021 i s’obrirà un termini d’al·legacions de 10
dies. Abans del 10 de setembre es publicarà la resolució definitiva a l’e_tauler i la web d’ambdues
institucions.
Els/les investigadors/es responsables dels projectes seleccionats, presentaran les sol·licituds d’inici
de selecció i contractació dels/les candidats/es abans de l’1 de octubre de 2021.
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