CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES DE COOPERACIÓ,
MOBILITATS i ESTUDIS DE RECERCA SOBRE EL 4RT MÓN
RELACIONATS AMB LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL
DESENVOLUPAMENT PER A L’ANY 2020

1. FINALITAT
La Universitat de Lleida, com expressa en els seus propis estatuts, entén que la
cooperació per al desenvolupament és part essencial del compromís social de la
Universitat i que la seva tasca en l’àmbit de la cooperació “es troba estretament
vinculada amb el seu àmbit natural d’actuació: la docència i la investigació, qüestions
que són essencials tant per a la formació integral dels estudiants com per a una millor
comprensió dels problemes que amenacen la consecució d’un desenvolupament humà
i sostenible a escala universal” (art. 11).
Per aquest motiu Desenvolupament i Cooperació (a partir d’ara, DEC) obre aquesta
convocatòria d’ajuts destinada a promoure projectes de cooperació entre la comunitat
universitària de la UdL i els països empobrits d’acord amb el llistat de l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH) del Programa de Nacions Unides per al
Desenvolupament (PNUD) i, dins d’aquests, adreçant-se especialment a les capes
socials més desfavorides.
Aquesta convocatòria es nodreix del 0’7% del pressupost propi de la UdL, de
l’aportació voluntària del PAS, PDI i de l’estudiantat de la UdL que s’ha adherit a la
campanya “Dóna el teu 0’7”.
2. OBJECTIUS
Aquesta convocatòria té per objectiu principal promoure la realització de projectes i
mobilitats relacionats amb la cooperació internacional per al desenvolupament en els
camps de la docència, la recerca i la transferència de coneixements. En un aItre sentit
vol promoure els estudis de recerca sobre desigualtats, pobresa, exclusió, etc. que es
donen en la nostra realitat més pròxima, l’anomenat quart món.
Totes les propostes han de ser dissenyades i executades conjuntament per membres
de la comunitat universitària de la UdL i institucions o col·lectius dels esmentats països
empobrits (segons l’IDH del PNUD). (document de suport número 1)
Els objectius secundaris seran:
1) l’enfortiment dels sistemes universitaris dels països empobrits
2) la sensibilització i la promoció de l’àmbit de la cooperació internacional per al
desenvolupament al si de la UdL i la població de Lleida
3) Aprofundir en el coneixement de la realitat local envers el quart món
En conseqüència amb aquests objectius, els projectes sol·licitants s’hauran acollir a
una de les següents modalitats:
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3. ESTUDIS
4RT MÓN

2. MOBILITATS

1. PROJECTES

A/ DOCÈNCIA: accions docents en cooperació amb universitats del sud, tant
puntuals (intercanvi de professorat, videoconferències) com estructurals (plans
d’estudis i titulacions)
B/ RECERCA: accions de suport a la recerca sobre el món del desenvolupament i
la cooperació internacional al desenvolupament, tant amb estudis com en promoció
de xarxes, i accions complementàries entre altres. Les unitats d’anàlisi s’ubicaran
preferentment en els esmentats països empobrits (IDH), però també poden referirse a col·lectius en contextos de migració.
C/ TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS: Accions de cooperació que impliquin
la transferència de coneixements universitaris (tant des de la UdL, com des de les
universitats del sud que participin al projecte). Les accions s’han de desenvolupar
en els esmentats països empobrits econòmicament i socialment (IDH).
A/ MOBILITAT CURRICULAR (prioritària): Suport a estades integrades en la
formació reglada de la UdL (incloent convenis interuniversitaris), sobretot pràctiques
acadèmiques externes, tesis doctorals, treballs de fi de grau i treballs de fi de
màster, sempre que la temàtica o l’execució estigui relacionada amb el món del
desenvolupament i de la cooperació internacional per al desenvolupament.
B/ MOBILITAT SOLIDÀRIA: Iniciació a les accions de cooperació internacional i/o
als estudis de desenvolupament a partir d’iniciatives pròpies de les persones
sol·licitants o de la pròpia UdL.
L'objecte d'aquesta convocatòria és afavorir el coneixement de la realitat que
envolta el quart món per fer-lo sortir de l'oblit i analitzar-ne les conseqüències per
tendir a la transformació necessària que es requereix.

Els eixos temàtics dels projectes han d’estar alineats amb els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) continguts en l'Agenda 2030 per al
desenvolupament Sostenible adoptada per l’Assemblea General de les Nacions
Unides el 25 se setembre de 2015. És a dir, els eixos temàtics han d’estar
emmarcats en algun ODS i/o en alguna de les seves metes. Igualment caldrà que
els projectes tinguin un enfocament basat en gènere i Drets Humans.
3. PERSONES SOL·LICITANTS I REQUISITS
a convocatòria s’adreça a la comunitat universitària de la UdL, formant equips ad hoc o
bé a través de les diferents unitats (departaments, serveis, etc) i col·lectius (grups de
recerca, xarxes, associacions, etc) amb base a la UdL. Aquests equips podran
incorporar persones externes a la UdL, però la persona responsable o co-responsable
ha de ser membre de la UdL, i haurà d’encapçalar la sol·licitud.
Per a les modalitats de cooperació i mobilitat, es prioritzaran contraparts que la
població beneficiària (titulars de drets) estigui situada a Àfrica, Amèrica Central, del
Sud i Carib. En el supòsit que la població beneficiària (titulars de drets) siguin persones
refugiades l’àrea geogràfica de referència s’amplia a Grècia i Turquia.
No es podran presentar a aquesta convocatòria membres de la UdL que tinguin
pendent la justificació a DEC d’algun projecte anterior vençut a excepció d’aquells que

disposin d’una pròrroga aprovada per part de la Comissió de Cooperació Internacional
per al Desenvolupament de la UdL.
És necessari sol·licitar una entrevista prèvia amb el personal de DEC
cooperació@udl.cat abans d'entrar la proposta al registre per poder exposar-la
de forma breu i/o fer els aclariments oportuns.
4. LLOC I DATA DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
Per tal que una sol·licitud sigui completa i per tant inclosa a la convocatòria s'ha de
presentar:
- Una còpia per correu electrònic (cooperacio@udl.cat) en doc i pdf
- Una còpia a qualsevol dels registres de la UdL i adreçades a Desenvolupament i
Cooperació.
El termini de presentació de sol·licituds acaba el dimecres 17 de març de 2020 i la
data de presentació del projecte serà la que consti al Registre UdL, no l’entrada del
correu electrònic.
En tot cas, un cop finalitzat el termini de presentació, i segons la Llei de procediment
administratiu, les persones sol·licitants podran presentar durant 10 dies hàbils (essent
el 31 de març del 2020 el darrer dia) els requeriments fets per DEC o qualsevol
mancança de documentació o defecte de forma de les sol·licituds que es creguin
oportunes. En cas que no sigui així DEC podrà desestimar les propostes que es
considerin inoportunes o que no compleixin els requisits.
5. FORMAT I DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud es podrà redactar en català o castellà i el pressupost s’haurà de
quantificar en euros.
La Universitat de Lleida es reserva el dret a reclamar, a través de DEC, la informació
suplementària que es consideri convenient en qualsevol moment del procés.
La sol·licitud haurà de constar dels següents documents on es recollirà la informació
sobre el projecte:
−
Full de dades de la convocatòria (document de suport número 2)
−
Memòria de sol·licitud del projecte segons modalitat on consti la informació
requerida: Veure quadres de les diferents modalitats. No són d'ús obligatori però sí
altament recomanable i es poden ampliar tot el que es consideri necessari aportant
únicament informació útil per entendre la proposta que es presenta.

MEMÒRIA DE SOL·LICITUD

MODALITAT 1: PROJECTES DE COOPERACIÓ EN DOCÈNCIA, RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS
1. Títol del projecte
2. Breu descripció del projecte
3. Objectius i resultats esperats: generals i específics
4. Context, justificació, antecedents i origen de la demanda incloent contactes i accions
prèvies relacionables amb el projecte o amb la contrapart i/o la població beneficiària
(titulars de drets)
5. Composició i CV (en relació a l'eix del projecte) de l’equip de la UdL i de la contrapart
6. Confirmació de l'acord de l'acció i participació per part de la contrapart, per tal de
mostrar que hi està d'acord i quin serà el seu grau d'implicació (correu ordinari, electrònic,
fax,...que inclogui signatura i nom/s cognom/s responsable/s)
7. Metodologia, pla de treball i cronograma d'accions
8. Indicadors del grau d'assoliment de la proposta presentada i les fonts de verificació
9. Pressupost detallat, especificant altres fonts de finançament
10. Proposta de difusió del projecte, mobilitat i/o estudi a la UdL i la població en general
11. Annexos i altres consideracions que es jutgin oportunes

DESPESA
ELEGIBLE

CRITERISDE VALORACIÓ

Per tal de valorar les propostes, es fixen una sèrie de criteris per poder jerarquitzar
la selecció i l'adjudicació de l'ajut:
1. Que els objectius siguin clars, assolibles i coherents amb la resta del projecte
2. Es valorarà l'experiència de la persona/equip en relació a la temàtica, el sector, la
contrapart i la població beneficiària (titulars de drets)
3. Acreditació de conformitat de l'acció per part de la contrapart.
4. Cronograma d'accions dins l'any en curs, metodologia i pla de treball coherent
5. Previsió de possibilitat de canvi i transformació sobre la població beneficiària (titulars de
drets) i la UdL
6. Cofinançament del pressupost i despesa racionalitzada
7. Metodologia, pla de treball i cronograma d'accions
Indicadors del grau d'assoliment de la proposta presentada i les fonts de verificació
8. Que el projecte estigui integrat en un programa de desenvolupament més ampli de la
zona, país, institució i barri entre altres.
9. Proposta de difusió del projecte, mobilitat i/o estudi a la UdL i a l'àrea d'influència de
Lleida.
10. Si es tracta de projectes de continuïtat es valorarà la incidència de les edicions
anteriors.
11. Que la proposta estigui alineada amb els ODS.
12. Que es tracti d'un país empobrit d'acord amb el llistat dels IDH del PNUD.
13. Que les persones beneficiàries (titulars de drets) formin part d'algun dels col·lectius en
situació de vulnerabilitat: infants, indígenes, moviments sindicals, dones, persones
refugiades i desplaçades, víctimes de conflicte armat o catàstrofe natural.
14. Annexos i altres consideracions que es jutgin oportunes.
Es finançarà total o parcialment material i accions, relacionades amb el contingut general
de la proposta, incloent desplaçaments i manutencions sempre i quan no es rebi un ajut
d'altres fonts gestionades per la UdL pel mateix: no es finançaran conceptes específics
finançats per altres ajuts (en particular de la UdL).
No es finançaran despeses de sous i salaris ni docència, tot i que poden ser objecte de
finançament les retribucions per tasques molt específiques com per exemple tractament
de dades, transcripcions, correccions i/o traduccions entre altres.

MEMÒRIA DE SOL·LICITUD

1. Títol de la mobilitat
2. Descripció detallada de l’activitat a realitzar per part de la persona sol·licitant dins de la
mobilitat
3. Justificació de l'existència de contactes previs i acceptació de l'acció per part de les
persones beneficiàries (titulars de drets) a través de la documentació corresponent.
4. Memòria de l'experiència de les persones sol·licitants en temes de solidaritat i
cooperació
5. Acreditació de cursos, mínim un, de formació en cooperació i EpD. En cas que no se’n
pugui acreditar cap, és obligatori cursar el que ofereix la unitat de Desenvolupament i
Cooperació
6. Justificació de la repercussió del projecte dins de la UdL i explicació de com es
transmetrà l'experiència i els resultats del projecte a la UdL i a l'àrea d'influència de Lleida.
7. Memòria econòmica de les despeses previstes a realitzar
8. Carta d’acceptació de tutoratge d’un membre del PDI UdL, en el cas de la modalitat A.
9. Annexos i altres consideracions que es jutgin oportunes

CRITERIS VALORACIÓ

Per tal de valorar les propostes, es fixen una sèrie de criteris per poder jerarquitzar la
selecció i l'adjudicació de l'ajut:
1. Viabilitat i adequació de l'activitat als objectius que es persegueixen
2. Previsió de transformació i canvi (en relació a la mobilitat) sobre:
- la població beneficiària
- la UdL
4. Formació en cooperació i EpD
3. Cofinançament del pressupost i despesa racionalitzada

DESPESA
ELEGIBLE

MODALITAT 2: MOBILITAT CURRICULAR I SOLIDÀRIA

Quan la UdL sigui la Universitat d'origen els imports dels ajuts seran de com a màxim 300€
quan la universitat de destinació estigui situada a Europa i el Magrib i d'un màxim de 600€
a la resta del món. (document de suport número 3)

MEMÒRIA DE SOL·LICITUD

MODALITAT 3: ESTUDIS SOBRE EL 4RT MÓN
La proposta ha de contenir un resum de l’estudi que es vol realitzar, s'hi ha de fer constar:
a) Títol de l’estudi
b) Explicació o exposició de l’objecte de l’estudi i relació d’aquest amb els ODS
c) Motivació de la persona/es interessada/es
d) Objectius i finalitats de l’estudi
e) Metodologia de l’estudi
f) Calendari de l’estudi
g) Desglossament de les despeses previstes
h) En el cas de propostes fetes per estudiants o membres del PAS cal l'aval d'un/a PDI UdL
i) Currículum de la persona o les persones que fan la sol·licitud o participaran en l’estudi i, si
escau, del/la PDI que avala la proposta
j) Bibliografia i fonts de coneixement

CRITERIS DE VALORACIÓ

Per tal de valorar les propostes, es fixen una sèrie de criteris per poder jerarquitzar la
selecció i l'adjudicació de l'ajut:
1. Plantejament de l'objecte d'estudi
a) Justificació de la pertinença i rellevància de l'estudi
b) Concreció i claredat de l'objecte a investigar i relació amb els ODS
c) Coherència i viabilitat dels objectius
d) Aplicació o repercussió dels resultats obtinguts
e) Previsió de difusió i publicacions
2. Metodologia
a) Descripció del mètode de recollida de dades
b) Adequació del mètode a l’objecte de recerca
c) Adequació de les tècniques
e) Coherència del model d'anàlisi
f) Justificació de la durada i del procediment

DESPESA ELEGIBLE

La quantitat destinada a aquesta modalitat és de 5.000€. Es finançarà un únic estudi de tots
els que es presentin, amb aquesta quantitat es finançarà total o parcialment material i
accions, relacionades amb el contingut general de la proposta, incloent desplaçaments i
manutencions sempre i quan no es rebi un ajut d'altres fonts gestionades per la UdL pel
mateix concepte: no es finançaran conceptes específics finançats per altres ajuts (en
particular de la UdL). De forma excepcional la comissió pot valorar finançar dos estudis si es
considera adient.
No es finançaran despeses de sous i salaris ni docència, tot i que poden ser objecte de
finançament les retribucions per tasques molt específiques com per exemple tractament de
dades, transcripcions, correccions i/o traduccions...

8. DOTACIÓ ECONÒMICA
L'import total de la convocatòria serà el que la UdL estableixi en el seu pressupost per
al projecte “AP07” per a l'any 2020 i “Ajuts a particulars 48000” que es finança a través
del 0’7 del pressupost propi de la UdL i l’aportació voluntària a través de la nòmina i les
matrícules del PAS, PDI i estudiantat de la UdL que s’ha adherit a la campanya “Dóna
el teu 0’7”.
9. RESOLUCIÓ
La resolució dels ajuts correspon al Consell de Govern que serà informat de les
propostes acordades a la Comissió de Cooperació Internacional de la UdL (nomenada
pel propi Consell de Govern). El procés serà gestionat per DEC, publicant la
convocatòria, reunint la comissió i preparant els materials i condicions de la selecció i
valoració de les sol·licituds.
La resolució es farà pública durant els tres mesos següents a partir del termini de la
data de presentació de les sol·licituds sempre que això sigui possible i segons el
calendari del Consell de Govern de la UdL.
Les persones sol·licitants seleccionades i amb proposta de finançament hauran
d’acceptar l’ajut i les seves condicions mitjançant una notificació escrita adreçada a
DEC. En cas de renúncia a l’ajut, hauran de procedir de la mateixa manera.
10. ADJUDICACIÓ ECONÒMICA i FORMA DE PAGAMENT
Un cop aprovada pel Consell de Govern la subvenció del projecte, es comunicarà a la
persona responsable del projecte sol·licitant mitjançant un correu electrònic a l’adreça
indicada en la sol·licitud. La persona sol·licitant haurà de posar-se en contacte amb
DEC per tal d’enviar la documentació necessària per al pagament de l’ajut.

El pagament dels ajuts es pot fer efectiu a comptes corrents d’ONGD, entitats,
associacions, etc que participin en el projecte sempre i quan siguin entitats registrades
i al corrent de pagaments tributaris i la persones sol·licitant així ho demani
expressament.
La documentació a presentar serà la següent: (segons model adjunt número 4)
− Fotocòpia del NIF/CIF
− Número de compte corrent on s’hagi de fer l’ingrés
− Data d’inici de l’activitat
− Si s’escau, petició de l'avançament del 85% de l’ajut: en cas que es sol·liciti la
quantitat restant es farà efectiva al presentar la memòria final de les despeses totals i
un cop s'hagi transmès l'experiència i els resultats a la comunitat universitària. En cas
que no s’hagi demanat l’avançament, el pagament de la totalitat de l’import de l’ajut es
farà un cop s’hagi presentat la memòria final i s’hagi fet alguna activitat en el sí de la
UdL per transmetre l’experiència.
11. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
La Comissió de Cooperació Internacional per al Desenvolupament nomenada pel
Consell de Govern de la UdL, serà l’encarregada de resoldre totes les incidències que
puguin sorgir fruit de malentesos. El seguiment dels projectes serà assumit per DEC i
també la gestió de les incidències, pròrrogues i altres assumptes sobrevinguts que
puguin sorgir.
La Coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació pot establir les normes
complementàries que siguin necessàries per al normal desenvolupament del
procediment i té atribuïda la potestat d'interpretació de les bases quan sorgeixin
dubtes sobre l'abast o significat d'algun dels seus preceptes.
12. TERMINI D'EXECUCIÓ, MEMÒRIA FINAL I JUSTIFICACIÓ
Per tal de justificar l'ajut s’haurà de lliurar a DEC, pel mitjà del Registre de la UdL:
La memòria final, en el termini màxim d'un any de la data de resolució de l’ajut pel
Consell de Govern que inclourà la següent informació:
1. Descripció de l'activitat realitzada: desenvolupament i execució del projecte,
mobilitat i/o estudi
2. Repercussió sobre la població beneficiària (titulars de drets)
3. Resultats assolits sobre els presentats inicialment (en el cas de la modalitat de
recerca, caldrà incloure l’estudi final o una ampla previsió de les publicacions
previstes).
4. Auto-avaluació final (DEC podria demanar una avaluació externa o dur a terme una,
específica o global i comparada, pel seu compte)
5. Propostes de continuïtat del projecte (si escau)
6. Memòria econòmica de l'activitat, especificant cada despesa que s'ha tingut i en
relació al pressupost presentat inicialment (no serà necessari presentar les factures
originals, tot i que DEC es reserva el dret a demanar-les a la persona o entitat
sol·licitant per fer qualsevol aclariment que es cregui necessari o auditoria anual a
l’atzar)
7. Fotografies i documents gràfics que s'hagin pogut editar. DEC podrà utilitzar
aquesta documentació per fer difusió del projecte i de la mateixa entitat. Igualment i si
es dona el cas s’hauran de fer arribar almenys dos exemplars de totes les publicacions
associades al projecte, on haurà de constar el suport de DEC de la UdL i que seran
incorporades al CDOCS, juntament amb l’esmentada memòria.
8. Breu text divulgatiu de 20 línies explicatives del projecte per quedar a disposició de

DEC en cas que sigui necessari per la difusió de les convocatòries
9. Annexos que es considerin oportuns (documents d’incidències, mapes...)
Es podrà sol·licitar una pròrroga a la Comissió per retardar el lliurament de la memòria
final si per algun motiu justificat (directament relacionat amb el desenvolupament de
l'acció proposada) no s'ha pogut presentar la dins el període establert. Una cop lliurada
la memòria es podrà tramitar el cobrament total del projecte.
Un cop realitzat el projecte, les persones responsables podran participar a algun dels
actes de DEC en relació als projectes de cooperació.
En el cas de l'estudi de recerca, DEC analitzarà la potencialitat dels resultats i en cas
que es cregui necessari, es valorarà de forma conjunta la publicació de l’estudi i, si
escau, una possible estratègia per incidir en el pla polític.
13. OBLIGACIONS
Caldrà que a totes les activitats finançades mitjançant ajudes d’aquesta convocatòria
s’especifiqui el suport de Desenvolupament i Cooperació de la UdL i que hi figuri com
a logotip principal el de la UdL, d’acord amb el que estableix el manual d’imatge
institucional: http://www.imatge.udl.cat. En cas que existeixin altres finançaments
externs a la UdL, s’haurà de mantenir la menció de DEC i la presència del logotip de la
UdL amb la visibilitat i el lloc proporcional a la seva participació. En el cas de
publicacions –periodístiques, divulgatives o científiques- on no participi editorialment la
UdL, no caldrà incloure el logotip de la universitat, però sempre s’haurà de fer esment
del suport de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida.
Tots els cartells, díptics, tríptics i carpetes o material on hagi de figurar els logos, amb
anterioritat a la seva impressió, caldrà que tinguin el vistiplau per escrit del servei de
protocol i relacions externes de la UdL. Des d’aquest servei hi ha el compromís de
retornar el document enviat a revisió en un termini de 48 hores. Per qualsevol
incidència us podeu adreçar a: mmestre@rectorat.udl.cat
En el cas de finançament total o majoritari d’estudis, així com respecte a les memòries,
la Universitat de Lleida és la dipositària de l'estudi i el pot publicar o disposar-ne
lliurement segons el criteri de DEC i de la Coordinadora de Compromís Social, Igualtat
i Cooperació. Les persones autores de l'estudi cedeixen els drets de la primera edició i
renuncien a qualsevol altra remuneració econòmica procedent d'aquesta edició, així
com accepten el lliure ús que en faci DEC del text divulgatiu sobre el projecte (vegeu
apartat 13). DEC podrà recomanar a les persones autores de l’estudi, la presentació
dels resultats, en forma de comunicació, ponència o pòster, en el marc del congrés
bianual de “Cooperació i Universitats”. DEC i les persones autores organitzaran
conjuntament en el marc de la Universitat de Lleida, una presentació pública de l’acció
o estudi un cop aquest/a hagi finalitzat o hagi estat publicat. Respecte als estudis de
finançament complet, els autors o autores no podran publicar cap article ni realitzar
cap presentació utilitzant les dades del treball dut a terme, fins que DEC hagi
organitzat la seva primera presentació o hagi donat el seu permís. Així mateix, els
autors o autores es comprometran a fer esment que es tracta d'un estudi finançat i
impulsat per DEC de la Universitat de Lleida en totes aquelles publicacions que el
referenciïn.
14. INCOMPLIMENT
En cas d’incompliment de les condicions fixades en la convocatòria, el beneficiari de
l’ajut haurà de retornar l’import de l’ajut.
L'ajut es pot extingir en els supòsits següents:
a) Si, d'acord amb el que s'ha convingut, no es comencen o no s'executen

continuadament els treballs, o si la qualitat és insuficient.
b) Si les dades i els documents que serveixen de base per a l'adjudicació de l'ajut no
són verídics.
c) Si la memòria no es presenta dins el període previst, o dins del termini de pròrroga
que hagi establert la Comissió.
d) Renúncia anticipada (argumentada i comunicada a DEC)
En cas que no es presenti la justificació de l’ajut rebut en el termini establert, el
beneficiari haurà de reintegrar les quantitats rebudes i l’exigència de l’interès de
demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que
s’acordi el reintegrament, tal i com estableix l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions.
Si per causes alienes a la voluntat del sol·licitant no és possible acabar el projecte,
l’entitat subvencionada haurà de tornar els fons que no s’hagi pogut gastar i justificar
només la despesa realitzada.
L'extinció de l'ajut o la renúncia anticipada impliquen la cancel·lació dels pagaments
posteriors que estiguin pendents i el reintegrament de les quantitats rebudes, tal i com
s’explica al punt 14.
15. RECURSOS
Contra les bases d’aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i
independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Lleida, en el termini de dos mesos comptats a partir de l’endemà de la publicació
d’aquesta resolució que posi fi a la via administrativa, tal com disposen els art. 8.3,
46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.
No obstant això, els interessats podran optar per interposar contra aquesta resolució
un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant el mateix òrgan que la va dictar.
En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment
esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició,
d’acord amb el que disposen els articles 116 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener de 1999.
16. ASPECTES GENERALS
Es pot recomanar la presentació de la proposta de projecte, mobilitat o estudi en una
altra convocatòria de la Universitat de Lleida (retirant-lo de la de DEC) si la petició s’hi
escau més, per exemple: mobilitat bilateral interuniversitària, ajuts de viatge, convenis
de col·laboració, DRAC, AGAUR, ajuts d'activitats de mobilitat internacional entre
altres.
La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases.
Lleida, 21 de novembre de 2019

IMPRÈS DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A PROJECTES
RELACIONATS AMB LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL, MOBILITAT
I RECERCA PER AL DESENVOLUPAMENT
PER A L’ANY 2020
1. MODALITAT A LA QUE ES PRESENTA EL PROJECTE (marcar amb una x)

DOCÈNCIA
PROJECTES
DE
COOPERACIÓ

RECERCA
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

MOBILITAT EN COOPERACIÓ
AL DESENVOLUPAMENT

MOBILITAT CURRICULAR
MOBILITAT SOLIDÀRIA

ESTUDIS DE RECERCA SOBRE EL 4RT MÓN
2. DADES DEL PROJECTE
Títol
Zona/país
d’actuació
Durada del projecte
Data prevista d’inici
Pressupost total
Entitats col·laboradores
(si n’hi ha)

Data prevista finalització
Pressupost sol·licitat

3. DADES DE LA PERSONA RESPONSABLE I DE L’EQUIP SOL·LICITANT
Nom/s
Vinculació dins la
UdL: PDI, PAS,
estudiantat (indicar el
departament, el
servei o la titulació)
Adreça postal per a
comunicacions
Adreça electrònica
Telèfons de contacte
Altres consideracions
que es considerin
oportunes
El/la sotasignat accepta íntegrament les bases de la convocatòria a la qual s’acull

Lleida, ........... de...................... de 2020

INVESTIGADOR/A PRINCIPAL
Nom:
DOCÈNCIA que s'impartirà en el marc del projecte i al país de la contrapart
Títol assignatura/es
Hores de docència
RECERCA dins el marc del projecte
Tipus de dedicació (encerclar la que correspongui)

TOTAL

PARCIAL

ALTRES MEMBRES DE L'EQUIP INVESTIGADOR (omplir tants cops com membres
a l'equip)

Nom:
DOCÈNCIA que s'impartirà en el marc del projecte i al país de la contrapart
Títol assignatura/es
Hores de docència
RECERCA dins el marc del projecte
Tipus de dedicació (encerclar la que correspongui)

TOTAL

PARCIAL

FORMULARI MODALITAT 1: PROJECTES DE COOPERACIÓ EN DOCÈNCIA, RECERCA I
TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS (document de suport número 5)

1. Títol del projecte DOCÈNCIA/ RECERCA/ TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENTS

2. Breu descripció del projecte

3. Objectius i resultats esperats: generals i específics
OBJECTIU GENERAL:
OBJECTIU/S ESPECÍFIC/S:

4. Identificació de la contrapart: de quina es tracta, antiguitat de relació (si escau), projectes realitzats
prèviament.

5. Context, justificació, antecedents i origen de la demanda incloent contactes i accions prèvies
relacionables amb el projecte o amb la contrapart i/o la població beneficiària (titulars de drets)

6. Composició de l'equip i relació de treballs vinculats a l'àmbit de la cooperació al CV (en relació a l'eix del
projecte) de l’equip de la UdL

7. Confirmació de l'acord de l'acció i participació per part de la contrapart, per tal de mostrar que hi està
d'acord i quin serà el seu grau d'implicació a través de correu electrònic o carta de l’entitat del país de destí

8. Metodologia, pla de treball i cronograma d'accions

9. Indicadors del grau d'assoliment de la proposta presentada i les fonts de verificació
Resultat

Indicador

Font de Verificació

10. Pressupost detallat, especificant altres fonts de finançament

Concepte

Ajut DEC

Finançador 1

Finançador 2

Total

11. Proposta de difusió del projecte, mobilitat i/o estudi a la UdL i la ciutadania

12. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Meta en els que s’emmarca el projecte

13. Annexos i altres consideracions que es jutgin oportunes

Lleida,

de

de 2020

FORMULARI MODALITAT 2: MOBILITAT CURRICULAR I SOLIDÀRIA (document de suport número 6)

1. Títol de la mobilitat

2. Descripció detallada de l’activitat a realitzar per part de la persona sol·licitant dins del pràcticum, TFM,
treballs de fi de grau o acció solidària

3. Justificació de l'existència de contactes previs i acceptació de l'acció per part de les persones
beneficiàries (titulars de drets) a través de correu electrònic o carta de l’entitat del país de destí

4. Memòria de l'experiència de les persones sol·licitants en temes de solidaritat i cooperació.

5. Llistat de cursos, mínim un, de formació en cooperació i EpD: hores, any de realització..(en cas que no
se’n pugui acreditar cap, és obligatori cursar el que ofereix la unitat de Desenvolupament i Cooperació)

6. Justificació de la repercussió del projecte: com es transmetrà l'experiència i els resultats del projecte a la
UdL i a l'àrea d'influència de Lleida.

7. Memòria econòmica de les despeses previstes a realitzar
Concepte

Ajut DEC

Finançador 1

Finançador 2

Total

8. Carta d’acceptació de tutoratge d’un membre del PDI de la UdL, en el cas de la mobilitat curricular

9. Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Meta en els que s’emmarca el projecte

10. Annexos i altres consideracions que es jutgin oportunes

Lleida,

de

de 2020

FORMULARI MODALITAT 3: ESTUDIS SOBRE EL 4RT MÓN (document de suport número 7)
1. Títol de l’estudi

2. Explicació o exposició de l’objecte de l’estudi i relació amb els ODS: breu descripció

3. Objectius i finalitats de l’estudi

4. Metodologia de l’estudi

5. Calendari de l’estudi

6. Justificació de la repercussió del projecte: com es transmetrà l'experiència i els resultats del projecte a la
UdL i a l'àrea d'influència de Lleida.

7. Pressupost: desglossament de les despeses previstes
Concepte

Ajut DEC

Finançador 1

Finançador 2

Total

8. Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) i Meta en els que s’emmarca el projecte

9. Bibliografia i/o Fonts de coneixement

Lleida,

de

de 2020

