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Comunicació de 28 de gener de 2020 del Vicerectorat d'Investigació relativa a la convocatòria
2019 del programa LOGOS de la Fundació BBVA d'Ajudes a la Investigació en l'àrea d'Estudis
Clàssics
1.-OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA
L'àrea objecte d'aquesta convocatòria és la coneguda com a “Estudis Clàssics” i específicament la llengua,
cultura i història de Grècia i Roma en l'antiguitat i la seua influència al llarg dels segles, fins al present, en
la civilització occidental. És un àrea pluridisciplinària, abastant la llengua, la lingüística, la literatura, la
filosofia, la ciència, l'art, l’arqueologia, la història, les institucions i el dret, així com altres creacions
culturals.
2.-CARACTERÍSTIQUES
Es tracta d'ajudes econòmiques a projectes d'equips integrats per diversos investigadors, com els de
naturalesa unipersonal, reservant-se un 25 per cent per a aquesta última modalitat.
Projectes a desenvolupar: desenrotllament de projectes originals, inèdits i presidits per un caràcter
clarament innovador. En la memòria del projecte s'haurà de posar de manifest, de manera expressa, la
novetat i avanç que s'espera aportar al camp dels Estudis Clàssics.
Duració dels projectes: màxima de 24 mesos des de la signatura del compromís d'acceptació de l'ajuda
(no més tard de l'1 de juliol de 2020).
Ajudes: El nombre màxim d'ajudes concedides dependrà de les quantitats sol·licitades, que s'espera
estiguen alineades amb les de convocatòries com el Pla Nacional d'Investigació i ajustades, en tot cas, als
requeriments específics dels projectes que resulten seleccionats.
3.- SOL·LICITANTS
Investigadors o grups d'investigació d'universitats públiques o privades i d'altres organismes públics
d'investigació.
Els projectes hauran de ser presentats per un únic investigador principal prèvia conformitat de l'entitat
universitària o de l'organisme d'investigació al qual estiga vinculat.
Requisits dels investigadors:
Hauran d’acomplir els següents requisits:
Investigador principal:
1. Disposar de la nacionalitat espanyola o de la residència permanent o de llarga duració a Espanya;
2. Estar en possessió del títol de doctor en el moment de presentació de la sol·licitud;
3. Ser personal docent i investigador/a de la plantilla de la Universitat de València amb dedicació a
temps complet, o ser personal investigador contractat dins del marc de convocatòries públiques
estatals dels Programes d’Incorporació de doctors “Ramon y Cajal” i “Beatriz Galindo”, o de la
modalitat “Doctors i Doctores d’Excel·lència” del Plan GenT de la Conselleria d’Innovació,
Universitats, Ciència i Societat Digital, o del Pla del Programa marc per a la contractació de
personal investigador doctor de la Universitat de València. Aquest vincle haurà de mantindre's
durant el període previst per al desenvolupament del projecte presentat.
Resta d'investigadors del grup:
Pertànyer a universitats o centres públics dedicats a la investigació de qualsevol país.
4.-DOCUMENTACIÓ
 Còpia del DNI o passaport de l'investigador principal
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 En el cas que l'investigador principal siga un nacional d'un país no membre de la Unió Europea, haurà
d'acreditar tindre residència de llarga durada a Espanya, aportant targeta d'identitat d'estrangers en
vigor
 En cas que l'investigador principal siga un nacional d'un altre país membre de la Unió Europea, haurà
d'acreditar tindre residència a Espanya d'almenys tres anys d'antiguitat a la data de presentació de la
sol·licitud, aportant el seu certificat de registre de ciutadà de la Unió i certificat d'empadronament que
acredite la residència a Espanya durant els tres últims anys.
 Curriculum vitae de tots els membres del grup, degudament signats (segons el model de la convocatòria)
 Memòria del projecte en espanyol, en format lliure i degudament emplenada en tots els seus apartats:
1.

Estat de la qüestió i objectius.

2.

Metodologia de la investigació.

3.

Experiència i idoneïtat del grup d'investigació.

4.

Pla de treball i calendari.

5.

Pla de difusió i explotació de resultats.

6.

Pressupost. Els conceptes de despesa admesos seran els següents:
a) Equipament cientificotècnic inventariable necessari per a la investigació, justificant la
necessitat de la seua adquisició.
b) Personal investigador:
· Contractes d'investigadors postdoctorals (nacionals o estrangers).
· Contractes d’investigadors no doctors (nacionals o estrangers).
· Pagaments d'estades d'investigadors estrangers (membres del grup d'investigació) a
Espanya o d'investigadors espanyols (membres del grup d'investigació) en altres països.
c) Despeses de viatge (dels membres del grup d'investigació i dels investigadors contractats).
d) Material fungible destinat al projecte.
e) Altres despeses necessàries per a l'execució del projecte.
f) Costos indirectes: calculats com el 20% de l'import dels costos directes d'execució (en
aplicació de la instrucció de la gerència de la Universitat de València sobre la gestió
econòmica d'activitats d'investigació, desenvolupament i innovació articulades mitjançant
convenis i contractes -Referència IUV 7/2019-).
Serà necessari remetre el pressupost al Servei d’Investigació i Innovació (concretament al
correu: rosa.rodriguez@uv.es) per a la seua revisió.

Per als projectes que resulten seleccionats, se subscriurà un conveni de col·laboració entre la Universitat
de València i la FBBVA, conveni que s’elaborarà des del Servei d’Investigació i Innovació.
El personal contractat en la Universitat de València amb càrrec a projectes, no podrà presentar cap
sol·licitud al present programa, per no poder ser investigador responsable de cap projecte.
5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Seran presentades pel investigador principal, prèvia conformitat del Vicerector d’Investigació de la
Universitat de València, utilitzant l'aplicació disponible en la web de la Fundació BBVA.
6.- TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Podran presentar-se sol·licituds des del 02/12/19 al 28/02/20 a les 19:00 h, hora peninsular.
No obstant això, des del Servei d‘Investigació i Innovació, únicament podrem garantir la revisió de la
documentació remesa abans del 24 de febrer a les 14:00h.
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En tot cas, es recomana que es comunique l' interès de participació en la convocatòria el mes aviat
possible.
Els interessats hauran de contactar amb la Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals
d'R+D+I del Servei d’Investigació i Innovació de la Universitat de València pel càlcul de les despeses de
personal i els costos indirectes, així com per consultar la documentació administrativa necessària.
Important:
▪ Contactar amb Rosa Rodríguez (rosa.rodriguez@uv.es; tel. 96 398 34 59), de la Secció de Control
Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'R+D+I del Servei d’Investigació i Innovació amb temps suficient
per a:
· l'elaboració i revisió del pressupost
· obtenir la conformitat del vicerector a la participació en el projecte.
▪ Serà responsabilitat de l'investigador principal l'execució del projecte d'acord amb el que s’incloga en
la sol·licitud inicial i allò que es regule en la resolució de concessió.
▪ La informació completa d’aquesta convocatòria es pot consultar ací
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Comunicación de 28 de enero de 2020 del Vicerrectorado de Investigación relativa a la
convocatoria 2019 del programa LOGOS de la Fundación BBVA de Ayudas a la Investigación en
el área de Estudios Clásicos

1.-OBJETIVO DE LA CONVOCATORIA
El área objeto de esta convocatoria es la conocida como “Estudios Clásicos” y específicamente la lengua,
cultura e historia de Grecia y Roma en la antigüedad y su influencia a lo largo de los siglos, hasta el
presente, en la civilización occidental. Es un área pluridisciplinar, abarcando la lengua, la lingüística, la
literatura, la filosofía, la ciencia, el arte, la arqueología, la historia, las instituciones y el derecho, así como
otras creaciones culturales.
2.-CARACTERíSTICAS
Se contemplan dentro de esta convocatoria tanto las ayudas a proyectos de equipos integrados por varios
investigadores, como los de naturaleza unipersonal, reservándose un 25 por ciento para esta última
modalidad.
Proyectos a desarrollar: desarrollo de proyectos originales, inéditos y estar presididos por un carácter
claramente innovador. En la memoria del proyecto se tendrá que poner de manifiesto, de forma expresa,
la novedad y avance que se espera aportar al campo de los Estudios Clásicos.
Duración de los proyectos: máxima de 24 meses desde la firma del compromiso de aceptación de la ayuda
(no más tarde del 1 de julio de 2020).
Ayudas: El número máximo de ayudas concedidas dependerá de las cantidades solicitadas, que se espera
estén alineadas con las de convocatorias como el Plan Nacional de Investigación y ajustadas, en todo caso,
a los requerimientos específicos de los proyectos que resulten seleccionados.
3.-SOLICITANTES
Investigadores o grupos de investigación de universidades públicas o privadas y otros organismos
públicos de investigación.
Los proyectos tendrán que ser presentados por un único investigador principal previa conformidad de la
entidad universitaria o del organismo de investigación al cual esté vinculado.
Requisitos de los investigadores:
Tendrán que cumplir los siguientes requisitos:
Investigador principal:
1. Disponer de la nacionalidad española o de la residencia permanente o de larga duración en
España;
2. Estar en posesión del título de doctor en el momento de presentación de la solicitud;
3. Ser personal docente e investigador/a de la plantilla de la Universitat de València con dedicación
a tiempo completo, o ser personal investigador contratado dentro del marco de convocatorias
públicas estatales de los Programas de Incorporación de doctores “Ramón y Cajal” y “Beatriz
Galindo”, o de la modalidad “Doctores y Doctoras de Excelencia” del Plan GenT de la Consellería
de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, o del Plan del Programa marco para la
contratación de personal investigador doctor de la Universitat de València. Este vínculo tendrá
que mantenerse durante el periodo previsto para el desarrollo del proyecto presentado.
Resto de investigadores del grupo:
Pertenecer en universidades o centros públicos dedicados a la investigación de cualquier país.
4.-DOCUMENTACIÓN
 Copia del DNI o pasaporte del investigador principal
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 En el caso de que el investigador principal sea un nacional de un país no miembro de la Unión Europea,
tendrá que acreditar tener residencia de larga duración en España, aportando tarjeta de identidad de
extranjeros en vigor
 En caso de que el investigador principal sea un nacional de otro país miembro de la Unión Europea,
tendrá que acreditar tener residencia en España de al menos tres años de antigüedad a la fecha de
presentación de la solicitud, aportando su certificado de registro de ciudadano de la Unión y certificado
de empadronamiento que acredite la residencia en España durante los tres últimos años.
 Curriculum vitae de todos los miembros del grupo, debidamente firmados (según el modelo de la
convocatoria)
 Memoria del proyecto en español, en formato libre y debidamente rellenada en todos sus apartados:
1.

Estado de la cuestión y objetivos.

2.

Metodología de la investigación.

3.

Experiencia e idoneidad del grupo de investigación.

4.

Plan de trabajo y calendario.

5.

Plan de difusión y explotación de resultados.

6.

Presupuesto. Los conceptos de gasto admitidos serán los siguientes:
a) Equipamiento científico-técnico inventariable necesario para la investigación, justificando
la necesidad de su adquisición.
b) Personal investigador:
· Contratos de investigadores postdoctorales (nacionales o extranjeros).
· Contratos de investigadores no doctores (nacionales o extranjeros).
· Pagos de estancias de investigadores extranjeros (miembros del grupo de investigación)
en España o de investigadores españoles (miembros del grupo de investigación) en otros
países.
c) Gastos de viaje (de los miembros del grupo de investigación y de los investigadores
contratados).
d) Material fungible destinado al proyecto.
e) Otros gastos necesarios para la ejecución del proyecto.
f) Costes indirectos: calculados como el 20% del importe de los costes directos de ejecución
(en aplicación de la instrucción de la gerencia de la Universitat de València sobre la gestión
económica de actividades de investigación, desarrollo e innovación articuladas mediante
convenios y contratos -Referencia IUV 7/2019-).
Será necesario remitir el presupuesto al Servicio de Investigación e Innovación (concretamente
al correo: rosa.rodriguez@uv.es) para su revisión.

Para los proyectos que resultan seleccionados, se subscribirá un convenio de colaboración entre la
Universitat de València y la FBBVA, convenio que se elaborará desde el Servei d’Investigació i Innovació.
El personal contratado en la Universitat de València con cargo a proyectos, no podrá presentar ninguna
solicitud en el presente programa, por no poder ser investigador responsable de ningún proyecto.
5.-PRESENTACIÓN DE SOL·LICITUDES
Serán presentadas por el investigador principal, previa conformidad del Vicerector d’Investigació de la
Universitat de València, utilizando la aplicación disponible en la web de la web de la Fundació BBVA
6.-PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
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Podrán presentarse solicitudes desde el 02/12/19 al 28/02/20 a las 19:00 h, hora peninsular.
No obstante, desde el Servei d’Investigació i Innovació, únicamente podremos garantizar la revisión de la
documentación remitida antes del 24 de febrero a las 14:00h.
En todo caso, se recomienda que se comunique el interés de participación en la convocatoria lo antes
posible.
Los interesados deberán contactar con la Secció de Control Financer, Auditoria i Fons Estructurals d'R+D+I
del Servei d’Investigació i Innovació de la Universitat de València para el cálculo de los gastos de personal
y los costes indirectos, así como para consultar la documentación administrativa necesaria.
Importante:
▪ Contactar con Rosa Rodríguez (rosa.rodriguez@uv.es; tel. 96 398 34 59), de la Sección de Control
Financiero, Auditoría y Fondos Estructurales de I+D+i del Servei d’Investigació i Innovació con tiempo
suficiente para:
· la elaboración y revisión del presupuesto
· obtener la conformidad del vicerrector a la participación en el proyecto.
▪ Será responsabilidad del investigador principal la ejecución del proyecto de acuerdo con lo que se
incluya en la solicitud inicial y aquello que se regule en la resolución de concesión
▪ La información completa de esta convocatoria se puede consultar aquí
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