BASES DE CONCESSIÓ D’AJUTS DE LA FUNDACIÓ AUTÒNOMA SOLIDÀRIA PER A
LA PARTICIPACIÓ D’ESTUDIANTS EN PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT A PAÏSOS DEL SUD

E2014-2015 Convocatòria del Fons de Solidaritat de la UAB
15 de desembre de 2014

La Fundació Autònoma Solidària obre la Convocatòria E2014-2015 del Fons de Solidaritat,
destinada a subvencionar propostes en l’àmbit de la cooperació universitària al
desenvolupament per part d’estudiants de la UAB.
Aquesta convocatòria té per objectiu promoure la participació de l’alumnat de la Universitat
Autònoma de Barcelona en projectes de cooperació en països del Sud i d’educació per al
desenvolupament vinculats a programes, accions o línies de cooperació universitària de
professorat, investigadors/es i grups de recerca d’aquesta universitat.
La universitat ha de jugar un paper important en la creació de les condicions que possibilitin
un món més just i sostenible. Les iniciatives en l’àmbit de la cooperació per al
desenvolupament poden constituir bones aportacions en aquest sentit.
1. Objecte de la convocatòria
Projectes i altres iniciatives de cooperació universitària en països del Sud i d’educació per al
desenvolupament en què participin estudiants de la UAB.
Es valoraran especialment les propostes que estiguin vinculades a projectes de la UAB ja
existents i els treballs de recerca de màster o relacionats amb estudis de doctorat.
2. Període d’execució
Les propostes s’han d’iniciar durant l’any 2015 i han de tenir una durada mínima d’un mes.
3. Requisits de les persones sol·licitants
Són requisits indispensables:
•
•
•
•
•

Ser estudiant de postgrau, màster o doctorat de la UAB durant el curs 2014-15 o
haver estat admès en programes del curs 2015-16
Vinculació de l’acció proposada als estudis en curs
Comptar amb l’acompanyament d’un/a professor/a tutor/a de la UAB
Coneixement de la llengua del país en què s’emmarca l’activitat
No haver gaudit d’aquest ajut en anteriors convocatòries
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4. Dotació econòmica
La convocatòria preveu una dotació total de 15.000€.
Es finançarà un màxim del 50% del bitllet fins a un import que no superi els 500€. En relació
a les despeses d’allotjament i dietes es donaran ajuts de fins a 250€ mensuals per a un
període màxim de 4 mesos. Es finançaran fins a 300€ per a les despeses relacionades
directament amb l’execució del projecte, entre les quals es contemplen els desplaçaments
interns i els materials d’activitat.
5. Formalització de les sol·licituds i documentació
Els projectes es lliuraran en format paper a la seu de la Fundació Autònoma Solidària
(Edifici de Participació - Plaça Cívica, Campus UAB. Telèfon 93 581 40 41), mitjançant la
presentació del formulari tècnic normalitzat (disponible a la pàgina web
www.uab.cat/fas/cooperacio) degudament complimentat, signat per la persona sol·licitant i
el/la professor/a tutor/a. Així mateix, la versió digital del formulari i de la documentació
complementària s’ha d’enviar al correu electrònic fas.cooperacio@uab.cat en els terminis
indicats en aquesta convocatòria.
La presentació de sol·licituds s’obrirà el dia 7 de gener i serà possible fer-la en qualsevol
dels tres períodes establerts, que finalitzaran el 27 de març, el 30 de juny i el 30 d’octubre
de 2015, a les 14:00h.
L’equip tècnic de la Fundació Autònoma Solidària oferirà assessorament a les persones
interessades en la convocatòria i orientarà sobre els objectius d’aquesta.
Documentació a aportar:
•
•
•
•

Formulari tècnic de sol·licitud
Pressupost desglossat
Còpia del full de matrícula vigent de les persones participants del projecte
Breu CV on quedi recollida l’experiència i formació, si en té, en els àmbits relacionats
amb la cooperació per al desenvolupament i el voluntariat

6. Procediments de resolució i d’adjudicació econòmica
6.1. Resolució
Les sol·licituds presentades seran valorades per una Comissió Avaluadora designada per a
aquesta finalitat, que les resoldrà d’acord als tres períodes establerts, fins a exhauriment del
crèdit pressupostari.
6.2. Acceptació
Un cop aprovada la subvenció, la Fundació Autònoma Solidària i la persona receptora de
l’ajut signaran un conveni de col·laboració, on s’establiran els drets i obligacions d’ambdues
parts.
D’altra banda, totes les persones que s’hagin de desplaçar per desenvolupar tasques
vinculades als projectes han de disposar d’una assegurança.
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6.3. Forma de pagament
Posterior a la signatura del conveni de col·laboració, es farà efectiu el primer pagament de
l’ajut, corresponent al 60% del total de l’import atorgat. El segon pagament s’efectuarà un
cop presentada i revisada la documentació de justificació del projecte.
6.4. Revocació de l’ajut
La Fundació Autònoma Solidària pot revocar totalment o parcialment l’ajut en cas
d’incompliment del que s’estableix en aquestes bases.
En cas que la persona sol·licitant decideixi renunciar a l’ajut haurà de presentar un escrit on
manifesti la revocació de l’import concedit, indicant-ne els motius.
7. Seguiment i justificació de les activitats
En el termini màxim de 60 dies posteriors a la data de finalització del projecte caldrà aportar
la següent documentació de justificació:
•
•
•

Memòria tècnica de l’activitat realitzada, d’acord al model establert, i la seva
avaluació acadèmica en cas que es tracti de treballs de final de màster.
Informe econòmic del projecte amb la relació de les factures i comprovants de
despesa, d’acord al model establert.
Material gràfic il·lustratiu de l’activitat desenvolupada i per la qual s’ha rebut suport.

8. Visibilitat i difusió de les activitats del projecte
En tots els actes, documentació i material que es generi en relació amb els projectes
beneficiaris d’un ajut en el marc d’aquesta convocatòria s’ha de fer constar la cita: “Amb el
suport del Fons de Solidaritat de la Universitat Autònoma de Barcelona”, i s’ha d’adjuntar el
logotip de la Fundació Autònoma Solidària.

9. Privacitat i protecció de dades
Totes les dades proporcionades per les persones sol·licitants d’aquests ajuts econòmics
seran tractades d’acord amb el principis de protecció de dades que estableix la Llei orgànica
15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
10. Més informació
Per a més informació, podeu consultar la pàgina web de la Fundació Autònoma Solidària
(www.uab.cat/fas), contactar per correu electrònic (fas.cooperacio@uab.cat) o per telèfon al
93 581 40 41.
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