BASES DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA RECERCA DE LA
FUNDACIÓ KONTRAST
(20/09/2010)

La Fundació Kontrast concedeix ajuts a la recerca d’un import de
fins a 6.000 € en la convocatòria de 2010.

1. Objecte:
Ajudar a la realització d’estudis que tinguin com a finalitat
millorar la cooperació i promoure el desenvolupament sostenible
en països del tercer món en l’àmbit social, cultural, educatiu,
tecnològic o econòmic.
Aquests estudis o

projectes de cooperació

i/o

suport al

desenvolupament - (sostenible) hauran de tenir impacte directe
en el territori o àmbit d’acció en el que aquest estigui vinculat,
tot fent indicacions específiques sobre la seva realització:
personal en el país de destí, calendaris, permisos, recursos, etc.

2. Plec de condicions tècniques:
A) L’ajut es concedeix a una persona, grup de persones o
organització sense afany de lucre.
B) L’ajut estarà destinat a cobrir part de les despeses que
generi la recerca (que s’hauran de justificar).

C) L’ajut es farà efectiu a l’acabament de l’estudi, el qual
s’haurà de finalitzar en un termini no superior a 1 any, a partir
de la seva concessió.
D) Per necessitats de realització del treball es podrà fer un
avançament en el pagament d’aquest import que en cap cas no
superarà el 60% del total concedit. En qualsevol cas, els
terminis de pagament quedaran reflectits en el contracte
corresponent.
E) La recerca o estudi poden estar, o no, emmarcats a
l’ensenyament universitari (tesi doctoral ..).
F) Per participar en la present convocatòria s’ha de presentar
una memòria (d’extensió no superior a les 3 pàgines) que
contempli:
-

Objectius del treball

-

Metodologia

-

Recursos (especificant, si s’escau, les altres fonts de
finançament obtingudes per a la realització de la recerca)

-

Terminis (d’inici i acabament de la recerca)

-

Persona de contacte

G) El treball serà propietat del seu autor. En el cas de publicació
o definició de l’estudi o de part d’aquest, es notificarà a la
Fundació Kontrast, i s’hi farà constar el suport rebut per part de
la Fundació.
H) Tant si el sol·licitant és una persona com una organització
hauran de presentar el seu currículum.

I) Les propostes es presentaran per duplicat amb la sol⋅licitud
de convocatòria que la Fundació Kontrast facilitarà prèviament
als interessats.
J) Tota la documentació lliurada serà retornada als candidats
que la demanin (en el termini d’un mes) un cop s’hagi fet públic
el veredicte.
K) Els autors o autores de les propostes guanyadores es
comprometen a lliurar dos exemplars de l’estudi definitiu a la
Fundació Kontrast (en suport paper) i un tercer exemplar (en
suport digital).
L) La Fundació Kontrast difondrà, de comú acord amb els autors
o autores, el treball guanyador (o un resum del mateix) a la
web de la Fundació i en els mitjans que ho consideri oportú.

3. Atorgament dels ajuts:
Es constituirà una comissió, nomenada per la Fundació Kontrast,
que examinarà les propostes que es presentin i determinarà la
concessió dels ajuts, en base al compliment de les condicions
tècniques esmentades per part dels projectes candidats.

4. Termini de presentació de propostes: Fins el dia 26 de
novembre de 2010.

5. Dotació dels ajuts :
La Fundació Kontrast disposa d’un import de fins a 6.000€ per a
la concessió dels seus ajuts per l’any 2010.

Aquesta quantitat és l’import màxim de l’ajut a concedir que
podrà distribuir-se en 1 o 2 ajuts, en funció de les propostes
presentades i la valoració que en faci la comissió responsable de
l’atorgament.

6. Lloc de presentació de les propostes:
Fundació Kontrast
C. Sant Agustí, 3 - 5 baixos
08012 Barcelona
En cas de dubte sobre les condicions del concurs contacti amb el
Sr. Guillem Vich al telèfon: 93 476 20 34, o mitjançant el correu
electrònic de la Fundació: fkontrast@fkontrast.org.

Aquestes mateixes bases es poden consultar també a la pàgina
web de la Fundació Kontrast: www.fkontrast.org.

7. La data de resolució de l’ajut serà en el termini màxim de 2
mesos a partir del 26 de novembre, i el veredicte es farà públic
a través d’una comunicació a tots els sol·licitants.

