Convocatòria per a la concessió d’ajuts econòmics
per a projectes d’activitats solidàries 2019

Aquesta convocatòria està regulada per les bases que regeixen la concessió d’ajuts econòmics
per a projectes d’activitats solidàries, aprovades per Consell de Govern de 9 de desembre del
2015.
1. Dotació econòmica
La dotació econòmica de la convocatòria és de 40.000 euros i prové de les aportacions de la
comunitat universitària, entre d’altres.

2. Presentació de sol·licituds i termini
Les sol·licituds s’han de presentar mitjançant el formulari creat per a aquesta convocatòria, que
estarà disponible a la web d’UPF Solidària (www.upf.edu/web/upfsolidaria).
Les sol·licituds s’han d’adreçar a UPF Solidària i lliurar-les en format paper al Registre de la
UPF (plaça de la Mercè, 10-12) o en qualsevol de les seves seus, acompanyades de la
documentació que s’hi adjunti. A més, el formulari de la sol·licitud s’ha d’enviar per correu
electrònic a l’adreça upfsolidaria@upf.edu.
El termini de presentació de les sol·licituds és el 18 de gener del 2019, a les 14.00 hores.

3. Factors prioritaris
A més dels criteris generals que estableixen les bases, en aquesta convocatòria 2019 es
valorarà:
•

El CV en matèria de cooperació, de solidaritat o de voluntariat de la persona
sol·licitant i d’altres persones de la comunitat universitària que participin activament en
el projecte.

•

El caràcter interuniversitari dels projectes en països en vies de desenvolupament.

•

Els projectes que estiguin alineats amb el projecte de la Universitat sobre el Planetary
Wellbeing i/o amb els objectius de desenvolupament sostenible.

4. Comissió Avaluadora
La Comissió Avaluadora dels ajuts econòmics per als projectes solidaris de la convocatòria
2019 està formada per:
–

Mònica Figueras i Maz, vicerectora per a la direcció de projectes per al
compromís social i la igualtat

–

Quira Oms Arias, tècnica experta en ajuts de cooperació internacional

–

Núria Riera Vilches, tècnica de cooperació al desenvolupament de la UPF

–

Pau Solé Ribas, representant dels estudiants

