
CONVOCATÒRIA DE SUPORT A LA RECERCA DELS GRUPS I 

INVESTIGADORS ADSCRITS AL CEJEM (2014) 

 

 

El CENTRE D’ESTUDIS JURÍDICS EUROPEUS I MEDIACIÓ (CEJEM), dins de 

l’àmbit de les seves funcions i per acord del Consell de Direcció, llança la VI 

CONVOCATÒRIA DE SUPORT A LA RECERCA DELS GRUPS I 

INVESTIGADORS ADSCRITS AL CEJEM (2014), una convocatòria competitiva en 

la qual poden participar tots els grups de recerca i els investigadors adscrits, de manera 

conjunta els grups o agrupacions de grups o individualment cada un dels investigadors. 

 

La convocatòria pretén estimular la recerca entre els grups i investigadors adscrits al 

CEJEM i, per consegüent, es finançaran o cofinançaran aquelles propostes que 

contribueixin a millorar els índex de recerca del CEJEM. En particular, poden ser 

finançades les activitats següents: 

a) l’edició de llibres de recerca i la publicació o traducció a l’anglès d’articles; es donarà 

preferència a les edicions en llengua anglesa en editorials i revistes estrangeres amb 

elevat índex d’impacte. 

b) la preparació de sol·licituds de projectes competitius, en particular de projectes 

europeus o de grans projectes. 

c) la finalització de tesis doctorals (treballs de camp, enquestes, etc.), sempre que la tesi 

doctoral s’hagi de llegir abans del transcurs d’un any des de la data d’aquesta 

convocatòria. 

d) altres que puguin significar un increment dels índex de recerca del CEJEM, sense que 

en cap cas es pugui finançar la compra de material informàtic. 

 

El Consell de Direcció del CEJEM estudiarà i prioritzarà les sol·licituds. La priorització 

es basarà en l’interès de la proposta per al CEJEM i en haver concorregut el sol·licitant 

prèviament a alguna convocatòria competitiva que hagi estat desestimada o estimada 

parcialment. El Consell de Direcció pot decidir atorgar només una part de l’ajut 

sol·licitat, en atenció a les disponibilitat pressupostàries. En tot cas, l’import màxim que 

es pot concedir en les modalitats b), c) i d) és de 2.500 € a cada sol·licitud, i en la 

modalitat a) 2.000 €. Només excepcionalment, en atenció a les característiques de la 

sol·licitud i tenint en compte les línies estratègiques del CEJEM, es podrà concedir una 

quantitat superior. 

 

La despesa finançada s’haurà de realitzar durant l’any 2014 sense excepció, i caldrà 

justificar-la amb factures datades el 2014 a la direcció del CEJEM. 

 

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el dia 21 de febrer de 2014. Les 

sol·licituds s’han de presentar al correu electrònic cejem@cejem.udl.cat, amb una 

memòria explicativa de l’activitat el finançament de la qual se sol·licita i, en el cas de 

les publicacions, l’article acabat o l’esborrany de què ja disposi l’autor. El Consell de 

Direcció resoldrà en el termini màxim de 15 dies. 

 

Els beneficiaris de l’ajut hauran de fer constar en els resultats de la recerca finançada en 

aquesta convocatòria la seva pertinença al CEJEM, i en el cas de les publicacions en 

forma de llibre el logo oficial del CEJEM. 
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