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A Dirección do Centro de Investigación Interuniversitario ECOBAS acorda publicar a 

1ª CONVOCATORIA 2022 DE AXUDAS ECOBAS PARA O 

FINANCIAMENTO DE ACTIVIDADES DE I+D+i 

1. OBXECTO DAS AXUDAS 

ECOBAS ten a misión de se converter nun centro de investigación de excelencia e vertebrador da 

I+D+i, mediante o desenvolvemento dunha investigación de excelencia e de fronteira, a 

colaboración interdisciplinar, a formación innovadora e as alianzas estratéxicas. Neste contexto, 

establécese un plan de acción orientado á consecución de seis obxectivos estratéxicos:  

 OE1 - Exercer un liderado científico no estudo da sustentabilidade a través da 

diferenciación, a especialización, e a investigación de fronteira 

 OE2 - Captar e potenciar o talento investigador con capacidade de liderado científico 

 OE3 - Fomentar e potenciar a formación de calidade e a súa internacionalización 

 OE4 - Promover unha maior visibilidade, posicionamento e recoñecemento internacional 

 OE5 - Acadar un maior impacto e proxección económica e social 

 OE6 - Posicionar a  ECOBAS como centro de referencia en sustentabilidade 

Con estes obxectivos en mente, e en liña cos valores do Centro (excelencia; independencia 

académica; colaboración e interdisciplinaridade; ética, transparencia e bo goberno; igualdade; 

ciencia por e para a sociedade; aliñamento cos grandes retos globais), a Dirección de ECOBAS 

acorda publicar unha convocatoria interna de financiamento de actividades vencelladas cos 

obxectivos estratéxicos.  

2. PERSOAS BENEFICIARIAS DAS AXUDAS 

Poderá participar na presente convocatoria o persoal investigador permanente vinculado ao Centro 

de Investigación ECOBAS como resultado da chamada pública realizada o pasado mes de 

decembro. Tamén poderá participar o persoal investigador posdoutoral asociado a el, sempre que 

realice a solicitude contando co apoio dun investigador ou investigadora permanente. 

3. ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES 

Establécense coma actividades elixibles no marco desta convocatoria as seguintes:  
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 Actividades tipo 1: Organización de congresos, workshops e conferencias/charlas/mesas 

redondas, celebrados antes do 31 de outubro de 2022 

 Actividades tipo 2: Organización de cursos de verán (Summer School), celebrados antes do 30 

de setembro de 2022 

4. OBRIGAS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS 

As persoas beneficiarias das axudas deberán manter os requisitos que deron lugar á concesión ata 

o cumprimento de todas as obrigas establecidas nesta convocatoria:  

- Comprometerse a solicitar as axudas análogas das Universidades, a Xunta de Galicia, e os 

Ministerios que corresponda, en caso de existir convocatoria deste tipo en calquera momento 

do ano 2022 e cumprir os requisitos. De obterse algunha destas axudas, comunicarase á 

Dirección do Centro ao cumprimentar o formulario de solicitude ou no momento en que se 

produza a concesión. O importe total das axudas concedidas non poderá en ningún caso 

exceder o custo total da actividade. 

- Cumprir coas obrigas previstas nas bases.  

- Todas as publicacións, información e documentación das actividades financiadas deberán 

facer constar a colaboración e financiamento de ECOBAS. 

- No prazo dun mes contado dende a data de remate da actividade para a que se solicita a 

axuda deberase presentar un informe final que conteña:  

a) Breve resumo dos resultados da actuación en relación aos obxectivos propostos 

b) Informe económico onde se detallen os ingresos e gastos asociados á actuación (os 

totais, non unicamente os financiados con cargo a estas axudas) 

c) Documentación que acredite a publicidade da axuda prestada por ECOBAS 

- Dar acceso á actividade organizada, de forma prioritaria, ao persoal vinculado a ECOBAS ou 

asociado a el 

- Sempre que sexa posible, facilitar a retransmisión e/ou gravación da actividade, outorgando 

os consentimentos pertinentes relativos á cesión de dereitos de imaxe  

5. FINANCIAMENTO 

O financiamento das axudas a que se refire esta convocatoria imputarase á aplicación orzamentaria 

XG-IDI21-22-03/00, cun orzamento total de 6.000€. 
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6. FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

As solicitudes realizaranse empregando o formulario de solicitude dispoñible en 

https://ecobas.gal/solicitude-axudas-ecobas-2022/, acompañado da documentación adicional que 

resulte oportuna. Cumprimentarase un formulario diferente por cada actividade para a que se vaia 

solicitar a axuda. 

O prazo límite para a presentación de solicitudes será: 

- No caso das actividades tipo 1, ata o 1 de outubro de 2022 ás 23.59h, ou ata esgotar o 

orzamento. 

- No caso das actividades tipo 2, ata o 31 de xullo de 2022 ás 23.59h, ou ata esgotar o orzamento. 

7. AVALIACIÓN E SELECCIÓN DE SOLICITUDES 

As candidaturas recibidas serán valoradas pola Dirección do Centro en base a estas cuestións: 

- Integración coas prioridades da axenda científica de ECOBAS 

- Ámbito da actividade: nacional ou internacional 

- Tipo de actividade: congreso, workshop, conferencia... 

- Impacto esperado: número esperado de asistentes 

- Carácter interuniversitario: as propostas organizadas por membros de ECOBAS 

pertencentes a distintas universidades terán prioridade 

- Xénero da persoa solicitante: en cumprimento das políticas de igualdade do centro, as 

solicitudes presentadas por mulleres terán prioridade no caso de empate  

8. NOTIFICACIÓN DE CONCESIÓN DAS AXUDAS 

Notificarase a cada solicitante, no prazo máximo de 20 días laborables, se a súa solicitude ten sido 

admitida e o importe asignado á mesma.  

9. RENUNCIAS, INCUMPRIMENTO, DEVOLUCIÓN E SANCIÓNS 

A renuncia á asignación concedida farase mediante un documento escrito indicando os motivos de 

dita renuncia, que se deberá enviar dixitalmente e asinado a ecobas@ecobas.gal. 

O incumprimento das obrigas contidas nesta convocatoria ou na demais normativa aplicable, así 

como das condicións que, se é o caso, se establezan na resolución de concesión, pode dar lugar á 

obriga de devolución total o parcial das axudas percibidas. 

https://ecobas.gal/solicitude-axudas-ecobas-2022/
mailto:ecobas@ecobas.gal
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ANEXO I – BASES ESPECÍFICAS 

Actividades tipo 1: ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS, WORKSHOPS E CONFERENCIAS 

1.1. OBXECTIVO 

Estas axudas teñen coma obxectivo financiar a organización de actividades científicas e de difusión 

organizadas por membros de ECOBAS, relacionadas coa Axenda Científica do Centro. Ditas 

actividades poden estar dirixidas a un público académico especializado ou ter un carácter 

divulgativo, é dicir, que o público obxectivo sexa tamén a sociedade no seu conxunto. 

Para poder ser elixibles dentro desta convocatoria, estas actividades deberán desenvolverse na 

comunidade autónoma de Galicia e ser organizadas de maneira presencial. Non obstante, sempre 

que sexa posible facilitarase tamén a asistencia virtual empregando un servizo de retransmisión en 

streaming. 

1.2. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

De maneira xeral, os conceptos financiables neste tipo de actuacións serán:  

- Viaxes: financiaranse os custos de desprazamento das persoas relatoras, sempre que sexan 

viaxes en transporte público (avión, tren, autobús, barco) dende territorios pertencentes á 

Unión Europea. Cando non se dean estas circunstancias, a Dirección realizará unha 

valoración do caso particular e determinará se é posible o financiamento total ou parcial dos 

custos. 

- Aloxamento: salvo circunstancias excepcionais, que haberán de ser valoradas e aprobadas 

pola Dirección, financiaranse ata un máximo de tres noites de aloxamento por relator/a, no 

caso dos congresos e workshops, e dúas noites no caso das conferencias/charlas/mesas 

redondas, axustándose sempre aos límites de gasto para tal fin establecidos pola normativa 

institucional que sexa de aplicación no momento da reserva. 

- Retransmisión e gravación: financiaranse os gastos derivados da contratación dunha 

empresa para a retransmisión e/ou gravación do evento. O financiamento deste tipo de 

gastos implica que o Centro de Investigación Interunivesitario ECOBAS será o propietario 

das gravacións resultantes, e o posuidor dos dereitos de uso desas imaxes.  

- Outros custos: poderanse asumir dende o Centro outros custos coma a manutención, o pago 

por conferencias en situacións determinadas, pequenos gastos das persoas convidadas 

(taxis, aparcamento...) e outros, previa aprobación por parte da Dirección. 

https://ecobas.gal/wp-content/uploads/2022/01/AxendaODS-Ecobas-galego-scaled.jpg
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A tramitación dos gastos (pedidos, comisións de servizo, outros) asociados á axuda concedida, salvo 

excepcións, realizarase dende a unidade de xestión de ECOBAS, comprometéndose as persoas 

beneficiarias desas axudas a facilitar os datos e documentos que se lles soliciten para tal fin. 

Poderase contar co apoio do equipo de xestión de ECOBAS para a solicitude de orzamentos e a 

xestión de compras e reservas, enviando un correo electrónico a administracion@ecobas.gal. As 

solicitudes deberanse facer coa máxima antelación posible para garantir a dispoñibilidade do 

servizo. 

1.3. FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Para solicitar a axuda deberase cumprimentar correctamente o formulario de solicitude, que terá 

que ser enviado por un investigador/a permanente do Centro ou, en caso de que a persoa solicitante 

non o sexa, será necesario que conte co apoio dun membro permanente, indicándoo no formulario. 

As solicitudes poderán presentarse en calquera momento con anterioridade ó día 1 de outubro de 

2022. 

Actividades tipo 2: ORGANIZACIÓN CURSOS DE VERÁN (SUMMER SCHOOL) 

2.1. OBXECTIVO 

Estas axudas teñen coma obxectivo financiar a organización de actividades formativas 

especializadas e/ou transversais, coordinadas por membros de ECOBAS, relacionadas coa Axenda 

Científica do Centro. Ditas actividades estarán dirixidas á comunidade académica, tanto a persoal 

pertencente a universidades do SUG coma a centros de investigación. 

Para poder ser elixibles dentro desta convocatoria, estas actividades deberán desenvolverse na 

comunidade autónoma de Galicia e ser organizadas de maneira presencial. Non obstante, sempre 

que sexa posible facilitarase tamén a asistencia virtual empregando un servizo de retransmisión en 

streaming. 

2.2. CONCEPTOS SUBVENCIONABLES 

De maneira xeral, os conceptos financiables neste tipo de actuacións serán:  

- Viaxes: financiaranse os custos de desprazamento das persoas que impartan os cursos, 

sempre que sexan viaxes en transporte público (avión, tren, autobús, barco) dende territorios 

pertencentes á Unión Europea. Cando non se dean estas circunstancias, a Dirección realizará 

unha valoración do caso particular e determinará se é posible o financiamento total ou 

parcial dos custos. 

mailto:administracion@ecobas.gal
https://ecobas.gal/axudas-ecobas-2022
https://ecobas.gal/wp-content/uploads/2022/01/AxendaODS-Ecobas-galego-scaled.jpg
https://ecobas.gal/wp-content/uploads/2022/01/AxendaODS-Ecobas-galego-scaled.jpg
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- Aloxamento: salvo circunstancias excepcionais, que haberán de ser valoradas e aprobadas 

pola Dirección, financiaranse ata un máximo de tres noites de aloxamento por docente, 

axustándose sempre aos límites de gasto para tal fin establecidos pola normativa 

institucional que sexa de aplicación no momento da reserva. 

- Retransmisión e gravación: financiaranse os gastos derivados da contratación dunha 

empresa para a retransmisión e/ou gravación dos cursos. O financiamento deste tipo de 

gastos implica que o Centro de Investigación Interunivesitario ECOBAS será o propietario 

das gravacións resultantes, e o posuidor dos dereitos de uso desas imaxes. 

- Pago a docentes: poderase financiar dende o Centro os pagos ás persoas docentes, alleas ás 

universidades do SUG, encargadas de impartir as materias dos cursos. Os importes 

axustaranse ao indicado no Regulamento de Títulos Propios de Posgrao e Outros Cursos da 

Universidade de Vigo.  

- Outros custos: poderanse asumir dende o Centro outros custos coma a manutención ou 

pequenos gastos das persoas convidadas (taxis, aparcamento...) e outros, previa aprobación 

por parte da Dirección. 

A tramitación dos gastos asociados á axuda concedida, salvo excepcións, realizarase dende a 

unidade de xestión de ECOBAS, comprometéndose as persoas beneficiarias desas axudas a facilitar 

os datos e documentos que se lles soliciten para tal fin. 

Poderase contar co apoio do equipo de xestión de ECOBAS para a solicitude de orzamentos e a 

xestión de compras e reservas, enviando un correo electrónico a administracion@ecobas.gal. As 

solicitudes deberanse facer coa máxima antelación posible para garantir a dispoñibilidade do 

servizo. 

2.3. FORMA E PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

Para solicitar a axuda deberase cumprimentar correctamente o formulario de solicitude, que terá 

que ser enviado por un investigador/a permanente do Centro ou, en caso de que a persoa solicitante 

non o sexa, será necesario que conte co apoio dun membro permanente, indicándoo no formulario. 

As solicitudes poderán presentarse ata o día 31 de xullo de 2022. 

 

https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/03d36c8efd9741599d988efb2a092d3fe2948e4f1591252f6f8c119b965ed8fe
https://secretaria.uvigo.gal/uv/web/normativa/public/normativa/documento/downloadbyhash/03d36c8efd9741599d988efb2a092d3fe2948e4f1591252f6f8c119b965ed8fe
mailto:administracion@ecobas.gal
https://ecobas.gal/axudas-ecobas-2022

