
Resum de la convocatòria d’ajuts  econòmic s  per a  la organització 
d’activitats  en el marc  de la V I I I  edició de la Fira de la Ciència.

Lloc  i dates

Menorca, del 26 al 28 de març de 2009
 

Modalitats  

Es proposen dues modalitats de participació:
 

Modalitat 1. Per al disseny d'estands adaptats al recinte firal. Els estands han de 
ser interactius amb experiments, tècniques, pràctiques i experiències científiques, 
simulacions, demostracions o altres procediments que afavoreixin la dinàmica 
interactiva.
 

Modalitat 2. Per posar en escena representacions científiques (actuacions teatrals). 
Les representacions científiques es faran en un espai comú del recinte i tenen com 
a objecte la divulgació del coneixement científic i tecnològic al públic en general i 
despertar l'interès per la investigació i el coneixement en qualsevol àrea. Les 
representacions es repetiran al llarg dels dies que duri la fira i en actuacions 
diàries successives a determinar per l'organització. No obstant això, sempre que 
hi hagi una causa justificada, es pot restringir el desenvolupament a tan sols una 
part de l’horari firal.
 

Termini per a  la presentació de sol·licituds.

El termini finalitza el 12 de gener de 2009. 
 

Documentació

Les sol·licituds han de seguir els models que estaran disponibles a les adreces 
d'internet http:// www.balearsfaciencia.org i http:// dgrdi.caib.es.
 

La sol·licitud i la seva documentació annexa, poden presentar-se a la seu de la 
Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació (ParcBit, 
edifici Naorte, Bloc A, tercer, 07121 de Palma), o mitjançant qualsevol de les 
formes previstes a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic de l'Administració Pública i Procediment Administratiu Comú.



 

La documentació presentada ha de ser original o en fotocòpia compulsada.
 

La sol·licitud ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
 

1.    Referida a l’entitat sol·licitant:
 

a) Document d'identificació de l'entitat sol·licitant (s'entén entitat sol·licitant 
aquella a la qual estigui adscrit el responsable del projecte).

 

b)  En el cas de centres docents públics no universitaris, còpia de la publicació 
al  butlletí  oficial  corresponent de la creació o reconeixement de l'entitat o 
centre,  com  també  l'acreditació  de  la  representació  amb  què  actua  el 
sol·licitant. Si ja consta a la Direcció General de Recerca, Desenvolupament 
Tecnològic i Innovació n'hi haurà prou una manifestació en aquest sentit.    

 

c) Declaració de responsabilitat de no incórrer en cap causa d'incompatibilitat 
per rebre la subvenció segons la legislació vigent. (imprès I)
 

d) Declaració de responsabilitat del sol·licitant d'estar al corrent del pagament 
de les obligacions tributàries de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de 
la Seguretat Social. (imprès II)

 

e) Certificat o acreditació d'existència de compte bancari la titularitat del qual 
recaigui en el beneficiari de la subvenció. Si ja consta a la Direcció General de 
Recerca,  Desenvolupament  Tecnològic  i  Innovació,  n'hi  haurà prou amb una 
manifestació en aquest sentit. (imprès III)
 

2.    Referida al projecte:
 

Informe descriptiu del projecte (imprès V) amb els apartats següents (tota la 
informació detallada a continuació és obligatòria):
 

a) Resum del projecte que es proposa

b) Identificació de l'equip de treball 



c) Pressupost i relació dels mitjans necessaris
 

Despese s  subvencionables

Només són subvencionables les despeses que de manera inequívoca responguin a 
l'activitat subvencionada
 

Despeses directes

a) Indemnització per servei

b) Indemnització per desplaçament fora de l'illa de radicació de l'entitat 
sol·licitant.

c) Despeses de preparació i exposició del projecte:

-          Material 

-          Transport de material

-          Desplaçament i aparcament al recinte firal

-          Altres despeses justificades degudament (lloguer d'aparells, 
assegurances de preservació i moviment de material etc.)

 

Despeses indirectes

En el cas dels centres educatius podrà reservar-se un màxim del 15%, sobre 
l'import concedit de la despesa de preparació i exposició del projecte, per al 
centre sol·licitant.
 

Avaluació de les  propostes

Els projectes han d’ésser sotmesos a una avaluació realitzada per part d'un òrgan 
col·legiat  compost  per  experts  i  tècnics,  d’acord  amb els  criteris  de  selecció 
següents:
 

-         Qualitat científico-técnica (de 0 a 20 punts) 

-         Originalitat de la proposta (de 0 a 10 punts)

-         Adequació del pressupost a les activitats previstes (de 0 a 20 punts)

-         L'existència  d'actuacions  dirigides  al  públic  adult,  així  com a experts  i 
investigadors.(de 0 a 20 punts)

-         Participació de les empreses en el projecte, de tal manera que s'integrin 



l’ambit de la recerca i l'aplicació dels seus resultats.(de 0 a 10 punts)

-         Adaptació del projecte a una temàtica pròpia de l‘any Darwin o de l'any 
astronòmic (de 0 a 10 punts) 

-         Elements motivadors, lúdics i participatius i dinàmica interactiva amb les 
persones visitants de la Fira (de 0 a 10 punts)

 

Pa gament i justificació dels  ajuts

Els  ajuts  concedits  es  pagaran a  favor  de  l'entitat  a  la  qual  estigui  adscrit  el 
responsable i coordinador del projecte, la qual serà considerada la beneficiària de 
la subvenció. 
 

Les subvencions atorgades s’han de justificar mitjançant un informe final abans 
del 16 de juny de 2009. 
 

Beneficiaris  

Poden ser sol·licitants i beneficiaris dels ajuts prevists en aquesta resolució els 
centres públics d'R+D, els centres privats d'R+D sense ànim de lucre i els centres 
tecnològics, als quals estigui adscrit el responsable del projecte.  
 

Cada sol·licitant pot presentar tantes propostes com consideri oportunes i, si 
n’és el cas, dos o més centres poden compartir un mateix projecte. El centre 
també pot participar conjuntament amb un altre tipus d'entitat (centre educatiu, 
etc.), sempre tenint present que l'ajut objecte d'aquesta convocatòria serà per a 
l'entitat sol·licitant i no per a l'altra entitat.  
 

Quantia dels  ajuts.

La quantia de la subvenció serà de fins a un 100% del pressupost presentat amb 
un màxim de 10.000 euros per a les sol·licituds corresponents a la modalitat 1 i 
de 1.500 euros per a les sol·licituds corresponents a la modalitat 2


