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CONSORCI CENTRE D’ESTUDIS PORCINS
Extracte de la convocatòria per a l’atorgament de dos ajuts a la recerca al Centre d’Estudis Porcins, amb
seu a Torrelameu, any 2020
BDNS (Identif.): 520715
De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/520715)
Primer. Objecte i beneficiaris.
La realització de projectes de transferència i recerca que requereixin la incorporació de professionals que
hagin acabat el període de formació especialitzada en producció porcina, en dues modalitats:
Modalitat A: Professionals que tinguin interès en iniciar l’activitat de recerca i doctorat en l’àmbit de la
sostenibilitat del sistema de producció porcina en l’entorn agro-rural.
Modalitat B: Titulats que es vulguin especialitzar cursant un màster de l’ETSEA de la UdL i vulguin participar
en un programa de formació dual UdL-CEP-Empresa.
Segon. Bases reguladores
Les bases es van publicar en el BOP de Lleida número 109 del dia 8 de juny de 2020. També es poden
consultar al web del Consorci (www.elcep.net)
Tercer. Quantia de l’ajut.
El beneficiari de la modalitat A rebrà la quantitat de 2.000,00 euros mensuals.
El beneficiari de la modalitat B rebrà la quantitat de 1.000,00 euros mensuals.
Quart. Termini de presentació de sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies naturals comptadors des de la publicació de
l’extracte de la convocatòria al BOP de Lleida.
Cinquè. Altres dades.
a) Àmbit temporal. L’àmbit temporal de l’execució de l’activitat de recerca serà d’un any.
b) Presentació de sol·licituds. Les sol·licituds s’hauran de presentar en el Registre del Consorci CEP
mitjançant un formulari adreçat al president del Consorci.
c) Documentació que haurà d’incloure la sol·licitud. Es determina en l’article 3 de les bases.
d) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article 6 de les bases.
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