BASES REGULADORES DE LA QUARTA CONVOCATÒRIA D’AJUT DE
L’APEVC PER INCENTIVAR LA RECERCA APLICADA EN ELS ESPAIS
VERDS
- L’objecte d’aquest ajut és incentivar la recerca en aquells àmbits que contribueixin a
generar coneixement en la gestió o disseny d’espais verds urbans.
- Poden ser beneficiaris d’aquest ajut: centres de recerca públics, universitats, escoles
de capacitació, instituts, fundacions i associacions, així com a títol individual:
estudiants, professors o personal investigador.
- L’import màxim que es destina a aquest ajut és de 3.000 €
- El termini màxim per presentar les sol·licituds serà fins el 1 d’abril de 2022
- Les sol·licituds s’enviaran via correu electrònic a l’adreça apevc@apevc.cat , indicant
en l’assumpte del correu “ajut recerca APEVC 2022”
- En la sol·licitud s’inclourà un únic document en format pdf i de màxim 15 pàgines DIN
A4, amb la següent estructura:
 En la primera pàgina es farà constar el títol del projecte, així com el nom i
les dades de contacte del beneficiari de l’ajut
 En les següents pàgines i de forma resumida s’inclourà: currículum del
personal que portarà a terme la investigació, objectiu de la recerca,
metodologia i pla de treball previst
 En la darrera pàgina s’inclourà un pressupost de les despeses previstes en
el projecte, especificant a que es preveu destinar l’import de l’ajut.
- El projecte guanyador s’ha de finalitzar en el termini màxim d’un any i mig a comptar
des de la data d’acceptació de l’ajut
- El projecte d’investigació guanyador s’haurà de presentar durant el congrés que
celebrarà l’APEVC al maig a Mollerussa.
- A la finalització del projecte d’investigació guanyador, els resultats obtinguts s’hauran
d’entregar a l’APEVC i s’hauran de presentar durant el congrés que l’APEVC celebrarà
l’any 2023.
- Les despeses que s’originin per la presentació del projecte i dels resultats obtinguts
durant els congressos de l’APEVC seran assumides per l’APEVC i no aniran a càrrec
de l’ajut.
- Tan el document de sol·licitud de l’ajut del projecte guanyador, així com el document
amb els resultats obtinguts quedaran exposats a la pàgina web de l’APEVC.

- Les sol·licituds seran avaluades per la Junta de Govern de l’Associació de
Professionals dels Espais Verds de Catalunya, i el resultat de la seva valoració és farà
pública a la pàgina web de l’APEVC. El veredicte serà irrevocable.
- La resolució d’aquesta convocatòria es comunicarà via e-mail o telefònica a tots els
participants.
- Els projectes hauran de tractar, preferiblement, sobre algun dels temes següents (es
descriuen més àmpliament a la carta de presentació):




GIP en pins boscos periurbans
Control d’aliment de la cotorra argentina
Documentació bibliogràfica arbres adaptats al canvi climàtic

- L’ajut es farà efectiu mitjançant tres pagaments: un a l’inici, un altre al cap de 12
mesos i el darrer una vegada realitzada la presentació en el congrés.
- El projecte guanyador d’aquest ajut rebrà un diploma acreditatiu de l’APEVC.
- Aquesta convocatòria d’ajut pot quedar deserta, si a criteri de la junta de Govern de
l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya no hi ha cap projecte
que compleixi els requisits per ser-ne el guanyador.
- La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.
- Qualsevol cas no previst en aquestes bases serà resolt per la Junta de Govern de
l’Associació de Professionals dels Espais Verds de Catalunya.

