Convocatòries Fons Solidaritat UAB adreçades PDI i PAS UAB
Convocatòria XXXVIII
Convocatòria extraordinària COVID-19
Sessió informativa 3 de febrer de 2021

0. El Fons de Solidaritat UAB
▪

Visió: La Universitat ha de jugar un paper important en la creació de les
condicions que possibilitin un món just i divers.

• Objectiu: Promoure d’accions de cooperació i solidaritat que posin a disposició
de la Justícia Global l’expertesa i el potencial transformador de la comunitat UAB.
▪

Finançament: El Fons està constituït per ingressos propis de la Universitat i per
aportacions del professorat (PDI), del personal d'administració i de serveis (PAS), i
de l’alumnat, a partir del referent internacional del 0,7% del pressupost.

Més info sobre el compromís de la UAB amb la cooperació aquí

0. Convocatòries 2020/21
PDI I PAS UAB

ESTUDIANTAT

- ORDINÀRIA: Convocatòria XXXVIII per a projectes
internacionals de cooperació universitària a països del
Sud (L1) i activitats d’Educació per a la Justícia Global a
l’entorn UAB (L2).

- ORDINÀRIA:
Convocatòria ES2020-2021 adreçada a
estudiants de postgrau, màster i
doctorat per promoure la seva
participació en accions de cooperació
universitària vinculades al seus estudis.

→ deadline: 19 de març de 2021.

- EXTRAORDINÀRIA: Convocatòria COVID-19 per a →deadline: 26 de març de 2021, a les
projectes orientats a reduir l’impacte social negatiu de 15h
la COVID-19 a l’àmbit local, català i/o estatal.
→ deadline: 26 de febrer de 2021, a les 15h

1. Convocatòries PDI i PAS
PDI/PAS ORDINÀRIA

PAS/PDI EXTRAORDINÀRIA

- ORDINÀRIA: Convocatòria XXXVIII. Dues línies:
- EXTRAORDINÀRIA: Convocatòria COVID-19 per a
- L1: per a projectes internacionals de cooperació
projectes orientats a reduir l’impacte social negatiu
universitària a països del Sud
de la COVID-19 a l’àmbit local, català i/o estatal.
- L2: projectes d’Educació per a la Justícia Global
Àmbit internacional:
-L1 implementació a territoris del Sud Global
-L2 implementació campus UAB

Àmbit local, català i/o estatal

Contrapart universitària/int. educativa internacional

Contrapart àmbit local/català/estatal

Durada màxima: 24 mesos

Durada màxima: 18 mesos

Import màxim per projecte: 12.000

Import màxim per projecte: 10.000

Recepció propostes fins a: 19 de març de 2021

Recepció propostes fins a: 26 de febrer de 2021

1. Convocatòries PDI i PAS
• FAS: Orientació
i
assessorament

• FAS:
Acompanyament

DISSENY

Identificació
Estructuració sòcies

IMPLEMENTACÓ

Formulació técnica
DIFUSIÓ /
DISSEMINACIÓ

• FAS: Suport i
multiplicació

SEGUIMENT I
AVALUACIÓ

Formulació pressupostària
• FAS:
Supervisió

Presentació proposta

Convocatòria XXXVIII
Convocatòries Fons Solidaritat UAB adreçades
PDI i PAS UAB

1. Convocatòria XXXVIII
▪

Línia 1: Projectes de cooperació universitària a països del Sud

▪

Línia 2: Activitats d’educació per a la justícia global a la UAB

▪

Durada dels projectes: la convocatòria permet la presentació de projectes anuals i
plurianuals, fins a un màxim de dos anys de durada (*). Els projectes s’han d’iniciar durant
l’any 2021.
Dotació econòmica: la convocatòria té una dotació total de 73.000€. S’estableix un import
màxim de 12.000€ per projecte.

▪
•

CANVIS 2021:
o

Major dotació pressupostària (2020: 60.000 € totals / 10.000 € per projecte)

o

Més flexibilitat en execució del cronograma

1. XXXVIII – L1
• Prioritats: de cooperació interuniversitària amb relació a la millora de la qualitat docent i la creació de
capacitats de recerca als països del Sud. Entre els objectius d’aquests projectes hi pot haver la millora
de la gestió universitària de les contraparts.
• Àmbits actuació: educació, salut, medi ambient, gènere, migracions i refugi, governabilitat
democràtica, enfortiment del teixit socioeconòmic, agricultura, alimentació, comunicació per a la justícia
global i suport als pobles indígenes
• Tipus d’accions: formació, assessoria tècnica i consultoria a països del Sud, aplicacions de resultats
de projectes finalitzats, projectes de prospecció que ajudin a la identificació i formulació de projectes
més amplis.
• Àrees geogràfiques: referència IDH

1. XXXVIII – L2
• Prioritats: promoció de coneixement crític i la introducció de continguts en clau d’Educació per a la
Justícia Global a nivell curricular en els estudis que ofereix la Universitat.
• Tipus d’accions: propostes dirigides a la promoció de coneixement crític i la introducció de
continguts en clau d’Educació per a la Justícia Global a nivell curricular en els estudis que ofereix la
Universitat. A través de: formació, sensibilització, recerca, mobilització social i la incidència política.
• Àmbits d’actuació: la denúncia de les desigualtats globals i la construcció d’alternatives, la defensa
dels Drets Humans, la cultura de pau, la justícia de gènere, l’antiracisme i la interculturalitat crítica, el
consum responsable, la sostenibilitat i el medi ambient, i l’agenda internacional de la cooperació al
desenvolupament

1. Elements clau XXXVIII
# Cooperació interuniversitària
# Reforç qualitat docent i capacitats de recerca
# Aliances i Enfortiment relacions entre universitats Nord – Sud
# Impacte al territori
# Educació per a la Justícia Global
# generar consciència crítica i facilitar eines de transformació
# Agenda 2030 i ODS

1. A tenir en compte XXXVIII
• Queden fora de la convocatòria els projectes de l’àmbit de les ONGDs sense implicació universitària.
• Els projectes han de ser liderats per una sola persona (referent), membre PDI/PAS UAB
• La participació de tots els membres de l’equip ha de ser justificada

• Criteris de valoració (per part Comissió Avaluadora Externa):
o Valoració del grup sol·licitant (30%) → Confluència de l’àmbit del projecte amb les línies d’activitat
docent i investigadora de la persona responsable del projecte, dels participants i del grup de recerca.
o Valoració de la contrapart (15%)
o Valoració del projecte (55%)
• Pressupost:
o Restriccions allotjaments i dietes
o NO inclou: despeses de caràcter administratiu originades a la UAB; remuneració dels serveis
professionals dels participants de la Universitat; funcionament generals de grups o associacions.

1. Què cal presentar XXXVIII
✓ Formulari tècnic (diferent L1 i L2)
✓ Formulari econòmic amb el pressupost del projecte desglossat (diferent L1 i L2)
✓ Acords de partenariat (obligatori L1)
✓ Breu CV de cadascun dels membres de la UAB que participin del projecte
✓ Altra informació que es consideri d’interès

En format digital i en un sol correu electrònic a: fas.cooperacio@uab.cat
La data màxima de lliurament de sol·licituds és el 19 de març de 2021, a les 15:00 hores.

Convocatòria extraordinària
COVID-19
Convocatòries Fons Solidaritat UAB adreçades
PDI i PAS UAB

2. Convocatòria COVID-19
(!) Convocatòria EXTRAORDINÀRIA
▪

Objectiu: promoure, impulsar i acompanyar iniciatives socials de la UAB en aliança amb la societat
civil que actuïn sobre les conseqüències socials negatives de la Covid-19.

▪

Àrea geogràfica: territori català i, per extensió, l’àmbit territorial de l’Estat espanyol. Prioritat àmbit
local

▪

Dotació econòmica: la convocatòria té una dotació total de 30.000€. S’estableix un import màxim
de 10.000€ per projecte

▪

Contraparts: Institucions d’àmbit públic, entitats privades d’iniciativa social, moviments socials.

2. Convocatòria COVID-19
▪

Tipus d’accions: són objecte de subvenció, de manera prioritària, les propostes de formació,
acompanyament social, assessoria tècnica i recerca aplicada a la transformació social.

▪

Àmbits d’actuació: Educació en igualtat de drets i oportunitats
o

Salut comunitària i atenció a situacions de malaltia

o

Justícia de gènere

o

Migracions, asil i antiracisme

o

Protecció a la infància i adolescència en risc d’exclusió social

o

Atenció i suport a les persones en situació de dependència i democratització de les cures

o

Atenció a la diversitat funcional i a les necessitats educatives específiques

o

Atenció a persones en l’àmbit penitenciari i/o post-penitenciari

o

Justícia econòmica i enfortiment del teixit socioeconòmic

o

Governança i prevenció de la polarització social

2. Convocatòria COVID-19
▪

▪

No son objecte de la convocatòria:
o

Projectes de recerca científica sobre la malaltia de la Covid-19.

o

Projectes no centrats a revertir les conseqüències socials directes i/o indirectes de la pandèmia de la
Covid-19.

o

Treballs de fi de carrera, tesines i tesis doctorals sense dimensió de transferència i transformació social.

o

Projectes de l’àmbit de les ONGDs sense implicació universitària.

Pressupost: NO inclou: despeses de caràcter administratiu originades a la UAB; remuneració dels serveis
professionals dels participants de la Universitat; funcionament generals de grups o associacions.

2. Elements clau
# Millora de la realitat social el curt/mitjà termini
# Estructura UAB – contrapart social
# Incidència local
# Transferència universitària per a l’enfortiment del teixit social

2. A tenir en compte
• Queden fora de la convocatòria accions focalitzades en la promoció de l’educació per a la justícia global a
la UAB sense una dimensió d’intervenció directa.
• Els projectes han de ser liderats per una sola persona (referent), membre PDI/PAS UAB.

• Es valora molt positivament la participació activa d’estudiantat UAB.

2. Què cal presentar EXTRA
✓ Formulari tècnic
✓ Formulari econòmic
✓ Document d’aliança amb la contrapart on es justifiqui l’interès de l’acció i voluntat de
participació. Breu CV de cadascun dels membres que participin del projecte
✓ En cas de cofinançament, documentació acreditativa
✓ Si es considera, informació addicional

En format digital i en un sol correu electrònic a: fas.cooperacio@uab.cat
La data màxima de lliurament de sol·licituds és el 26 de febrer de 2021, a les 15:00 hores.

3. FS: a tenir en compte
✓ No existeixen incompetències entre convocatòries
✓ Es valora positivament la creació d’equips multidisciplinaris
✓ Es valora positivament l’existència d’agents socis i cofinançadors
✓ La comissió avaluadora es reserva el dret de fer propostes de finançament total o parcial
✓ Les propostes es poden presentar en: català, castellà o anglès.
✓ Els projectes han d’incorporar, de forma transversal i en totes les seves fases, perspectiva de
gènere i basada en drets humans.

4. Materials i enllaços interès
✓ Llistat de països receptors d'AOD
✓ Llistat de sectors CRS (OCDE)
✓ Objectius de Desenvolupament Sostenible. Fites
✓ Document de l'enfocament de gènere i basat en drets humans (EGiBDH)
✓ Guia formulació projectes amb Marc Lògic
✓ Guia Educació per a la Justícia Global

✓ EpD i Programa ESDU, FAS-UAB
✓ Llistat IDH 2019
✓ ODS i Agenda 2030
✓ La cooperación al desarrollo en la universidades españolas

4. Materials i enllaços interès
✓ La crisi de la COVID-19 des de la perspectiva de gènere
✓ Informe INSOCAT 2020
✓ Mapa de la COVID-19, a Catalunya, barri a barri

