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Objectiu
L’objecte general d’aquests ajuts és contribuir al finançament de projectes
d’investigació relacionats, directament o indirectament, amb les illes d’Eivissa i
Formentera. La finalitat d’aquestes beques és l’impuls de la investigació
científica a les Pitiüses en tots els àmbits.
Dotació i pagament
La dotació econòmica de cada beca serà abonada de la manera següent: una
tercera part de l'import en el moment de la concessió de la beca, un altre terç
quan el director del treball consideri que s’ha fet ja la meitat de la feina, i la resta
en finalitzar el projecte d'investigació. En cas de no realitzar-se el projecte, el
candidat es compromet a retornar la quantitat ja percebuda.
Bases
1. Per a la convocatòria de 2020 es convoquen dues beques:
a) Investigació de la toponímia (incloent-hi la microtoponímia) de la
meitat de la costa del municipi de Sant Josep. Aquesta meitat pot correspondre a
les parròquies de Sant Agustí i Sant Josep o a les des Cubells, Sant Francesc i
Sant Jordi. Aquesta beca està dotada amb un màxim de 6.000 euros.
b) Investigació de la toponímia (incloent-hi la microtoponímia) de la
costa del municipi de Santa Eulàlia. Aquesta beca està dotada amb un màxim de
9.000 euros.
2. Els projectes podran dur-se a terme individualment o en equip.
3. Els projectes, que s’han de redactar en llengua catalana, seran
investigacions inèdites.
4. Els candidats hauran de presentar una memòria que contendrà, com a
mínim, els apartats següents:
Títol i descripció de les característiques del projecte
Plantejament teòric i metodologia de la investigació
Objectius
Calendari de feina
Pressupost detallat que inclogui totes les despeses previsibles, especificant, si
és el cas: remuneració del treball, despeses corrents, despeses de viatges, material
inventariable i altres conceptes necessaris per al desenvolupament del projecte.

Els candidats hauran de presentar, conjuntament amb la memòria del
projecte, fotocòpia del DNI, còpia de la titulació acadèmica i currículum de la
persona o persones que sol·liciten la beca.
5. El termini de presentació dels projectes que optin a la beca és el dia 31
de març de 2020.
6. La selecció dels treballs objecte de la beca la durà a terme una comissió
avaluadora designada per la CE de l’IEE. Aquesta comissió estarà formada per
personalitats rellevants en la matèria i quedarà facultada per interpretar les bases
així com per resoldre qualsevol incidència.
7. La seva decisió, que serà inapel·lable, es comunicarà durant el mes d’abril de
2020. La convocatòria podrà declarar-se deserta si la comissió així ho decideix.
8. L’IEE es reserva els drets d’edició del treball durant un període màxim
de tres anys a partir de la data d’entrega de feina acabada. Una vegada finalitzat
aquest termini, l’autor podrà promoure la seva edició però haurà de fer constar
que ha estat finançat per la beca d’investigació de l’IEE.
9. Els projectes presentats a consideració no es retornaran. L’IEE no es
responsabilitzarà de la seva conservació. Tot i això una còpia de cada projecte
presentat podrà quedar arxivada en el fons documental de l’Institut.
10. Des del moment de concessió de la beca, la persona o equip
investigador disposarà del període d’un any per dur a terme el projecte. Aquest
termini podrà ser excepcionalment prorrogable sis mesos més si així ho
sol·licita l’investigador i sota l’aprovació de l’Institut d’Estudis Eivissencs. En
cap cas aquesta pròrroga significaria un augment de la dotació econòmica de
la beca d’investigació
11. Una vegada acabat el treball s’haurà de lliurar un exemplar de l’estudi
complet a l’Institut d’Estudis Eivissencs en suport informàtic i una còpia
impresa en paper.
12. L’Institut d’Estudis Eivissencs assignarà una persona per a la direcció de
la beca, a proposta de la Comissió Avaluadora, que realitzarà el procés de
seguiment de la investigació i que informarà trimestralment la CE de l’IEE de
l’estat del projecte.
13. Les beques estan subjectes a la corresponent normativa de l'IRPF vigent
en el moment de cada pagament.
14. La presentació a les beques suposa l'acceptació íntegra de les bases.

Via Púnica 29 - 07800 Eivissa
Telèfon 971312775
info@estudiseivissencs.cat

