
 
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA PROJECTES D’INVESTIGACIÓ 2023 
 
 
1- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

 

L’objecte d’aquesta convocatòria és el finançament amb recursos propis de 

projectes ornitològics d’investigació de la Societat Ornitològica de Menorca 

(SOM) que es desenvoluparan majoritàriament durant l’any 2023. 

Els treballs d’investigació s’hauran d’executar a l’illa de Menorca. 

 

2- FONS DESTINATS I IMPORT MÀXIM 

 

La quantitat total que destinarà la SOM durant l’exercici de 2023 per aquests 

projectes serà de 3.200 € a càrrec de recursos propis. 

La quantitat màxima per projecte serà de 1.000 €.  

L’import que destinarà la SOM a cada projecte no pot superar, en cap cas, el 50 

% del seu cost total. 

Quan l’import total dels projectes presentats sigui superior a la quantitat màxima 

fixada a la convocatòria, es reduirà proporcionalment la quantitat a tots els 

projectes. 

 

3- REQUISITS I CONDICIONS 

 

Per poder presentar projectes, s’haurà de ser soci de la SOM amb un mínim de 

dos anys d’antiguitat a l’associació i s’ha d’estar al corrent de pagament de les 

quotes. 

Només es podrà presentar un projecte per persona o equip. 

Els projectes més generalistes, on hi participen  una majoria dels socis de la 

SOM (Censos d’hivernants, SOCMe, Censos Vinjolites, etc.) queden exclosos 

d’aquesta convocatòria, tot i que la SOM es farà càrrec de les despeses d’anàlisi 

de resultats que es puguin generar amb aquests projectes. 

 

4- COMPATIBILITAT AMB PROJECTES QUE DISPOSIN DE 

FINANÇAMENT EXTERN 

 

Els projectes finançables amb recursos propis de la SOM també poden disposar 

de finançament extern. En aquest cas, s’ha d’especificar clarament en el projecte. 



En el cas que el projecte rebi un finançament d’una altra entitat, administració, 

etc., la suma de totes les aportacions mai podrà superar el 100 % del seu cost 

total, tant en el moment de la sol·licitud a la SOM com al llarg del 

desenvolupament del projecte. 

Per als projectes que disposin de finançament extern, en una primera valoració, 

quedaran exclosos els que ja disposin d’almenys el 75 % del seu pressupost. Si 

després de la primera adjudicació, no s’hagués exhaurit el pressupost de la SOM, 

entrarien en una segona valoració els exclosos a la primera. 

 

5- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 

 

Els projectes es podran presentar fins al dia 31 de març de 2023. 

S’hauran de presentar en format electrònic a la següent adreça: 

informacio.som@menorcasom.org. 

El projecte ha d’incloure els següents apartats:  

- Títol 

- Objectius i descripció completa de les característiques del projecte 

- Metodologia 

- Calendari de feina 

- Pressupost detallat que inclogui totes les despeses previsibles 

- Import que se sol·licita, amb indicació d’altre finançament sol·licitat o 

concedit pel mateix projecte, si és el cas.  

 

6- DESPESES FINANÇABLES 

 

Les despeses finançables seran:  

- Materials 

- Mobilitat 

- Serveis exteriors 

- Dietes (el preu de la dieta completa serà d’un màxim de 40 Euros/dia i 

la mitja dieta de 20 Euros/dia). 

- Quilometratge (el preu serà de 0,35 €/ km) 

 

Les despeses s’hauran de justificar amb factures a nom de la SOM. En el cas de 

dietes, es presentarà una relació dels dies. El quilometratge es presentarà amb 

una relació de desplaçaments, detallant els quilòmetres de cadascun d’ells. La 

SOM disposa de formularis per presentar les dietes i el quilometratge. 

La SOM no finançarà honoraris de treball amb recursos propis. 

 

 

 

 



7- SELECCIÓ DE PROJECTES 

 

La selecció anirà a càrrec de la Comissió Avaluadora. Aquesta comissió estarà 

formada pels membres de la Junta -exceptuant les persones que hagin presentat 

projectes-, d’entre els quals s’elegirà un coordinador, que serà l’encarregat de 

rebre tota la documentació de mans de la secretaria de la SOM. Serà aquesta 

comissió l’encarregada d’avaluar tant els projectes com les memòries posteriors a 

la feina de camp.  

La comissió tindrà fins al 15 d’abril per valorar els  projectes presentats i, al cap 

de pocs dies, comunicarà la resolució als responsables de cada projecte presentat. 

 

8- TERMINI I LLIURAMENT DE TREBALLS 

 

Al final del projecte s’haurà de presentar una memòria amb els resultats de la 

feina feta, juntament amb una memòria econòmica on s’adjuntaran els 

justificants de les despeses. 

Aquesta memòria s’haurà de lliurar al coordinador de la junta avaluadora abans 

del 20 de març de l’any següent.  

Juntament amb la presentació de la memòria final, la junta directiva podrà 

sol·licitar un resum dels resultats del projecte per poder ser publicat al WEB de 

la SOM, o a on es cregui oportú, així com una petita presentació del treball per 

ser exposada a les jornades ornitològiques de la SOM. 

 

9- ABONAMENT DE DESPESES 

 

Les despeses s’abonaran una vegada s’hagi lliurat la memòria dels resultats i la 

memòria econòmica. Si la memòria no concorda amb el projecte inicial, la SOM 

es reserva el dret de no abonar les despeses del projecte.  

Per als projectes cofinançats, es presentarà una memòria única, tant de resultats 

com econòmica, on es detallaran les diferents fonts de finançament. 

La SOM podrà avançar el 50 % de les despeses quan sigui per compra de 

materials i prèvia sol·licitud justificada. 

 

 
 


