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Els avaluadors de Projectes Europeus són experts 
independents que assisteixen a la Comissió Euro-
pea (CE) en l’avaluació de les propostes presenta-
des a les convocatòries d’Investigació i Desenvo-
lupament Tecnològic. Tot ciutadà de la Comunitat 
Europea pot ser candidat, sempre que estiga ins-
crit en la base de dades d’experts de la CE i tinga:

•	 Competències i coneixements en l’àmbit de la 
ciència, la indústria y/o la innovació.

•	 Domini de l’anglés per a la lectura, compren-
sió i debat sobre propostes, encara que també 
es tindran en compte altres idiomes.

•	 Aptitud per a apreciar els reptes i la dimensió 
industrial o social dels projectes que es pre-
senten. 

•	 Independència; l’avaluador no podrà tindre 
vinculacions laborals que suposen un conflic-
te d’interessos.

VOLS SER AVALUADOR 
DE PROJECTES 
PER A LA 
COMISSIÓ EUROPEA?
JORNADA INFORMATIVA

Dijous, 16 d´abril de 2015

Quins beneficis s’hi poden obtindre?

•	 Possibilitat de conéixer de primera mà els úl-
tims avanços de les diferents àrees del conei-
xement.

•	 Aprendre l’estructura i contingut que tenen 
les propostes europees reeixides.

•	 L’intercanvi professional entre avaluadors.
•	 Possibilitat d’establir contactes amb funcio-

naris de la Comissió Europea i familiaritzar-se 
amb els seus procediments.

•	 Compensació econòmica (aprox. 450€ per dia 
de treball més viatges i dietes).

Inscripció: gratuïta. 
Fins al 15 d´abril de 2015, enviant nom, cognoms, 
càrrec, universitat, correu electrònic i telèfon de 
contacte a europa@ruvid.org

PROGRAMA

Organitzen | Finançat per | 
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PONENTS

09:30  Benvinguda.
Pilar Campins Falcó. Vicerectora d´Investigació i Política 
Científica de la Universitat de València.
Antonio Barba Juan. President de RUVID.

09:45  Participant Portal - Aspectes tècnics del regis-
tre.

10:15  Experiències personals d´investigadors: dife-
rents etapes del procés d´avaluació d´una proposta i 
recomanacions.

11:00  Torn de preguntes.

11:30  Fi de la jornada.

Pedro Valero Mora 

Catedràtic del Departament de Metodologia de les 
Ciències del Comportament de la Facultat de Psi-
cologia de la Universitat de València.

Blanca Pedrola Vidal

Arquitecta. Coordinadora de projectes del Àrea 
d´Urbanisme i Planificació Estratègica de Bipolaire. 
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