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FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 
 

 CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL ÁMBITO DE LA 
BIODIVERSIDAD TERRESTRE, BIODIVERSIDAD MARINA Y LITORAL Y EL FOMENTO DE LA 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 2018  
 

Presentación de solicitudes 
 
 
 
A convocatoria da Fundación Biodiversidad de axudas para a realización de actividades no ámbito da 
biodiversidade terrestre, biodiversidad mariña e litoral e o fomento da información ambiental 2018  só 
admitirá para a súa avaliación unha proposta por entidade solicitante, que deberá contar coa 
conformidade do representante legal da entidade. En previsión de que se presenten varias solicitudes, 
ábrese un prazo ata o día 19 de abril para que os interesados envíen á Vicerreitoría de Política 
Científica, Investigación e Transferencia unha carta de interese na que deben indicar o título do proxecto 
e a composición do equipo investigador da UDC. A Comisión de Investigación, delegada do Consello de 
Goberno, priorizará as solicitudes atendendo preferentemente aos resultados da avaliación ANEP do 
equipo e a súa pertenza a grupos de potencial crecemento, grupos de referencia competitiva, agrupacións 
estratéxicas da Xunta de Galicia ou Redes de ámbito estatal ou comunitario. O prazo interno para 
presentar a documentación completa das solicitudes seleccionadas, xunto co compromiso de co-
financiación, remata ás 14.00 horas do día 27 de abril e deberase entregar na: 
 
 

Sección de Xestión de Convocatorias 
e Axudas a investigadores 
coordinacion.investigacion@udc.gal 
ESCI – Campus de Elviña 
Ext.:  5761, 5760 

A Coruña, 6 de febreiro de 2018 
 
 
 
 
 

Salvador Naya Fernández 
Vicerreitor de Política Científica 

Investigación e Transferencia 
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