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Línia d’ actuació 1. Projectes de foment de la cultura científica

- Modalitat 1.1: Cultura científica en la ciutadania. Projectes de divulgació i comunicació sobre qualsevol temàtica científica dirigits a públic no especialitzat i lligats 

als valors socials i econòmics de l'activitat científica.

- Modalitat 1.2: Foment de les vocacions científiques. Projectes orientats a fomentar i impulsar les vocacions científiques entre escolars i joves mitjançant el 

contacte directe amb el mètode i la pràctica investigadora i la posada en valor de la seva utilitat social i econòmica i el seu atractiu com a professió.

- Modalitat 1.3: Commemoracions científiques de 2011: projectes relacionats amb les commemoracions científiques de 2011, especialment la celebració de l'Any 

Internacional de la Química i de l'Any Internacional dels Boscos.

- Modalitat 1.4: Projectes de Setmana de la Ciència 2011: projectes d’activitats de divulgació científica emmarcats en la Setmana de la Ciència 2011 que se celebrarà 

al llarg del mes de novembre. 

Línia d'actuació 2. Projectes de foment de la cultura de la innovació

- Modalitat 2.1: Projectes de foment de cultura de la innovació. Projectes dirigits a sensibilitzar les empreses, especialment les PIMES, sobre la importància 

competitiva de la Innovació i de la implantació d'una cultura innovadora a les organitzacions.

- Modalitat 2.2: Projectes de foment del talent innovador i la creativitat. Projectes d'activitats que fomentin la creativitat i la innovació en els més joves permetent 

desenvolupar habilitats i valors propis d'una generació preparada per al canvi i les noves idees en la societat del coneixement.

Poden ser beneficiàries totes les entitats amb personalitat jurídica pròpia, amb seu i legalment constituïdes a Espanya en el moment de presentació de la sol·licitud.

Ajudes per al programa de cultura científica i de la innovació 2011 (FECYT)

L’objecte de la convocatòria és concedir subvencions per al finançament d’accions de foment de la cultura científica i de la innovació, a través de les següents línies 

d’actuació:

1. Projectes de foment de la cultura científica

2. Projectes de foment de la cultura de la innovació

3. Xarxes de comunicació i divulgació de la ciència i la innovació.

Tota entitat podrà presentar totes les sol licituds d'ajuda consideri oportú. Les sol·licituds només podran presentar-se a una de les modalitats de participació i a 

través d'un dels procediments establerts. 

Els projectes hauran de ser executats en el termini d'un any natural des de la data de resolució definitiva de la present convocatòria.

Línia d'actuació 3. Xarxes de divulgació i comunicació de la ciència i la innovació

- Modalitat 3.1: Xarxa d'Unitats de Cultura Científica i de la Innovació (UCC + i). Des d'aquesta modalitat es donarà suport al programa anual d'activitats dirigides a la 

promoció de la cultura científica i d'innovació des d'una UCC + i, unitat integrada en institucions que generen coneixement, sigui de nova creació o ja existent.

- Modalitat 3.2: Xarxa de Museus de Ciència i Tecnologia. Els projectes de foment de cultura científica i de la innovació que hagin de ser executats per museus, 

centres de ciència i tecnologia i planetaris per al seu finançament per la present convocatòria hauran de fer obligatòriament en aquesta modalitat. Aquests projectes 

hauran d'estar organitzats en col·laboració amb un altre / s museu / s, centre / s de ciència i tecnologia o planetari / s, o generar productes que puguin ser utilitzats 

pels membres de qualsevol de les xarxes coordinades per la FECYT.

- Modalitat 3.3.: Xarxa d'Emprenedors. Projectes destinats a promoure activitats de divulgació de l'emprenedoria en la societat realitzats per entitats públiques o 

privades. Els projectes desenvoluparan activitats que incrementin la visibilitat i el reconeixement social de les iniciatives emprenedores d'èxit.

- Modalitat 3.4: Xarxa Local de Divulgació de la Ciència i la Innovació. Projectes destinats a donar suport a un programa anual d'activitats dirigides a la promoció de la 

cultura científica i d'innovació realitzada des dels Ajuntaments, per tal de potenciar els esforços realitzats a nivell local en matèria de divulgació.



04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

En forma de subvenció. Les ajudes concedides en el marc d'aquesta convocatòria podran finançar fins una quantia màxima del 60% del pressupost total del projecte 

presentat en la sol.licitud amb un límit màxim de 150.000€ per sol.licitud.

a) Despeses de personal de l'entitat: Serà finançable el 100% del cost laboral del personal de l'entitat contractat exclusiva i específicament per a la realització de 

l'activitat objecte de l'ajut. No es finançaran els costos de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a l'entitat beneficiària. No obstant això, en el cas 

de la modalitat de participació 3.1. Unitats de Cultura Científica i de la Innovació, serà finançable el 100% del cost de la contractació laboral de personal de l'entitat 

vinculat a la realització de les tasques de divulgació i comunicació de la ciència, pròpies de les UCC.

b) Amortització de material inventariable, exclosa la corresponent a l'adquisició i condicionament d'immobles, de mobiliari, mitjans de transport i equipament 

d'oficina.

c) Altres despeses, directament derivades de l'execució de l'acció finançada i degudament justificats: material fungible, material bibliogràfic, viatges i allotjaments, 

col.laboracions externes com assistència tècnica i despeses externes de consultoria, despeses de publicitat, etc.


