PANDÈMIES 2020
AGÈNCIA DE GESTIÓ D'AJUTS UNIVERSITARIS I DE RECERCA (AGAUR)
Budget:
7.200.000 euros

Submission period:
del 7 de setembre
de 2020, i fins el 30 d'octubre de 2020, 14:00 CET

01. Beneficiaries
Els equips de recerca de les universitats del sistema universitari de Catalunya i dels centres de recerca CERCA de
Catalunya

02. Abstract
Objecte:
 Atorgar ajuts per a projectes de recerca en diferents àmbits científics amb l'objectiu d'analitzar
l'impacte de l'epidèmia COVID-19 i del concepte de pandèmia, més en general, a la nostra societat
i proposar noves mesures, models i línies d'actuació que contribueixin a superar-ne les
conseqüències i a definir nous models preventius, d'anàlisi i de tractament.
 Els projectes hauran d'incloure en el seu pla de treball una part d'anàlisi de dades que haurà de
ser la base de les propostes que es pretenguin aportar. Les propostes, basades en aquest
coneixement científic previ, hauran d'identificar en quins sectors o àmbits tindran impacte o
aplicabilitat els resultats previstos, sigui a curt o mitjà termini.
 Aquesta convocatòria pretén, alhora, impulsar el desenvolupament de projectes conjunts entre
grups de recerca de diferents institucions que treballin al voltant de la mateixa temàtica a
Catalunya, per tal de fomentar l'assoliment de resultats amb el màxim d'impacte possible.
 Aquesta convocatòria està oberta a tots els àmbits, a totes les temàtiques relacionades amb
l'impacte al món i, a Catalunya en particular, de la COVID-19, amb l'objectiu d'entendre com
aquesta pandèmia, les anteriors i les que vindran, han de ser previngudes, estudiades i tractades
de manera conjunta i sistemàtica. Tanmateix, es proposen alguns camps temàtics indicatius que es
poden prendre com a referència, ampliar i coordinar, per fomentar la interdisciplinarietat.
Veure les els camps temàtics indicatius a les BBRR, pàgines 3 i 4
Consorci: els equips de recerca, han d'estar formats per, com a mínim, 10 investigadors/ores, amb la
composició següent (cada membre dels equips només pot constar com a membre en un projecte):
 1 investigador/a responsable del projecte, doctor/a i vinculat/ada a la institució beneficiària
estatutària o contractualment durant, com a mínim, tot el període d'execució del projecte.
 9 investigadors/ores doctors/ores vinculats/ades a una universitat catalana o a un centre de
recerca CERCA.
Import de les subvencions: ha de situar-se entre els 50.000 euros i els 350.000 euros
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Termini d'execució: 18 mesos a partir de la data resolució definitiva
Nombre màxim de projectes per institució beneficiària: URV, 11 (veure a les BBRR les altres universitats)
 Enllaç a web i sistema de sol·licitud: Pandèmies 2020 - AGAUR
 Enllaç a convocatòria: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8187/1806706.pdf
 Enllaç a BBRR: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8179/1805217.pdf
03. Eligible expenditure
 Despeses de contractació de personal tècnic o amb el grau necessari per a la realització del
projecte, sense vinculació funcionarial, estatutària o laboral amb l'entitat a la qual queda vinculat
l'ajut
 Despeses d'execució, que inclouen: el material inventariable i l'equipament científic
indispensable per a la realització del projecte; l'adquisició de material fungible i altres despeses
complementàries directament relacionades amb l'execució del projecte (costos per l'ús d'alguns
serveis centrals i generals de suport de la recerca de l'entitat beneficiària, col·laboracions
externes, assistència tècnica, despeses externes de consultoria i serveis relacionats amb els
projectes)
 Despeses de publicació i difusió de resultats. S'inclouen: despeses per a la revisió de manuscrits;
despeses de publicació en revistes científiques (també en accés obert) i despeses derivades de la
incorporació a repositoris d'accés lliure.
 Despeses de viatges, sempre que siguin necessaris per a la realització del projecte i per a la
difusió de resultats, així com la inscripció a congressos, sempre per a personal que formi part de
l'equip del projecte de recerca i per al personal tècnic que hi estigui vinculat. S'hi inclouen les
despeses de manutenció relacionades amb aquests viatges, però no són elegibles les despeses
protocol·làries
 Sempre que estigui justificat i motivat, es podran incloure despeses de coordinació i despeses
relacionades amb estades d'investigadors convidats i experts internacionals que es considerin
indispensables per a l'execució del projecte.
04. Evaluation criteria
A) Adequació i qualitat científica de la proposta (50%). Es valorarà:
 Originalitat, aportació i rellevància de la proposta en relació amb l'objecte de la convocatòria
(20%)
 Solidesa i coherència del plantejament i dels seus objectius (15%)
 Viabilitat i adequació metodològica i del pla de treball (10%)
 El pressupost, tenint en compte la justificació de la necessitat de l'import total per a l'assoliment
dels objectius (5%)
B) Equip de recerca (25%). Es valorarà:
 Adequació de l'equip de recerca per dur a terme els objectius i assolir els resultats esperats (10%)
 Trajectòria professional més destacada (o principals mèrits del grup durant els darrers 3 anys) i
potencial de recerca de l'equip, així com la capacitat de lideratge internacional (10%)
 Capacitat de coordinació i complementarietat de l'equip de recerca proposat (5%)
C) Impacte dels resultats esperats (25%). Es valorarà:
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 Capacitat transformadora dels resultats esperats en els àmbits estudiats i en diferents sectors de
la societat (10%)
 Plantejament en relació amb la definició de propostes de noves mesures, de nous models
preventius, d'anàlisi i de tractament (10%)
 Potencial d'internacionalització dels resultats (5%)
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