Regió del Coneixement
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Beatriu de Pinós (BP 2017)
AGAUR - GenCat
Budget

5.520.000 euros

Submission deadline

28 de febrer de 2018

01. Beneficiaries
Universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries que tinguin seu a Catalunya (se n’exclou els
centres tecnològics, els centres de suport a l'activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica).
02. Abstract
Objecte: ajuts per a la contractació i la incorporació, en règim de concurrència competitiva, de personal
investigador doctor al sistema català de ciència i tecnologia. Es preveu atorgar 60 ajuts.
Requeriments dels candidats:
 Les persones candidates han d'haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2010 i el 31 de
desembre de 2015 (s'entén com a data d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi).
El període d'obtenció del títol de doctorat pot ser de l'1 de gener de 2008 al 31 de desembre de 2015 si es
justifica durant aquest període qualsevol dels supòsits següents:
o Haver gaudit d'un període de baixa per maternitat o paternitat.
o Haver tingut a càrrec menors de 6 anys o persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, o
persones més grans de 65 anys que depenguin de la persona beneficiària i requereixin una dedicació
especial.
o Haver patit una malaltia greu o un accident amb una baixa mèdica igual o superior als sis mesos.
 Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral
fora de l'Estat espanyol.
 No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers 3 anys anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud.
Sol·licitud: a formalitzar pel professor/investigador o la professora/investigadora del grup de recerca receptor
que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud.
L'imprès de sol·licitud normalitzat consta d'un formulari general i un document annex, que s'ha d'adjuntar
al formulari d'acord amb les instruccions del model normalitzat.
La informació que cal incloure a l'annex és un breu currículum de la persona candidata, la descripció dels
elements més destacats del grup de recerca al qual s'incorpori la persona candidata, el pla de treball de l'activitat
científica que es pretén desenvolupar i els aspectes ètics del projecte de recerca previst.
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La sol·licitud és totalment telemàtica i trobareu els documents (imprès normalitzat i annex) i accés telemàtic al
sistema de sol·licitud en el següent enllaç: http://agaur.gencat.cat/ca/beques-i-ajuts/convocatories-pertemes/Ajuts-per-a-la-incorporacio-de-personal-investigador-postdoctoral-al-sistema-catala-de-ciencia-itecnologia-dins-del-programa-Beatriu-de-Pinos-BP-2017?category=&moda=1
Durada mínima dels contractes: 2 anys (atenent les disponibilitats pressupostàries, aquests ajuts es podran
renovar per un any)
Incorporació del/la candidat/a: dins del període comprès entre la data de publicació de la resolució de i l'1 de
gener de 2019.
Data de resolució: 15 de juliol de 2018
Enllaç BBRR:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=804621
Enllaç Convocatòria:
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=806210
03. Grant amount and eligible expenditure



L'import de l'ajut per a la contractació del personal investigador és de 86.000 euros.
L'import de l'ajut complementari és de 6.000 euros (formació i capacitació, l'assistència i la participació en
conferències i congressos, estades de recerca breus a l’estranger, l'assistència a trobades i reunions
internacionals, el finançament de subscripcions a associacions i revistes científiques, la compra de material
bibliogràfic, la compra de material fungible d'oficina i de laboratori o l'adquisició de programari específic,
despeses relacionades amb la publicació i el dipòsit de resultats i dades, inclosos els serveis tècnics de
revisió i traducció, i despeses associades a drets de propietat intel·lectual).

Nota: les despeses derivades de la compra d'equipament d'oficina i de laboratori, inclosos ordinadors i serveis
tècnics o informàtics, les ha d'assumir l'entitat receptora i no poden constituir costos elegibles d'aquest ajut
complementari.
04. Evaluation criteria
a) Currículum de la persona candidata (40%). Es valorarà l'experiència investigadora i l'activitat científica i
tecnològica desenvolupada, la qualitat i l'impacte de les publicacions i de la producció científica generada, la
mobilitat internacional i l'experiència intersectorial en projectes de col·laboració amb empreses i en
transferència de coneixement al sector privat. També es valorarà l'autonomia, la iniciativa i el pensament
independent i la capacitat de lideratge demostrada.
b) Entitat i grup receptor (30%). Es valorarà l'historial científic i l'impacte internacional del grup de recerca
receptor i la seva idoneïtat en relació amb l'àmbit de coneixement específic de la proposta, l'adequació de les
infraestructures i les instal·lacions de l'entitat receptora, l'experiència en la incorporació d'investigadors i la
capacitat per a la implementació i la coordinació de les activitats de recerca previstes.
c) Projecte/activitats de recerca que es desenvoluparan durant els dos anys (20%). Es valorarà la novetat i
l'originalitat de les activitats de recerca proposades, la claredat en la formulació del problema i en la
identificació dels objectius, la idoneïtat de l'enfocament metodològic i la viabilitat de la proposta i del pla de
treball. També es valorarà l'impacte potencial i estratègic en el camp de la recerca i en el desenvolupament de
nous productes i processos.
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d) Activitats previstes de capacitació i especialització (5%). Es valorarà l'experiència de l'entitat receptora en
la formació de personal investigador i l'impacte de les activitats previstes per contribuir a la capacitació i
l'especialització de les persones candidates, així com el seguiment previst de la persona candidata per part de
l'investigador o la investigadora responsable de l'ajut per tal de facilitar la integració laboral posterior de la
persona candidata.
e) Activitats de difusió i de divulgació (5%). Es valoraran les activitats de difusió i de divulgació previstes en el
marc del projecte de recerca. Aquestes activitats es defineixen com iniciatives de sensibilització i transmissió
dirigides al públic general per tal de generar coneixement públic del valor de la ciència en benefici de la
societat.
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