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01.- Beneficiaris

02.- Resum

Imprés normalitzat a:

Enllaç a web AGAUR:

03.- Temes dels treballs de la recerca

Els treballs de recerca han de versar sobre algun dels temes següents:

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

Els equips de recerca han d’estar constituïts per:

a) Un mínim de quatre persones investigadores amb dos doctors/ores, els quals han de tenir dedicació

completa i estar vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla universitària o del centre de recerca.

Una d’aquestes dues persones assumeix la responsabilitat del projecte i pot actuar en nom i representació de

l’entitat beneficiària.

Les persones amb contractes ICREA, Ramón y Cajal o altres contractes postdoctorals amb una durada mínima

de dos anys computen com a membres de l’equip de recerca amb vinculació permanent.

b) La resta de l’equip pot tenir la composició següent: personal vinculat contractualment o estatutàriament a

les persones beneficiàries, becaris/àries, personal contractat predoctoral o postdoctoral amb credencial o

personal tècnic de suport a la recerca, que pot formar part de l’equip sempre que tingui caràcter investigador.

c) Poden formar part dels equips de recerca persones vinculades a altres institucions

a) La incorporació de personal de suport a la recerca, mitjançant qualsevol modalitat d’adscripció laboral temporal o becaris/àries, d’acord amb 

la normativa que sigui aplicable al centre que rep l’ajut.

b) L’adquisició de material inventariable o bibliogràfic directament relacionat amb l’objecte de l’ajut.

c) L’adquisició de material fungible.

d) Els desplaçaments per fer treball de camp directament vinculat a la recerca, fins a un màxim del 20% de l’import atorgat.

e) Altres despeses, degudament justificades i directament relacionades amb l’assoliment dels objectius del projecte de recerca, fins a un màxim 

del 20% de l’import atorgat.

Pagament: el 80% a l'acceptació de l'ajut (bestreta) i la resta després de la justificació

- Models de gestió col·laborativa entre l’administració i la societat civil.

Presentació de sol·licituds: telemàticament (http://www.gencat.cat/agaur) i en format paper en el registre de l’AGAUR (passeig de Lluís 

Companys, 23, 08010 Barcelona)

És imprescindible presentar el formulari signat pel responsable i el vicerector/a o director/a de la institució

Durada: Els projectes s'han d'implementar en el període màxim d'un any a comptar de la notificació de la resolució de concessió de l'ajut.

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beca.jsp?categoria=recerca&id_beca=20381 

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/a_beca.jsp?categoria=recerca&id_beca=20381 

Termini de resolució: sis mesos a comptar de la data de finalització del termini per presentar les sol·licituds.

Contacte AGAUR: Neus Sallés i Tenas 

nsalles@agaur.gencat.cat 

Projectes de Recerca en l'àmbit de la Qualitat Democràtica 2014 - 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS 

(GENCAT)

Objecte:

Ajuts a projectes de recerca originals i inèdits en matèria de qualitat democràtica, que permetin obtenir resultats científics i propostes 

d’intervenció aplicables en aquest àmbit.

Import per ajut: entre 6.500 i 9.750 euros

Les universitats que formen part del sistema universitari català, i les entitats públiques o privades de Catalunya sense finalitat de lucre que 

tinguin la recerca com a una de les seves activitats principals. 

- Rendició de comptes i qualitat democràtica.

- Participació política i noves tecnologies.

- Noves formes de participació política impulsades des de la ciutadania.

Enllaç al DOGC de la convocatòria:

file:///C:/Users/Dani/Documents/Back%20Up/AJUTS/Auton%C3%B2mics/GenCat/Governaci%C3%B3%20i%20Adm.%20P%C3%BAbliques/2013

/Conv.%20Qualitat%20Democratica.pdf
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