
Tarragona Regió del Coneixement
     

Oficina Tècnica d'Innovacióaaaaaa

Pressupost 21.600.000,00 euros Termini sol·licitud: 03/02/2014

7,2 milions per anualitat de 2014 a 2016

01.- Beneficiaris

02.- Resum

Termini resolució: 19/06/2014

Enllaços:

Models:

03.- Modalitats

04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/6525/1330634.pdf BBRR i Conv:

http://www10.gencat.cat/agaur_web/AppJava/catala/a_beca.jsp?categoria=recerca&id_beca=20183 

• contractació i/o cofinançament de contractes de personal pre/post doc o de suport a la recerca

• adquisició de petit equipament, inventariable, bibliogràfic

• fungible

• estades professorat fora de Catalunya

• despeses derivades d'organitzar congressos, seminaris, etc.

• subcontractació (<40% de l'import atorgat

• altres despeses

Suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) - AGAUR

Grups de recerca de les universitats, centres públics o privats que tinguin com a activitat principal la recerca

Objecte:

L’objecte de la convocatòria és donar suport als grups de recerca de Catalunya que treballen en les diferents àrees científiques, per tal de 

reconèixer i promoure la recerca de qualitat, la transferència de coneixement i la internacionalització de les seves activitats científiques.

La convocatòria preveu, en una primera fase, el reconeixement dels grups de recerca que compleixin els requisits per a cada modalitat i, en 

una segona, l’avaluació de tots els grups que permetrà l’atorgament de finançament en funció de la puntuació obtinguda. El reconeixement 

com a grup de recerca de Catalunya no implica, necessàriament, el seu finançament, però sí, en tots els casos, la necessitat de signar el 

document d’acceptació en les condicions i els terminis que preveuen aquestes bases.

o Grup de recerca emergent: trajectòria NO superior als 3 anys, format per un mínim de 3 investigadors (mínim 2 doctors). Coordinador: 

doctor. Cal que algun membre hagi estat IP d'un projecte/contracte de recerca de mínim 20k€ entre 2009-13

o Grup de recerca consolidat: trajectòria consolidada > 3 anys, mínim 5 investigadors (3 doctors). Coordinador: doctor. Cal que algun membre 

hagi estat IP d'un projecte/contracte de recerca de mínim 20k€ entre 2009-13. Cal haver dirigit en conjunt més de 2 tesis entre 2009-13

Els grups poden estar formats per membres de diferents institucions (a efectes administratius, el grup quedarà vinculat al de pertinença del 

coordinador)

Un mateix investigador no pot constar en més d'una sol·licitud

Projecte:

• Execució: 3 anys (inici 01/01/2014 i fins màxim 31/12/2016)

• Temàtica oberta

8.000€ per doctor/a membre del grup durant el període dels 3 anys
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06.- Criteris d'avaluació

• 40%: participació en projectes nacionals/internacionals. Més valorat si es va de líder

• 40%: producció científica del grup

• 10%: formació de personal investigador i difusió dels resultats

• 10%: objectius dels propers 3 anys

• transversalment: grau d'internacionalització, àmbit, dimensió del grup
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