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01.- Beneficiaris

02.- Resum

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

Enllaç  a BBRR i Convocatòria:

http://www.catalonia.com/en/binaris/convocatoria-tecniospring-2014-dogc_tcm213-177725.pdf 

Enllaç a web i tota la documentació:

http://www.catalonia.com/en/our-services/rdtechinnovation/tecniospring/second-call-for-proposals.jsp 

03.- Línies d'actuació

TECNIOSPRING 2014 - ACCIÓ (via FP7-PEOPLE-2012-COFUND)

a) Sortida a l’estranger + retorn: 

• Estada d’un any a una entitat d’acollida fora d’Espanya (universitat, centre de recerca, centre tecnològic o departament  d’R+D d’una 

empresa), d’un/a investigador/a experimentat/da de qualsevol nacionalitat, resident a Catalunya per  desenvolupar un projecte de recerca 

aplicada orientat a la transferència tecnològica. 

• Fase de retorn d’un any de durada en el centre TECNIO beneficiari de l’ajut per a finalitzar el projecte de recerca aplicada orientat a la 

transferència tecnològica iniciat en l’entitat d’acollida a l’estranger. 

b) Incorporació a un centre TECNIO: 

• Estada de dos anys d’un/a investigador/a experimentat/da de qualsevol nacionalitat a un centre TECNIO, per a desenvolupar un projecte de 

recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. 

L’objecte d’aquests ajuts és facilitar als centres TECNIO la contractació de personal investigador experimentat per a la  realització d’un 

projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica. La contractació de l’investigador/a anirà  lligada a un programa de 

mobilitat de 24 mesos de durada per tal de potenciar la seva carrera investigadora en el seu àmbit  d’expertesa. 

Requisits 

Els centres TECNIO i el personal investigador a contractar hauran de complir els següents requisits en la data límit de tancament de la 

convocatòria: 

1) Nivell d’experiència de l’investigador/a (s’estableix en funció del tipus de mobilitat) 

a) Sortida a l’estranger + retorn: 

• Estar en possessió del títol de doctor o tenir, com a mínim, 4 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) 

després d’haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat sigui a Europa o al país que acollirà a l’investigador/a. 

• Tenir experiència en recerca aplicada i/o activitats de transferència tecnològica. 

b) Incorporació a un centre TECNIO: 

• Estar en possessió del títol de doctor i tenir 4 anys d’experiència addicional en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) 

després d’obtenir el títol de doctor, o tenir com a mínim 8 anys d’experiència en recerca a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) 

després d’haver obtingut el títol acadèmic que donaria accés als estudis de doctorat sigui a Europa o al país que acollirà l’investigador/a.

• Tenir almenys 1 any d’experiència a temps complert (o l’equivalent a temps parcial) en recerca aplicada i/o activitats de transferència 

tecnològica. 

• Experiència en la gestió de grups de recerca. 

2) Regla de mobilitat de l’investigador/a 

L’investigador/a no pot haver residit o haver realitzat la seva activitat principal (treball, estudis) en el país de l’entitat d’acollida durant més de 

12 mesos en els 2 anys immediatament anteriors al tancament d’aquesta convocatòria. 

3) Recolzament a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors: 

El centre TECNIO ha d'haver signat una declaració de recolzament a la Carta Europea de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la 

Contractació d’Investigadors.  

Agents tecnològics de la Xarxa TECNIO que apareixen a l’Anunci publicat al DOGC número 5782 de 24/12/2010.
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04.- Ajuts màxims i tipus

05.- Conceptes Subvencionables

• El cost salarial del personal investigador contractat, que inclou el salari brut i les cotitzacions socials obligatòries a la Seguretat Social a 

càrrec del centre TECNIO. 

• Despeses de recerca vinculades, directament i exclusivament, al projecte de recerca aplicada orientat a la transferència tecnològica que 

l’investigador/a desenvoluparà en el marc d’aquesta convocatòria. 

• Despeses de mobilitat de l’investigador/a, corresponents a la seva incorporació al centre TECNIO i/o a l’entitat d’acollida a l’estranger.

Tipologia
 Cost salarial anual (salari 

brut + quota patronal) 
Despeses de recerca  Despeses de mobilitat 

Sortida a 

l’estranger + retorn 
40.000 €* / any

Incorporació a un 

centre TECNIO
56.000 € / any 

Fins a un màxim de 

17.280 € / pels 2 anys 

Fins a un màxim de 1.920 € 

/ pels 2 anys Incorporació 
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