Ajuts Beatriu de Pinós - resolució definitiva
Us informem que l'AGAUR ha publicat, a la seva pàgina web, la resolució definitiva de la convocatòria les Beques de
recerca Beatriu de Pinós 2011 (BP).
Més informació:
Beatriu de Pinós - Modalitat A
Beatriu de Pinós - Modalitat B
..................................................................
Us informem que l'AGAUR ha publicat, a la seva pàgina web, la relació provisional d'atorgament de les Beques de
recerca Beatriu de Pinós 2011 (BP).
Més informació:
Beatriu de Pinós - Modalitat A
Beatriu de Pinós - Modalitat B
..................................................................
Al DOGC núm. 6056 del 31.01.2012 es publica la convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de
Pinós (BP-DGR) 2011.
Objecte: La convocatòria Beatriu de Pinós comprèn l'etapa postdoctoral, que s'emmarca dins de la formació de
personal investigador. Aquest programa recull la possibilitat i vol facilitar la integració de l'investigador/la
investigadora a diferents tipus d'entitats, en funció de la modalitat escollida: la Modalitat A ofereix la possibilitat
d'ampliar la formació a l'estranger del personal investigador; la modalitat B ofereix ajuts a entitats per a projectes
d'R+D en els quals es fomenti la contractació de personal investigador en el sector públic, ja sigui universitats,
centres de recerca o fundacions hospitalàries.
Modalitats:
Modalitat A: Beques per a estades de recerca postdoctoral fora de l'Estat Espanyol i de tornada a Catalunya
Modalitat B: Ajuts a entitats de Catalunya per a projectes d’R+D que fomentin la contractació i la mobilitat de
personal investigador postdoctoral.
Poden beneficiar-se d'aquesta modalitat les universitats del sistema universitari català, els centres de recerca i les
fundacions hospitalàries que duguin a terme activitats de recerca situats a Catalunya.
Sol·licitants:
Modalitat A (50 beques):
Estar en possessió del títol de doctor, obtingut després de l'1 de gener de 2007, i en casos excepcionals després de
l'1 de gener de 2005
Tenir el títol de llicenciatura, grau o equivalent o el títol de doctorat d’una universitat del sistema universitari català

El personal investigador que ha obtingut el títol de llicenciatura, grau o equivalent forma dels sistema universitari
català no pot fer l’estada postdoctoral al mateix país on ha obtingut qualsevol d’aquests títols.
Modalitat B (45 beques):
Les institucions beneficiàries hauran de contractar candidats que compleixin els següents requisits:
Estar en possessió del títol de doctor, obtingut entre l'1 de gener de 2006 i el 31 de desembre del 2010, i en casos
excepcionals entre l'1 de gener de 2004 i el 31 de desembre del 2010
Edició 2012: Haver fet o estar fent una estada postdoctoral en un país diferent al de l'obtenció del títol de doctorat i
fora de l'Estat espanyol per un període mínim de dos anys. Aquesta estada postdoctoral s'ha d'haver completat en el
moment d'incorporar-se a l'entitat
No haver treballat més de 12 mesos seguits al centre receptor en el moment d’incorporar-se a l’entitat sol·licitant
Durada:
Modalitat A: consta de dos fases. La primera fase, en forma de beca, subvenciona estades postdoctorals de dos
anys de durada a qualsevol universitat o centre de recerca de fora de l’Estat Espanyol. La segona fase, en forma
d’ajut, subvenciona contractes postdoctorals d’un any de durada per facilitar el retorn al sistema de ciència i
tecnologia de Catalunya
Modalitat B: els ajuts seran per 2 anys. Les entitats beneficiàries dels ajuts han de formalitzar el contracte dins del
període comprès entre la data de publicació de la resolució de concessió al tauler d'anuncis de l'AGAUR i el 31 de
desembre del 2012. Els contractes han de finalitzar com a màxim el 31 de desembre del 2014, excepte en els casos
previstos a la convocatòria
Dotació:
Modalitat A: cadascun dels contractes és de 40.604,62 euros. Aquesta quantitat inclou la retribució mínima que ha
de percebre el personal investigador, que és de 30.972,25 euros bruts anuals, i la quota patronal de la Seguretat
Social.
Modalitat B: cadascun dels contractes és de 37.904,84 euros. Aquesta quantitat inclou la retribució mínima que ha
de percebre el personal investigador, que és 28.912,92 euros bruts anuals durant el primer any i de 29.924,87 euros
bruts anuals, i la quota patronal de la Seguretat Social.
Termini de presentació de sol·licituds al VHIR (per a ambdues modalitats): 27 de febrer del 2012
Més informació:
Beatriu de Pinós - Modalitat A
Beatriu de Pinós - Modalitat B
..................................................................

