Programa Juan de la Cierva - Incorporació 2017
En el BOE núm. 288 de 29 de novembre de 2016, es publica la resolució per la qual es fa pública la convocatòria
d’ajuts dins del Programa Estatal de Promoció del Talent i la seva Empleabilitat, en el marc del Plan Estatal de
Recerca Científica i Tècnica i d'Innovació 2013-2016.
Subprograma Juan de la Cierva - Incorporació
Objecte: convocar 225 ajuts per a fomentar la contractació laboral de joves doctors amb l'objectiu d'afermar les
seves capacitats adquirides durant la seva primera etapa de formació postdoctoral.
Beneficiaris: Organismes públics de recerca, entitats i institucions sanitàries, universitats públiques i privades,
centres tecnològics i altres entitats públiques i privades amb activitat d'R+D, amb personalitat jurídica pròpia i sense
ànim de lucre.
Requisits dels investigadors:
a. Estar en possessió del grau de doctor i haver-lo obtingut entre el dia 1 de gener del 2012 i el 31 de desembre del
2014 (ampliable en els supòsits d’interrupció establerts per la normativa de la convocatòria).
b. En cas que els candidats vulguin incorporar-se en el mateix centre d'R+D en que hagin realitzat la seva formació
predoctoral, han d'haver realitzat estàncies en centres d'R+D distints a aquell on han realitzat la seva formació
predoctoral, durant al menys 12 mesos, després de l'obtenció del grau de doctor i abans de la data de tancament del
termini d'aquesta covnocatòria.
c. Si s’ha obtingut més d’un doctorat, els requisits anteriors es referiran al primer dels doctorats obtinguts.
d. No haver presentat sol·licitud de participació als ajuts Ramón y Cajal en la present convocatòria.
e. No haver estat beneficiari d'un ajut de les convocatòries anteriors de Ramón y Cajal o Juan de la
Cierva-incorporació.
f. Un mateix investigador únicament podrà ser inclòs en la sol·licitud d'un centre d'R+D.
g. No ser beneficiari d'un ajut del Subprograma Juan de la Cierva, dels ajuts Juan de la Cierva-formació o dels ajuts
per a la Formació Postdoctoral, a excepció d'aquells que l'hagin gaudit durant al menys un any.
Dotació: 29.000€ anuals (destinats a co-finançar el salari i la quota de la Seguretat Social). La retribució a percebre
per l'investigador haurà de ser d'un mínim de 25.000€ bruts anuals. Addicionalment, es concedirà un ajut de 6.000
euros per a despeses directament relacionades amb l'execució de les activitats de recerca.
Durada: 2 anys
Terminis de presentació de sol·licituds:
- Intern VHIR: 18/01/2017
- Oficial: Del 10/01/2017 al 25/01/2017 (15:00h.).
Més informació: JdC - Incorporació
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