Ajuts per a grups de recerca (SGR) 2017-2019
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitari i de Recerca (AGAUR) ha publicat, al D.O.G.C. núm. 7379 amb data
29.05.2017, els Ajuts per a donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) 2017-2019.
Objecte: Donar suport a 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.
Els grups de recerca poden optar a una de les dues opcions:
a) Opció de reconeixement de grups de recerca (validació técnica) (esdevindran grups de recerca reconeguts per la
Generalitat de Catalunya), tinguin finançament o no. Ser membre d'un grup de recerca reconegut podrà donar accés
a convocatòries de l'AGAUR, com ara la d'ajuts per a la contractació de personal investigador predoctoral (FI).
b) Opció d'accés al procés d'avaluació científica per optar a financament de grups de recerca (passaran a un procés
d'avaluació científica que donarà la possibilitat d'obtenir finançament).
Modalitats de grups de recerca:
a) Grups de recerca consolidats (GRC): Grups de recerca conformats per personal investigador amb una trajectòria
conjunta estable i consolidada amb una estratègia conjunta que li ha permès avançar en el coneixement de la seva
àrea, amb resultats de recerca reconeguts i amb impacte. La majoria d'investigadors que com a membres conformin
el grup de recerca hauran de tenir una trajectòria conjunta mínima de tres anys. Com a mínim dos investigadors del
grup hauran hagut de participar conjuntament en publicacions, projectes de recerca competitius, contractes o
convenis no competitius, tesis doctorals, accions de transferència, organitzacio de seminaris, congressos o reunions
cientifique, organitzacio i direccio de màsters o programes de doctorat, etc.
b) Grups de recerca preconsolidats (GRPRE): Grups de recerca que van obtenir el reconeixement d'emergents a la
convocatoria anterior (SGR 2014), i que, atesa la durada de la convocatòria anterior, no poden complir els requisits
per presentar-se a la modalitat de consolidat.
c) Grups de recerca emergents (GRE): Grups de recerca amb una trajectòria breu de treball conjunt però amb
potencial per esdevenir grups de recerca de referència consolidats en el seu àmbit en el període de la convocatòria.
Requisits dels sol·licitants per al reconeixement (validació tècnica):
a) Grups de recerca consolidats (GRC):
- Estar formats per un mínim de cinc membres.
- Tres membres han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o
centre de recerca de Catalunya, a temps complet i en actiu. Els contractes ICREA, els contractes del programa
Ramon y Cajal, o els contractes postdoctorals (Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Marie Sk.odowska-Curie o
similars) amb una durada minima de dos anys s'equipararan a contractes a dedicació completa.
- Un dels membres doctors a temps complet ha d'assumir la coordinació del grup de recerca.
- Entre l'1 de gener de 2014 i la data de presentació de sol·licituds, algun membre del grup de recerca ha d'haver
dirigit, com a mínim, una tesi doctoral (també s'acceptaran tesis que estiguin dipositades en el moment de la
presentació de la sol·licitud).

A part d'aquests requisits, també hauran de complir amb el requisit de l'activitat de recerca del grup (VEURE
ARTICLE 6.1b)
b) Grups de recerca preconsolidats (GRPRE):
- Haver estat GRE (Grup Emergent) reconegut o GRE reconegut i financat a la convocatòria SGR 2014 (només en
aquest cas es pot optar a la modalitat de preconsolidats).
- Estar formats per un mínim de quatre membres.
- Dos membres han de ser doctors vinculats estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o
centre de recerca, a temps complet i en actiu. Els contractes ICREA, els contractes del programa Ramon y Cajal, o
els contractes postdoctorals (Beatriu de Pinós, Juan de la Cierva, Marie Sk.odowska-Curie o similars) amb una
durada minima de dos anys s'equipararan a contractes a dedicació completa.
- Un dels membres doctors a temps complet ha d'assumir la coordinació del grup de recerca i ha de ser el/la
mateix/a que al GRE 2014, a menys que s'hagi hagut de substituir per circumstàncies excepcionals.
A part d'aquests requisits, també hauran de complir amb el requisit de l'activitat de recerca del grup (VEURE
ARTICLE 6.2b)
c) Grups de recerca emergents (GRE):
- Estar formats per un mínim de tres membres.
- Un dels membres ha de ser doctor vinculat estatutàriament o contractualment a la plantilla d'una universitat o
centre de recerca, a temps complet i en actiu.
- Els contractes ICREA, els contractes del programa Ramon y Cajal, o els contractes postdoctorals (Beatriu de
Pinós, Juan de la Cierva, Marie Sk.odowska-Curie o similars) amb una durada minima de dos anys s'equipararan a
contractes a dedicació completa.
- Podran assumir la coordinació aquells investigadors amb una trajectòria científica màxima de 12 anys des de la
lectura de la tesi doctoral (o d'un any més per a cada baixa maternal de la persona coordinadora gaudida en els
darrers 12 anys), que s'hagin incorporat al sistema universitari i de recerca català durant els darrers quatre anys,
malgrat que faci més de 12 anys que hagin obtingut el doctorat.
- Un grup de recerca només pot tenir la condició d'emergent durant el període d'una convocatòria. No poden tornar a
presentar-se com a GRE en futures convocatòries.
A part d'aquests requisits, també hauran de complir amb el requisit de l'activitat de recerca del grup (VEURE
ARTICLE 6.3b)
Requisits per optar al finançament competitiu (avaluació científica). VEURE ARTICLE 7
Durada: 3 anys (01/01/2017-31/12/2019)
Dotació:
- Grup de Recerca Consolidat (GRC): màxim 80.000€ pel total del grup durant els tres anys
- Grup de Recerca Pre-consolidat (GRPRE): màxim 60.000€ pel total del grup durant els tres anys
- Grp de Recerca Emergent (GRE): màxim 40.000€ pel total del grup durant els tres anys
L'import s'atorgara a l'entitat beneficiaria a la qual esta vinculat el coordinador o la coordinadora del grup de recerca.
Despeses subvencionables:

a) Contractació de personal predoctoral o postdoctoral o de suport a la recerca
b) Subcontractació (màxim 40%)
c) Co-financament de contractes predoctorals, postdoctorals o de suport a la recerca.
d) Adquisició de petit equipament, inventariable o bibliogràfic.
e) Adquisició de material fungible.
f) Despeses derivades d'estades de professorat visitant de fora de Catalunya
g) Despeses derivades de l'organitzacio de congressos, seminaris o reunions cientifiques. Organització i difusió,
viatges, estades, gratificació de ponents, ajuts per a l'assistència de joves investigadors, elaboració de publicacions
o pàgines web.
h) Altres: Llicències informàtiques, subscripcions a publicacions o associacions cientifiques, mobilitat dels membres
del grup, dotacions per a beques, activitats destinades a la promoció de la internacionalització del grup, accions de
divulgació i accions de transferència, expedicions, etc.
Despeses NO subvencionables:
- Impostos indirectes (OH)
- Retribucions de personal fix vinculat estatutàriament o contractualment a les institucions sol·licitants
Terminis de presentació de sol·licituds:
- Intern VHIR per a l'expressió d'interès: 07/05/2017 (només cal enviar un correu a ajuts@vhir.org dient que us hi
voleu presentar)
- Intern VHIR per a la revisió i preparació de la documentació: 23/06/2017
- Oficial (a través de l'Oficina Virtual de la Generalitat de Catalunya / Tràmits, preferentment en anglès): Del
01/06/2017 al 30/06/2017
Més informació: SGR 2017-2019
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