Ajuts postdoctorals Beatriu de Pinós 2018
Benvolguts investigadores, investigadors,
Ens complau informar que l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha obert la convocatòria
d’ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós (BP2018).
Objecte: Atorgar un màxim de 60 ajuts, en règim de concurrència competitiva, per a la incorporació de personal
investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia.
Requisits dels candidats:
Haver obtingut el títol de doctor entre l'1 de gener de 2011 i el 31 de desembre de 2016 (s'entén com a data
d'obtenció del doctorat la data de lectura i aprovació de la tesi). O bé de l'1 de gener de 2009 al 31 de desembre de
2016 si es justifica baixa per maternitat/paternitat, malaltia greu o tenir persones a càrrec).
Tenir, en el moment d'incorporar-se a l'entitat receptora, un mínim de 2 anys d'experiència postdoctoral fora
de l'estat espanyol (amb la mateixa o en institucions diferents).
No haver residit o treballat a l'Estat espanyol més de 12 mesos en els darrers tres anys anteriors a la data de
presentació de la sol·licitud.
Durada: 3 anys
Dotació:
132.300€ (inclou retribució i quota patronal Seguretat Social)
12.000€ complementaris (activitats de formació, assistència a conferències, despeses directament
relacionades amb les activitats de recerca desenvolupades per la persona candidata així com material fungible o
l’adquisició de programari específic, i les despeses associades a la propietat intel·lectual.
Sol·licituds:
La sol·licitud, d'acord amb el model normalitzat, l'ha de formalitzar el professor/investigador o la
professora/investigadora del grup de recerca receptor que ha de coordinar l'activitat de recerca de la persona
candidata i que s'ha de responsabilitzar de la sol·licitud.
Ø Una persona candidata i un investigador o investigadora responsable només poden constar com a tal en una sola
sol·licitud.
Ø La sol·licitud s’ha de formalitzar per via electrònica a l'apartat “Tràmits” de la web de la Generalitat de Catalunya.
Un cop finalitzada la sol·licitud del personal investigador, la institució podrà acceptar amb la signatura del
representant legal del centre les sol·licituds realitzades a través de la plataforma BOGA d’AGAUR.

Procés d’avaluació:
Fase I: les sol·licituds són avaluades individualment per persones externes i expertes en cadascuna de les àrees
científiques les quals generaran una qualificació d’avaluació cientificotècnica expressada en una escala de 0 al 10
amb els següents criteris:
Excel·lència (fins a un 60%)
i.
Projecte i activitats de recerca que es desenvoluparan durant els tres anys (15%)
ii.
Grup receptor (15%): Es valorarà l’historial científic i l’impacte internacional del grup de
recerca receptor
iii.
CV de la persona candidata (30%)
Impacte (25%)
iv.
Autonomia, iniciativa, pensament independent i capacitat de lideratge (5%)
v.
Activitats previstes de captació i especialització (5%)
vi.
Impacte potencial i estratègic en el camp de la recerca i en el desenvolupament de nous
productes (10%)
vii.
Activitats de difusió i comunicació (5%)
Planificació i gestió de la proposta (15%)
viii.
Pla de treball del projecte i activitats de recerca durant els 3 anys (5%)
ix.
Entitat i adequació de les infraestructures (5%)
x.
Seguiment previst de la persona candidata per part de l’investigador o investigadora
responsable (5%)
Fase II: avaluació conjunta de les sol·licituds més ben valorades en la Fase I per comissions avaluadores per a cada
àmbit científic on es tindrà en compte el currículum de la persona candidata com el grup receptor.
Terminis:
Mostra interès a ajuts@vhir.org: 21 de febrer del 2018
Termini intern per enviar la memòria definitiva: 27 de Març abans de les 13h
Termini intern per fer la sol·licitud telemàtica: 1 de Març abans de les 13h
Recordar-vos que la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva no es farà responsable d’aquelles sol·licituds que
no s’hagin realitzat 24 hores abans de la finalització del termini oficial de la convocatòria.
-

Termini oficial pels investigadors: 4 de març de 2019 a les 14h
Termini oficial pel centre: 22 de març de 2019 a les 14h

Més informació:
Pagina web – Generalitat de Catalunya – ajudes postdoctorals BP2018

-

Bases reguladores convocatòria

Restem a la vostra disposició per allò que considereu oportú per tal d’ajudar-vos a preparar les vostres sol·licituds.
..................................................................

