Premis de Recerca Científica a reptes urbans a la ciutat de Barcelona
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que l'Ajuntament de Barcelona ha obert la convocatòria Premis de Recerca Científica
a Reptes Urbans a la ciutat de Barcelona. Enfocat a les següents àrees: Recerca i Desenvolupament Científic,
Universitats, Ciència i Educació i Ciència i Societat
OBJECTE
Investigar i generar potencials nous escenaris, processos, serveis o metodologies sobre els reptes urbans que es
presenten a la ciutat, entenent-la com un ecosistema viu on diferents inquietuds, usos i realitats s’han de poder
combinar per donar resposta a qüestions de la planificació urbana, la qualitat de vida de les persones o el context
productiu i reproductiu de la ciutat.
DOTACIÓ ECONÒMICA
30.000€ - 100.000€ (inclòs Overhead)
DURADA
1 any
CARACTERÍSTIQUES
Els projectes han d’emmarcar-se en les temàtiques següents:
- Densitat de població, espai públic i benestar social
- Benestar social en relació amb l’habitatge i els serveis bàsics
- Mobilitat sostenible de persones i productes
- Emergència climàtica i ciutat
- Envelliment de qualitat, infància i ciutat
- Ciutat i visitants
- Nous espais i models productius a la ciutat
- Alimentació sostenible i ciutat
- Tecnologia i millora dels serveis públics
REQUISITS
• Persones que a 31 de desembre del 2020 tinguin fins a 40 anys, inclosos
• Estar en possessió del títol de doctorat
• No tenir una vinculació permanent remunerada a temps complet amb cap centre de recerca
• Projectes de nova creació, per tant no seran vàlides aquelles propostes que parteixin d’un procés de recerca ja
iniciat
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per la pàgina web de la convocatòria.
DOCUMENTACIÓ
• Currículum dels/de les participants
• Una descripció del projecte, dels seus objectius i de la seva adequació als objectius

• Metodologies de treball previstes
• Una planificació del temps de realització del projecte
• Un pressupost detallat
• Activitats de difusió dels resultats
• Possibles entitats o altres actors socials amb qui vincular la recerca
• Exploració de les possibilitats de desplegament pràctic fruit dels resultats
• Declaració responsable de la persona que presenta la proposta (veure convo)
• Declaració responsable de la gerent
CALENDARI
• 29/10/2020 - Mostra d’interès des del formulari web
• 02/10/2020 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 06/11/2020 - Termini intern presentació sol·licitud
• 09/11/2020 - Termini oficial de la convocatòria
Us recordem 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.
Per més informació podeu consultar la documentació adjunta i vistar la pàgina web de l'Ajuntament de Barcelona
La Direcció del VHIR recorda que és responsabilitat de cada investigador/a vetllar per la qualitat i la veracitat de les
dades i la documentació que presenta per optar a un ajut competitiu. En ajuts de recursos humans, la persona
candidata que es presenta a la convocatòria queda subjecte per la mateixa obligació. El VHIR podrà comprovar, de
forma aleatòria, una mostra de la informació i la documentació aportada per les persones candidates a optar a ajuts
competitius. En cas de detectar-se que alguna informació o documentació presentada no és verídica o comprovable,
l’òrgan competent del VHIR obrirà un expedient per estudiar el cas i determinar-ne les possibles conseqüències
d’acord amb la gravetat de la disconformitat detectada.
..................................................................

