Doctorats Industrials 2021 3r termini
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos de la convocatòria de Doctorats Industrials de l'AGAUR, la qual està oberta durant tot
l'any dividida en quatre subconvocatòries trimestrals, dóna inici al tercer periode.
OBJECTE
Contribuir a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçar els instruments per captar el talent
que genera el país i situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa.
L’element essencial del procés de doctorat industrial és el projecte de recerca de l’empresa o institució en què el
doctorand desenvolupa la seva formació investigadora, en col·laboració amb una universitat o centre de recerca, i
que és objecte d’una tesi doctoral. Els doctors industrials actuen així com a ponts de transferència de coneixement i
contribueixen a estrènyer les relacions entre el teixit industrial de Catalunya i les universitats i els centres de recerca.
És recomanable comptar amb una relació prèvia amb l'empresa (convenis, col·laboracions...) per facilitar la
negociació de les condicions i clàusules, donat que és una relació a llarg termini i és l'empresa la que es fa càrrec
del contracte.
DOTACIÓ ECONÓMICA
Entorn empresarial: 21.600€
Entorn academic/recerca: 25.488€
Doctorant/da: 8.472
DURADA
3 anys
CARACTERÍSTIQUES
• La retribució mínima que haurà de rebre la persona contractada serà de 22.000 €/anuals.
• Les empreses hauran d'assumir el cofinançament del contracte, però podran beneficiar-se de beneficis fiscals.
• L'oferta haurà d'estar publicada un mínim de 7 dies.
REQUISITS
S'haurà de signar un conveni de col·laboració entre les tres parts: empresa, universitat i centre de recerca; on hi
constarà la publicació de resultats, drets de propietat intell·ectual i industrial, finançament i cofinançament salarial.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Donat la complexitat del procés de presentació d'ofertes de candidatura i signatura de conveni, es vincularà tot el
procés per la Unitat de Projectes. Podreu veure el procés en el següent link.
DOCUMENTACIÓ
• Formulari de sol·licitud
• Conveni
CALENDARI
• 01/09/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 17/09/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org

• 24/09/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
• 06/10/2021 - 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 dels Doctorats Industrials.
Des de la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva restem a la vostra disposició per qualsevol dubte a l’hora de
preparar les vostres sol·licituds.
Cordialment,
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.
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