Fundació La Caixa - Suport a projectesa de recerca sobre tecnologia i societat (FS21-1B)
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que l'Observatori Social de la Fundació La Caixa ha obert la convocatòria per donar
suport a projectes de recerca sobre tecnologia i societat (FS21-1B).
OBJECTE
Donar suport a projectes de recerca sobre tecnologia i societat a Espanya en què s’utilitzin dades d’enquestes
quantitatives sobre ciències socials.
DOTACIÓ ECONÒMICA
30.000€ (inclòs Overhead)
DURADA
8 mesos aproximadament
CARACTERÍSTIQUES
Projectes que, en un període de temps breu, puguin realitzar tot el trajecte des de les hipòtesis fins a les
conclusions, i presentar els resultats de la recerca en un article de divulgació.
REQUISITS
• Personal investigador de qualsevol nacionalitat amb títol de doctorat que duen a terme la seva activitat a una
institució amb seu a Espanya.
• La recerca s’ha de basar en dades i ha de donar lloc a evidència quantitativa. Anàlisi qualitativa no és obligatòria.
• Les propostes, a banda de les dades obtingudes a partir de l’enquesta, poden incloure dades d’altres fonts
disponibles.
TEMES
Tindran particular interès les propostes que estudiïn la tecnologia i la societat des dels punts de vista següents:
• Digitalització del treball
• Educació
• tecnologia, interaccions i relacions socials
• Salut i benestar
• Xarxes socials
• Problemes mediambientals
• Accés a la tecnologia, la informació i el coneixement
• Bretxes socials i digitals
• Ètica i drets humans
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per la pàgina web de la convocatòria.
DOCUMENTACIÓ
• Document Bàsic 1: Instància (Annex 1)*
• Document Bàsic 2: Memòria científica-tècnica del Projecte (Annex 2)*.

• Document Bàsic 3: Pla de viabilitat econòmica del projecte (Annex 3)*.
• Acord entre les persones jurídiques que integren l’agrupació (Annex 4).
• Curriculum vitae de la persona coordinadora del projecte (Annex 5).
• Documentació que acredita la personalitat jurídica dels integrants de l’agrupació.
• NIF de les persones jurídiques integrants de l’agrupació.
• Document nacional d’identitat de les persones representants legals.
*En el cas de la no presentació d’algun dels Documents Bàsics 1, 2 o 3, la sol·licitud quedarà inadmesa.
CALENDARI
• 15/09/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 22/09/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org amb pressupost inclòs
• 28/09/2021 - Termini intern presentació sol·licitud
•29/09/2021 - 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 de l'Observatori Social Fundació
La Caixa.
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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