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Objecte
Donar suport a departaments i unitats de recerca de les universitats de Catalunya que desenvolupin
activitats de recerca d’impacte internacional per tal de:
- Promoure i consolidar la generació de coneixement fronterer i la seva transferència
- Donar impuls a plans estratègics i polítiques científiques conjuntes entres aquests
departaments o unitats i les seves universitats

Destinataris
Poden presentar-se els departaments universitaris i altres unitats de recerca de les universitats de
Catalunya sempre que compleixin els següents requisits:
Requisits referents a la definició de les unitats:
-

Han de ser unitats reconegudes o aprovades pels òrgans de govern de la universitats, però
sense entitat jurídica pròpia
Han de poder demostrar una trajectòria de recerca conjunta mínima durant el període
objecte d’avaluació
Han de disposar d’espais o infraestructures compartides per tots els membres de la unitat
Han de comptar amb personal de recerca propi adscrit a la unitat i el 80%, com a mínim,
d’aquest personal, ha de ser propi de la universitat beneficiària.

S’inclouen com a unitats els Departaments, els Instituts propis, les unitats i les seccions
departamentals.
S’exclouen els grups de recerca propis o reconeguts SGR. També s’exclouen les Facultats i les Escoles
universitàries.
Requisits referents a la composició de les unitats:
Coordinació:
Membres impulsors:

1 director/a científic/a, responsable de la proposta i de dirigir el
desenvolupament dels objectius i les accions del pla estratègic.
10 dr./dra. mínim (a més del director/a), personal funcionari o contractat
laboral a temps complert i en actiu, adscrits a la unitat i propi de la universitat
que presenta. S’inclouen també els contractes ICREA.

1

Altres membres:

La resta de personal adscrit al departament o unitat haurà de fer-se constar
a la sol·licitud. Aquest personal quedarà adscrit a l’SDUR però els seus
currículums no seran avaluats.

Cada investigador/a només podrà constar en una sol·licitud d’aquesta convocatòria.
Requisits referents a l’activitat científica:
Projectes:

Tots els membres impulsors que constin a la sol·licitud han d’estar liderant un
projecte de recerca competitiu o un conveni o contracte de recerca (cada un d’ells)
que estigui vigent en el moment de presentar la sol·licitud.
Els projectes competitius o els contractes de recerca vigents del membres impulsors
de la unitat en el moment de presentar la sol·licitud, han de sumar un mínim de
800.000,00 euros.

Publicacions:

Entre el director/a i els membres doctors/es impulsors, durant els darrers 5 anys
(2013 – sol·licitud):
 Un mínim de 200 publicacions classificades de 1er quartil (WoS/Scopus)
 D’aquestes 200, 10 com a mínim han de ser conjuntes entre els membres de
la unitat (mínim 2 signants)

Quantitat finançable
L’import màxim finançable per a cada departament o unitat serà de 800.000 euros. D’aquest import,
la universitat n’ha de cofinançar el 50% obligatòriament.
L’import es repartirà entre les quatre anualitats proporcionalment.
En la sol·licitud s’haurà d’especificar la distribució d’aquest pressupost i el cofinançament.

Conceptes finançables
-

Contractació de personal predoctoral, postdoctoral o tècnic
Adquisició de petit equipament
Cofinançament d’inversions
Material fungible
Serveis científic-tècnics
Lloguer d’espais
Assistència a congressos
Professors visitants
Subcontractacions justificades
Altres despeses necessàries per a l’execució del pla estratègic
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El termini d’execució de les despeses serà de quatre anys.

Període de referència
El període que serà objecte d’avaluació va de l’1 de gener de 2013 i fins el moment de tancament de
presentació de sol·licituds.

Presentació de sol·licituds
1. La presentació de sol·licituds l’haurà de realitzar el director/a científic amb el vistiplau del
representant legal de la universitat.
2. Les sol·licituds s’hauran d’encabir en una d’aquests àmbits científics:
- Ciències
- Ciències de la Vida I
- Ciències de la Vida II
- Ciències Mèdiques i de la Salut
- Enginyeria i Arquitectura
- Ciències Socials
- Humanitats
3. La sol·licitud constarà de:
 Formulari de sol·licitud
o Dades generals de la universitat
o Dades del departament o unitat
o Dades del director/a científic
o Dades dels membre impulsors
o Dades de la resta de membres
o Dades referents a l’acompliment dels requisits
 Memòria de les activitats científic-tècniques del departament o unitat del període de
referència (2013 – 2017). Inclou dades quantitatives de producció científica dels membres,
descripció de la massa crítica de la unitat, i principals contribucions de tot el personal doctor
de la unitat. Lideratge internacional, formació d’investigadors i captació de talent, fonts de
finançament i altres contribucions.
 Currículum breu del director científic i dels membres impulsors
 Pla estratègic per al període 2018 – 2021.
 Pressupost
 Document de compromís i conformitat del directors científic, els membres impulsors i el
representant legal de universitat.
 Altra documentació acreditativa del compliment de requisits.
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Procés d’avaluació
L’avaluació es realitzarà en dues fases:
1. Dues avaluacions individuals fetes per experts externs
2. Comissions d’avaluació per a cada àmbit
Les avaluacions individuals de la primera fase han de servir de suport per a les comissions d’avaluació.
Aquestes comissions hauran de revisar les valoracions individuals i fer una valoració nova tenint en
compte els criteris i la globalitat d’unitats presentades a cada àmbit.
El resultat final de l’avaluació (quantitativa i qualitativa), serà el que s’acordi en cada comissió i
s’expressarà amb una puntuació d’1 a 10 i una justificació qualitativa global de cada sol·licitud.
Aquest procés es farà d’acord als principis i bases d’avaluació de l’AGAUR.
Els resultats del procés d’avaluació es presentaran a la comissió de selecció, presidida pel Director
General de Recerca i quatre vocals. Aquesta comissió serà l’encarregada d’aprovar una proposta
d’atorgament que haurà de tenir en compte l’objecte de la convocatòria, els resultats del procés
d’avaluació i les disponibilitats pressupostàries, així com criteris estratègics si s’escauen.

Criteris d’avaluació

1. Memòria d’activitats 2013 - 2017 (60%)
2. Organització i gestió de la unitat
o Resultats de recerca
o Equip/massa crítica
o Lideratge internacional
o Finançament obtingut
3. Pla estratègic 2018 – 2021 (40%)
4. Objectius
o Formació i incorporació de recursos humans
o Internacionalització
o Resultats esperats i impacte
o Viabilitat
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Seguiment
Entre el primer i el segon any després de l’atorgament, les unitats seleccionades hauran de participar
en un procés d’avaluació de recerca que portarà a terme AQU-Catalunya. Els resultats d’aquest
procés d’avaluació podrà condicionar el finançament de la tercera i la quarta anualitat.
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