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Es publica i obre la convocatòria d'ajuts adreçada a finançar projectes en 
àmbits com canvi climàtic i energies renovables, nous materials, seguretat 
alimentària i biotecnologia, i altres. Termini: fins el 30/06/2020 (termini intern: 
26/06/2020) 

 

I. Característiques 

 Adreçat especialment a joves investigadors espanyols a qui aquest ajut els permeti 

impulsar la seva recerca. 

 Liderats per un IP i equip investigador (preferentment amb titulació de Doctor/a) del 

mateix centre espanyol, amb la possibilitat de la participació d'algun membre d'altre 

centre espanyol o estranger a l'equip de treball, per a una activitat molt concreta. 

 Els projectes s'emmarcaran en alguna de les següents temàtiques: 

 Canvi climàtic i energies renovables 

 Nous materials. Fonaments i aplicacions 

 Seguretat alimentària i biotecnologia 

 Teràpia personalitzada, immunoteràpia i càncer 

 Infecció: alerta precoç, prevenció i tractament 

 Envelliment i malalties neurodegeneratives 

 Diàleg intercel·lular i interactoma: implicacions patològiques 

 Durada: 3 anys 

 Dotació màxima de l'ajut: 160.000 €. Es finançarà: 

 Incorporació de personal en formació amb un cost màxim de 20.000 €/anuals bruts 

(inclòs QP) 

 Material fungible 

 Viatges i dietes, amb un màxim de 2.500 €/any 

 Nous equipaments per a l'execució del projecte. En cas que ja es disposi d'equips 

similars, s'ha de justificar la impossibilitat del seu ús. NO amortitzacions ni mobiliari o 

material d'oficina. 

  

II. Presentació de sol·licituds 

 Quan: fins el 30/06/2020 (termini intern: 26/06/2020) 

 Com: formulari telemàtic, accessible a la web de la convocatòria . 

 Què: Veieu tota la documentació necessària, entre d'altre, un document d'acceptació 

del centre. Cal que ens contacteu per a tramitar-ho. 

  

És important que contacteu amb prou temps amb el personal tècnic de la unitat de 
projectes nacionals  de la vostra USR/Campus per a informar de la vostra participació, 
qualsevol dubte que tingueu i gestionar la documentació necessària. 
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