Vist l’acord del Consell de Govern de data 19 de febrer del 2020 pel qual s’aprova el Pla de
Mesures de Suport a la Recerca 2020,

HE RESOLT:
1. Convocar els ajuts previstos al Pla de Mesures de Suport a la Recerca per l’any 2020.
2. El pressupost destinat a cada programa i modalitat corresponent es pot consultar a
l’annex 1 d’aquesta convocatòria.
3. El calendari establert per a cadascun dels programes es pot consultar a l’annex 2
d’aquesta convocatòria.
4. La resolució dels ajuts inclosos en els programes del Pla de Mesures de Suport a la
Recerca es produirà, com a màxim, en el termini de tres mesos a comptar des de la data
de publicació de la convocatòria.
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p.d. Resolució del rector de 24 de maig del 2017, modificada per resolucions de 7 de
juliol del 2017, de 3 de maig del 2018, de 21 de setembre del 2018 i de 7 de gener del
2019 de delegació de competències en els vicerectors i en el secretari o secretària
general

Annex 1
PLA DE MESURES DE SUPORT A LA RECERCA 2020
PRESSUPOST
Programa

Descripció

Total (€)

Ajuts per al cofinançament de l'activitat de recerca de:

COFRE

Annex 2

800.000

indicadors

475.000

finançament

475.000

Departaments

CER, Unitats i Grups de Recerca
Total PMSR

finançament

1.750.000

PLA DE MESURES DE SUPORT A LA RECERCA 2020
CALENDARI
Data màxima
resolució

Període d'execució de
l'ajut

Programa

Presentació de sol·licituds

COFRE

Del 28 d'abril i fins a 10 dies hàbils
a comptar del primer dia en què
Fins al 31 de desembre
s'hagi aixecat l'estat d'alarma, tret 27 de juliol del 2020
del 2021
que normativament es prevegi
quelcom diferent

