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Ajuts Personal Tècnic de Suport 2015 - Característiques del programa
L’ordre ECC/1402/2013, de 22 de juliol, estableix les bases reguladores de la
concessió de subvencions públiques en el marc del Programa Estatal de
Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016, modificada per
l’ordre ECC/1820/2014, de 26 de setembre, i la resta de normes vigents que
siguin d’aplicació.
La Resolució de 2 de desembre de 2015 (BOE núm. 292, de 7 de desembre) fa
pública la convocatòria corresponent a l’any 2015 de diverses actuacions
contemplades en el Subprograma Estatal de Formació i en el Subprograma
Estatal d’Incorporació, del Programa Estatal de Promoció de Talent i la seva
Ocupació en R+D+I, dins el marc del Pla Estatal d’Investigació Científica i Tècnica
i d’Innovació 2013-2016.
Aquesta convocatòria està dividida en cinc capítols, que estableixen les
disposicions comunes o específiques de:
1.
2.
3.
4.
5.

Tots els programes;
Ajuts Ramón y Cajal;
Ajuts Juan de la Cierva–Formació;
Ajuts per a Personal Tècnic de Suport; i
Ajuts Juan de la Cierva–Incorporació.

Les característiques més destacades dels Ajuts per a Personal Tècnic de Suport
2015 són:
Objectiu:
L’objectiu del subprograma és promoure la contractació laboral de personal tècnic
de suport en organismes d’investigació destinats a l’ús d’equipaments,
instal·lacions i altres infraestructures de R+D+I amb la finalitat d’incrementar i
millorar les prestacions i rendiment de les infraestructures científico-tecnològiques.
De la quantia màxima destinada a aquesta actuació, es reserva una quantia
màxima de 117.000 euros per a la contractació de persones amb una discapacitat
igual o superior al 50 per cent. La quantia no coberta en aquest torn de reserva
s’acumularà a la del torn d’accés general.
Contractació: 3 anys.
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Dotació:
13.000€ en el cas de Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Graduat
12.500€ en el cas de Diplomat, Enginyer tècnic o Arquitecte Tècnic
12.000€ en el cas de Tècnic Superior, en el marc de la formació professional
del sistema educatiu.
Requisits dels/les candidats/tes:
a) Estar en possessió d’algunes de les següents titulacions:
1. Llicenciat, Enginyer, Arquitecte o Graduat
2. Diplomat, Enginyer tècnic o Arquitecte Tècnic
3. Tècnic Superior, en el marc de la formació professional del sistema
educatiu.
Els tècnics candidats han d’estar en possessió de la titulació exigida en la data
de finalització del termini de presentació del formulari de sol·licitud.
b) No haver estat beneficiari/ària d’un contracte cofinançat pels ajuts concedits per
aquesta actuació en convocatòries anteriors.
c) No estar vinculat laboralment amb la entitat per la que es sol·licita un ajut
d’aquesta actuació en la data de presentació de la sol·licitud.
Finançament: Fons MINECO i fons propis i/o aliens diferents de MINECO.
Sol·licituds: Seran presentades pels Centres d’R+D
Termini de presentació de sol·licituds:
a) Termini URV: 8 de febrer de 2016(1) (13 hores, hora peninsular).
b) Termini MINECO: 15 de febrer de 2016 (15 hores, hora peninsular).
(1)

Data màxima de recepció de les fitxes de grup al Servei de Gestió de la Recerca.

Avaluació: ANEP
Incorporació: màxim 2 mesos des de la publicació de la resolució de concessió.

