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FOU 59 / Consell de Govern de 30 d’abril de 2009 / R+D+I

Acord de 30 d’abril de 2009 pel qual s’aprova el programa
de foment de la recerca
Motivació
• Finançament variable per objectius ÀMBIT DE RECERCA, DESENVOLUPAMENT I INNOVACIÓ
• Potenciar: Tesis doctorals amb producció científica de visibilitat internacional. Menció europea

ACTIVITATS EXISTENTS QUE CAL REFORÇAR
• Política de becaris URV
• Avaluació dels grups de recerca basada en criteris objectius
• Programes de suport, basats en l’avaluació, per a la contractació de personal tècnic, adquisició
d’infraestructures, impuls de projectes precompetitius, etc.
• Programa d’investigador actiu, de reconeixement personal de l’activitat de recerca bàsica
• Programa de professorat distingit, en reconeixement a una àmplia i diversa contribució a les missions de la universitat.
• Programa de centres propis, pel foment de l’associació de grups i línies de recerca en el marc de
contractes programa basats en objectius
• Programa d’incentius a la col·laboració amb instituts de recerca adscrits

FUTUR: NOUS PROGRAMES
A. INCREMENT DE BEQUES DOCTORALS, diferents components
• Incentivar la captació de beques competitives (AGAUR, FPU, etc.), mitjançant una recompensa
addicional a la incorporació i manteniment d’aquests becaris
• Fer que tots els departaments de la URV tinguin un mínim del 10% del cost de la seva plantilla
PDI dedicat a beques URV
• Potenciar l’activació de beques URV mitjançant el sistema de cofinançament
• Promoure l’activació de beques URV finançades o cofinançades per entitats externes
B. ASSIGNACIÓ DE RECURSOS DESTINATS A PERSONAL TÈCNIC O ADMINISTRATIU, tant de serveis centrals com en els mateixos grups
• Apropar el suport a la recerca als diferents campus de la URV, d’accés directe per als investigadors, derivant-hi l’actual gestió econòmica de projectes de recerca que desenvolupen les
secretaries de departament
• Establir contractes programa amb els grups de recerca acreditats externament, d’acord amb els
objectius i el finançament acordats
• Obrir, per als grups de recerca no acreditats, una nova convocatòria de PSR cofinançat, basada
en criteris d’avaluació
C. RECONEIXEMENT DE L’ACTIVITAT CIENTÍFICA AMB IMPACTE INTERNACIONAL SIGNIFICATIU
• Establir un premi anual de recerca en cadascun dels cinc àmbits del coneixement (referència,
àmbits d’acreditació de professorat funcionari: a) arts i humanitats, b) ciències, c) ciències de la
salut, d) ciències socials i jurídiques i e) enginyeries i arquitectura) per al PDI que acrediti més
impacte de la seva activitat de recerca, el reconeixement anirà acompanyat d’una beca URV
dotada per un període de quatre anys
• Complementar els programes I3 de general d’intensificació de la recerca (PGIR) del MICINN i/o
AGAUR
• Facilitar al PDI de la URV la presentació de candidatures al programa ICREA-Acadèmia (suport
tècnic)

