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CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER PROJECTES DE RECERCA INTERDISCIPLINARS - CRICC (2021)
Amb l’objectiu de donar suport a les activitats de recerca dels grups d’investigació
vinculats al Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC) ,
RESOLC:
Convocar ajuts per a projectes de recerca amb càrrec a una partida de 2.000,00 EUR,
finançada amb el pressupost del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura
(CRICC).
BASES
1. Objectius
Aquests ajuts tenen com a objectiu fonamental donar suport a projectes de recerca que
facin convergir al menys dos dels tres àmbits del CRICC: informació, comunicació i
cultura.
2. Sol·licitants
Poden demanar aquest ajut equips d’almenys cinc investigadors i investigadores del
CRICC que pertanyin a dos àmbits diferents dels tres inclosos al CRICC, dos dels quals
actuaran com a investigadors principals a efectes administratius.
3. Requisits
Els equips han de comptar com a mínim de cinc membres CRICC i vinculats
orgànicament, a data de presentació de les sol·licituds, almenys a dos àmbits del CRICC.
Per a definir la disciplina de l’investigador o de la investigaora es tindrà en compte la seva
vinculació orgànica a les línies pròpies del CRICC: a l’àrea d’informació es vinculen les
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línies 1 a 6, a l’àrea de cultura la 7 i, per últim, a l’àrea de comunicació, la 8. Cada
investigador o investigadora principal ha de formar part d’una àrea diferent.
Els investigadors o investigadores principals no poden figurar com a investigadors en més
d’una sol·licitud d’aquesta convocatòria.
4. Pressupost
El pressupost de cada projecte s’ha de detallar d’acord amb les previsions reals de
despeses. Les despeses imputables han d’estar incloses en les següents categories:
despeses de personal, material fungible, material inventariable, viatges i altres serveis
científics externs. També caldrà informar de les vies complementàries de finançament en
cas que n’hi hagi.
5. Import dels ajuts
La dotació dels ajuts serà d’un màxim de 2.000,00 EUR
Si un cop dictada la resolució d’adjudicació a què fa referència la base número
11 d’aquesta convocatòria, no s’exhaureixen els 2.000,00 EUR, el crèdit
disponible es podrà utilitzar en les següents convocatòries d’ajuts convocades
pel Degà de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals:

•

Borses de viatge per a la participació a Reunions Científiques;

•

Borses de viatge per a estades de recerca a l'estranger;

•

Traduccions d'articles a l'anglès.

6. Durada
El període de l’ajut començarà l’endemà de la publicació de la resolució de la concessió i
tindrà una duració màxima de 12 mesos.
7. Documentació
•

Imprès de sol·licitud annexat a aquestes bases.

•

Currículum resumit dels dos investigadors o investigadores principals.
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Un cop finalitzat el projecte , caldrà informar al CRICC de les publicacions que se n’hagin
derivat.
8. Presentació de documentació i termini
Les sol·licituds s’han d’adreçar a la direcció del CRICC i s’han de presentar a la Secretaria
d’Estudiants i Docència. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 19 de
novembre de 2021.
9. Valoració de les sol·licituds
Seran criteris prioritaris de valoració en l’avaluació de les propostes de projectes de
recerca:
a) Interès del projecte per fomentar línies de recerca interdisciplinàries
b) Currículum dels investigadors o investigadores principals
c) Adequació del pressupost
d) Haver-se presentat en convocatòries de recerca competitives.
10. Comissió de selecció, seguiment i avaluació
La comissió de selecció estarà constituïda pels membres de la següents membres:
•

Director/a del CRICC

•

Secretari/a del CRICC

•

Dos membres del Consell de Direcció del CRICC

•

Tècnic/a de l’oficina de recerca de la facultat

Si escau, la Comissió podrà demanar als sol·licitants qualsevol documentació
complementària.
11. Resolució
La resolució d’atorgament d’ajuts d’aquesta convocatòria es comunicarà als equips
participants i es farà pública al web de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.
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12. Assignació
El procediment establert per fer efectiu l’import de l’ajut aprovat serà la comunicació de
la resolució favorable i el compromís de l’investigador principal.
La gestió econòmica de l’ajut concedit és competència de l’Oficina de Recerca de la
Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals.
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Anna Villarroya Planas
Directora del Centre de Recerca en Informació, Comunicació i Cultura (CRICC)
Barcelona, 1 d’octubre de 2021
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ANNEX 1.
FORMULARI DE SOL·LICITUD
1 TÍTOL DEL PROJECTE
2 PROJECTE (Màxim 3 fulls)
2.1 Objectius
2.2 Descripció del projecte (incloent metodologia)
2.3 Planificació
2.4 Convocatòries de recerca a què també s’hagi presentat
3 EQUIP (Màxim 2 fulls)
2.1 Investigadors principals (resum dels CVs)
2.2 Membres de l’equip (resum dels CVs)
4 PRESSUPOST (justificació detallada de l’ajut sol·licitat)
Concepte

Quantitat

Despeses de personal (becaris o
col·laboracions externes)
Material inventariable
Material fungible
Viatges
Altres serveis científics externs
TOTAL
Signatura de les/dels investigadores/rs principals
Barcelona, ____ de ____________ de 2021
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