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El Govern destina 350.000 euros a ajuts per project ar arreu el 
sistema científic català i atreure congressos i sem inaris 
internacionals sobre recerca 
 
Els ajuts ARCS-DGR, gestionats per l’AGAUR, atorgue n fins a 6.000 euros per al 
cofinançament de cada activitat que s’organitzi 
 
 
Barcelona, 11 d’abril de 2012 
 
El Govern, a través de la Secretaria d’Universitats i Recerca del Departament 
d’Economia i Coneixement, destina 350.000 euros a l’organització de congressos, 
simposis, cicles de conferències, seminaris o reunions de caràcter internacional que 
s’organitzin a Catalunya (ARCS-DGR). Els ajuts, gestionats per l’Agència de Gestió 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), tenen com a finalitat contribuir a la 
projecció del sistema científic català. 
 
A partir de l’11 d’abril i fins l’11 de maig, el personal investigador del sistema d’R+D de 
Catalunya que formi part del comitè organitzador d’una activitat científica de caràcter 
internacional podrà sol·licitar un ajut de fins a 6.000 euros per al seu cofinançament. 
Les sol·licituds s’han de presentar per via electrònica a través de l’Oficina Virtual de 
Tràmits de la Generalitat de Catalunya. Les activitats que rebin l’ajut s’hauran de fer 
entre l’1 d’agost del 2012 i el 31 de juliol del 2013. 
 
La internacionalització és una de les prioritats estratègiques del Pla de Recerca i 
Innovació de Catalunya 2010-2013 (PRI). Per aquest motiu, la Generalitat dóna suport 
a les activitats científiques que s’organitzen al país ja que permeten el debat científic 
internacional i són un punt de contacte per donar a conèixer el sistema català de 
recerca i la seva potencialitat. 
 
Durant el 2011, es van atorgar una total de 88 ajuts ARCS-DGR que van suposar un 
import global de 344.900 euros. D’aquests ajuts, 37 van ser per a activitats en els 
àmbits de les ciències socials i les humanitats, 30 en els de ciència i ciències de la 
vida, 11 en el d’enginyeria i arquitectura, i 10 en el de ciències mèdiques i de la salut. 
 
Tota la informació sobre la presentació de sol·licituds i la tramitació d’aquests ajuts es 
pot trobar al web www.gencat.cat/agaur. 


