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Premis BBVA Fronteres del Coneixement 2016
La Fundació BBVA convoca una nova edició d'aquests Premis com a expressió del seu compromís de
responsabilitat social.
Convocant: Fundació BBVA
Data de publicació de la convocatòria: Dilluns, 11 Gener, 2016
Termini convocatòria: 11/01/2016 fins 30/06/2016
Àmbit: Biodiversitat i Medi ambient
Cultura, Religió i Esport
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Drets humans i Pau
Tecnologia i Internet
Gestió entitats i Responsabilitat social
Tipus: Premi
Tipus de finançament: Privat
Àmbit geogràfic: Internacional
Bases: Bases del Premi i Més informació
Són un reconeixement a:

la investigació científica i tecnològica d'excel·lència en diverses àrees del coneixement
l'activitat creativa d'obres, direcció, estils artístics i interpretatius de la música contemporània
la investigació científica i d'actuacions excel·lents dutes a terme en relació amb les qüestions del canvi
climàtic i de la cooperació al desenvolupament.
Categories:

1. Ciències Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques)
2. Biomedicina
3. Ecologia i Biologia de la Conservació
4. Tecnologies de la Informació i la Comunicació
5. Economia, Finances i Gestió d'Empreses
6. Música Contemporània
7. Canvi Climàtic
8. Cooperació al Desenvolupament
Dotació de 400.000€ per a cada categoria.

Podran nominar les següents organitzacions i institucions:

Societats o organitzacions científiques o artístiques
Acadèmies nacionals o regionals de Ciències i Arts
Centres públics o privats d'R + D
Facultats, departaments o instituts universitaris o d'investigació
Departaments d'hospitals i centres de recerca biomèdica
Museus de Ciències
Conservatoris i escoles de música
Revistes acadèmiques de música i musicologia
Orquestres i associacions d'orquestres
Ràdios i televisions amb orquestres de música simfònica o de cambra
Agències públiques i organitzacions regionals, nacionals i internacionals, amb activitat significativa en
l'anàlisi i / o actuacions relacionades amb el canvi climàtic i la cooperació al desenvolupament
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