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Convocatòria de Recerca Social 2021
La Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que
destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.
Convocant: Fundació ”la Caixa”
Data de publicació de la convocatòria: Dimarts, 2 Febrer, 2021
Termini convocatòria: 02/02/2021 fins 30/09/2021
Àmbit: Recerca i Innovació
Tipus: Subvenció
Page 1 of 2

Convocatòria de Recerca Social 2021
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntariat de Catalunya per un món millor (https://xarxanet.org)
Tipus de finançament: Privat
Àmbit geogràfic: Estatal
Bases: Més informació
Documentació necessària
Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a
partir de metodologies quantitatives.
La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:
Fase 1 - Propostes breus

Obertura de la convocatòria: 2 de febrer de 2021
Data límit de presentació: 24 de febrer de 2021, a les 14 h
Avaluació de les propostes breus: març - maig de 2021
Fase 2 - Propostes completes

Obertura de la segona fase: 13 de maig de 2021
Data límit de presentació: 23 de juny de 2021, a les 14 h
Avaluació fase 2.1: juliol de 2021
Avaluació fase 2.2 (entrevistes): 16-17 de setembre de 2021
Notificació de la resolució: 30 de setembre de 2021
Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i
que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador,
informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.
Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.
La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en
una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a
Espanya o Portugal.

URL d'origen: https://xarxanet.org/financament/convocatoria-de-recerca-social-2021

Page 2 of 2

